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СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК  

ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВЩИНИ  
 

Сучасна бібліотека – унікальна установа, що поєднує у собі інформаційне, 

культурне та комунікаційне середовище. Як соціальна інституція бібліотека у 

своїй роботі перш за все орієнтується на потреби користувача, що найбільш 

повно задовольняються у рамках соціокультурної діяльності. Даний напрямок 

роботи бібліотеки трансформувався відповідно до історичних та суспільних 

змін: на різних етапах розвитку бібліотечної справи використовувалися терміни 

«просвітницька діяльність», «масова робота», «культурно-масова робота», 

«культурно-дозвіллєва діяльність», «соціально-культурна діяльність» та ін. У 

контексті відзначення 80-річчя Миколаївської області прослідкуємо, як 

соціокультурна діяльність бібліотек сприяла розвитку нашого краю. 

 Історія бібліотечної справи Миколаївської області має ряд особливостей, 

пов’язаних з її економічним та культурним розвитком. У місті Миколаєві 

відкриття перших бібліотек припадає на кінець XVIII – початок ХІХ ст., 

пов’язане з інформаційними потребами міста як центру суднобудування. Це 

були спеціалізовані бібліотеки, призначені для підготовки спеціалістів з 

морської справи, наприклад, бібліотека при Чорноморському штурманському 

училищі (кінець ХVІІІ ст. – 1862) [6, с. 182], при Гідрографічному депо (1803 –

1861),  наукова бібліотека морської обсерваторії (нині Науково-технічна 

бібліотека НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія») (засн. у 1824 р.),  

Севастопольська морська офіцерська бібліотека (1855–1890). У 60-х роках 

XIX ст. в місті нараховувалося 4 казенних бібліотеки для громадського 

користування.  

Наприкінці ХІХ ст. у Миколаєві починають створюватися бібліотеки при 

громадських організаціях. Діяли п’ять безкоштовних бібліотек-читалень 

Комітету піклування про народну тверезість, бібліотека при Миколаївському 

міському зібранні, Біржовому комітеті, Свято-Миколаївському братстві [5, 

с. 31–33], Спілці російського народу, Російському технічному товаристві, 

товариствах морських лікарів, техніків і майстрових, прикажчиків-християн. 

У другій половині ХІХ ст. у зв’язку зі зрушеннями у розвитку народної 

освіти в Миколаєві відкриваються книгозбірні при гімназіях, училищах, 

школах, виникають приватні бібліотеки.  

Починаючи з 1870-х рр., за рахунок земств та сільських громад почали 

створюватися бібліотеки у сільській місцевості, що зазвичай знаходилися при 

церковнопарафіяльних школах. Їхні фонди формувалися переважно з книг 

релігійного змісту і лубочної літератури. Одна з таких бібліотек почала 

працювати з 1880 р. в с. Федорівка (нині м. Нова Одеса). У 90-х рр. ХІХ ст. 
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бібліотеки з’являються у містах: Первомайськ (1893), Казанка (1894), 

Вознесенськ та Новий Буг (1899). 

Отже, у період кінця XVIII – ХІХ ст. бібліотеки розглядалися, 

насамперед, як осередки для акумуляції набутих людством знань, зберігання 

друкованих видань і допомоги в набутті освіти, тому їхня соціокультурна 

діяльність проявлялася мінімально. 

Наприкінці ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. створюються бібліотеки для 

громадського користування. Так, у 1881 р. заснована Миколаївська громадська 

бібліотека (нині Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. О. Гмирьова). У 1900 р. відкрито її філію – міську бібліотеку (нині 

Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького) [12, с. 261–272]. 

Саме орієнтованість громадських бібліотек на широкий загал стала 

поштовхом для зародження сучасної соціокультурної діяльності. Отож, 

розглянемо дану діяльність бібліотек паралельно з історичним розвитком 

бібліотечної справи на прикладі найбільшої бібліотеки області - Миколаївської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова. Першими 

спробами просвітницької діяльності Миколаївської громадської бібліотеки 

можна вважати публічні лекції, любительські вистави, дитячі вечори. У 1888 р. 

дирекція бібліотеки влаштувала новорічні ранки для дітей, а для дорослих були 

проведені «украй веселі» спектаклі: «Студент і гризетка», «На чотири 

сторони», «Захар Іванович». У 1901 р. відбулася перша публічна лекція, 

присвячена курсу анатомії і фізіології. Лекції читалися членами лекційної 

комісії, створеної при бібліотеці, або запрошеними особами – відомими 

журналістами, письменниками, вченими. Першоджерела так розповідають про 

цей вид діяльності: «В зимовий сезон 1900-1901 рр. було прочитано 72 лекції, 

які відвідали 4732 людини». Газета «Трудовая копейка» в 1909 р. у розділі 

«Місцеве життя» повідомила: «Дирекції Миколаївської громадської бібліотеки 

вдалося добитися приїзду відомого журналіста В.Поссе, який прочитає 29, 30, 

31 жовтня лекції на цікаву тему про Льва Миколайовича Толстого (життя і 

значення в літературі)» [11, с. 81-82]. 

Початок ХХ ст. ознаменований історичними перетвореннями в державі та 

суспільстві, що сприяло розвитку бібліотек у сільській місцевості. Прикладом 

може бути селище Березнегувате, де в 1902 р. почала працювати особиста 

бібліотека, для користування якою залишали заклад за кожну книгу. У 1906 р. в 

с. Плющівка (нині Баштанський р-н) з дозволу Херсонського губернатора 

відкрилася громадська бібліотека-читальня за ініціативою учителя 

В. С. Лісовського. У 1912 р. в селищах Березнегувате та Богоявленське (нині 

Вітовський р-н) запрацювали бібліотеки-читальні на кошти членських внесків 

та пожертв [5, с. 31–33]. Першу бібліотеку у Кривоозерському районі 

організовано у 1917 р. в с. Секретарка за рахунок книг з панського маєтку. 

Загалом до революції 1917 р. в Миколаївській області функціонувало 

76 бібліотек.  
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Поштовхом для активізації діяльності бібліотек в 20-х рр. ХХ ст. стала 

масова ліквідація неписемності на селі, поширення системи народної освіти. 

Популяризація книги тісно пов’язувалася з агітаційно-пропагандистською 

роботою партійних організацій, з проведенням політичних, народно-

господарчих та інших кампаній, святкуванням революційних річниць та інших 

пам’ятних дат. Велика допомога надавалася читачам у самоосвіті [7, с. 19]. 

Створювалися книжкові пересувні пункти, за допомогою яких встановлювався 

зв’язок з передовиками колгоспних ланів, з сільською інтелігенцією.  

Поступово у суспільстві зростає потреба у вихованні підростаючого 

покоління на кращих прикладах дитячої літератури. У 1921 р. в Миколаєві 

почала працювати міська дитяча бібліотека (нині обласна бібліотека для дітей 

ім. В. О. Лягіна), що спочатку мала всього один відділ – читальню, але вже 

через два роки було відкрито абонемент. У 1923 р. вперше згадується дитяча 

читальня № 1 (нині центральна бібліотека для дітей ім. Шури Кобера і Віті 

Хоменка). В дитячих бібліотеках з’являються форми сучасної соціокультурної 

діяльності: обговорення книг, зустрічі з письменниками, виставки дитячих 

малюнків, застосовуються ігрові форми роботи (бібестафети, незвичайні 

подорожі тощо).  

З 1923 р. починається здійснення процесу українізації, що тривав близько 

10 років. У період проведення політики українізації кількість бібліотек 

зростала, формувалися фонди літератури українською мовою, що складали 35% 

всього книжкового фонду та 50% нових находжень.  Швидко формувалася 

мережа сільських бібліотек та хат-читалень. Так, наприклад, в 

Березнегуватському районі в період з 1920 по 1925 рік було відкрито 16 хат-

читалень, працювало 11 пересувних бібліотек. Бібліотеки організовувалися при 

артілях та клубах в селах Доманівка, Маринівка, Мостове. У бібліотеках 

створювалися гуртки і клуби – літературні, антирелігійні, географічні, 

самоосвіти, сільськогосподарські тощо. У 1925 р. в області діяли 177 бібліотек 

та 278 хат-читалень [13, с. 659]. Станом на початок 1927 р. у Миколаєві 

працювало 37 бібліотек та 16 обмінних пунктів. 

У цей період у Миколаївському регіоні поширеними формами роботи 

бібліотеки були: голосні читання, групові бесіди, лекції, вечори книги, усні 

газети, клуби за інтересами, політтурніри, книжкові конкурси, години цікавих 

повідомлень, вечори техніки, атеїстичні вечори, бібліотечні «вівторки», 

«четверги», Дні бібліотеки, Дні книги, літературні перерви, літературні 

читання, літературно-музичні вечори.  

У грудні 1920 р. Миколаївська громадська бібліотека була націоналізована 

і змінила свою назву на Миколаївську центральну  бібліотеку. Серед методів 

популяризації літератури у бібліотеці у цей період найбільш поширеними були 

заняття читацьких кружків (об’єднань) різної тематики. Бібліотека брала участь 

у всіх політичних кампаніях, що проходили в місті. Так, у 1924 р. бібліотека 

взяла участь у заходах, присвячених 60-річчю Інтернаціоналу, 10-річчю 

початку Першої світової війни.  

http://ube.nplu.org/article/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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З 1933 р.  починається реорганізація бібліотек в районні (Казанківська, 

Баштанська, Вознесенська, Єланецька тощо).  

У 1937 р. створюється Миколаївська область, а через рік, у 1938 р., 

центральна бібліотека Миколаєва отримала статус обласної і почала 

виконувати функції науково-методичного центру [7, с. 20]. 

Отже, у 20-30-ті рр. ХХ ст. спостерігається стійке сприйняття 

бібліотеки як дійсно масового дозвіллєвого закладу. Цьому сприяло 

використання нових форм роботи з читачами. 

Напередодні Другої світової війни бібліотеки були організовані в 

кожному колгоспі. Всього в області працювало 963 бібліотеки.  

У 1940 р. обласна бібліотека стає інформаційно-методичним та 

координаційним центром з питань бібліотекознавства і книгознавства для 

бібліотек усіх систем і відомств. 

Під час фашистської окупації м. Миколаєва обласна бібліотека 

продовжувала працювати, її відвідало більше 6 тис. читачів, а після звільнення, 

лише протягом 1944 р. було проведено 12 лекцій та 17 книжкових виставок.  

У 1944–1945 рр. разом з відбудовою народного господарства почалося 

налагодження роботи бібліотек. У перші повоєнні роки читачів було більше, 

ніж книг. У цей час головним завданням стало відновлення зруйнованої мережі 

бібліотек та поповнення бібліотечних фондів [7, с. 20]. Розширюється мережа 

пересувних бібліотек у колгоспах. У 1948 р. в області працювало 764 пересувні 

бібліотеки, що обслуговували понад 43 тис. читачів [1, с. 3].  

З 1947 р. при обласній бібліотеці працювали літературний гурток та гурток 

рецензування.  

Як свідчать документи архіву бібліотеки, в 1950 р. було проведено 4 

екскурсії, 5  літературних вечорів, 103 читання-бесіди, 17 лекцій, організовані 

102 книжкові виставки [11, с. 83]. 

У 1952 р. на Миколаївщині було повністю відновлено бібліотечну мережу. 

В області діяло понад 900 масових бібліотек, хат-читалень, приклубних 

бібліотек. Книгозбірні в середньому нараховували від 200 до 2000 примірників 

книг, журналів, альбомів, карт [7, с. 20]. 

Отже, з накопиченням досвіду бібліотеками з масової роботи, зростанням 

культурного й освітнього рівнів читачів у 40–50-ті рр. ХХ ст. отримали 

розвиток рекомендаційні форми: тематичні вечори, читацькі конференції, 

бібліографічні огляди, обговорення книг, вечори книг, читацькі гуртки, 

спрямовані на розкриття складу бібліотечних фондів, широке залучення 

громадян до читання [8]. 

У 60–70-ті роки ХХ ст. зростає інформаційна діяльність бібліотек на 

допомогу виробництву, з популяризації досягнень науки і техніки, передового 

досвіду в сільському господарстві. Чільне місце в діяльності книгозбірень 

відводиться патріотичному та інтернаціональному вихованню населення. 

Створюються кімнати і кутки бойової і трудової слави, кімнати юного читача, 

http://ube.nplu.org/article/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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клуби за інтересами, любительські об’єднання, бригадні абонементи тощо. Для 

обслуговування використовують бібліобуси.  

Станом на 1 січня 1970 р. в області нараховувалося 832 масові бібліотеки, 

з них 480 – державні. 

У 70-ті роки ХХ ст. велика увага приділялася роботі з фахівцями різних 

галузей народного господарства, в практику масової роботи увійшли такі нові 

форми роботи, як наукові читацькі конференції, Дні інформації. У 1969 р. 

обласною бібліотекою  разом з обласною радою Всесоюзного товариства 

винахідників і раціоналізаторів і Одеським міжгалузевим територіальним 

центром технічної інформації був організований День інформації для 

суднобудівників міста, в 1970 р. була проведена читацька конференція за темою 

«Патентна література – джерело нових технічних ідей», в якій взяли участь 117 

інженерів, конструкторів, і винахідників області. З 1972 р. обласною 

бібліотекою регулярно проводилися «Краєзнавчі читання», що підтверджувало 

поєднання наукових і масових напрямків вивчення історії краю, продовження 

досліджень історичних подій регіону, проведення колективних заходів 

бібліотеки з музеями, архівами, навчальними закладами, краєзнавчими 

осередками.  

Приділяючи велику увагу розвитку культури краю, обласна бібліотека на 

базі спеціалізованого відділу мистецтв проводила заходи для викладачів 

мистецтвознавчого циклу та практиків у галузі культури і мистецтва. У 1972 р. 

при цьому відділі був відкритий музичний лекторій. У газеті «Південна правда» 

за 1972 р. була опублікована замітка про цикл музичних лекцій з 

прослуховуванням звукозаписів. В обласній бібліотеці серед форм 

популяризації літератури стають поширеними літературно-художні салони. 

Створюючи салони, бібліотекарі прагнули популяризувати не тільки 

літературу, а й творчість земляків: організовували виставки місцевих 

художників, майстрів декоративно-прикладного мистецтва, концерти, зустрічі з 

композиторами, режисерами, акторами театрів [3, c.69]. Залученню читачів 

також сприяли бесіди, консультації, огляди і перегляди літератури на 

підприємствах, в установах, робочих молодіжних гуртожитках [9, с. 42]. У 1977 

р. працівники обласної бібліотеки взяли активну участь в обласній науково-

практичній конференції істориків та архівістів Миколаєва, де виступали з 

оглядом документальних і мемуарних джерел. 

У 1974–1979 рр. у Миколаївській області відбулася централізація. Було 

створено 22 централізовані бібліотечні системи, що об’єднали 565 бібліотек, в 

т. ч. 447 сільських філій, 63 міські для дорослих, 14 дитячих, 21 центральну 

районну, 21 центральну дитячу, 3 обласних. У 4-х районах були організовані 

міжвідомчі системи: Вознесенська (1978), Доманівська (1986), Очаківська 

(1986), Снігурівська (1985). У 1976 р. було створено централізовану систему 

дитячих бібліотек. У 1977 р. відкрито Миколаївську обласну бібліотеку для 

юнацтва, що мала статус спеціалізованої та обслуговувала читачів віком 15–21 

років.  
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У 1980 р. обласною бібліотекою проведено 262 виставки, 26 літературних 

вечорів і усних журналів, 3 читацькі конференції, 8 Днів бібліографії, 16 Днів 

інформації, 12 Днів фахівця. Розширенню сфери діяльності бібліотеки сприяла 

робота літературного і музичного факультетів народного університету, 

громадського інституту патентознавства, гуртків з вивчення англійської, 

французької, німецької, мови есперанто, що проходили на базі відділів 

мистецтв, технічної літератури, іноземної літератури. 

Як повідомив у 1981 р. секретар Миколаївської Спілки письменників 

України М. Божаткін у газеті «Південна правда» від 5 вересня, «у своїй роботі 

бібліотеки спираються на актив, громадськість. Тісно пов’язана бібліотека з 

письменницькою організацією. Ми проводимо спільні виступи на 

підприємствах, літературні вечори, урочисті засідання…» [4, с. 58]. У 1984 р. у 

бібліотеці пройшла зустріч з працівниками Музею суднобудування і флоту. 

Активною є співпраця з інститутом культури, обласним краєзнавчим і 

художнім музеями, Миколаївським відділенням Спілки письменників України. 

У 1987 р. в обласній бібліотеці з’явилися нові форми роботи із читачами: 

літературно-музична вітальня (на базі відділу мистецтв), творчі зустрічі з 

письменниками Миколаївщини, участь у роботі міського літературного кафе 

«Вітрило» [9, с. 42]. Перед читачами обласної бібліотеки у різні роки виступали 

відомі письменники В.Сосюра, Ю.Смолич, П. Усенко, О.Гончар, П.Воронько, 

П.Загребельний, В.Розов, Н.Тихий, Н.Мар та ін.  [11, с. 83]. З 1989 р. обласна 

бібліотека більш активно приділяла увагу популяризації краєзнавчої 

літератури, працівники бібліотеки починають проводити Декаду пропаганди 

краєзнавчої книги, Дні краєзнавчої книги, продовжується цикл краєзнавчих 

читань, експонуються виставки-перегляди, присвячені Дню міста [4, с. 59]. 

Отже, у 70–80-х рр. ХХ ст. широко застосовувалися масово-освітні форми, 

що доповнювали систему політичної освіти, освіти дорослих та самоосвіти. Це 

суспільно-політичні читання, лекторії, декади і місячники книги, читацькі 

конференції, пов’язані з технічною, сільськогосподарською літературою, заочні 

читацькі конференції, усні журнали. Практикувалися заходи, що 

спрямовувалися на цільове інформування читачів – перегляди літератури, 

бюлетені нових надходжень, огляди книг і періодичних видань, Дні 

спеціаліста, Дні інформації. Бібліотеки стали приділяти більше уваги співпраці 

з іншими культурними осередками міста, регіону. Саме у цей період у 

бібліотечну термінологію вводиться поняття «масова робота бібліотеки» [8]. 

Починаючи з 1991 р., обласна бібліотека щороку проводить або бере 

активну участь у науково-практичних конференціях як міжнародного, так і 

всеукраїнського та регіонального рівнів. На базі бібліотеки спільно з обласним 

краєзнавчим музеєм один раз на два роки проводиться науково-практична 

конференція з краєзнавства «Історія. Культура. Етнографія. Нові дослідження». 

З 1997 р. бібліотека стала базою для проведення історико-культурологічних 

слов’янознавчих читань. Цього ж року у бібліотеці проходила міжнародна 

конференція «Нові сторінки стародавньої історії півдня України» за участю 

http://ube.nplu.org/article/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ube.nplu.org/article/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ube.nplu.org/article/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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видатних археологів Європи та науково-практична конференція «Гранітно-

степове Побужжя», у 1998 р. – ІІ міжвідомча студентська науково-практична 

конференція «М.М.Аркас – погляд із сьогодення», протягом 1993-1998 рр. – 

Аркасівські читання. Значна увага приділяється популяризації творчості поетів 

і прозаїків Миколаївщини. Так, працівники обласної бібліотеки спільно з 

обласною організацією Спілки письменників України провели літературні 

вечори до 50-річчя від дня народження миколаївських поетів Е. І. Январьова, 

В. П. Бойченка, вечір пам’яті до 100-річчя від дня народження А.М. Топорова 

[4, с. 60]. 

У бібліотеках продовжувалося використання традиційних форм та методів 

з одночасною модернізацією методичних прийомів та шляхів їхньої реалізації, 

пов’язаних з відчутними трансформаціями суспільного життя. Масова робота 

дедалі тісніше пов’язується з оновленими уявленнями про завдання і мету 

діяльності бібліотек як найбільш доступних осередків змістовного дозвілля, 

центрів культури територіальної громади, застосуванням нових інформаційних 

технологій, формуванням творчих здібностей користувачів, відродженням, 

популяризацією і всебічною підтримкою національних, культурних традицій.  

Отже, у 90-х рр. масові форми роботи спрямовуються, передусім, на 

розвиток комунікативного середовища в бібліотеці, творчого та 

інтелектуального потенціалу громадян. Серед цих форм: діалогові, ігрові, 

рекламно-інформаційні, зокрема інтерв’ю-бесіди, «круглі столи», прес-

конференції, зустрічі-діалоги, вечори-портрети, бенефіси користувачів, 

прем’єри книг, калейдоскопи, альманахи, трансляції на місцевих телеканалах і 

радіо,  зустрічі з актуальною книгою, рольові ігри-обговорення, літературні 

студії, літературні турніри, ток-шоу, клуби веселих і кмітливих  та ін. [8]. 

Соціокультурна діяльність бібліотек на сучасному етапі вирізняється 

різноманітністю застосування форм та засобів - це диспути, читацькі 

конференції, презентації книг за участю їхніх авторів, вечори запитань і 

відповідей, години цікавих повідомлень, поетичні колажі,  екологічні ігри, 

виставкові проекти, спільна діяльність бібліотек із музеями, архівами, 

видавництвами, краєзнавча діяльність, вебінари, літературні бібліоквести, 

буккросинги, флешмоби тощо. До блоку цих форм часто включають і зв’язки з 

громадськістю та рекламування бібліотеки.  

Обласна наукова бібліотека на сучасному етапі застосовує як традиційні, 

так й інноваційні форми роботи, що базуються на інтерактивному форматі та 

використанні інформаційних технологій. Серед масштабних заходів – Форум 

соціального партнерства «Бібліотека – влада – громада: стратегія єдності в 

інформаційному суспільстві», Регіональна виставка-форум «Українська книга 

та преса на Миколаївщині», культурно-просвітницький проект «Топоровські 

читання», регіональна акція «Бібліотечні сутінки». Протягом останніх років 

бібліотекою реалізовано ряд ініціатив на підтримку читання та національно-

патріотичного виховання: проект «Створимо націю читачів!», постійно діюча 

акція «Територія творчого спілкування», проект «Відкрита мобільна бібліотека 

http://ube.nplu.org/article/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82
http://ube.nplu.org/article/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8


ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 15 
 

– простір для розвитку», інформаційно-комунікаційний проект «Україна – моя 

Батьківщина!», творча ініціатива «Вихідний день – у  бібліотеці!», 

всеукраїнська акція «Бібліотека українського воїна», серія інтерактивних 

заходів спільно з національно-культурними товариствами Миколаївщини тощо. 

З метою розкриття наукового потенціалу, підтримки молодих вчених і 

розширення зв’язків із підприємствами області був запроваджений новий 

формат співпраці з вищими навчальними закладами  – наукова студія «Освіта 

Миколаївщини: нові наукові орієнтири». 

Бібліотека активно впроваджує проектні ініціативи на підтримку сучасних 

напрямків розвитку суспільства: впровадження системи електронного 

урядування (проект «Публічні бібліотеки – мости до електронного 

урядування»), євроінтеграційного вектору розвитку України (проект 

«Створення центру європейської інформації»),  соціально-важливих реформ та 

ініціатив (проекти «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи 

Національної поліції», «Бібліотеки як центри підтримки громади в умовах 

воєнної загрози:  робота з внутрішньо переміщеними особами» та «Бібліотеки 

як центри надання інформації виборцям»). 

Для користувачів бібліотеки працюють інформаційно-ресурсні центри: 

Регіональний тренінговий центр, Центр доступу громадян до офіційної 

інформації органів влади, Дистанційний консультаційний центр для 

підприємців, Центр європейської інформації, бібліотечний ресурсний центр 

«Вікно в Америку». На їхній базі надаються сучасні послуги: навчання 

комп’ютерної грамотності та роботи у системі електронного урядування, он-

лайн консультування з питань ведення бізнесу, вивчення іноземних мов та ін.  

Задоволенню різноманітних інтересів сучасних користувачів сприяє 

робота читацьких клубів та об’єднань: обласного гендерного центру, 

Університету правових знань, клубу перекладачів «Поліглот», англійського 

розмовного клубу «Діалог», художньої вітальні «В гостях у 9 муз», кіноклубів 

«Світ мистецтва: погляд майстрів кінематографа» та «Кіновечори по середах», 

клуб любителів поезії «Поетичний зорепад».  

Загалом за останні 5 років обласною бібліотекою було проведено близько 

1500 різноманітних заходів, учасниками яких стали майже 26 тис. осіб, було 

оформлено понад 1700 книжкових експозицій.  

На початок 2017 р. бібліотечна мережа Миколаївської області складає 498 

бібліотек, з них: 3 обласні, 398 сільських, 56 міських, 22 центральні для 

дорослих, 1 центральна та 18 районних бібліотек для дітей. У бібліотеках 

області на сучасному етапі проводяться соціокультурні заходи, орієнтовані 

перш за все на потреби громади: районні форуми соціального партнерства, 

інформаційні звіти перед громадою, науково-практичні конференції, творчі та 

літературно-музичні вечори, засідання «круглого столу», відеоконференції, 

зустрічі у форматі «живої книги», презентації. Приверненню уваги до 

бібліотеки та читання сприяють такі масштабні заходи, як Дні відритих дверей, 

бібліотечні акції та флешмоби з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Працює 
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Мережа дистанційних консультаційних центрів для підприємців, пункти 

доступу громадян до офіційної інформації, Центри вільного доступу до 

Інтернет, факультети «Основи комп’ютерних знань». Бібліотеки застосовують 

мобільні формати обслуговування населення: бібліотеки на відкритих 

майданчиках, виїзні заходи, пересувні виставки та ін. У 164 бібліотеках області 

запроваджено модельний формат обслуговування, що враховує  потреби 

конкретної громади [2,  с. 28–30]. 

Отже, на сучасному етапі соціокультурна діяльність розвивається за 

інноваційними напрямами з використанням різноманітних креативних форм 

роботи (літня альтанка з книгою, літературний пінг-понг, бібліофреш, айс-

стопер, бібліоквест та інші). Рівень соціокультурної діяльності є одним із 

критеріїв оцінювання роботи бібліотеки та впливає на якість  послуг та 

бібліотечного сервісу загалом. 

Сучасна соціокультурна діяльність поєднує творчу та комунікаційну 

діяльність, а бібліотеки у контексті соціокультурної діяльності розглядаються в 

декількох ракурсах: 

– як інформаційно-ресурсний центр – слугують збереженню, 

впорядкуванню та популяризації культурної спадщини суспільства; 

– як просвітницький центр – допомагають особистості взаємодіяти із 

суспільством, сприяють вихованню, освіті, самоосвіті та професійному 

вдосконаленню; 

– як соціальна інституція – виступають для людини довідково-

інформаційним посередником у використанні послуг, що надають різні 

державні та інші організації; 

– як заклад культури – надають можливості для змістовного відпочинку та 

проведення дозвілля. 

Таким чином, проаналізувавши історію розвитку бібліотечної справи на 

Миколаївщині, ми прослідкували еволюцію становлення поняття 

«соціокультурна діяльність» та її вплив на духовний розвиток нашого краю. 

У реальній перспективі діяльність бібліотек відбуватиметься з 

урахуванням сучасних викликів та світових тенденцій. Зокрема, у 2015 р. на 

Саміті ООН у рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН був ухвалений 

Порядок денний з питань розвитку на  період до 2030 р., що визначив Глобальні 

цілі сталого розвитку, котрих мають дотримуватися всі країни світу. Таких 

цілей офіційно визначено сімнадцять і всі вони так чи інакше співпадають із 

сучасними напрямками соціокультурної діяльності бібліотек – це подолання 

бідності, якісна освіта, гендерна рівність, інновації та інфраструктура, 

відповідальне споживання, мир та справедливість, захист планети та ін. У свою 

чергу, ІФЛА запропонувала загальні підходи до обґрунтування ролі бібліотек у 

реалізації цих цілей, що можуть бути доопрацьовані з урахуванням 

регіональних особливостей [10, с. 6]. 
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Фахове використання Глобальних цілей сталого розвитку дасть змогу 

бібліотекам стати активними гравцями на полі соціальних, економічних, 

політичних перетворень, сприятиме покращенню життя людей.  
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ОБ'ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ  

 

Україна приступила до повної імплементації Європейської хартії 

місцевого самоврядування. Проведено фінансову децентралізацію, і органи 

місцевого самоврядування отримали фінансові ресурси у вигляді закріплених за 

ними податків і зборів. Тому для усіх спроможних територіальних громад 

наразі вкрай важливими завданнями є облікувати та повною мірою задіяти усі 

свої ресурси, що формують дохідну частину бюджету. Для цього необхідно 

розробити стратегію розвитку території. У класичному розумінні Стратегія – це 

план вкладення стратегічних ресурсів території з метою досягнення 

стратегічних цілей її розвитку. Отже, суб’єктність і володіння певними 

ресурсами розвитку є базовими підставами формування стратегії розвитку 

громад, причому суб’єкт може бути тільки один – громада (ОТГ) [1].  

Основними показниками, що використовуються для оцінювання 

економічного потенціалу соціально-економічних систем ОТГ є обсяг 

реалізованої промислової продукції, розвиток сільського господарства, 

розвиток підприємництва, а також активність інвестиційної діяльності [2]. 

Однією з найбільш актуальних проблем сьогодення (особливо в контексті 

формування самодостатнього соціально-економічного потенціалу 

територіальних утворень) було і залишається питання становлення та розвиток 
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підприємництва – розвиток малого і середнього бізнесу. Слід зазначити, що 

саме цей сектор економіки найбільшою мірою стимулює конкуренцію, 

розширює сферу свободи ринкового вибору, сприяє послабленню монополізму, 

забезпечує активізацію інноваційної діяльності (в тому числі шляхом 

впровадження новітніх ефективних форм управління), і тим самим позитивно 

впливає на якісну характеристику валового внутрішнього продукту). Крім того 

– і саме це надзвичайно важливо для становлення і розвитку потенційних 

об’єднаних територіальних громад в Україні – у результаті відкриття власної 

справи мешканцями громад та зростання рівня їх самозайнятості знижується 

рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що 

неодмінно призводить до зростання сукупного попиту та збільшення обсягів 

виробництва (у тому числі продукції місцевого виробництва) [3].  

Таким чином, розвиток малого підприємництва слід розглядати не лише 

як один з секторів місцевої економіки (як одну з складових економічного 

потенціалу територіального утворення), але й як один з дискреційних 

інструментів (так званий вбудований стабілізатор) загальної системи 

управління місцевим економічним розвитком [4]. 

Можна констатувати, що рівень розвитку економіки (рівень ефективності 

функціонування економіки) більшості районів Карпатського регіону є значно 

нижчим, ніж рівень їх економічного (соціально-економічного) потенціалу. Таку 

ситуацію можна оцінювати як доволі оптимістичну, з точки зору можливості її 

зміни на краще уже ближчим часом, лише за рахунок активізації (а також більш 

ефективного використання) внутрішніх ресурсів ОТГ. 

Туристично-рекреаційна галузь є стратегічним напрямом розвитку 

Карпатського регіону. Об’єктивно кожна новостворена ОТГ має всі передумови 

для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму, особливо 

екотуризму, етнотуризму, «зеленого» туризму тощо. Розширення міжнародних 

зв'язків відкриває великі можливості для просування туристичного продукту 

регіону на світовому ринку, залучення до світового інформаційного простору, 

передового досвіду  організації туристичної діяльності.  

Однак, проблемним на сьогодні є неефективне та нераціональне 

використання ресурсів, невідповідність рівня розвитку туристичної індустрії 

наявному потенціалу. Це насамперед відсутність розвиненої інфраструктури, 

низька якість обслуговування, відсутність якісної реклами та глибинної 

інформації про туристичні послуги, відсутність повноцінної, адаптованої до 

Європейських інтеграційних процесів регіональної політики розвитку туризму. 

Недостатньо використовується потенціал для розвитку туризму в сільській 

місцевості як основного напряму зменшення безробіття та подолання бідності в 

регіоні.  

Отож, стратегія розвитку туризму ОТГ Карпатського регіону повинна 

базуватись на: 

1. Залученні інвестицій для відновлення та розвитку туристично- 

рекреаційної інфраструктури на території майбутньої ОТГ, що передбачає: 
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1.1. Розробку та реалізацію заходів з залучення інвестицій для 

відновлення та розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури; 

1.2. Розвиток малого та середнього бізнесу навколо туристичних об’єктів; 

1.3. Налагодження комунікації між селами та туристичними об’єктами 

потенційної ОТГ (дорожньої, інформаційної, управлінської інфраструктури). 

2. Безпосередньо розвитку туризму та збільшенні туристичного потоку на 

території майбутньої ОТГ, що передбачає вирішення наступних задач: 

2.1. Проведення маркетингу регіону, розробка маркетингової концепції 

розвитку туризму та збільшення туристичного потоку в потенційній ОТГ; 

2.2 Підтримка малого бізнесу в туристичній сфері; 

2.3. Розробка та виведення на ринок нових туристичних продуктів, які 

пропонують знайомство унікальною історичною, культурною та природною 

спадщиною ОТГ. 

3. Розробка та виведення на ринок нових туристичних продуктів, які 

використовують рекреаційні ресурси потенційної ОТГ [1]. 

Отож, включення туристичної складової в стратегічне планування 

розвитку територіальних громад Карпатського регіону – один з ефективних 

інструментів успішного вирішення проблем наповнення бюджету місцевих 

громад та забезпечення сталої динаміки росту якості життя членів ОТГ, які 

створюються в рамках адміністративної реформи.  

Зрозуміло, що здійснити власними силами стратегічне планування 

керівництву ОТГ буде вкрай складно. Якісну стратегію допоможуть створити 

практики і науковці. Для прикладу, така стратегія створена для трьох ОТГ 

Галицького району Івано-Франківської області. 

Фахівці в галузі туризму мають досвід і спроможні в межах комплексної 

стратегії розвитку територіальних громад виконати наступні види робіт: 

1. Провести аналіз рівня розвитку туризму в межах території 

охоплення, наявність та використовуваність місцевих туристичних ресурсів 

історико-культурних, природних, туристичних маршрутів тощо; наявність і 

якість закладів розміщення, закладів харчування, сільських зелених садиб, 

траспортної доступності тощо.  

2. Провести оцінку рекреаційно-туристичного потенціалу 

новостворених територіальних громад, перспектив розширення використання 

існуючих туристичних ресурсів. 

3. Розробити нові туристичні маршрути, у тому числі тематичні, 

цікаві, які б змогли презентувати територіальну громаду, запропонувати інші 

інновації туристичного розвитку (наприклад, проведення фестивалів, форумів, 

конференцій, створення дитячих таборів відпочинку). 

4. Створити мобільні курси практичного навчання власників 

домогосподарств щодо створення садиб сільського туризму. 

5. Проводити практичні семінари щодо підвищення 

енергоефективності сільських садиб, використання відновлювальних джерел 

енергії, створення еко-садиб. 
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6. Розробити інформаційне забезпечення просування місцевого 

туристичного продукту на ринку туристичних послуг. 

7. Оцінити наявну та запланувати організацію необхідної туристичної 

інфраструктури для створення повноцінних туристичних кластерів. 

8. Розробити туристичні інвестиційні пропозиції для територіальних 

громад. 

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і 

газу піонерною є ідея розробки комплексної стратегії розвитку Космацької 

територіальної громади з унікальною етнічною, природною, історичною і 

культурною спадщиною та неймовірним практично нереалізованим 

туристичним потенціалом із залученням інноваційних пропозицій студентських 

курсових проектів, бакалаврських та магістерських робіт, наукового потенціалу 

колективу різних інститутів: архітектури, будівництва і туризму, інженерно-

екологічного, інформаційних технологій, економіки і управління, гуманітарної 

підготовки та державного управління.  

Розробка триває, а питання створення стратегій розвитку туризму для 

ОТГ залишається актуальним в межах всієї України. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДВОХ СПОСОБІВ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ У 

ПРАКТИЦІ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА 

 

Останнім часом технології комп’ютерних ігор завдяки своїм різнобічним 

можливостям привертають пильну увагу не тільки розробників ігор, але й 

спеціалістів інших сфер діяльності. У галузі дизайну середовища, наприклад, 

згадані технології зацікавили дизайнерів своїми інтерактивними властивостями 

та можливостю знизити ресурсомісткість проектів, про що доповідалося на ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість митця в культурі» 

у м. Херсоні у 1016 році [1], [2]. За рік, що минув з цього моменту, на кафедрі 

дизайну ВП «Миколаївська філія КНУКіМ» викладачами та студентами було 

проведено роботу з практичного втілення дослідницьких напрацювань у 

практику дизайнерів інтер’єру та ландшафту. У процесі цієї роботи було 

отримано кілька важливих результатів та виявлено низку факторів, що 

дозволяють більш ретельно планувати основні етапи створення дизайнерського 

проекту. 

У порівняльній таблиці зведені основні операції при роботі над тестовим 

проектом екстер’єру та інтер’єру заміського будинку і облаштування прилеглої 

території. Тестовий проект розроблявся двома способами: а) традиційним, з 

кінцевим результатом у вигляді серії зображень середньої якості з 

використанням графічного 3-d редактора Autodesk 3ds max та візуалізатора V-

Ray; б) новітнім, з використанням графічного 3-d редактора Autodesk 3ds max 

та візуалізатора реального часу Unreal Engine 4.  

Таблиця1.  

Порівняльний аналіз операції при роботі над тестовим проектом 

екстер’єру та інтер’єру заміського будинку і облаштування прилеглої 

території 

 
№  

операції 

Операція за 

традиційним способом 

Операція за 

новітнім способом 

Результат 

порівняння 

1. 
Розробка ескізу 

проекту на папері 

Розробка ескізу 

проекту на папері 
Операції ідентичні 

2 

Виготовлення 

моделей споруд високої 

якості (Hi-poly) в 

редакторі Autodesk 3ds 

max 

 

Виготовлення 

моделей споруд 

високої якості (Hi-

poly) ) в редакторі 

Autodesk 3ds max 

Операції ідентичні 
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3 

Виготовлення 

моделей рослинності 

високої деталізації в 

редакторі Speed Tree 

Виготовлення 

моделей рослинності 

високої деталізації в 

редакторі Speed Tree 

Операції ідентичні 

4 

Створення загальних 

карт текстур в редакторі 

Adobe Photoshop 

Створення 

загальних карт 

текстур в редакторі 

Adobe Photoshop 

Операції ідентичні 

5  

Створення 

розгортки поверхні 

об’єктів споруд для 

подальшого 

використання в 

технології  Normal 

Mapping 

Для традиційного 

способу дана операція 

відсутня. 

6  

Створення 

текстурної карти 

Normal 

Для традиційного 

способу дана операція 

відсутня. 

7 

Створення проксі-

об’єктів (для зниження 

ресурсомісткісті 

проекту) 

 

Для новітнього 

способу дана операція 

відсутня. 

8  

Спрощення 

об’єктів споруд (до 

відповідності 

обмеженням кількості 

полигонів) та 

використання карти 

Normal 

Для традиційного 

способу дана операція 

відсутня. 

9 

Візуалізація серії 

зображень засобами V-

Ray (для створення 

відео-ролика зазвичай 

використовують 1500 

зображень на 1 хвилину 

відео) 

Візуалізація та 

компіляція 

віртуальної сцени 

Процеси значно 

відрізняються в 

залежності від способу. 

Якщо не стоїть завдання 

отримати відео-ролик, то 

зазвичай обмежуються 

десятком зображень, що 

значно швидше за 

новітній спосіб, але, 

якщо потрібно отримати 

відео на 10 хвилин – 

процес значно довшає у 

порівнянні з новітнім 

способом. 

 

Результати порівняльного аналізу дозволяють зробити кілька важливих 

висновків та рекомендацій для практикуючих дизайнерів. 
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1. Трудомісткість процесу створення дизайн-проекту екстер’єру, 

інтер’єрів та ландшафту при роботі в системі Unreal Engine 4 завдяки 

додатковим операціям значно вище за аналогічну при роботі на візуалізаторі V-

Ray, як наслідок – робота над проектом в технології Unreal Engine 4 значно 

триваліша за традиційну. 

2. Тривалість кінцевої візуалізації залежить від поставленого 

завдання: якщо завдано створити відео-ролик на 10 хвилин, то традиційна 

візуалізація на V-Ray значно триваліша за компіляцію Unreal Engine 4; якщо ж 

завдано створити кілька десятків статичних зображень середньої якості, то 

візуалізація на V-Ray співрозмірна з компіляцією на Unreal Engine 4. 

3. Кінцевий результат роботи над проектом у традиційній технології – 

серія статичних зображень (відео-ролик – це ті ж самі статичні зображення у 

великої кількості). Про ніяку інтерактивність у цьому випадку не йдеться. 

4. Кінцевий результат роботи над проектом у технології Unreal 

Engine 4 – інтерактивний додаток. Його можна використовувати як за прямим 

призначенням (інтерактивно переміщуючи камеру по сцені), так і для 

подальшого створення будь-якої кількості статичних зображень та відео-

роликів методом відео-захоплення. 

5. Ігрові можливості Unreal Engine 4 дозволяють створювати на основі 

проекту захоплюючі презентації з використанням персонажів, та складних 

алгоритмів взаємодій об’єктів сцени (так званий game play). 

6. Практикуючим дизайнерам перед прийняттям рішення щодо вибору 

системи проектування слід враховувати значне подорожчання процесу 

проектування у випадку з Unreal Engine 4, але кінцевий результат має такі 

переваги, що вартий витрачених коштів. 
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провідний бібліотекар бібліотеки  

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ON-LINE СЕРВІСИ – ІННОВАЦІЙНІ 

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ 

 

Зі зростанням інтересу молоді до інтернет-ресурсів, бібліотеки вищих 

навчальних закладів намагаються використовувати інтернет-простір для 

представлення своїх фондів, тим самим залучати користувачів до ресурсів 

бібліотеки. 

Сучасний фахівець бібліотечно-інформаційної справи – не лише знавець 

друкованих видань, він виступає навігатором в електронних ресурсах Інтернету 

та нових цифрових технологій.  

Зміни у видовій структурі документно-інформаційних ресурсів бібліотек, 

через збагачення їх електронними носіями інформації, закономірно 

зумовлюють утвердження електронного документа як пріоритетного об’єкта 

практичної й освітньої діяльності.  

Стрімкий розвиток інформаційних технологій надає можливість 

передавати зміст інформації за допомогою різних способів, доступних для 

сприйняття різними засобами інформаційно-комунікативних технологій та 

шляхом інтерактивної взаємодії з аудиторією. Використання мультимедійних 

ресурсів значною мірою покращує та змістовно доповнює заходи, які проводять 

бібліотеки.  

Окремим видом діяльності бібліотек є популяризація книги через сайти, 

блоги, соціальні мережі. Так, поряд з традиційними формами, бібліотечні 

фахівці створюють, використовуючи сучасні мультимедійні технології, 

віртуальні виставки та розкривають зміст традиційного фонду книгозбірні. 

Саме віртуальні бібліотечні виставки, як новий засіб популяризації фондів, 

забезпечують користувачів ілюстрованою бібліографічною та фактографічною 

інформацією. 

У сучасних умовах віртуальна бібліотечна виставка стає ефективним 

інструментом не тільки надання доступу до інформаційних ресурсів з різної 

тематики, а й ефективним засобом інформування дистантних користувачів про 

нові надходження [1]. 

Відвідувачі віртуальної виставки можуть отримати повну інформацію за 

темою, що їх цікавить, без поспіху, часових або географічних обмежень і 

витрат, супутніх традиційним виставкам, наочно ознайомитися з 

інформаційним ресурсом та одержати іншу додаткову інформацію. Це, 

безумовно, сприятиме зверненню користувачів до ресурсів бібліотеки, більш 

активному її відвідуванню [3]. 
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За допомогою соціальних сервісів для миттєвого створення інтерактивних 

публікацій в Інтернеті можна розмістити на сторінках бібліотечних сайтів та 

блогів не просто перелік інформації, а й ілюстровані довідники, брошури, 

презентації, які будуть зручними для користування або перегляду. 

Сервіси з якими працюють бібліотечні фахівці можна поділити на Оn-line 

та Оff-line сервіси.  

Найпоширеніші Оff-line сервіси : 

 ФотоШОУ – програма для створення відео з фотографій, яка відкриває 

безмежний простір для творчості. Можна підготувати ефектні слайд-

шоу, цікаві презентації, святкові відео-листівки. ФотоШОУ дозволяє 

додавати в проект заставки та музику, обирати стильне оформлення, 

використовувати різні спецефекти та ін. Можна скористатися вже 

готовими шаблонами. 

 ВидеоМастер – універсальний відео конвертер з функцією запису DVD 

дисків. Можливість зробити обрізку та з’єднати відео, наклад 

спецефектів, оптимізація відео для різних мобільних пристроїв робить 

програму незамінним помічником. 

 Кіностудія Windows – програма для створення і редагування відео, 

що входить до складу пакету безкоштовного програмного 

забезпечення Windows Live. За допомогою Windows Live Movie Maker 

можна легко перетворити фотографії та відео у відеофільм, додавши 

спеціальні ефекти, переходи, звуковий супровід, заголовки і підписи.  

 Movavi Video Suite11 – при необхідності можна редагувати відео, 

видалити непотрібні частини, додати ефекти. Працювати можна з відео, 

музикою, зображеннями. Функція конвертації дозволяє 

переформатування. Інтерфейс зрозумілий та оперативний. 

Найвідоміші Оn-line сервіси для створення інтерактивних публікацій : 

 Calameo – сервіс дозволяє створювати інтерактивні публікації різних 

форм із файлів Microsoft Office, Open Office, а також .pdf .txt .htm .html. 

Основна перевага цього сервісу порівняно з іншими, це можливість 

роботи з російськомовним інтерфейсом.  

 ISSUU – це одна з провідних цифрових платформ, що забезпечує 

можливість створення і перегляду каталогів, журналів і газет. Головною 

функцією сервісу є генерування з .pdf файлу flash-додатку, з яким 

користувач може ознайомитися у зручному для нього вигляді. Сервіс 

надає необмежений дисковий простір, платні та безкоштовні акаунти, 

організацію підписок, соціальну мережу, бібліотеку, можливість 

зворотного зв'язку, RSS підписки, перегляд статистики, можливість 

перегляду публікацій з мобільного телефону. 

 Уoublisher – для створення електронної публікації достатньо 

зареєструватися і завантажити на сервіс матеріал у вигляді PDF файлу. 

Англомовний сервіс, але простий у використанні. Легко консолідувати 

на блозі. Анімаційна публікація з ефектом перегортання сторінок. 
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 Flipgorilla – легкий у користуванні англомовний сервіс, де потрібна 

реєстрація та PDF файл. Недоліком є порівняно мала кількість сторінок 

для завантаження (тільки 36). Можна використовувати для газет, 

коротких інформаційних бюлетенів за певний період часу. 

Дуже зручними у користуванні є слайд-хостинги – інтернет-сервіси, що 

надають послуги хостингу та пошуку презентацій, створених, як правило, у 

форматі PowerPoint. Серед них Slideshare – соціальний сервіс, який дає змогу 

конвертувати презентації PowerPoint і не тільки у формат Flash та призначений 

головним чином для збереження та подальшого особистого або сумісного 

використання.  

Для урізноманітнення подачі матеріалу цікавим є використання слайд-

шоу хостингів. Серед них : 

 Picturetrail – онлайн-сервіс, за допомогою якого можна створити слайд-

шоу. Завдяки великій кількості готових шаблонів, переходів, ефектів, 

процес не займає багато сил та часу. Простота використання, широкі 

можливості, тривимірні ефекти, додаткові можливості – це не тільки дає 

змогу створювати шоу, але і зберігати фото та використовувати сервіс як 

хостинг зображень. 

 Proshow WEB – англомовний сервіс з обов’язковою реєстрацією. Є 

можливість використовувати безкоштовну версію з деякими 

обмеженнями. Окрім фото можна додавати і текст. Згенероване відео 

можна завантажити на свій ПК, або відправити на YouTube, Тwitter, 

Facebook. 

Для безпосередньої участі користувача у перегляді віртуальної виставки, 

бібліотечні фахівці часто звертають увагу на сервіси, які працюють з 

інтерактивними зображеннями. 

 ThingLink – це сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні плакати 

із зображеннями, на які наносяться маркери. При наведенні на них може 

з'являтися будь-який мультимедійний контент. Сервіс підтримує 

завантаження за URL фото, відео, звуку з популярних хостингів, таких, 

як YouTube, VimeoVideo, SoundCloud тощо. Можна вставляти текстові 

коментарі та посилання на сервіси, але посилання та коментар на кожен 

маркер буде тільки один.  

 Сервіс Getloupe college дає можливість створювати колажі у формі 

різних фігур із фотографій. Є можливість завантажувати велику 

кількість фото одночасно через соціальні мережі або з комп’ютера. Із 

шаблонів обрати фігуру (або намалювати самостійно), у вигляді якої 

будуть розміщені фото і підібрати ефекти.  

Серед бібліотечних фахівців широко використовуються сервіси, які 

дозволяють створювати сайти та використовувати 3D-вимірні зображення.  

 Wix.com – функціональний конструктор для створення сайтів з нуля, 

який буде значною допомогою для користувачів, які не мають досвіду у 

створенні веб-документів. Весь процес проходить максимально просто, 
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невимушено та інтуїтивно зрозуміло – за допомогою механізму Drag and 

Drop можна легко перетягувати елементи веб-сторінки, а підбірка 

налаштувань допоможе змінити базовий шаблон відповідно до завдання 

сайту.  

 Prezi.com – це веб-сервіс, за допомогою якого можна створювати 

інтерактивні мультимедійні презентації з нелінійною структурою. Уся 

презентація вміщається на одному слайді і складається з багатьох 

фрагментів. Проводиться масштабування – збільшення фрагментів 

презентації з акцентуванням уваги на окремих деталях. Можна 

розробляти проекти – презентації в реальному часі, працювати сумісно. 

Презентацію можна використовувати онлайн або завантажити на свій 

ПК. 

 Sway – додаток дозволяє створювати презентації на будь-якому пристрої. 

Презентації, засновані на web-технологіях, тому їх можна вбудовувати в 

інтернет-сторінки. Sway інтегрований з One Drive, Facebook, Twitter, 

YouTube, активно використовує хмарні служби, так що користувач може 

вставляти у свою презентацію матеріали з хмарного сховища, соціальних 

мереж.  

Отже, активне вивчення основних тенденцій розвитку он-лайн та оф-лайн 

сервісів, надають можливість використовувати сучасні технології для 

представлення не тільки бібліотечних фондів, а й просувати інформаційні 

продукти для широкого кола користувачів. Використання продуктів веб 2.0 

сприяє також приверненню уваги до бібліотеки, як культурної локації 

суспільства. Подальший розвиток бібліотечної діяльності є можливим завдяки 

використанню широкого спектра новітніх веб-технологій, що допомагає 

процесу переходу діяльності бібліотеки на новий рівень професійно-

інформаційних практик. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТВОРЧОСТІ 

ЛЕСЯ КУРБАСА ТА МИКОЛИ КУЛІША 

 

Культурологічний аспект виходить з принципу спадкоємності, єдності 

традиції і новаторства. Творча діяльність є головним компонентом культури, її 

суттю. Культура і творчість тісно взаємозв'язані, більш того взаємообумовлені. 

З-поміж митців, які вплинули на розвиток і тенденції драматургії, театру та 

драматичної культури вирізняються Лесь Курбас та Микола Куліш. 

Лесь Курбас – одна з найвидатніших постатей українського культурного 

життя 20-х – початку 30-х років, один з провідних діячів відродження 

української національної культури. Очевидно, що доля цієї людини тісно 

переплелась з життям та творчістю такої неординарної особистості, як Микола 

Куліш.  

Зустріч митців відбулася у 1925 році. Л. Курбас, на той час уже відомий 

режисер, і М. Куліш – драматург, перша п’єса якого, була поставлена у Харкові, 

принесла йому всеукраїнську славу. Ю. Смолич, який добре знав обох митців, 

писав: «...по-людському Курбас і Куліш були навдивовижу різні, зовсім не 

подібні один до одного, я б навіть сказав – абсолютні антиподи: Курбас – 

витончений інтелігент. Куліш... – обрубкуватий сільський дядько. Чого було в 

одного надміру, того не тільки бракувало, а взагалі не було в 

другого...» [3, 129]. 

Люди одного покоління, Курбас і Куліш формувалися за різних 

територіальних, етнографічних, загальнокультурних умов, мали різний 

життєвий досвід і йшли до театру різними шляхами. Абсолютно різні за своєю 

суттю майстри кардинально відрізнялися, але їхня несхожість була цілком 

зрозумілою. 

Курбас народився в Галичині, Куліш – на Півдні України. Курбас зростав 

в родині акторів, Куліш – у сім’ї сільських бідняків. Курбас навчався у 

Львівському та Віденському університетах, Куліш – у міському училищі 

провінційних Олешок та чоловічій прогімназії того ж містечка. Курбас грав на 
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сценах театрів – «Руська бесіда», «Тернопільські театральні вечори», Театру 

Миколи Садовського, Куліша ж мобілізували й направили на короткочасні 

курси прапорщиків, потім на фронти Першої світової, де його було поранено й 

контужено. Курбас створив Молодий театр і здійснив вистави за творами 

Софокла, В. Винниченка, О. Олеся, Лесі Українки, П. Тичини, Куліш – 

повернувся з армії в Олешки, потім займався формуванням у Херсоні 

Дніпровського полку: для нього знову починалася війна, тепер уже 

громадянська. Курбас здобув на Україні визнання, створив «Мистецьке 

об’єднання “Березіль”», Куліш ще не визначився, ким бути – прозаїком чи 

драматургом; працюючи над романом він водночас пише драму «Голод». 

Здавалося, доля зробила все, щоб Куліш і Курбас не зустрілися. Та все ж не 

зустрітися вони не могли. 

Л. Курбас – свідомо чи підсвідомо – шукав серед українських митців 

драматурга, адекватного собі за хистом та самобутністю. Курбасу необхідний 

був сучасний автор, твори якого б дали змогу втілити в сценічній формі 

найважливіші знахідки особистої режисерської філософії та системи. М. Куліш 

мав потребу в могутній діяльній постаті, на яку він міг би орієнтуватися у своїй 

творчості. Кулішу бракувало режисера, який підтримував би його поглиблював 

його драматургічні пошуки, узагальнення, відкриття. 

М. Куліш вважав Л. Курбаса видатним режисером і мислителем. Куліш 

цінував Курбаса як аналітика мистецтва і літератури, як людину широкої 

гуманітарної освіти, як одного з теоретиків української культури. Курбас для 

Куліша був митцем, який не просто давав сценічне життя його творам, а робив 

це надзвичайно талановито і своєрідно. Куліш відчув, що саме Курбас з 

особливим інтересом слідкує за його творчістю. Жодного драматурга в 

«Березолі» не ставили так часто, як М. Куліша. Безпосередньо Л. Курбас дав 

сценічне життя п’єсам «Народний Малахій», «Маклена Граса», «Мина 

Мазайло». Під його керівництвом режисери театру здійснили постановки 

«Комуни в степах», «97».  

Цікаво, що враження Л. Курбаса від першої п’єси Куліша було не дуже 

позитивним. Перш за все тому, що її поставив Гнат Юра, митець, творчі 

принципи якого Курбас не поділяв і з яким наполегливо полемізував. 

Наприкінці березня 1925 року Л. Курбас критично стверджував: «97» у Харкові 

– це справжній побутовий театр старого часу, це театр побутовий, 

дореволюційний, як і сама техніка гри, трактування типів, з тією поправкою, що 

це театр довоєнний, епігонського типу» [2, 697]. Така досить різка 

характеристика стосується не тільки режисерської інтерпретації, акторської 

роботи, а й самого твору, написаного в традиційній психологічній манері. 

Курбасові – митцеві з модерністським естетичним світоглядом – така художня 

форма, якість подібного художнього мислення здавалися неприпустимими. 

Проте, як проникливий режисер, він незабаром переглянув деякі свої оцінки і 

висловив нові думки щодо п’єси та її автора. 22 липня того ж року на засіданні 

у театрі «Березіль» він говорить, що «97» – це «нова п'єса по композиції, по 
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характеру», що в ній «дуже гарно зроблене виявлення позитивних типів 

сучасності». Головною у виступі Курбаса була думка: Куліш – визначний 

митець, з творами якого треба поводитися обережно і обачливо, не змінювати 

його текст і концепції. 

Л. Курбас вважав М. Куліша провідним українським драматургом і 

неодноразово підкреслював це у численних виступах, диспутах, статтях. Курбас 

був серед найбільш глибоких і тонких аналітиків творчості Куліша і залишив 

багато цінних спостережень про його п’єси. На думку видатного режисера, в 

М. Кулішеві втілювався один з полюсів сучасної української драматургії. 

Відзначаючи особливість художньої манери Куліша, він акцентував увагу на 

тому, що вона «романтична в реалістичному». 

З п’яти п’єс Куліша, що йшли на сцені «Березоля», Курбас поставив три. 

Особливе значення для Курбаса, для театру мав спектакль «Народний 

Малахій». «Малахій» був першою для Курбаса п’єсою сучасного українського 

митця, постановку якої він здійснив у своєму знаменитому (вже на той час) 

театрі. Сталося це на шостому році існування «Березоля». Враження сучасників 

приводять до висновку, що «Народний Малахій» – одне з найвищих досягнень 

«Березоля». Класичність режисерської роботи, відточеність акторських партій, 

неповторність сценічного оформлення, посилені філософічністю, 

метафоричністю й експресивністю художньої дії, – все це склало гарний успіх 

театру в постановці кулішевської п’єси. Приголомшені театрознавці, критики, 

навіть той, хто насторожено ставився до творчої студії Леся Курбаса та її 

естетичного світосприйняття, – висловлювали припущення, що «Малахій» є 

апогеєм творчої динаміки «Березоля», Курбаса і всього українського театру  

20-х років. 

Феномен вистави був би неможливий без феномена художніх цінностей 

самого твору. Це розумів Л. Курбас. Він надзвичайно високо оцінював п’єсу, 

вважав її геніальною і зарахував «Народного Малахія» до найвидатніших 

творів сучасної світової літератури, а образ Малахія Стаканчика – головного 

героя – відносив до категорії «вічних образів». 

Зв’язок «драматург-режисер» був двосторонній. Твори М. Куліша 

сприяли еволюції сценічної естетики Л. Курбаса, збагаченню його 

фундаментальних режисерських принципів. Глибоке розуміння Курбасом 

законів сцени, драматургії, аналітичне сприймання художнього твору відбилися 

на Кулішеві, який вносив уточнення в п’єси, що бралися до постановки 

«Березолем». Значною мірою ця взаємодія відбувалася завдяки вдачі 

Л. Курбаса. Творець «Березоля» був енергійною і чарівною людиною, яка вміла 

об’єднати навколо себе однодумців, схиляти до співтворчості, захоплювати 

ідеями, намірами, образами. Курбас був ґрунтовно обізнаний у літературному 

процесі. Своїми поглядами, оцінками він впливав на письменників і на 

тогочасне літературне життя. Сучасники добре усвідомлювали значення 

творчого союзу Куліша й Курбаса. І пишалися цим союзом. За спогадами 

Володимира Куліша, сина драматурга, коли обох митців – Курбаса і Куліша – 
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викликали на сцену й підносили квіти, стриманий звичайно Микола Хвильовий 

щосили плескав у долоні, вигукуючи: «Браво, Гуревичу! Браво, Курбасе! Хай 

живе “Березіль!”» [1, 85]. 

Спільність радощів – це й спільність болю. Спільна творчість М. Куліша і 

Л. Курбаса не тільки сприяла їхньому художньому розвитку, але й стала їхньою 

трагедією. В умовах тогочасних соціальних процесів написання і постановка 

«Народного Малахія», а також комедії «Мина Мазайло» виявилося приводом 

для всіляких звинувачень і переслідування митців. 

М. Кулішу закидали, ніби він скептично тлумачить сучасність, зводить 

наклеп на радянську дійсність, постійно підкреслювали, що в його п’єсах є 

значні ідеологічні вади, які й обумовили «творчу поразку» драматурга. Нарешті 

на першому з’їзді радянських письменників за М. Кулішем офіційно закріпили 

статус буржуазно-націоналістичного письменника, «більшість п’єс якого 

відверто націоналістичні і ворожі нам», – як сказано у доповіді 

І. Кулика [4, 313]. 

Леся Курбаса звинувачували у тому, що «Березіль» вдався до правого 

ухилу, що він пропагує ідейно хибні твори в той час, коли загострюється 

боротьба з ворогом, що постановки здійснені в антиреалістичному дусі. 

Тиск був занадто сильний, і обидва митці змушені були визнати свою 

«провину». Л. Курбас у 1931 році сказав, що постановки «Народного Малахія» і 

«Мини Мазайла» «на сьогодні ми розцінюємо як неприпустимі», хоча й 

намагався відстоювати право колективу на ці п’єси. Куліш двічі переробляв 

«Малахія», вніс суттєві зміни в інші свої твори. У 1933 році в листі до 

І. Дніпровського він стверджує, що останні сім років «перебував на 

антипартійних позиціях і ходив шляхами місцевого націоналізму». 

Ні Куліш, ні Курбас не знали, що їхня трагедія тільки починається, що 

для них уже пишеться страшний сценарій. Вони не знали, що їх заарештують в 

один і той же рік: Курбаса на початку 1934-го, в січні, а Куліша – в грудні. Не 

знали, що Л. Курбаса примусять давати свідчення проти свого однодумця 

М. Куліша, що й Куліш не витримає і підпише, як того вимагали під час 

слідства «зізнання» про участь у діяльності «контрреволюційної організації». 

Доля знову звела їх, цього разу на Соловках, звела назавжди: їх знищили в один 

день, 3 листопада 1937 року. 

«Їх взаємна любов – Куліша і Курбаса – була ніжна і пристрасна: так 

люблять закохані на вічно; так люблять друга, коли вірять, що йому вготовано 

на майбутнє вчинити щось видатне. 

Думаю, що це була любов двох талантів, що знайшлися: Куліш був 

талант для Курбаса, Курбас – талант для Куліша» – писав про них Ю. Смолич 

[3, 131]. 

Погоджуємося з Я. Голобородьком в тому, що знайшлися у процесі 

розвою української художньої культури один для одного таланти. Знайшлися й 

утворили мистецько-духовну єдність, аналогів якій, можливо, в історії 

європейського та світового мистецтва знайдеться небагато. 
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ХЕРСОНСЬКА ОУНБ ІМ. О. ГОНЧАРА – ВАЖЛИВИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ПІВДНЯ УКРАЇНИ:  

ДО 145-РІЧЧЯ КНИГОЗБІРНІ 
 

18 червня 2017 року Комунальний заклад «Херсонська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради 

відзначає свій ювілей. З її появою 145 років тому почалася нова віха в історії 

науки, культури і освіти Півдня України.  

Історичні факти. Становлення і розвиток однієї з перших 

загальнодоступних провінційних бібліотек країни дуже тісно пов'язане з 

іменами прогресивної інтелігенції Херсона. Ідея щодо її створення була 

проголошена в місцевому гуртку діячів просвітницького руху на початку 1871 

року братом знаного художника Миколи Ге – Григорієм Миколайовичем. І вже 

в 1872 році в бібліотеку, яку розмістили у залі Дворянського зібрання, прийшли 

перші читачі. Завдяки енергійності і знанням людей, що увійшли до першого 

складу дирекції, бібліотека успішно розвивалася. На початку 90-х років ХІХ ст. 

в Херсоні, де не було жодного вищого навчального закладу, сформувалося 

громадське книгосховище, яке за складом своїх фондів займало сьоме місце в 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 34 
 

імперії, а за кількістю видаваних книг – друге, поступаючись лише Харківській 

публічній бібліотеці [2]. 

За півтора столітній вік бібліотека пережила багато змін серед яких було 

багато подій, успіхів та невдач, радощів та прикрощів. Одним із позитивних 

моментів була побудова спеціального приміщення за індивідуальним проектом 

академіка-архітектора М. К. Толвінського в 1897 році, у якому бібліотека 

знаходилася 90 років. Ця будівля і нині становить інтерес як пам’ятник 

архітектури ХІХ століття державного значення. Успішному розвитку 

книгозбірні багато в чому сприяла активна діяльність бібліотекаря Віри 

Костянтинівни Шенфінкель та міського голови і мецената Михайла Євгеновича 

Беккера [1]. 

Крім того, історія бібліотеки тісно пов’язана з історією держави, роки 

успішного розвитку неодноразово змінювали складні періоди. У роки Другої 

світової війни книгозбірня зазнала катастрофічних втрат. Бібліотечний фонд і 

майно були пограбовані окупантами і місцевими мародерами, втрачено більше 

215 тис. книжок. Але бібліотека продовжила існування і відродження своїх 

фондів.  

У 1944 році у зв'язку з утворенням Херсонської області бібліотека стала 

обласною. З 1966 року вона – наукова, а у 1984 році їй присвоєно статус 

універсальної наукової бібліотеки, з 1997 року носить ім’я українського 

письменника Олеся Гончара. 

Визначною подією для книгозбірні був її переїзд в 1987 році в нове 

приміщення, збудоване за індивідуальним проектом на мальовничому березі 

Дніпра, де вона існує вже 30 років. 

Сучасні аспекти діяльності бібліотеки. Сьогодні Комунальний заклад 

«Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» 

Херсонської обласної ради – один з найкрупніших інформаційних та 

культурних центрів південного регіону України. Бібліотека докладає значних 

зусиль для постійного розвитку, модернізації діяльності, впровадження 

різноманітних проектів і програм, що сприяє перетворенню бібліотеки у 

потужний інтелектуально-інформаційний комплекс, культурно-просвітницький 

центр, методичну базу для публічних бібліотек регіону. 

Місією бібліотеки є подолання інформаційної нерівності серед різних 

верств населення Херсонщини шляхом задоволення навчальних, освітніх, 

інформаційних та дозвільних потреб усіх членів громади через надання 

вільного, легкого та зручного доступу до інформації, знань, ідей і технологій та 

формування навичок інформаційної та медіаграмотності у своїх користувачів 

засобами якісних, сучасних та інформаційних сервісів у комфортних умовах з 

використанням різноманітних ресурсів. 

Виходячи з основних аспектів місії – головним у діяльності книгозбірні є 

забезпечення високоефективного, якісного та комфортного обслуговування 

користувачів бібліотек, яких недаремно щорічно нараховується близько 40 тис. 

мешканців міста та області. За рік їм видається близько 700 тис. примірників із 
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загального фонду бібліотеки, який налічує близько 950 тис. примірників 60 

мовами світу [3]. Документи фонду різноманітні: книги, періодичні та 

інформаційні видання, ноти, видання матеріалів образотворчого характеру, 

грамплатівки, компакт-диски, діафільми, слайди, кіно- та відеофільми, 

рукописи, мікрофільми, дискети та СD-ROMи. Найбільш цінна частина фонду – 

дореволюційні та краєзнавчі видання, колекції. Склад фонду відображено у 

системі карткових каталогів і картотек бібліотеки та частково в електронному 

каталозі.  

У читальних залах книгозбірні одночасно може обслуговуватись 600 

користувачів, взяти участь в масових заходах ще близько 300. У зв’язку з цим 

значна увага приділяється створенню комфортних умов для роботи 

відвідувачів. Затишний сучасний інтер’єр, наявність автоматизованих робочих 

місць, релакс-зони, безкоштовний Wi-Fi, крім того до послуг користувачів 

студія звукозапису, лінгафонний кабінет – все це приваблює користувачів 

бібліотеки.  

Модернізація бібліотечної роботи, впровадження інновацій, пошук 

можливостей взаємодії з партнерами, громадськістю досягається через 

проектну діяльність. Бібліотека є не лише інформаційним, освітнім та 

культурним центром, а й перш за все стала комунікаційним майданчиком 

місцевої спільноти. Саме тому з 2015 року було започатковано проект 

«Бібліотека: зміни…реалії…майбутнє…», направлений на посилення ролі 

бібліотеки як центру розвитку громади, її трансформацію у місце для вільного 

спілкування, творчості, самоосвіти та сімейного відпочинку, надання допомоги 

користувачам у вирішенні актуальних соціальних питань. Робота в проекті 

ведеться за трьома основними напрямками – своєрідними міні-проектами: 

патріотичним – «З Україною в серці», соціальними – «Шлях до успіху», 

«Зачаровані діти у дружньому просторі бібліотеки» та соціокультурними – 

«Уікенд в Гончарівці», «Літо з бібліотекою», «Арт-Підвал», «Територія цікавих 

зустрічей», «TAW – Таврійський тиждень мистецтв/Zабалка» [3].  

У рамках патріотичного міні-проекту «З Україною в серці» проходять 

різноманітні акції та заходи, метою яких є надання допомоги людям, на долі 

яких вплинули трагічні події на сході України і в Криму. Серед таких заходів 

вже пройшли: презентація фотовиставки «Донбас – відкритий перелом» – 

фотохудожника Костянтина Скомороха з Луганської області; презентація книги 

«Ни шагу назад!» Романа Набєгова – розвідника батальйону «Миротворець» 

патрульної служби міліції особливого призначення, який загинув під 

Іловайськом; урок державності «Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг», 

флешмоб до Дня вишиванки, патріотична акція «Херсонщино, підтримай 

солдата!», благодійний музичний вечір «З теплом у серці», благодійна акція 

«Подаруй книгу дитині на Сході України» та ін. 

Міні-проект «Шлях до успіху» містить у собі тренінги для слухачів курсів 

центру зайнятості: «Грамотний тайм-менеджмент – запорука успіху», «Мої 24 

години», «Мій шлях до успіху». На підтримку розвитку дітей з аутизмом 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 36 
 

впроваджено міні-проект «Зачаровані діти у дружньому просторі бібліотеки». 

Для творчої молоді зі спільними ідеями та поглядами існує міні-проект «Арт-

Підвал», у рамках якого проходять сучасні заходи: розважальні програми, рок-

вечірки, виставки сучасного мистецтва, молодіжні тусовки.  Завдяки міні-

проекту «Літо з бібліотекою» бібліотека організовує змістовне дозвілля 

школярів, завдяки креативним заходам для дітей різних вікових категорій – 

пізнавальні подорожі, бібліотечні посиденьки, екологічні мандрівки, 

інтерактивні пізнавальні програми. 

Поряд з цим існують організаційно-функціональні проекти, що націлені 

на створення нових структурних підрозділів в бібліотеці – Інтернет-центри, 

Центр для користувачів з особливими потребами, відділ нових інформаційних 

технологій, Центр екологічної інформації, Канадсько-український 

інформаційний центр, Херсонський регіональний інформаційний центр з 

порталом Арткавун, Херсонський центр Європейської інформації. 

В освітній діяльності бібліотека позиціонує себе як майданчик отримання 

безкоштовних і якісних освітніх послуг: проходять семінари і мовні тренінги 

для викладачів англійської та німецької мов загальноосвітніх навчальних 

закладів області, безкоштовні курси вивчення української мови, заняття з 

оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для різних 

категорій користувачів, зокрема для пенсіонерів, он-лайн тренінги для 

бібліотекарів області.  

З метою розширення меж бібліотечного простору проводяться 

різноманітні заходи та акції за межами бібліотеки, надаються послуги 

«Виїзного абонемента», впроваджено громадське радіомовлення – інтернет-

радіо «Кавун» (підготовлено та викладено в мережу аудіо презентації книг 

Олександра Афанасьєва-Чужбинського «Нариси Дніпра», записи зустрічей з 

письменниками Павлом Бондаренком, Юрком Іздриком, Іриною Цілик). 

Щоб представити херсонській спільноті альтернативну бібліотеку 

впроваджуютьсяь такі форми роботи як: бібліосутінки, бібліотечні посиденьки, 

ток-шоу, флешмоби, майстер-класи, квести тощо. Популяризації книги та 

читання сприяють інноваційні форми промоції читання, такі як: відеоролики, 

театралізовані флешмоби, буктрейлери, віртуальні виставки, бібліокарнавали, 

конкурси сімейного читання, тематичні ігри та екскурсії, рекламні акції, в т.ч. 

он-лайнові, та PR-заходи. 

Міжнародна співпраця. Нині  в бібліотеці завдяки фінансовій підтримці 

Посольства США в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», 

Міжнародного благодійного фонду «FORCE», Посольства Королівства Норвегії 

в Україні, Канадсько-українського товариства приятелів України і 

співробітництву з міжнародними та вітчизняними громадськими організаціями 

створено і успішно працюють: інтернет-центр та інформаційно-ресурсний 

центр «Вікно в Америку» ім. Дж. П. Джонса, Канадсько-український 

бібліотечний центр і Центр обслуговування людей з особливими 

http://art.lib.kherson.ua/molodizhniy-proekt-art-pidval.htm
http://art.lib.kherson.ua/molodizhniy-proekt-art-pidval.htm
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потребами, Центр європейської інформації та Центр екологічної інформації, а 

також Регіональний інформаційний центр.  

Насамкінець варто наголосити, що Комунальний заклад «Херсонська 

обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської 

обласної ради залишається затишним родинним колом з друзями і масою 

різноманітних послуг просвітницького, освітнього та дозвіллєвого характеру. 

Міністр культури України Євгеній Миколайович Нищук, який відвідав 

книгозбірню в 2016 році, після знайомства з діяльністю книгозбірні зазначив, 

що бібліотека є одним з лідерів бібліотечної діяльності в Україні, прикладом 

оновлення та переформатування її призначення, справжнім соціокультурним 

закладом європейського рівня, в якому люди отримують цілий спектр 

культурного життя. 
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Великочий В.С.,  

доктор історичних наук, декан факультету 

туризму, професор ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя 

Стефаника», м. Івано-Франківськ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДНІСТЕРСЬКОГО КАНЬЙОНУ ЯК 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ: 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Івано-Франківська область розташована на заході України, межує з 

Чернівецькою, Львівською та Тернопільською областями і Румунією. У 

географії переважають рівнинні (Подільська височина), передгірські 

(Передкарпатський прогин) та гірські (Складчасті Карпати) ландшафти, що 

дренуються ріками Дністер, Прут та їх притоками. 
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Туристично-рекреаційна галузь з 1997 року є пріоритетним напрямом 

розвитку економіки Івано-Франківської області. Об’єктивно регіон є одним з 

лідерів в Україні з розвитку туристичної інфраструктури та кількості 

туристичних потоків внутрішнього і зовнішнього туризму. 

Водночас, проблемним є неефективне та нераціональне використання 

наявних природно-рекреаційних, культурно-історичних ресурсів, 

невідповідність рівня розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу. Це 

насамперед відсутність розвиненої інфраструктури, низька якість 

обслуговування, відсутність якісної реклами та інформації про туристичні 

послуги. Недостатньо використовується потенціал для розвитку туризму в 

сільській місцевості як основного напряму зменшення безробіття та подолання 

бідності в регіоні. 

На Прикарпатті історично склалася ситуація, коли значна частина 

місцевого населення шукала роботу за межами регіону, мігруючи на сезонні 

заробітки в країни близького й далекого зарубіжжя. Нині більшість безробітної 

молоді та багато кваліфікованих працівників інших вікових груп постійно 

від'їжджають за кордон у пошуках тимчасової та постійної роботи в Західній 

Європі, поповнюючи лави нелегальних іммігрантів цих країн.  

Створення робочих місць у найменш розвинутих сільських громадах 

регіону, які мають значний туристичний потенціал, сприяло б вирівнюванню 

економічної ситуації, заохочувало б мешканців не залишати сільські громади в 

пошуках роботи. 

Одним з таких регіонів є Городенківський і Тлумацький райони, на 

території яких знаходиться Дністровський каньйон. 

Дністровський каньйон – найбільший в Україні та один з найбільших в 

Європі. Він є унікальним і мальовничим куточком дикої природи, який входить 

до списку семи чудес України. Це найбільш оригінальний в ландшафтному 

відношенні відрізок Дністра, де він протікає чітко вираженою 

каньйоноподібною долиною глибиною 80-200 метрів, утворюючи мальовничі 

меандри. Дністровський каньйон – справжній музей під відкритим небом з 

унікальними пам’ятками живої і неживої природи. На території каньйону 

знаходяться геологічні, ботанічні, археологічні, гідрологічні пам’ятки, 

надзвичайно цінні в науковому, пізнавальному, естетичному значеннях. 

Усе це дозволяє стверджувати що розвиток туризму є одним з найкращих 

способів розвитку даних територій та зайнятості населення. 

Для збереження унікального природного світу Дністерського каньйону 

рішенням Івано-Франківської обласної ради народних депутатів від 15.07.1993 

року створений Регіональний Ландшафтний Парк (РЛП) площею 19,6 тис. га в 

межах Городенківського та Тлумацьйокого районів [1].  

Регіональний ландшафтний парк є природоохоронною рекреаційною 

установою регіонального значення, що створювався з метою збереження в 

природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а 

також забезпечення умов для організованого відпочинку населення. 
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Створенню та розвитку рекреаційної інфраструктури на території РЛП 

перешкоджає ряд проблем, пов’язаних із функціонуванням парку: станом на 

сьогодні парк не має визначених меж в натурі, відсутній проект організації 

території парку із поділом на відповідні функціональні зони, не створена 

спеціальна адміністрація, відтак – відсутній поступ в розвитку туристичної 

інфраструктури в межах Дністровського каньйону.  

При створенні РЛП до його території були включені землі населених 

пунктів, а також земельні ділянки, які тривалий час знаходились у користуванні 

територіальних громад та окремих громадян, відповідно зазнали значного 

антропогенного впливу (сінокосіння, випас худоби, сільськогосподарське 

використання тощо), одночасно не маючи особливого природоохоронного 

значення. У зв’язку із наведеним, виникла соціальна напруга у відношенні 

територіальних громад до РЛП.  

Слабка розвиненість туристичної інфраструктури в районі Дністерського 

каньйону не дозволяє використовувати наявний потенціал та в повній мірі 

розвивати сферу обслуговування туристів, супутніх послуг (туристичні 

атракції, прокат туристичного спорядження, реалізація сувенірів, торгівля 

тощо), що дозволило б залучити у місцеві громади та бюджети додаткові 

надходження і зняттю в першу чергу соціальної напруги та проблеми 

зайнятості місцевого населення.  

У межах території регіонального ландшафтного парку виділяються такі 

функціональні зони: заповідна, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації 

та господарська. 

Згідно ст. 12 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» [2] 

управління регіональними ландшафтними парками здійснюється їх 

спеціальними адміністраціями відповідно до положень про території та об’єкти 

природно-заповідного фонду і проектів організації території та об’єктів 

природно-заповідного фонду.  

Отже, створення спеціальної адміністрації дозволить забезпечити умови 

для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності, 

буде сприяти екологічній та краєзнавчій, патріотичній роботі, збереженню 

цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів, ефективного 

функціонування об’єкту природно-заповідного фонду у відповідності до вимог 

природоохоронного законодавства.  

В області діють ряд стратегій і регіональних програм заходами яких 

передбачено розвиток туризму і, зокрема, Дністровського каньйону і РЛП, а 

саме:  

1. В Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 

2020 року[3], у переліку пріоритетних напрямів та стратегічних завдань 

економічного і соціального розвитку області туристично-рекреаційний 

комплекс знаходиться на першому місці. 
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2. В Стратегії розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області 

до 2015 року(яка продовжує діяти і нині) [4] визначені такі стратегічні 

завдання: 

- покращення існуючих туристичних продуктів та розвиток нових; 

- розвиток туристичної інфраструктури на основі збалансованого розвитку 

області; 

- охорона навколишнього середовища і збереження історико-культурної 

спадщини. 

3. Крім цього, розроблення Проекту організації території Дністровського 

регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів і об’єктів передбачене Програмою 

охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області 

до 2015 року[5]. 

Отже, реалізація проекту “Дністровський каньйон – одне з семи чудес 

України: розвиток туризму на території регіонального ландшафтного парку” 

відповідає стратегіям розвитку області і цільовим програмам, які діють в 

області. 

Складовою частиною процесу розвитку туристичної інфраструктури 

каньйону є будівництво і введення в експлуатацію ряду скансенів – музеїв під 

відкритим небом. Особливістю їх функціонування є одночасне існування 

музейних експозицій комбінованого (площинного і об’ємного) видів у 

поєднанні з діючими експонатами широкого використання для відвідувачів 

комплексу, можливість їх експлуатації у виробничому процесі з метою 

отримання прибутку. Культурно-пізнавальна складова скансенів проявляється у 

тематиці їх проектування і діяльності, розповідає про різні цивілізаційні епохи 

на території краю впродовж останніх семи тисяч років. 

Вважаємо за можливе запропонувати будівництво чотирьох тематичних 

скансенів вдовж Дністерського каньйону (с. Нижнів і с. Кутище Тлумацького 

району та с. Лука і с. Городниця Городенківського району). Відповідно в 

кожному з них мав би функціонувати скансен: “Трипільське поселення”, 

“Кельтська твердиня”, “Арійське місто” (Голіградська культура), Тиверська 

Русь. У кожному з музеїв повинна бути можливість розмістити відвідувачів на 

нічліг, запропонувати харчування у притаманному до тематичної спрямованості 

об’єкту стилі. Тут же слід передбачити можливість взяти практичну участь у 

виробленні предметів побуту цих культур, самостійного приготування їжі, 

безпосередньої участі відвідувачів у продукуванні сувенірної продукції. До 

кожного зі скансенів слід підвести транспортне сполучення як по суходолу, так 

і р. Дністер на різноманітних сплавних засобах. 

У результаті реалізації заходів проекту відбудеться наступний вплив на 

визначені цільові групи: 

Для населення: створення додаткових робочих місць; збільшення доходів 

населення і його купівельної спроможності, що у свою чергу приведе до 
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підвищення рівня життя; зменшення соціальної напруги в суспільстві й 

збільшення довіри громади до регіональних і місцевих органів влади. 

Для органів державної влади та місцевого самоврядування: збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів; створення сприятливих умов для розвитку 

вільної конкуренції та забезпечення сприятливих умов для створення нових 

фірм і залучення зовнішнього капіталу та інвестицій; сприяння розвитку 

навчальних закладів і організацій, які навчають кадри туристичної індустрії; 

створення нової форми співпраці всіх секторів громад регіону. 

Для потенційних інвесторів: визначення земельних ділянок на яких можна 

впроваджувати інвестиційні проекти; збільшення кількості туристів; 

збільшення доходів. 

Для потенційних туристів: зростання рівня обслуговування туристів; 

збільшення кількості місць та пропозицій для відпочинку; задоволення від 

отриманих послуг. 
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МУЗЕЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ РОЛЬ В 

РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ 

 

Музеї Прикарпаття кожного дня гостинно відчиняють свої двері перед 

десятками тисяч туристів, які прагнуть ознайомитися з культурно-історичними 

та мистецькими надбаннями регіону. Згідно з сучасною парадигмою світової 

музеології, на початку XXI ст. дедалі наполегливіше звучать вимоги до музею 

не просто реєструвати і зберігати минуле, а широко використовувати його для 

залучення туристів, що сприятиме розвитку економіки.  

Музеї Івано-Франківської області мають широкі можливості привернути 

увагу туристів до визначних археологічних, етнографічних, мистецьких та 

літературних пам’яток. Використання музеїв у туристичній галузі Івано-

Франківщини має досить хороші перспективи, адже на території краю їх 

міститься досить багато (станом на 01.01.2016 р. – 232 музеї, з яких 205 

функціонують на громадських засадах). Щороку до музейних фондів 

Прикарпаття надходять близько 4000 експонатів, реставрується 200 предметів 

старовини, проводиться понад 8000 екскурсій. 

Однією з основних візитівок регіону є Івано-Франківська міська ратуша, в 

стінах якої діє обласний краєзнавчий музей (відкритий ще 1 травня 1940 р.). 

Сьогодні фонди музею налічують понад 120 тисяч одиниць, працюють 

експозиційні відділи: історії; археології; природи; народного мистецтва. 

Зокрема, окрасою відділу історії є безцінна колекція археологічних пам’яток 

доби Київської Русі і Галицько-Волинської держави. В експозиції краєзнавчого 

музею представлена широко колекція зброї та стародруків.  

Щороку Івано-Франківський краєзнавчий музей відвідує близько 140 

тисяч осіб, проводиться понад дві тисячі екскурсій, організовується близько 40 

виставок. В структурі Івано-Франківського краєзнавчого музею на правах 

відділів також працюють: музей М. Грушевського в с. Криворівня 

Верховинського району (створений у 2002 р.); літературно-меморіальний музей 

Івана Франка (створений 1953 р.) в с. Криворівня Верховинського району; 

літературно-меморіальний музей Леся Мартовича в селі Торговиці 

Городенківського району (відкритий у 1971 р.); хата-гражда П. Харук в с. 

Криворівня (заснована в 1978 р.); історико-краєзнавчий музей О. Довбуша в 
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смт. Печеніжин Коломийського району (створений в 2004 р.); літературний 

музей Прикарпаття в Івано-Франківську (заснований в 1986 р.), та ін.. [3]. 

Не менш цікавим для туристів є Коломийський музей народного 

мистецтва Гуцульщини та Покуття  ім. Й. Кобринського. Особливий інтерес 

серед відвідувачів, цього музею, викликає велика кількість виробів художньої 

різьби по дереву. Багатою за формою та орнаментикою є збірка архітектурних 

деталей, меблів, музичних інструментів, предметів побуту, 

сільськогосподарських знарядь.  

В музеї зібрана, повна колекція сволоків (головна балка, під стелею у 

дерев'яній споруді, в традиційній старовинній українській хаті, яка 

розміщувалася по поздовжній осі). Цікавою є і колекція старовинних меблів 

(зібрана з різних районів Гуцульщини) та художньої кераміки (нараховує понад 

чотири тисячі експонатів), художніх тканин, вишивок, а також виробів з металу 

та шкіри [9].  

Знаним серед вітчизняних і закордонних туристів є Коломийський музей 

«Писанка», який володіє колекцією яка нараховує понад 6000 писанок, 

представлених з переважної більшості регіонів України, а також з Білорусі, 

Польщі, США, Канади, Чехії, Франції, Швеції, Пакистану, Шрі-Ланки та Індії 

[6, с. 54-55]. 

Перспективним, з точки зору використання, в туризмі є Долинський 

музей «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів, в якому зберігаються 

етнографічні колекції, які знайомлять відвідувачів із бойківською культурою. 

Експозиція музею складається з 6 основних відділів: кімната «Родини 

Антоновичів», в якій представлені світлини з життя відомих меценатів, а також 

особисті речі, колекція сувенірів і сірникових коробок з різних частин світу; зал 

«Природа» - в якому відображено неймовірну красу флори і фауни Карпат, а 

також кімнат-відділів: «Історії»; «Побуту та етнографії»; «Бойківська хата», 

«Сакральних пам’яток» [2, с. 83-84]. 

Ще одним популярним серед туристів є Косівський музей народного 

мистецтва та побуту Гуцульщини. Експозиція музею дає змогу всім 

відвідувачам познайомитися з народним декоративно-ужитковим мистецтвом 

ХІХ-ХХ століть (черпаки, кептарі та кожухи, коновки, пояси-череси, свічники, 

пасківники, глечики та миски), які характеризуються вишуканими формами та 

оригінальним декоруванням. В музеї досить широко представлені твори 

гончарів ІІ половини ХІХ ст. Петра Баранюка, Олекси Бахматюка, Петра 

Кошака. Традиційна старовинна косівська кераміка середини ХХ століття 

представлена виробами Павлини Цвілик, Юрія та Розалії Ілюків, подружжя 

Ганни та Михайла Розщиб'юків, Василя та Олександри Швеців, Надії 

Вербівської, Є. Зарицької, Валентини Джуранюк, Василя Стрипка [5]. 

Не менш цікавим для відвідувачів є приватний музей старожитностей 

Романа Кумлика (м. Верховина), відвідавши який туристи дізнаються про 

життя і побуту гуцулів, весільні обряди, особливості характеру гуцулів та їх 

ставлення до життя і навколишнього світу. Музей Романа Кумлика - це ціла 
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скарбниця неповторних предметів гуцульського побуту. Тут можна побачити як 

повсякденний, так і святковий, в тому числі і весільний одяг гуцулів, характерні 

гуцульські розписані тарілки, дерев'яні замки, бартки (гуцульські сокирки), 

старовинні монети, цілу колекцію незвичайних народних музичних 

інструментів [10]. Натомість, експозиція музею визвольних змагань 

Прикарпатського краю розкриває історію національно-визвольної боротьби та 

державотворчих процесів на території Галичини від XII століття до наших днів. 

Основою музейної колекції стали автентичні листівки, брошури, журнали ОУН 

та УПА, документи що висвітлюють військово-політичну діяльність Легіону 

січових стрільців, УНР та ЗУНР [7, с. 40-41]. 

Надзвичайно цікавим для відвідувачів і перспективним для туристичної 

галузі регіону є історико-меморіальний музей Степана Бандери (знаходиться в 

с. Старий Угринів). В даному музеї містяться матеріали, що проливають світло 

на життя і діяльність Степана Бандери (чотири зали), історію масових 

депортації населення Західної України у віддалені райони СРСР. Мовчазними 

свідками цих жахливих подій є не тільки світлини, а й цікаві речові матеріали, 

такі як листи, саморобні листівки, вишивані хусточки, які дарували близьким на 

спомин, та багато інших речей. Популярною серед туристів є і криївка, 

відтворена на зразок тих, які використовувалися підпільниками в часи 

української визвольної боротьби [4, с. 44-46]. 

Знаним серед туристів є також Національний заповідник «Давній Галич», 

який являє собою цілий комплекс пам'яток історії та культури стародавнього 

Галича та Галицько-Волинської держави ХІІ-ХІІІ ст. В складі заповідника 

міститься низка пам'яток загальнодержавного та світового значення, 

фундаменти 14 літописних церков ХІІ-ХІІІ ст., понад 200 пам'яток археології, 

18 природоохоронних об'єктів. Найвизначнішими пам'ятками Національного 

заповідника «Давній Галич» є: Церква Різдва Христового (ХІV-ХVІ ст.); 

Галицький (Старостинський) замок (XIV-XVII ст., руїни); Залишки княжого 

Галича (XI-XIII ст.); Фундаменти Успенського собору (ХІІ ст.) з місцем 

поховання князя Ярослава Осмомисла та каплицею Св. Василія (ХV ст.); 

Фундаменти Іллінської церкви (XII ст.); Княжа криниця (XII ст.); Церква 

Успіння Пресвятої Богородиці (XVI ст.); Церква Святого Пантелеймона 

(перлина галицької архітектури школи XII ст.); Костел та монастирський 

комплекс Кармелітів (ХVІІ ст.). До складу заповідника належать також три 

музеї: Музей історії давнього Галича (с. Крилос); Музей-скансен народної 

архітектури і побуту Прикарпаття (с. Крилос); Музей караїмської історії 

Прикарпаття (Галич) [9, с. 52-53]. 

Отже, перспективи використання музеїв Прикарпаття в туристичній 

індустрії ґрунтуються на новітніх тенденціях формування попиту на 

туристичний продукт, однією з яких є поступовий перехід від дослідження й 

збереження пам’яток історії та культури до широкого їх залучення і 

використання в туристичній галузі. Зважаючи на досить складну військово-

політичну ситуацію в якій опинилася наша країна, вважаємо, що розвиток 
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туризму із залученням музейної спадщини, може стати засобом національно-

патріотичного виховання молоді, а також адаптації туристичного ринку до 

кризових умов. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ М. ЛЕОНТОВИЧА  

В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 

реформуванням соціально-економічної сфери, збагаченням системи духовних 

цінностей, активним залученням широких верств населення до культуротворчої 

діяльності. Перед освітньо-виховною практикою постають відповідальні 

завдання щодо ознайомлення учнів з цінностями національної та світової 

музичної культури, розвитку в них естетичного ставлення до художніх 

цінностей минулого і сьогодення, підготовки дітей та молоді до глибокого 

сприймання, правильної оцінки та творчого осмислення прекрасного в 

дійсності та мистецтві. 

Важливим напрямом сучасної виховної практики є естетичне виховання 

учнів початкової школи засобами національного пісенного фольклору. Згідно зі 

стратегією розвитку освіти в Україні національне виховання визначено одним із 

головних пріоритетів діяльності навчальних закладів. Основна його мета 

полягає у вихованні свідомого громадянина, патріота, у набутті молоддю 

соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, у 

формуванні в дітей духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-

естетичної, трудової та екологічної культури. 

1. Готуючись до дня вшанування талановитого педагога, диригента, 

композитора, всесвітньо уславленого майстра хорових мініатюр Миколи 

Дмитровича Леонтовича (1877 – 1921), треба підкреслити, що він був не тільки 

видатним художником, який створив найвідоміші в світі зразки української 

народної пісенності, а й людиною, яка усе своє свідоме життя віддала 

естетичному вихованню дітей, юнацтва й дорослого населення.  

Однією із найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича є «колядка 

дзвонів» – «Щедрик», яка вперше була презентована на концерті в Карнегі Холі 

в Нью-Йорку в 1921 році. У 1936 році з’явилася англійська версія слів— «Carol 

of the Bells», після чого мелодія українського «Щедрика» стала 

всесвітньовідомою, і на сьогодні найулюбленішою під час виконання зимових 

колядок і щедрівок не тільки на Україні, а й в Америці, Канаді, Європі. 

2. Матеріали музично-педагогічної спадщини М.Леонтовича стали 

основою «Практичного курсу навчання співу в середніх школах України». Ця 

книга має три частини: перша – практичний курс навчання співу в середніх 

школах, друга – навчально-методичні розробки, третя – шкільні твори. Головна 
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увагу приділяється засвоєнню теоретичного і практичного матеріалу з позиції 

поступового його вивчення від простого до складного, можливість навчання 

нотній грамоті і співу всіх без виключення учнів, орієнтацію до 

народнопісенної творчості і музики для дітей, виховання музичних здібностей 

слуху, пам’яті, дихання, інтонування сольмізування, ритму та ін. [3, с. 133]. 

Пісенний матеріал першої частини взято з суто українського джерела – це 

народні пісні, частина яких була запозичена М.Леонтовичем із відомих на той 

час фольклорних збірок, інша – записана ним від людей, переважно на Поділлі. 

До репертуару увійшли також твори із збірок «Луна», пісні для сім’ї та 

школи на 1 і 2 голоси в супроводі фортепіано, мішаного хору а capella 

К.Стеценка [6], «Проліски» Я.Степового [5] та ін.  

Навчальні заняття зі співу, під час яких учителі розкривали відповідні 

теоретичні питання і закріплювали їх практично з учнями на конкретному 

музичному матеріалі, мали назву «Лекції співу». 

3. М. Леонтович значну частину свого життя присвятив школі й хотів 

викликати в дітей інтерес до музики, а також залучати їх до художньої 

творчості. Він прагнув зацікавити учнів музичним матеріалом, навчити логічно 

мислити, створювати власні мелодії на основі набутих раніше знань. 

Композитор уважав, що вчитель повинен бути насамперед вимогливим до себе, 

постійно вдосконалювати свою професійну майстерність. Педагог ставив 

питання про розширення знань учителів музики з інших видів мистецтва. Він 

був одним із перших, хто запропонував поєднувати музику і колір, 

використовуючи показ певних зображень під час звучання музичних творів. 

М.Леонтович «приділяв значну увагу вмінню вчителя зацікавити учнів кожною 

конкретною темою, навчити їх логічно мислити. Це завдання, на думку 

композитора, вирішуватиметься ефективніше, коли в процесі навчання 

ілюстративне підсилення тих чи інших положень будуть використані пісні, 

записані або вивченні самими дітьми. У цьому Леонтович вбачав один із 

засобів формування в учнів творчого підходу до художнього твору, в якому є 

необхідні елементи з питань нотної грамоти, що розглядаються у конкретному 

випадку» [2, С.46 – 51]. 

4. У практиці сучасної української школи, розкриваючи тему «Інтонація і 

виразність у співі на основі народної пісні», педагогічним задумом уроку є 

ознайомлення молодших школярів із творчістю українського композитора М. 

Леонтовича. На уроці формується інтерес до сприймання і виконання 

високохудожніх музичних творів, учні вчаться чисто інтонувати, 

використовувати прийом ланцюжкового співу з елементами двоголосся, 

розкривається поняття «інтонація», що сприяє розвитку ладового відчуття, 

висвітленню ролі народних музичних інструментів у суспільно-культурному 

житті українського народу. Досягненню визначеної мети сприяють педагогічні 

дії, що пов’язані зі збагаченням знань у галузі музикознавства та створенням 

умов для розвитку естетичного сприймання музичних творів.  
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Як дидактичний матеріал можна використати сопілку, бубон, дзвіночки, 

музичний трикутник, портрет М.Леонтовича, конверти з тестуванням. Лінія 

знань передбачає хорове музикування, солоспів, спів ланцюжком, спів в 

ансамблі, ознайомлення з творами музичного мистецтва. Для інформаційно-

методичного забезпечення уроку необхідним є ілюстрація твору М. Леонтовича 

«Дударик» учителем музичного мистецтва, виконання твору на сопілці учнем. 

У виконанні мелодії класом доцільно спробувати передати дві картинки: 

радісну, світлу та сумну і журливу. У першій змальовано образ життєрадісного 

діда-музики, дударика, який звеселяє людей, а в другій висловлено жаль, що він 

пішов з життя» [4, с 41]. 

З методичної точки зору урок можна розпочати простою історією, про те, 

що давним-давно кожна дитина була пастухом або пастушкою, крім принців та 

принцес, звичайно. Діти допомагали своїм батькам: вони пасли корівок, овечок, 

гусей, у кого що було в господарстві. А коли була гарна погода, діти 

відпочивали, слідкували за стадом, отарою або зграєю, вирізали з бузини, 

комишу, верби, липи, берези, ліщини сопілочки, випробували їх. Дудочки мали 

різні голоси, і тому тварини добре пам’ятали свого хазяїна і ніколи не губилися. 

Пастушки в свою чергу прив’язували на шию тваринам дзвіночки. Мелодії, які 

складали пастухи, вівчарі були дуже гарними, до того ще прикрашалися 

веселим дзвоном бубонців. Коли пастушкам було самотньо, вони починали 

грати на сопілці і їх чули інші пастухи, починалися справжні перегуки. 

Заслуговує на увагу слуховий диктант «Перегуки пастушків» із 

використанням музичних трикутників. Після диктанту вчитель починає вести з 

учнями діалог за допомогою запитань, визначаючи основні положення, 

наприклад, «З чого складаються перегуки»? (Звук, мелодія, мотив, інтонація).  

 Як ви розумієте фразу: «Тепер тебе немає, дуда твоя гуляє»... 

 Чому наголос падає не на ті склади, до яких ми звикли? 

 Чи потрібна в цій пісні динаміка?  

 Чи змінюється мелодія? 

 З чого «виростає» пісня? (інтонація) 

 Як ви вважаєте, це пісня народна чи композиторська? 

Після розучування української народної мелодії «Дударик», учитель 

плавно переходить до бесіди про життя і творчість Миколи Дмитровича 

Леонтовича. Прикрасою уроку стане слухання української народної пісні 

«Дударик». 

Узагальнюючи тему уроку, учні отримують завдання по групах і 

відповідають на запропоновані питання і тести, наприклад: 

1. Яку інтонаційну виразність несе пісня М.Д. Леонтовича «Дударик»? 

2. Сопілка – народний духовий інструмент, який виготовлений із: 

а) деревини; б) заліза; в) пластмаси. 

3. Як звуть українського композитора Леонтовича? 

а) Микола Віталійович; б) Микола Дмитрович; в) Микола Андрійович. 
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 4. Микола Леонтович працював у жанрі: а) народної пісні; б) дитячої 

опери; в) балету та ін. 

У результаті проведеного уроку, як правило, відбувається розвиток 

внутрішнього слуху, ладового відчуття, емоційно-естетичного сприймання 

нового музичного матеріалу, у дітей виникає зацікавленість до музичної 

спадщини українського народу [1, с.53 – 56]. 

5. Естетичне виховання учнів засобами національного пісенного 

фольклору належить до важливих педагогічних завдань. Воно передбачає 

формування естетичного ставлення до навколишньої дійсності та мистецтва на 

матеріалі етномузичної творчості минулого і сьогодення, залучення дітей до 

безпосереднього сприймання художньо-естетичних цінностей пісенного 

фольклору. Теоретичне осмислення зазначеної проблеми передбачає пошук 

відповіді на питання, які ще не отримали достатнього висвітлення у науковій 

літературі. Ці питання стосуються соціально-історичної зумовленості 

естетичного виховання, його зв’язку з етнохудожнім досвідом, а також 

можливостями ефективного використання етномузичних цінностей з метою 

залучення учнів до світу прекрасного. Тому виникає необхідність теоретичного 

осмислення змістових і процесуальних аспектів естетичного виховання, 

виділення в ньому тих параметрів, що дозволяють інтерпретувати його як 

соціально-історичну, культурологічну та педагогічну проблему. 

Впровадження педагогічних ідей Миколи Леонтовича в сучасній 

початковій школі можуть бути реалізовані в навчально-виховному процесі, 

використані в системі підготовки та підвищення педагогічної майстерності 

вчителів початкових класів, учителів музичного мистецтва; рекомендовані 

вченим, методистам із метою розроблення відповідних навчально-методичних 

посібників і рекомендацій, пов’язаних з удосконаленням естетико-виховного 

процесу в школі. 
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КВЕСТ ЯК ІНТЕРАКТИВНА ПРАКТИКА І ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

КУЛЬТУРНИХ НАДБАНЬ 

У часи економічної кризи актуальною стає потреба у нових шляхах 

боротьби за клієнта – на перший план виходить орієнтування на його потреби 

та інтереси, що вимагає  пошук і застосування інноваційних підходів. 

Сучасний клієнт ринку екскурсійних послуг у більшості не вимагає 

енциклопедичної інформації про той чи інший об’єкт, адже в час розвинених 

інформаційних технологій зникає така потреба. Клієнт сплачує гроші не лише 

за інформацію, яку він може отримати в Інтернеті, а і за враження, які він може 

здобути через взаємодію з іншими учасниками екскурсії, за відчуття себе 

частиною дійства. Відповідно, адаптація до нових умов, охоплення 

віртуального і реального середовища для залучення нових клієнтів і просування 

власного продукту, врахування попиту  – запорука успішного існування на 

ринку туристичних послуг.  

“Інтерактивні підходи сьогодні є найбільш ефективними, бо ставлять 

того, хто шукає знань в активну позицію їх самостійного освоєння... і шукача 

істини” [2, с. 225]. 

Інтерактивні методи визначаються взаємодією між усіма учасниками: 

заняття нестандартної форми, вікторини, тренінги, обговорення, інсценування, 

майстер-класи, віртуальні екскурсії з творчим завданням, бесіди, брейн-

стормінг, опитування, конкурси, ділові ігри, тощо. 

Ефективними сучасними інтерактивними методами при проведенні 

екскурсій виступають квести.  

Класифікація квестів: 

 за формою: веб-квести, QR-квести, медіа квести, квести на природі, 

комп’ютерні ігри і комбіновані; 

 за режимом проведення: квести у реальному і віртуальному 

режимах, а також комбіновані; 

 за змістом: предметні та інтегровані; 

 за терміном реалізації: довгострокові і короткострокові; 

 за кількістю учасників: індивідуальні та групові; 
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 за метою: інформаційний, дослідницький, творчий, волонтерський, 

рольовий. 

У туристичній практиці найчастіше застосовують  екологічні, 

етнографічні, культурологічні, краєзнавчі квести у реальному режимі. 

Квест активізує пошукову діяльність, сприяє застосуванню на практиці 

теоретичних знань, вмінь і навичок, розвитку інтелектуальних, творчих і  

організаційних здібностей, розвитку командного духу учасників тощо.  

Квест здобув популярність серед молоді, адже учасники мають змогу 

самостійно провести екскурсію, іноді із застосуванням додаткових творчих 

завдань, за визначеним організаторами маршрутом. Під час квесту учасники 

досліджують краєзнавчу інформацію через практичні форми вдало підібраних 

питань та завдань на місцевості. За умови командної гри, учасники разом 

вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, знаходять 

оригінальні рішення і підказки, розробляють оптимальні маршрути 

пересування. По завершенню чергового завдання команди переходять до 

виконання наступного. Переможцем стає команда, яка швидко і правильно 

виконає всі завдання. 

Сьогодні набуває популярності селфіквест, завданням якого є пошук 

потрібних місць відповідно до маршрутного листа учасника або команди, 

зробити біля визначеного об’єкту  селфі та відправити його на сторінку у 

соціальну мережу. Така форма роботи сприяє популяризації компанії-

організатора. 

Із застосуванням сучасних інформаційних технологій серед квестів 

можна виокремити: 

Геокешинг (geo – земля, cache – схованка) – стара гра з новим 

можливостями, адже у всі часи пошук скарбів був захоплюючим заняттям, що 

стало загальнодоступним завдяки можливостям Інтернет на супутникової 

навігації. На сьогодні у 177 країнах світу заховано десятки тисяч скарбів, і 

кожен зареєстрований учасник має можливість долучитись до їх пошуку. 

Історія створення цієї гри пов’язана із скасування режиму “selective 

availability” 1 травня 2000 року Біллом Клінтоном і визнання урядом США GPS 

як популярної технології, що необхідна у всьому світі у різних сферах 

життєдіяльності. 2 травня Дейв Алмер (Dave Ulmer) з Портленда (штат Орегон) 

запропонував друзям нову гру Stash (схованка) в одній з мережевих 

конференцій.  Суть гри полягала в тому, що одна людина створює схованку і 

публікує її координати в Інтернеті, а інші учасники мають її знайти. На 

наступний день Дейв відправився в ліс і недалеко від свого міста зробив першу 

схованку, інформацію про яку він відправив у конференцію sci.geo.satellite-nav.  

Через чотири дні Майк Тіг (Mike Teague) робить другу і третю схованки в 

гористому районі в штаті Вашингтон, а 8 травня оголошує про запуск Інтернет-

сайту нової гри. 13 травня гра виходить за межі США: схованку закладено в 

Новій Зеландії. 30 травня Метт Стам (Matt Stum) змінює назву гри на 

Geocaching. 
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У вересні Джеремі Айріш (Jeremy Irish) реєструє домен geocaching.com і 

домовляється з Майком Тігом про перенесення бази схованок на новий 

сайт. Потім він засновує компанію Grounded, Inc. і прикладає зусилля, щоб 

зробити геокешінг вигідним комерційним проектом. Паралельно розвиваються 

інші сервери, присвячені геокешінгу, зокрема Navicache і кілька сайтів в різних 

країнах світу. 

За правилами сайту geocaching.su, схованки рекомендовано створювати 

тільки в місцях, що представляють природний, історичний, культурний чи 

географічний інтерес. Сьогодні сайт гри geocaching.su перетворився на 

змістовну базу даних культурних пам'яток країн колишнього СРСР. Причому 

кожна схованка має не тільки свої координати, а й докладний опис місцевості і 

пам'ятки, фотографії. За статистичним даними сайт щодня відвідує близько 

7500 осіб. За кілька років геокешінга гра стала масовим у масовим захопленням 

і сформувала своєрідну субкультуру геокешингу – тематичні зустрічі, вишколи 

для нових учасників гри з основ GPS-навігації, власний магазин з продажу 

ігрової символіки і GPS-навігатров, а також заходи з просування продукту – 

корпоративні і  “призові” ігри  та конкурси для спонсорів тощо. Формою 

геокешингу є джипкешинг, або квести на авто  – пошук схованок на авто 

(додаткову інформацію про послуги можна найти на сайтах України: 

http://autoquest.ua/, http://cq.ua, http://dzzzr.kiev.ua, http://quest.kgb.ua/, 

http://cq.com.ua/, http://restquest.kiev.ua/, http://www.agame.com.ua/, 

http://ekipazh.org/, http://kbect.net.ua/ [1].    

Квести з геотегуванням. Геотегування (англ. geotagging) або 

геокодування – додавання географічних метаданих до різних інформаційних 

ресурсів (веб-сайти, RSS стрічки, або зображення). Геотегування є однією із 

форм геопросторових метаданих, що складаються 

із координат (широти та довготи), висоти, магнітного схилення та назв 

місцевості. 

Геотегування допомагає гравцям у пошуку багатоманітної інформації, що 

прив'язана до місцевості. Наприклад, пошук фотографій, зроблених поблизу від 

конкретного місця шляхом введення координат в пошукову систему з 

підтримкою геотегування. Пошукові системи з підтримкою геотегування 

можуть бути корисними для пошуку культурних пам’яток.  

Веб-квест (від анг. webguest – інтернет пошук) – це цілеспрямований 

пошук у мережі Інтернет, що допомагає перетворити інформаційні технології 

на універсальний інструмент, здатний допомогти у вирішенні різноманітних 

проблем сучасної людини. Може бути застосований у ігровій чи навчальній 

діяльності. 

Веб-квести в освітньому процесі останнім часом набувають популярності 

і їх потенціал ефективно застосовується при підготовці  студентів туристичної 

галузі. Освітній веб-квест  – вид проектного навчання, за допомогою якого 

учасники можуть самостійно оцінити рівень своїх професійних можливостей. 

Він укладається в межах певної теми із пов'язаних між собою розділів, 
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насичених посиланнями на Інтернет-ресурси. Веб-квест створює умови за яких 

студенти не просто шукають інформацію, а працюючи над завданням, 

збирають, аналізують, узагальнюють, оцінюють інформацію, роблять висновки 

– вчаться використовувати Інтернет-простір для розширення сфери своєї 

творчої діяльності. Це самостійна форма роботи що сприяє підвищенню 

мотивації студентів до вивчення дисципліни, розвитку пізнавальної, 

дослідницької діяльності, де основна частина інформації здобувається ними 

через Інтернет. Результати виконування веб-квесту представляються у вигляді 

усного виступу, комп'ютерної презентації, буклетів, публікації робіт у вигляді 

веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в Інтернеті) [3]. 

Подорожам оn-line сприятимуть такі сервіси як Google Street View – 

функція панорамного перегляду вулиць, що надається за допомогою 

розширення Карти Google та Google Земля. Уперше сервіс почав працювати 25 

травня 2007 року у декількох містах США. Зараз він охоплює 52 країни. З 2015 

року було відзнято більшість території України. Користувачі Google можуть 

додавати власні панорамні зображення. З 2016 року в Україні почав працювати 

сервіс Street View Trusted, що дозволяє додавати панорами приміщень та бізнес 

закладів за технологією Street View від Google. 

Висновки. Налаштування на цільову аудиторію, її потреби та запити 

вимагає застосування інтерактивних методів у роботі екскурсовода. Їх 

використання оптимізує процес проведення екскурсій, допомагає встановити 

партнерські стосунки екскурсовода й групи, підвищити рівень якості надання 

послуг екскурсійної діяльності. 

Інноваційні форми роботи сприяють розвитку дослідницької діяльності 

молоді; активізують пошукову, організаційно-творчу роботу, обмін досвідом у 

питаннях популяризації культурних надбань і туризму; підвищують професійну 

майстерність, стимулюють розвиток творчих ініціатив та реалізацію творчого 

потенціалу екскурсоводів. 

Важливість квестів полягає у поєднанні самостійного пошуку інформації 

з прийомом руху – суттю екскурсії, однією з визначальних її рис. 

Загальною метою квестів є патріотичне виховання, залучення учнівської 

та студентської молоді до активної туристичної діяльності з вивчення історії 

України, етнографічних, історичних об’єктів, традицій, звичаїв культури 

українського народу, змістовного дозвілля. Саме тому розробляються 

маршрути з урахуванням місцевих пам’яток культури та природно-заповідного 

фонду.  

Під час роботи налагоджується тісна співпраця з діючими об’єктами 

туристичної діяльності. Набирає обертів пошукова робота в музеях історично-

краєзнавчого профілю. 

Організатори квестів мають враховувати вікові особливості і захоплення 

учасників, тому для їх активізації застосують сучасні інформаційні технології. 
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СЦЕНІЧНЕ МОВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОРГАНІЗАТОРА ДОЗВІЛЛЯ 

 

 У XXI ст. актуальним питанням вищої освіти залишається  підготовка 

майбутніх фахівців до їх творчої діяльності та професійного становлення. У 

діяльності організаторів дозвілля окрім теоретичної підготовки вагомого 

значення набуває професійна складова, що потребує постійного удосконалення 

та відновлення знань, умінь і навичок, розвитку творчого потенціалу. Оскільки 

успіх практично будь-якої культурно-дозвіллєвої програми залежить від 

вдалого поєднання особистих якостей та професійних компетенцій фахівця, у 

контексті професійної підготовки організатора дозвілля є необхідним розвивати 

та виховувати дикційну, інтонаційно-мелодичну та орфоепічну культуру. Адже 

майстерність виконавця на сцені, передусім, визначається майстерністю 

володіння сценічним мовленням, творче призначення якого полягає у 

виконанні та розкритті певних ідей у художньо-літературних образах.  

 Як показує практика, виховуючи в собі повагу до слова, до мови як до 

основного засобу, що творить сценічне життя образу, організатор дозвіллєвої 

діяльності виявляє цим повагу не тільки до народу, але й здобуває рідкісної 

сили зброю, найсильніший засіб впливу на людину. Краса слова зі сцени, слова 

мудрого, музичного, емоційного, дотепного, захоплює слухача, впливає не 

лише на його свідомість, але й на почуття.  

 Вчення про мову створили великі основоположники Московського 

Художнього театру В. Немирович-Данченко і К. Станіславський. Заслуга 

митців полягала в тому, що вони надали стрункості окремим спостереженням 
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та роздумам про сценічне мовлення, узагальнили їх, створили систему, 

додавши до неї свій власний багатолітній практичний досвід. Вважаючи вміння 

просто і красиво говорити цілою наукою, з притаманною їй законами, саме К. 

Станіславський сформував закони та їх ґрунтовне дослідження. У його вченні 

про словесну дію зовнішня техніка мови (дихання, дикція, голос, орфоепія) 

виступає як основний компонент справжньої творчості. Суть методу роботи над 

зовнішньою технікою мови полягала на думку автора в тому, щоб поєднувати 

роботу над елементами зовнішньої техніки мови з елементами внутрішньої 

техніки. «Коли актор з добре тренованим голосом, що володіє віртуозною 

технікою вимовляння, звучно промовляє свою роль на сцені, – він захоплює 

мене своєю майстерністю. Коли він ритмічний і поза волею сам захоплюється 

ритмом і фонетикою своєї мови, – він хвилює мене. Коли артист проникає в 

душу літер, слів, фраз, думок, – він веде мене за собою в глибокі cхованки 

творів поета і своєї власної душі. Коли він яскраво забарвлює звуком і 

окреслює інтонацією те, чим живе всередині, він змушує мене бачити 

внутрішнім поглядом ті образи і картини, про які розповідають слова мови, і які 

створює його творча уява» [2, с. 322].  

 Справжня краса мови, що діє як сила, створюється точністю і звучністю 

слів, які оформлюють характери, картини та ідею твору. Недосконалість 

техніки сценічного втілення може збіднити найпрекрасніший задум. Сценічне 

мовлення – це мовлення не спонтанне, а підготовлене. Живим словом актор 

створює мовну характеристику персонажу, передає його внутрішній стан, 

почуття та емоції. Різні сценічні обставини зумовлюють і акторську вимову. У 

історії українського театру не було жодного театрального колективу, який би не 

замислювався над великою силою слова, не шукав би засобів і шляхів для того, 

щоб слово було насичене правдою, просякнуте глибоким почуттям, адже живе 

слово здатне змусити людину радіти, викликати в ній любов і ненависть, 

пророкувати страждання та вселяти надію.  

 Фізично мовлення виявляється у складному функціонуванні мовного 

апарату людини, у її голосі, диханні, нервово-м’язових процесах. Проте, 

складність мовлення як засобу мистецтва, ще більша, адже воно має втілити 

образну суть задуму через багатство техніки мовлення – дихання, голос, 

артикуляцію, дикцію, орфоепію, наголос, логіку мовлення, інтонаційну 

виразність. Організатор дозвілля, використовуючи у своїй роботі різні форми та 

методи масової роботи, культурно-дозвіллєвої діяльності, повинен чітко 

усвідомлювати та розуміти, що без виразного, чіткого, лаконічного, яскравого 

слова неможливо реалізувати творчий задум та транслювати його глядачам.   

 У побуті мовноголосові якості людини не вимагають спеціальних вмінь, 

не потребують спеціального розвитку, їх рівень достатній для обслуговування 

повсякденного мовлення. Проте, достатньо людині зіштовхнутися з мовленням 

як складовою професіональної діяльності, відразу стає зрозумілим, що 

життєвих звичок не достатньо, мовноголосовий апарат не справляється із 

великими навантаженнями, що виражається у постійній втомлюваності голосу, 
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хрипінні, больових відчуттях, поганому фізичному самопочутті. Оскільки 

мовноголосова навичка регулюється вищою нервовою діяльністю, складною 

системою нервово-м’язових зв’язків, важкі перевантаження для нервової 

системи викликають складні порушення, що закінчуються повною втратою 

голосу або хронічною голосовою патологією.  

 Складні аналітичні та системні процеси в корі півкуль головного мозку 

тісно пов’язують слухові, зорові та рухові елементи мовлення з поведінкою та 

емоційним життям людини. Саме тому ізольоване дихальне, голосове та 

дикційне тренування виявляється недостатньо результативним. Лише системне 

уявлення про мовний процес, розуміння внутрішнього зв’язку всіх його 

складових дає можливість теоретично правильно і результативно вибудувати 

методику навчання [1]. Досконале володіння словом, культурою мовлення, 

потрібне без винятку всім учасникам культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Недаремно, у межі викладання спецкурсу “Сценічна мова” входить комплекс 

методичних та творчих прийомів, що допомагають формувати вигляд 

виконавця на сцені. Логіка інтонацій, емоційність слова й голосу, гра 

темпоритмів, зміни гучності голосу, тембральних забарвлень, розстановка пауз, 

красномовність міміки й жестів, що супроводжують живу мову, – усе це 

належить на сцені творчості актора, артиста, ведучого. 

 Енергетичною базою голосоутворення є дихальна система, тому перш за 

все, потрібно організувати весь нервово-м’язовий апарат, що забезпечує 

правильне фонаційне дихання, зняти зайве напруження. Саме на основі 

створення умов для правильного звукотворення складається вся голосова, 

дикційна, орфоепічна, змістова робота. 

 Особливо великого значення в постановці голосу та мовлення заслуговує 

артикуляція. Гортанні вправи, поєднуючись з дихальними, слугують 

фундаментом всієї подальшої роботи. Після дихальних та гортанних вправ 

розпочинається засвоєння резонаційних та артикуляційних вправ, тобто 

постановка голосу та мовлення. Мовноголосовий тренінг, побудований на 

організації правильної фізичної поведінки, досить плідний. Вправи 

допомагають надійно відпрацювати потрібні дії та операції, на основі яких 

формується необхідна навичка. Мовлення та рух доповнюють один одного та 

підкріплюють на основі існуючих в роботі нервової системи внутрішніх 

механізмів, завдяки яким жест допомагає розподілу мови та підсилює її 

модуляції [1]. 

 Методика поєднання мовноголосових вправ з руховими успішно 

практикується в багатьох спеціалізованих навчальних закладах. 

Розповсюдженим вважається метод “гри”, сутність якого полягає в 

опосередкованому впливові на мовноголосовий апарат за допомогою системи 

акторських етюдів. У ігрових вправах студент діє вольовим чином у 

запропонованих обставинах. Вносячи акторський елемент в технічні мовні та 

голосові вправи, гра пов’язує навички, отримані на занятті з техніки мовлення, 
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з дієвими життєвими ситуаціями, виступаючи і технічним тренінгом, і засобом 

введення нових навичок у живий мовний процес.  

 Як доводить практика, милозвучність нашої мови створюється багатьма 

компонентами: фонетичною складовою, дотриманням норм правильної вимови 

тощо. Наука, що визначає закономірні риси нормативно правильної вимови 

звуків, слів та словосполучень називається орфоепією. Саме вона призначена 

бути надійним засобом плекання сценічної мови, піднесення культури мови [3]. 

 Отже, спецкурс “Сценічна мова” має своїм завданням озброїти 

майбутнього організатора дозвілля законами сценічної мови. Усі розділи 

(дихання, голос, дикція, орфоепія, робота над текстом) взаємопов’язані між 

собою: робота над диханням – сприяє гнучкості та звучності голосу; робота над 

постановкою голосу – розвиває артикуляцію звуків; робота над дикцією – 

сприяє правильному розвитку дихання у процесі постановки голосу, а робота 

над текстом об’єднує всі розділи, будучи виявом майстерності в опануванні 

технічної досконалості мовного звучання. Саме систематична робота 

організатора дозвілля над своєю вимовою, удосконалення мовленнєвої 

культури здатна підняти на високий рівень досконалості  та забезпечити 

виконавцю успішне спілкування з аудиторією, її активізацію.  
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПРОСТОРУ НА 

ОСНОВІ УКРАЇНСЬКОЇ САДИБНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У сучасних умовах в Україні особливо гостро постає проблема 

збереження вітчизняного культурного та історичного спадку. Серед таких 

пам’яток важливе місце посідають старовинні садиби, здебільшого зруйновані 

або майже знищені. Останнім часом у свідомості українців сформувався 

стійкий інтерес до нашого минулого, до реалій побуту наших предків, до своєї 

історії «дворянських гнізд». Вивчаючи маєтковий світ минулого, ми глибше 

занурюємось у наш сьогоднішній духовний світ, краще розуміємо процес 

формування національного менталітету. Феномен української панської садиби 

як форми господарсько-економічного та соціокультурного облаштування 

певної території привертає увагу багатьох сучасних дослідників. Саме сьогодні 

історики, культурологи, мистецтвознавці досліджують питання про дворянство, 

садибні пам’ятки, садибні комплекси, їх архітектурно-парковий простір – теми, 

які є предметним уособленням минулого, місцями історичної пам’яті. 

З останніх публікацій найбільш цікавими є праці таких авторів, як 

І. Родічкін [5], А. Антонов, які присвячені садибній спадщині України. У 

дослідженнях К. Дмітрієвої [3] і О. Купцової відображається садибна культура 

в літературі та мистецтві. В. Вечерський [2] та В. Русавська у своїх працях 

розкривають особливості художнього світу української садиби в ХІХ столітті. 

Завдяки працям Г. Лукомського слово «садиба» увійшло як наукове поняття 

[4, с. 177]. Окремою проблемою, що вкрай рідко стає предметом уваги фахівців, 

котрі цікавляться культурою панської заміської садиби є проблема необхідності 

використання старовинних садиб, як об’єктів туризму. 

Мета статті – розглянути формування та розвиток туристичного простору 

на основі садибної культури. 

Поняття «садибна культура» є багатовимірним. Основна його риса – 

синтетичність, адже з’єднує широке коло проблем навколишнього світу. 

Садибна культура, як основа культурного самовизначення української 

еліти через поєднання соціального, генеалогічного, культурного, регіонального 

досвіду репрезентувала особливості садибного способу життя, забезпечувала 

зв’язок духовних і побутових традицій сім’ї, а відтак і спадкоємність між 

поколіннями . Особливу роль відігравали садиби – родові маєтки найвідоміших 

дворянських родин, або заможних і відомих людей. Серед власників садиб 

немало було освічених людей, які колекціонували антикваріат, вивчали 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 59 
 

вітчизняну історію і культуру, були меценатами. Їх садиби з величними 

колекціями картин, з обов’язковим книжним зібранням і значними фамільними 

архівами були справжніми осередками художньо-мистецького життя і являлись 

часткою вітчизняної спадщини. 

Сучасні вітчизняні та іноземні туристи проявляють зацікавленість 

історичними і архітектурними наслідками. У зв’язку з цим садиби стали 

розглядатися у якості туристичних ресурсів, адже вони характеризуються 

аттрактивністю, ємкістю, тематичною направленістю, а звідси мають активний 

вплив на туристичні потоки і географію їх розподілу. Отже, на основі садибної 

культури можливо формування нового туристичного простору (так званої 

дестинації).  

Якщо розглядати туристичну дестинацію як культурну константу, то вона 

формує культуру сучасного соціуму, надаючи комплекс значних матеріальних  

можливостей для відпочинку та туризму, а також розвиваючи систему 

цінностей людей на основі об’єктів історичної і природної спадщини. На думку 

французького вченого П’єра Бурд’йо дестинація представляє один з типів 

соцільного простору, що формується на основі фізичного простору – місця 

призначеного для прийому туристів [1]. 

Уперше термін «дестинація» використав у 1979 році вчений Н. Лейпер 

для позначення «певної географічної території для мандрівників» [1]. Він 

визначив туристичну дестинацію найістотнішим компонентом системи 

туризму, що одночасно формує й задовольняє туристичний попит. 

Сьогодні в Україні дестинації тільки починають формуватися. Це 

пов’язано з трансформаційними процесами в економіці країни та її повільною 

інтеграцією до світового економічного простору. Велика кількість регіонів 

України володіють такими унікальними ресурсами як садибні та палацо-паркові 

комплекси. Під час розвитку туристичної інфраструктури, на базі цих 

комплексів важливо не порушувати історичний вид об’єктів. Кожен новий 

створюваний туристичний об’єкт повинен відповідати національним 

особливостям і традиціям й одночасно мати свій неповторний образ. 

В Україні є показові садиби з палацо-парковими комплексами, які 

користуються попитом у туристів, у тому числі і іноземних – Качанівка 

Тарновських, Сокиринці Галаганів, Обухівка Капністів, Тульчин Потоцьких, 

Яготин Розумовських, Батурин Кочубеїв. Їх не так багато – декілька десятків. 

Значна кількість пам’яток руйнується від невблаганного часу, природної стихії, 

багато з них перебувають у катастрофічному стані, оскільки на їх охорону і 

реставрацію не виділяються кошти. 

Для того щоб розробляти нові туристичні маршрути треба залучати 

ресурси інвесторів, частково надавати в оренду підприємцям, створювати 

благодійницькі фонди, передавати в муніципальну власність. 

Проблеми пов’язані не стільки з відновленням садиби, як культурного 

центру, скільки з створенням на її підґрунті туристичної інфраструктури. 
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Для формування і розвитку дестинації на основі садибної культури 

Черкаська, Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська та інші області 

мають великі перспективи. Наявність унікальних садиб з палацо-парковими 

комплексами, високорозвинена транспортна система, інформаційна і 

комунікаційна системи дають можливість внеску інвестицій для розвитку 

туристичного бізнесу вище названих областей. 

Серед широкого кола об’єктів, садибної культури, особливе місце займає 

Чернігівська область зі своїм багатим культурним потенціалом, оскільки є 

однією з красивіших та мальовничих областей України. 

На її території збереглась садибна культура XVII – XIXст. на базі якої 

можливо сформувати туристичну дестинацію і залучити потоки туристів, що 

може зробити додатковий внесок в розвиток даної області. Цей розвиток може 

бути реалізований завдяки таким об’єктам як: садиба Качанівка, маєток 

Тарновських, садиба Галаганів у Сокиринцях, садиба Кочубеїв у Батурино, 

садиба Скоропадських у Тростянцях. 

Качанівка сьогодні – чи не єдиний на всій території України палацово-

парковий комплекс, який з часом практично не змінився. Зберігся величний 

палац, господарські та садові будівлі, церква, різноманітні підсобні 

приміщення, парк, що прилягає до лісу, кілька озер. Саме так первозданна 

атмосфера дає можливість відчути відвідувачам цього комплексу подих історії. 

У ХІХ столітті садиба була серцем мистецтва і культури. 

Перші відомості про садибу датуються ще 1742 роком. У період з 1824 до 

1898 роки садибою в Качанівці правив рід Тарновських. Саме тоді Качанівка 

розквітала й удосконалювалася. Садиба досягала піку своєї популярності і 

слави, її визнали культурно-мистецьким центром, що привертав сюди 

інтелігенцію з усієї України. Тут панувала незвичайна загадкова атмосфера, 

завдяки якій багато творчих особистостей починали свої творіння саме в цих 

стінах. Незаймана природна краса українських територій манила і манить до 

сьогоднішнього дня, адже з тих славних років практично нічого не змінилось – 

ні в архітектурі, ні в плануванні, ні в розміщенні. 200 років маєток у Качанівці 

був одним з найбільших центрів культури і садово-паркового мистецтва в 

Україні. Господарі садиби зберігали у палаці першокласні колекції творів 

мистецтва, серед яких були твори всесвітньовідомих майстрів. Відома 

Качанівка була й великою колекцію української старовини, зібраної 

В. В. Тарновським (молодшим). Завдяки йому було збережено декілька сотень 

експонатів, пов’язаних з Т. Шевченко. З початку 19 століття Качанівка стала 

місцем паломництва людей мистецтва й науки. Серед найбільш іменитих 

гостей Качанівки: М. Гоголь, М. Глінка, Т. Шевченко, М. Костомаров, І. Репін, 

Д. Яворницький, П. Куліш і багато інших славетних діячів. 

Садибу Качанівка можна розглядати, як один з самих привабливих для 

туристів об’єкт.  

У мальовничому селищі Сокиринці на Чернігівщині знаходиться ще одна 

перлина садибної культури – це прекрасна садиба давнього українського роду 
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Галаганів. Родове гніздо відомого козацько-старшинського роду Галаганів 

збереглося до нашого часу у чудовому стані і є найбільш характерним 

приладом палацово-маєткової архітектури Лівобережної України кінця XVIII – 

початку ХІХ століття. Палац у Сокиринцях був зведений у 1823-1829 роках за 

наказом прилуцького полковника Павла Григоровича Галагана. Його постать 

привертала увагу ще за життя своєю діяльністю, добрими справами. На рахунку 

Галагана численні народні школи, прогімназія й гімназія у Прилуках, училище 

в Ічні. У Григорія Галагана бували Пантелеймон Куліш і Михайло Костомаров, 

його добре знав і поважав Тарас Шевченко. Молодий Галаган викупив із 

кріпацької неволі знаменитого кобзаря Остапа Вересая, допомагав йому 

матеріально і морально. У палаці Григорія Галагана зберігалась надзвичайно 

цінна й цікава колекція, яку поповнювали кілька поколінь цього роду, – 

зібрання українських килимів, плахт, порцеляни й кришталю, коштовної 

козацької зброї, старовинних меблів із дорогоцінних порід дерев, картинна 

галерея творів відомих художників України,  Росії, Західної Європи. 

Пишно вбраний і художньо оформлений комплекс був одним з 

найбагатших та найкрасивіших маєтків свого часу. 

Не менш цікавою в архітектурному та мистецькому аспекті є інша садиба, 

яка була закладена ще в XVII столітті у м. Батурин, видатним діячем 

В. Кочубеєм. На базі природної діброви В. Кочубей створив ландшафтний парк 

з мальовничим ставком. У кінці XVII століття на території садиби була 

побудована церква Введення Богородиці. У власності В. Кочубея маєток 

перебував до 1917 року. На кошти Кочубея був заснований аматорський 

народний театр. У 1908 році останній власник маєтку М. Кочубей відкрив 

чотирикласну земську школу, де навчались біля 80 селянських дітей. 

На сьогодні в Батурині збереженні: пам’ятка архітектури XVII-ХІХ 

століття – Будинок Генерального суду (будинок В. Кочубея), пам’ятка содово-

паркового мистецтва XVII ст. – парк «Кочубеївський», пам’ятка археології 

садиба «Кочубея». 

Отже, необхідність ефективного використання садибного спадку 

визначається його історико-культурною, територіальною, соціальною та 

економічною цінністю, у якості ресурсу для розвитку регіонального туризму. 

Садибна культура виступає як фактор соціокультурного і туристичного 

розвитку регіону і забезпечує розвиток дестинації саме на базі використання 

цього специфічного ресурсу. 

Збереження і використання історичних садибних об’єктів потребує 

винайдення нових управлінських підходів, рішень і технологій. Розвиваючи 

садибні комплекси як туристичні центри, деякі області будуть мати змогу стати 

більш конкурентноспроможними на ринку туристичних послуг. 

 

Список використаних джерел: 

 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 62 
 

1. Бурдье П.Социальное пространство: поля и практики: Пер. с фр. – М.: 

Институт эксперементальной социологии, 2005. – 576с. 

2. ВечерсъкийВ. Глухів / В.Вечерський, В. Бєлашов. - К.: Абрис, 2003. – 

166 с. 

3. Дмитриева Е. Е. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай / 

Е. Дмитриева, О. Купцова. – М. :OGI,2003. – 528 c. 

4. Лукомський Г. К. З української художньої спадщини / Г. К. Лукомський. - 

К.: Укр. пропілеї, 2004.-712 с. 

5. Родічкін І. Старовинні садиби / І.Родічкін, О.Родічкіна // Розвиток 

туризму в Україні: проблеми і перспективи: 36. наук. ст. - К.: Слов'ян, діалог, 

1995. – С. 179-196. 
 

 

Гашенко К. I., 

викладач кафедри хореографії 

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 

м. Миколаїв 

 

КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЕСТЕТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НОВОГО ПОКОЛІННЯ XXI СТОЛІТТЯ 

 

У даній темі розкривається особливе виховання дітей «нового» покоління 

XXI століття та їх відношення до навколишнього світу. Внесок батьків у 

фізичний та естетичний розвиток дітей. Наведені приклади як виховного 

впливу мистецтва хореографії. 

Один з негативних факторів нинішнього покоління – відсутність 

достатніх фізичних навантажень. Навіть залишаючи комп'ютери і виходячи на 

вулицю, діти рідко грають в енерговитратні ігри, а в більшості випадків 

захоплені тими ж телефонами або планшетами. Звідси зростання кількості дітей 

з поганим зором і проблемами з хребтом. Дитина XXI століття слабо розвинена 

фізично і схильна до великої кількості захворювань. 

Нещодавно на педагогічній раді обговорювали, що у сучасних малюків 

також абсолютно відсутнє почуття ритму. Це справжній феномен XXI століття, 

коли дитина росте в атмосфері звукового сміття, практично ніколи не 

залишаючись в тиші. У результаті вона не в змозі рухатися в такт, а класичну 

музику їй дуже важко сприймати. 

Також ми бачимо, що на фоні добробуту та достатку росте втрачене 

покоління. Виховуючи сучасних дітей, ми стикаємося з проблемами як: 

комп’ютерна залежність, поневолююча свідомість дітей та підлітків, агресія та 

неприязнь до навколишніх, наркоманія, алкоголізм ― усе це змушує людей 

замислитись. 

Багато з нас з тривогою розмірковують над тим, що дорослі недостатньо 

роблять для того, щоб підводити дітей до самостійного складного внутрішнього 
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пошуку, а шукають більш легкі способи шляхом дозволів та заборон. Це 

приводить «до духовній пасивності дитини, до її духовного споживацтва». 

Найголовніше у вихованні нового покоління – розвивати духовний світ, 

привчати людини до активної роботи думки і совісті. 

У наш час не у всіх дітей є бажання домагатися успіхів, змагатися з 

кимось. Тому величезну роль в цьому відіграє виховання батьків, їхнє 

ставлення до розвитку дитини. Коли батьки повністю розуміють свою дитину, 

немає конфліктних ситуацій в сім'ї, тоді і у дитини адекватне ставлення до 

навколишнього світу, бажання домагатися успіхів і досягати поставлених 

життєвих цілей. Вони виростають людьми з великої літери. 

У житті і вихованні дитини, крім батьків, величезне значення грають 

викладачі. Якщо батьки вирішили розвивати свою дитину у творчому 

танцювальному напрямку, то це педагоги-хореографи. 

У системі естетичного виховання одне з найважливіших місць займає 

мистецтво хореографії, що ефективно впливає на всебічний і гармонійний 

розвиток особистості. 

Про естетичне значення танцю обговорювали ще давньогрецькі філософи 

і письменники – Платон, Арістотель, Плутарх, Лукіан, склав цілий трактат 

«Про танець», що дійшов до наших днів [1]. 

Актуальність естетичного виховання молодших школярів засобами 

танцювального мистецтва відзначали Л. Богатикова, М. Боголюбський, 

В. Верховинець, А. Конорова, Б. Мануйла і ін. Важливість розвитку 

внутрішнього світу учнів початкових класів засобами танцю доводиться в 

працях Г. Ільїної, С. Руднєвої , Е. Фіша і ін [2]. 

Сучасна система освіти намагається забезпечити процес естетичного 

виховання учнів, створити педагогічні умови, що сприяють підвищенню рівня 

їх естетичної вихованості. Вирішення цих завдань можливе за умови залучення 

дітей до хореографічної діяльності, які мають значні можливості у вихованні 

підростаючого покоління, оскільки танець не тільки розвиває розумові та 

фізичні здібності дітей, а й їхні почуття і творчу фантазію, а потім відбувається 

емоційно-чуттєве, культурно-творчий розвиток особистості [3, с. 20]. 

Багато педагогів хореографії задаються питанням: «Як прищепити любов 

і інтерес «нової» дитини до прекрасного світу танцю, не просто танцю, а 

класичного?». Чому акцентую увагу на класичній хореографії? Тому що в наш 

час все рідше і менше дітей, яких це може цікавити. Більшість хочуть займатися 

танцями, але ритмічними, з динамічними рухами, веселою ігровою і запальною 

музикою тощо. 

Класичний танець завжди вважався і вважається основою хореографії, 

еталоном вищої хореографічної школи і звичайно ж одним із засобів 

естетичного виховання. 

Завдяки цьому напрямку хореографії педагогам завжди вдавалося 

прищепити дітям любов до балету, до класичної музики, навчити їх бути 

вихованими, прилежними, організованими та дисциплінованими. 
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Але не варто забувати, що тільки при дисципліні і уважності можна дітей 

навчити чомусь. Це дуже складно в епоху телефонів і домашньої 

вседозволеності: все йде з сім'ї, від виховання. 

Класика – це певний вид мистецтва, який вимагає дуже багато зусиль і 

дуже багато роботи. 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, щоб педагогічно-

хореографічний процес і бажання «нової» дитини в сукупності і величезною 

старанної роботи давав можливість дітям здобувати знання, опановувати 

навичками і вміннями, одночасно формувати свій світогляд, кращі погляди і 

риси характеру, а також прагнути до психологічних і естетичних змін. 

Заняття класичним танцем сприяють безпосередньо естетичному 

вихованню дітей, роблять позитивний вплив на їх фізичний розвиток, збагачує 

їх духовно, сприяють зростанню їх загальної культури. Дитина, що володіє 

балетної поставою, захоплює оточуючих. Але її формування – процес тривалий, 

що вимагає багатьох якостей від дітей. 

Дисциплінованість, працьовитість і терпіння – ті властивості характеру, 

які необхідні не тільки в хореографічному балетному класі, але і в побуті. Ці 

якості роками виховуються педагогами-хореографами і визначають успіх у 

багатьох справах. 

Почуття відповідальності, так необхідне в житті, спрямовує дітей, що 

займаються класичною хореографією, вперед. Не можна підвести поруч 

стоячих в танці, не можна спізнитися, бо від тебе залежать інші, не можна не 

вивчити, не виконати, не допрацювати. Ось, що потрібно вкладати в дітей під 

почуттям відповідальності. 

Акуратність в хореографічному виконавстві, охайність форми в 

хореографічному класі переноситься і на зовнішній вигляд дітей в школі і в 

житті в цілому. Вони виділяються не тільки своєю поставою, але і зачіскою, 

чистотою і елегантністю носіння звичайного одягу. 

Хореографічне мистецтво у дитини є доповненням і продовженням його 

реального життя, збагачуючи його. Заняття цим мистецтвом приносять йому 

такі відчуття і переживання, яких він не міг би отримати з будь-яких інших 

джерел [4, с. 8]. 

Підводячи підсумки, слід зробити наступні висновки: 

- у першу чергу все йде від виховання в сім'ї. Як самі батьки ставляться 

до майбутнього своїх дітей, що вони намагаються вкласти в них з огляду на 

новий світ технологій і можливостей; 

- як дитина поводиться в соціальному суспільстві, який реальний і 

віртуальний світ її оточує; 

- розвиваючи дитину, необхідно знайти до неї індивідуальний підхід, 

зрозуміти її, розібратися в її особливостях, таким чином її можна зацікавити до 

будь-яких видів діяльності, у даному випадку прищепити любов до прекрасного 

світу танцю – класичної хореографії, що розширює сферу її інтересів, збагачує 

їх новими враженнями. Важливо дати дітям грамотну і систематичну 
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підготовку в хореографічному класі. Оволодівши необхідними знаннями, 

навичками і вміннями, навчившись розуміти і осмислювати зміст 

досліджуваного хореографічного матеріалу, виразно його виконувати, діти по-

новому, більш активно і свідомо почнуть ставитися до занять. У результаті 

активного емоційного знайомства з класичною хореографією сформується 

художній смак дітей, вони почнуть помічати і сприймати прекрасне не тільки в 

мистецтві, а й у житті. 

Сучасна дитина – це нова людина. Але, до неї теж є підхід, акуратний і 

особливий. Його головною рисою є те, що дорослі часто приймають за егоїзм. 

Сучасна дитина – незалежна особистість, у ранньому віці здатна самостійно 

приймати рішення. Дитина сьогодні дорослішає на порядок раніше, ніж 10-20 

років тому. Багато батьків рано чи пізно приймуть цей факт до уваги, що їх 

дитина стала іншою. Але з впливом часу різниця між дітьми минулого 

покоління і сучасною дитиною стане все більш очевидною. 

Викладачам класичної хореографії важливо розуміти особливості 

розвитку нового покоління XXI століття і вміти знаходити підхід і методику 

роботи з такими дітьми, естетично виховуючи їх і формуючи з них 

особистостей. 
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КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ НА ПРИКАРПАТТІ: 

ОСНОВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 

 

 Івано-Франківська область – один з тих регіонів України, який 

визначив для себе пріоритетом розвиток туризму. При чому сьогодні, і на 

цьому слід наголосити особливо, туризм трактується владою на місцевому рівні 

як галузь господарювання, а не сфера діяльності. Під останньою, як правило, 

розуміють ряд заходів, можливо і системного характеру, які виконуються однак 

самодіяльним чином, за рахунок ініціативи самих виконавців. Виокремлення ж 

туризму в окрему галузь господарювання передбачає вироблення і вжиття 

системних кроків через: 

- прийняття і реалізацію спеціальних програм, цільове спрямування 

коштів; 

-  об’єднання під єдиним підпорядкуванням різних напрямків 

діяльності, навіть і суміжного характеру, які сприятимуть привабленню 

внутрішнього і зовнішнього туриста до краю; 

-  здійснення постійних заходів контролю щодо виконання намічених 

завдань і планів розвитку окремих видів туристичної діяльності; 

-  сприяння з боку всіх владних інституцій розвитку ініціатив 

місцевих громад щодо використання рекреаційного потенціалу своїх населених 

пунктів і прилеглих до них територій; 

-  створення органами державної влади, місцевого самоуправління  

належних умов побутового, транспортного, медичного, освітнього характеру 

для комфортного перебування туриста; 

- задіяння якомога більшого числа працездатного населення в галузь 

туризму в краї, що дозволяє значною мірою вирішувати як питання зайнятості, 

так і надходжень до місцевих бюджетів. 

Подібних критеріїв, притаманних туризму як галузі господарювання, 

можна було б наводити ще чимало. Зазначимо, що всі вони, більшою чи 

меншою мірою лягли в основу Стратегії розвитку туризму в Івано-Франківській 

області до 2020 року та Регіональної цільової програми розвитку туризму в 

Івано-Франківській області[1], які успішно здійснюються. 

Важливою складовою процесу розвитку туризму в краї, без сумніву, є й 

критерій збереженості та використання з туристичною, тобто пізнавальною, 

емоційно-чуттєвою метою об’єктів культурно-історичної спадщини, що складає 

основу так званого культурного чи культурно-пізнавального туризму.  

Як у наукових колах, так і серед фахівців у галузі туризму досі не має 

єдиного визначення цього виду туризму. Так, Закон України “Про туризм ” 
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лише визначає його як окремий вид туризму залежно від  категорій осіб, які 

здійснюють туристичні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, об'єктів, що 

використовуються або відвідуються, чи інших ознак ”[2]. 

На думку американського ученого В. Сміта, існують шість категорій 

туризму: етнічний туризм; культурний туризм; історичний туризм; екологічний 

туризм; рекреаційний туризм; діловий туризм [3, с.34]. Український вчений М. 

П. Крачило запропонував шість видів туризму: курортний-лікувальний; 

культурно-розважальний (туристичні подорожі, що проводяться з метою 

ознайомлення з історико-культурними, археологічними і архітектурними 

пам'ятками, відвідування музеїв, картинних галерей, театрів, фестивалів, 

спортивних змагань і інших об'єктів культури); спортивний; пізнавально-

діловий; релігійний; промисловий [4, с. 28]. Російський туризмознавець Н. С. 

Мироненко вважає, що за головним мотивом рекреаційна діяльність ділиться на 

наступні види: лікувальна; оздоровча і спортивна; пізнавальна (натуралістична, 

культурно-історична)[5, с.163]. За В. А. Квартальновим слід вважати, що 

мотиви певною мірою зумовлюють поведінку людини в якості покупця 

туристичного продукту, впливаючи на вибір практично усіх його складових 

елементів. Тому за метою подорожі він пропонує поділ туризму  на наступні 

види: відпочинок, дозвілля, розвага; пізнання; спорт і його супровід; 

паломництво; ділові цілі; гостьові цілі [6, с. 135]. Вчений вважає, що 

найголовнішим завданням історико-культурного туризму є знайомство з 

досягненнями культури, науки і техніки (музеї, галереї, культові споруди, 

архітектурні ансамблі і тому подібне), відвідати історичні місця і споруди. 

Інший дослідник туризму Ван Циншен взагалі вважає, що рекреаційну 

діяльність (в тому числі й туризм, як його складову) доцільно було б поділяти 

за багаторівневим принципом: базовий, підвищений, спеціальний [7, с. 112-

113]. Перший рівень, на його думку, представлений ландшафтним туризмом, 

включаючи гуманітарні і природні ландшафти, який задовольняє потреби 

туристів в пізнанні природи і культури. Туристичні інтереси другого, 

підвищеного рівня  спрямовані на задоволення туристами потреб в розвагах. 

Спеціальний рівень туристичної потреби включає споглядання пам'ятників 

культури, курортно-лікувальну діяльність, відпочинок, участь в конференціях, 

паломництво, наукові експедиції і так далі. Історико-культурний чинник, на 

думку автора, є єдиним постійним компонентом (наповненим атрактивністю) в 

усіх трьох рівнях туристичних потреб. 

В Європі сьогодні більш поширеним є поняття “культурного туризму ” 

під яким мають на увазі “активність осіб як в місцях їх туристичного 

перебування, так і постійного проживання, яка дозволяє пізнавати й отримувати 

новий досвід з життя інших людей, віддзеркалюючи їх суспільні звичаї, 

релігійні традиції, інтелектуальну думку, спадок, культурні прагнення і ті, що 

мають на меті задоволення людських потреб, а також очікувань в сфері 

культури ” [8, с.9]. Під ним також розуміють “пересування осіб їх постійного 
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місця мешкання до місць культурних розваг з метою здобуття нової інформації 

і досвіду, а також задоволення власних потреб ”[8, с.10]. 

Таким чином, за своєю суттю і змістом культурний туризм – це один з 

видів туризму, який покликаний задовольнити потреби людини в здобутті нової 

інформації щодо історико-культурного спадку обраного регіону подорожувань, 

в набутті нового досвіду в спілкуванні з місцевими жителями і пізнанні їх 

побуту, звичаїв, традицій, обрядів, мистецьких, літературних, архітектурних та 

інших надбань. 
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МИСТЕЦТВО РАДОСТІ. ТВОРЧІСТЬ ІННИ ЧЕРКЕСОВОЇ 

 

Соціокультурний розвиток Миколаївщини на сьогодні позначають 

сучасні митці – музиканти, співаки, художники, дизайнери, поети, журналісти. 

Цікаво розглянути особистість митця, життя якого кількома поколіннями 

пов’язано з містом Миколаєвом. Інколи Інна Григорівна Черкесова відчуває 

себе на перехресті часу, звідки їй відкривається власний родовий шлях своєї 

Долі. У цьому закладено потужний акумулятор моральних сил, – той заряд, 

який дозволяє художниці, дизайнеру, майстрині відчути своє місце у житті.  

Коротка біографічна довідка: народилася І. Г. Черкесова 18 січня 1952 

року в місті Миколаєві. Батько – художник-оформлювач, бабуся та мама – 

рукодільниці. Навчалася в студії образотворчого мистецтва. У 1969-1974 рр. 

працювала художником-оформлювачем на суднобудівних заводах Миколаєва. 

Закінчила Кубанський державний університет (факультет художньої і технічної 

графіки) за фахом «Викладач креслення й малювання вищої та середньої 

школи». З 1975 по 1992 рр. вона працює художником Миколаївського 

художньо-промислового комбінату. У 1992-1999 рр. – старший викладач 

кафедри декоративно-ужиткового мистецтва Миколаївської філії Київського 

університету культури і мистецтв. У 2000-2005 рр., маючи вже вчене звання 

доцента, працює на кафедрі зарубіжної та художньої літератури 

Миколаївського державного університету. З 2005 р. працює на факультеті 

мистецтв «МФ КНУКіМ», 2010 р. отримає вчене звання професора кафедри 

дизайну. Такі життєві віхи художниці, вченого й педагога І. Г. Черкесової. 

Свою місію вона визначає так: «Хочу звернути увагу наших сучасників на 

Південь України та Північне Причорномор'я як на предмет художнього 

осмислення у просторі й часі, зберегти традиції давньої культури свого краю, 

відтворити їх у художніх творах й нести людям відчуття радості буття». 

І. Г. Черкесова стверджує, що сучасна людина потребує мистецтва, яке несе 

радість, позитивну енергетику. 
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За високий особистий внесок у збереженні й популяризації культурно-

мистецької спадщини України, високий професіоналізм І. Г. Черкесовій 

присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» (2002 р.). 

Вона є автором концепції створення художнього стилю Півдня України в 

декоративно-ужитковому мистецтві, яке представлено в художньому текстилі, – 

гобеленах, килимах, вишивках. В художніх образах творчості майстрині 

відображено багатовікову історію Півдня України й Північного 

Причорномор’я.  

Творча діяльність І. Г. Черкесової свідчить про багатогранні її 

обдарування. Її роботи представляли Україну на міжнародних виставках 

Ukrainian ART-WEEK (2009 р.), Slovakian ART-WEEK (2010 р.), де вони посіли 

треті місця в номінаціях «Іллюстація». Її персональні виставки – «Метаморфози 

Північного Причерномор’я» (1999 р.), «Гобеленові інтроекції» (2008 р.), 

«Кентавроманія» (2014 р.) та інші – проходили в містах України – Миколаєві, 

Києві, Херсоні, Сімферополі, Вознесенську, Очакові та закордоном 

(м. Братислава, Словацька Республіка). 

Роботи І. Г. Черкесової знаходяться у Миколаївському художньому музеї 

імені В. Верещагіна, краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми», науково-

педагогічній бібліотеці, міській бібліотеці №8, а також у приватних колекціях 

України, США, Ізраїлю.  

У неї безліч планів – сьогодні, вона тче гобелен, а завтра пише книгу з 

міфічної історії кентаврів, потім захоплено готується до виставки ляльок-

мотанок. «Лялькиночки» – авторський проект: «Ляльки-мотанки 

Південноукраїнських степів». Мета цього – втілення образу Півдня України, 

його степів в художніх формах ляльок-мотанок, наприклад, «Кінбурянки-

мазальниці».  

Твори Інни Григорівни розфарбовані чарівністю автора, у них є й 

символи-обереги, фігурки звірів, квіти й трави, божественні кентаври та наївні 

дівочі співаючі душі. В усіх її роботах славиться мистецтво, наука, унікальні 

авторські технології. Вона не чекає натхнення – воно завжди з нею. Інна 

Григорівна вчиться й вчить правді, добру та красі. Доля України, її культури це 

її доля! Що було зазначено в унікальному виданні «Почесні імена України – 

еліта держави» [1].  

І. Г. Черкесова відчуває свою відповідальність за якість освіти студентів, 

вона автор навчального посібника «Кольорознавство. Колір у декоративно-

прикладному мистецтві й дизайні», більш ніж 90 статей у наукових збірниках 

та журналах. Професор І. Г. Черкесова вчить студентів, по-перше, повірити в 

свої сили, в цінність своїх робіт, їх унікальність. По-друге, працювати не 

покладаючи рук, зростати духовно, любити читати, подорожувати, розвивати 

зорову пам'ять. По-третє, вірити в успіх. Вона наділена особливим даром – 

сердечною щирістю, прямотою, оптимізмом й критичним ставленням до себе, 

до своєї творчості. Досконало освоївши техніки арт-терапії та 

кольоролікування, вона закладає програму оздоровлення в свої роботи. 
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Точність в передачі деталей створює відчуття пізнаваності: глядачам її виставок 

знайомі степова квіточка – берізка-повитиця (степовий вʼюночок), казковий 

крилатий грифон, птахи з жіночими голівками – співочі душі. Обдарована 

глибинним відчуттям цілісності композиції, Інна Григорівна точно визначає 

«тональність» побудови сюжету, ключову фігуру, викликаючи у глядача сплеск 

емоцій. Вона вимоглива до деталей, її твори стилістично вивірені, виразні й 

історично достовірні. 

Професор І. Г. Черкесова надає великого значення науково-педагогічній 

діяльності. Педагог і художник, вона бере участь в конкурсах, виставках, 

симпозіумах, а також створює умови своїм студентам заявити про себе, 

показати свої роботи й бути відзначеними дипломами та сертифікатами 

виставок-конкурсів. ЇЇ діяльність відзначена дипломами «Український тиждень 

мистецтв. ІІІ місце», «Словацький тиждень мистецтв. ІІІ місце», дипломами 

Національного комплексу «Експоцентр України», грамотами Миколаївського 

обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи та 

Обласної державної адміністрації». Виступає з лекціями з проблем еволюції 

книги, книжкового знаку, на теми гармонійного розвитку особистості, значення 

каліграфії у розвитку мислення. Вона є членом Спілки дизайнерів України. 

Ініціювала та зробила графічне оформлення видання гуманітарного альманаху 

«Освітянські вітрила». У степовому краю, де народилася ця прекрасна і 

талановита, й просто красива жінка, де живе й понині, вона творить, вбираючи 

життєдайну силу рідної землі.  

І. Г. Черкесова вважає, що сучасний артист-художник повинен бути 

яскравим, креативним, тому потрібно створювати радісний стиль, тому у будь-

якій справі притаманний успіх, а визнання приносить позитивна енергетика. В 

її роботах переважають червоні, жовті й золоті кольори. Вона каже: «Я люблю 

золото сонячного сяйва, що асоціюється зі світлом, теплом, життєдайністю». У 

своїх графічних роботах використовує золотий акрил та сусальне золото, 

наприклад в циклах «Кентавроманія» і «Співоча душа України». Це поєднання 

аскетичної графічної лінії з розкішшю золота надає зображенню благородство й 

витонченість. Глядачеві передається насолода автора химерною грою лінії на 

матовому золотому тлі.  

Усі мріють залишити свій слід у віках. Творчість І. Г. Черкесової вже 

увійшли у культурну пам'ять України, – це її гобелени, килими, інсталяції, 

графічні листи, ілюстрації, ляльки-мотанки та багато іншого. «Для мене 

головне, за словами художниці, що я потрапила в свою стихію. Мені хочеться 

продовжити себе в своїх дітях, онуках, учнях, в своїх роботах».  

Інна Григорівна пише свою творчу історію, рядки якої закарбовуються в 

культурну пам'ять Миколаївщини та України. 

Список використаних джерел: 
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Білейчук]. – К.: ТОВ «Видавництво Логос Україна, 2015. – С. 164.  
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НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЮНЕСКО В УКРАЇНІ 

ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Про нематеріальність деяких видів культурної спадщини людства вперше 

в історії ЮНЕСКО розпочали мову на Всесвітній конференції в Мехіко у 

1982 р. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини була 

прийнята Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 жовтня 2003 р.. Правом 

номінування до списків нематеріальної культурної спадщини користуються 

країни, які ратифікували Конвенцію про охорону нематеріальної культурної 

спадщини (151 держава) [4]. 

Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, термін «нематеріальна культурна 

спадщина» означає «звичаї, форми представлення та вираження, знання і 

навички, а також пов'язані з ними інструменти, предмети, артефакти й 

культурні простори, визнані співтовариствами, групами і, в деяких випадках, 

окремими особами в якості частини їх культурної спадщини». Тобто, іншими 

словами – це культурно-духовні особливості, які й вирізняють один етнос від 

іншого, формуючи його національну ідентичність [4].  

На сьогодні ЮНЕСКО сформовано ряд списків – реєстрів нематеріальної 

культурної спадщини людства [3, с. 3] та практик її охорони, зокрема: 

– Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової 

охорони (31 номінація з 15 країн). 

– Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства 

(див. додаток Н), (включає 257 об’єктів, поданих 86 країнами) – аналог 

Списку світової культурної спадщини. Він забезпечує наочність і 

популярність нематеріальній культурній спадщині та має сприяти 

поглибленню усвідомлення її значення та заохочення діалогу на основі 

поваги до культурного різноманіття. 

– Реєстр передового досвіду (має 10 позицій). Містить кращі практики 

(програми, проекти, заходи) з охорони нематеріальної культурної спадщини, 

що найкраще відображають принципи і цілі Конвенції. 

Україна приєдналася до Конвенції у 2008 році (Закон України №132 від 

06.03.2008 р.). [4] У грудні 2012 року Міністром культури України було 

сформовано Перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України 
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(Наказ Міністерства №1521), який сьогодні переглядається незалежними 

експертами та фахівцями. Зокрема, до зазначеного вище Списку попередньо 

включено такі елементи: 

1) Косівська кераміка як традиційне ремесло Карпатського регіону 

(територія побутування – Івано-Франківська обл., м. Косів); 

2) Кролевецькі ткані рушники – традиційна техніка перебору з ремізно-

човниковим ткацтвом у поєднанні червоно-білих кольорів (територія 

побутування Сумська обл., м. Кролевець); 

3) Опішнянська кераміка – гончарне традиційне мистецтво (територія 

побутування – Полтавська обл., Зіньківський район, смт. Опішне); 

4) Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне 

малярство (територія побутування – Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, 

смт. Петриківка) [3, с. 4]. 

Першим українським елементом, внесеним 5 грудня 2013 року до 

Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства 

ЮНЕСКО став Петриківський розпис. Визначальними рисами розпису, що 

відрізняють його від інших видів малярства, є техніка виконання, візерунки, їх 

кольори, біле або світло-жовте тло. Техніка малювання «від себе» є однією з 

визначальних рис петриківського розпису, що відрізняє його від інших технік 

декоративного малярства. Характерною рисою петриківського розпису є те, що 

весь малюнок розпису, ніби розгорнутий на площині стіни, аркуша паперу чи 

декоративної тарілки, має поверхневе зображення. При цьому лінії стебел і 

гілок не перетинаються між собою, а багато елементів розпису (квіти, листя, 

ягоди) мають силуетне зображення, що само собою підкреслює декоративне 

зображення розпису. Фігури птахів, звірів, людей мають здебільшого контурне 

зображення.  

Розвиток туризму в Україні потребує наукового дослідження, розробки й 

популяризації привабливих для задоволення туристичного попиту об’єктів. В 

умовах визнання пріоритетності туризму в соціально – економічному розвитку 

України і набуття ним характеру потужної індустрії подорожування 

підвищення уваги до проблем формування й популяризації привабливих для 

туристів об’єктів відвідування стає доволі актуальним [4]. 

За таких умов виведення українського туризму на вищий щабель 

розвитку потребує вивчення, освоєння та презентації світовій спільноті 

туристичних ресурсів країни. Особливої уваги серед туристичних ресурсів 

заслуговують об’єкти нематеріальної культурної спадщини українського 

народу, що виступають підґрунтям пізнавально – екскурсійного, етнічного й 

паломницького видів внутрішнього та в’їзного туризму. Це підсилюється тим, 

що Державною програмою розвитку туризму в Україні пріоритетним напрямом 

визначено в’їзний і внутрішній туризм . Та все ж до цього часу проблемам 

вивчення, збереження й популяризації української нематеріальної культурної 

спадщини не приділялося достатньої уваги, хоча регіони України мають 

надзвичайно багату не тільки природну та рекреаційну, а й етнокультурну 
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ресурсу базу, що виступає передумовою диверсифікації туристичного 

продукту[6,с. 12]. 

Вивчення практики використання об’єктів нематеріальної культурної 

спадщини в туристичній діяльності України вказує на необхідність 

інвентаризації, вивчення та наукового обґрунтування бізнес-планів кожного 

такого об’єкта. Важливим результатом виконання бізнес-планів має стати 

використання об’єктів культурної спадщини українського народу з метою 

інтелектуалізації світової спільноти. Вивчення та інвентаризація наявних і 

можливих для використання об’єктів нематеріальної культурної спадщини в 

туристичному бізнесі України потребують залучення до цієї роботи науковців 

та інших фахівців з історії і культурології, а також практиків туристичної сфери 

діяльності та всіх небайдужих до цих проблем громадян [4]. 

Падіння темпів розвитку туризму в умовах світової фінансово-

економічної кризи та агресії з боку Російської Федерації (протягом першого 

кварталу 2014 р. порівняно з аналогічним періодом 2013 р. кількість в’їзних 

туристів зменшилася приблизно удвічі порівняно з минулорічними 

показниками) [2] не знімає, а загострює проблему диверсифікації українського 

туристичного продуту шляхом інтенсифікації залучення об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини для приваблення туристів за рахунок 

дешевших послуг порівняно з іншими об’єктами туристичного інтересу. Отже, 

багатство нематеріальної культурної спадщини України зможе забезпечити 

розвиток туризму навіть в кризових умовах [5]. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ ЯК 

ЧИННИК ПІДВІЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ 

ФАХІВЦІВ У ВНЗ  

 

З виникненням потреби адаптації вищої освіти України до вимог 

Болонського процесу поширився пошук принципово нових підходів до 

визначення змісту та удосконалення навчального процесу в якому поступово 

збільшується частка та важливість самостійної роботи студентів. 

Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» самостійна 

робота – одна із форм організації освітнього процесу [1]. Самостійна робота – 

це різноманітні види індивідуальної і колективної діяльності студентів, які вони 

здійснюють на навчальних заняттях або в позааудиторний час за завданнями 

викладача, під його керівництвом, але без його безпосередньої участі [4, с. 203].  

У вищій школі питанням самостійної роботи студентів присвячені 

міжнародні, всеукраїнські, вузівські та міжвузівські конференції, науково-

методичні семінари, симпозіуми, результати яких відображені у збірниках 

наукових праць, матеріалах наукових конференцій тощо. Однак науковці 

відзначають проблему досліджень, спрямованих на вивчення питань щодо 

надання оптимальної допомоги студентові на лекціях та на практичних 

заняттях в умовах максимального обмеження тривалості аудиторних занять. 

Наголошують, що суть проблеми полягає в тому, щоб лекції не підмінювали 

самостійного опрацювання матеріалу, а ставили студента перед необхідністю 

самостійно вчитись. 

Самостійна робота спрямовує студента до виховання мислення 

майбутнього професіонала, створює умови для зародження самостійної думки, 

пізнавальної активності. На жаль, не вся здобута інформація зберігається в 

пам’яті на довгі роки, людина має здатність забувати. Але навички 

самостійного пошуку та опрацювання літературних джерел допоможуть в 

майбутньому швидко знаходити потрібну інформацію різної тематики та 

підтримають образ всебічно розвиненої та інтелектуально багатої особистості. 

Тому звернення до виявлення її специфіки не можливе без орієнтації на 

підготовку фахівців певної галузі діяльності. Аналіз самостійної роботи 

студентів напряму підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність" 

обумовлений не тільки реформами в системі освіти, але й наявними 

проблемами загального документознавчого характеру, процесами розвитку та 

розгалуження цього професійного фаху. 
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Можна виокремити, на наш погляд, такі її основні види: 

1) робота на лекціях, семінарських, практичних, індивідуальних заняттях, 

консультаціях (складання плану, конспектування прочитаного чи почутого, 

заповнення таблиць та схем, робота з нормативними документами та 

історичними джерелами, відповіді на проблемні питання, розв’язання логічних 

чи нестандартних задач, участь в ділових чи рольових іграх, перегляд та 

обговорення відеозаписів тощо); 

2) відпрацювання пропущених тем лекцій, семінарів, виконання різного 

роду завдань; 

3) підготовка виступів, доповідей, рефератів, курсових робіт та виконання 

творчих завдань; 

4) підготовка до контрольних робіт, заліків, іспитів, конференцій, 

презентацій; 

5) робота з основною та додатковою літературою. 

Кожен із зазначених видів вимагає від студентів наполегливої самостійної 

праці, творчої ініціативи та бажання підвищити свій інтелектуальний та 

освітній рівень. 

Оволодіння уміннями і навичками самостійної роботи забезпечує 

розвиток творчого потенціалу, становлення вищої емоційної сфери особистості 

– почуття обов’язку, честі, достоїнства, відповідальності [3, с. 89].  

Самостійна робота з виконання навчального завдання охоплює кілька 

етапів: 

1. Підготовка студента до виконання завдання. Вона включає теоретичну, 

психологічну, організаційно-методичну і матеріально-технічну сторони 

забезпечення самостійної роботи. 

2. Безпосереднє виконання навчального завдання, що є найважливішим та 

найвідповідальнішим моментом у процесі виконання самостійної роботи. 

3. Завершальним етапом є аналіз виконаного завдання та результатів 

роботи. Студент повинен співставити якість і затрачений час на виконання 

завдання, ефективність використаних у процесі самостійної роботи методів і 

засобів.  

Аналізуючи досвід роботи зі студентами, особливо на перших та других 

курсів, можна виділити такі основні проблеми з організації ефективної 

самостійної роботи: 

1. Невміння працювати самостійно: виділяти основне та другорядне, 

шукати додаткові джерела інформації, презентувати свою роботу. 

2. Відсутність установки на самостійну роботу (самостійне опрацювання 

навчального матеріалу); 

3. Неусвідомленість змісту завдань, що пропонуються для самостійного 

вивчення та опрацювання; 

4. Байдуже (індиферентне) ставлення студентів до організації самостійної 

роботи та розвитку особистісних професійно-значущих якостей; 

5. Зниження чи відсутність мотивації самостійної навчальної діяльності; 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 77 
 

6. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення роботи; 

7. Недостатнє методичне забезпечення (відсутність методичних 

рекомендацій, посібників, списків основної та допоміжної літератури з 

запропонованої теми); 

Оскільки на сьогоднішній день на самостійну роботу студентів 

відводиться близько половини навчального навантаження, наприклад (у дужках 

вказано години загальні та СРС): «Практикум роботи з документами» (120/66), 

«Документаційне забезпечення управління» (60/30), «Управлінське 

документознавство» (210/144), «Архівознавство » (90/60), «Інформаційно-

аналітична діяльність» (162/94), «Спеціальні системи документації» (144/96), 

«Стандартизація та серфікація » (72/38), «Теорія та практика референської 

діяльності » (72/42) та ін., вона вимагає подвійної уваги до її планування, 

виконання та контролю. 

Найпоширенішими формами самостійної роботи студентів 

документознавців з спецдисциплін напряму є:  

– опрацювання лекційного матеріалу (робота з конспектами); 

 – пошук і опрацювання необхідної літератури в бібліотеках, мережі 

Internet; 

– підготовка та участь у семінарських, практичних заняттях; 

– конспектування навчального матеріалу (робота з науковою літературою, 

словниками, довідниками); 

– підготовка і написання рефератів, доповідей; 

– науково-дослідна робота (підготовка повідомлень наукового характеру, 

опрацювання матеріалів фахової періодики, підготовка і презентація проектів); 

– укладання міні-словників фахової термінології; 

– участь у студентських наукових конкурсах, олімпіадах, семінарах; 

–підготовка до поточного (контрольні роботи, тестування) і підсумкового 

контролю (заліки, екзамени, державні іспити тощо). 

Тому організація самостійної роботи студентів має бути підпорядкована 

певним правилам: 

1. Ознайомлення з подібного роду роботою, її правилами та вимогами. 

2. Розвиток установки на самостійну роботу та мотивація навчальної 

діяльності студентів. 

3. Систематичність, безперервність та послідовність в роботі з боку 

студента.  

4. Керівництво та постійний контроль за виконанням з боку викладачів. 

5. Диференціація та індивідуалізація самостійної роботи. 

Організація самостійної роботи в різних студентських групах передбачає 

використання елементів особистісно-орієнтованого підходу. Слабо встигаючим 

студентам потрібно створювати ситуації успіху шляхом добору таких завдань, 

які вони в цей момент зможуть виконати і заохотити до подальшої роботи, 

вселити віру у свої сили. Для сильних студентів важливо забезпечити 

можливість отримувати радість подолання особливих ускладнень при 
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розв’язанні завдань підвищеної складності, тобто досягти відповідності рівня 

складності навчального завдання рівню можливостей тієї чи іншої типологічної 

групи [2, с. 106]. 

Отже, одна з функцій вищої школи на сучасному етапі полягає в тому, 

щоб студенти-документознавці не тільки засвоювали підготовлену викладачами 

інформацію, а й вміли самостійно знаходити необхідний матеріал та 

продукувати на його основі власні знання. Для її якомога кращого здійснення 

необхідно визначити нові дидактичні напрями навчального процесу та умови 

для їхньої реалізації. Навчання в таких умовах передбачає індивідуалізацію 

процесу оволодіння знаннями з одного боку та інтеграцію різних форм 

навчальної діяльності студентів – з іншого.  

Залежно від превалювання у навчальній дисципліні теоретичної чи 

практичної складової визначилися два напрями: групові форми навчання, що 

включають у себе елементи взаємо- і самонавчання під керівництвом викладача 

та індивідуалізоване самонавчання, яке студент-документознавець планує 

спільно з викладачем. 

У результаті теоретичного аналізу різних форм організації навчальної 

діяльності студентів-документознавців ми дійшли висновку, що дидактичними 

умовами впровадження у навчальний процес групових форм є такі:  

1) добре знання індивідуальних особливостей студентів; 

2) формування груп студентів залежно від поставлених цілей;  

3) розробка спеціальних методик організації різних видів групових форм 

навчальної діяльності;  

4) добір спеціальних дидактичних матеріалів;  

5) систематичний контроль знань студентів.  

Це потребує від викладача значних затрат часу, сил і енергії, проте така 

робота себе виправдовує, унаслідок чого значно підвищується рівень знань 

студентів-документознавців. 

Методично правильно організована, творчо спрямована самостійна 

робота активізує пізнавальну діяльність студентів, мобілізує їх на досягнення 

кінцевого результату, сприяє підвищенню рівня професійної підготовки 

майбутніх фахівців. 
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
 

У наш час якість підготовки фахівця у ВНЗ є найактуальнішою 

проблемою освіти. Професійна компетентність фахівця характеризується як 

«інтегральна характеристика ділових і особистісних якостей, що 

віддзеркалюють рівень знань, навичок, досвіду, достатніх для здійснення 

обраної діяльності» [7]. 

Якісні і кількісні зміни цінностей сучасного суспільства вимагають 

коригування підходів до підготовки педагогічних кадрів. Сьогодення вимагає 

від учителя здатності проектувати власну діяльність, працювати в команді, 

діяти в нестандартних ситуаціях, бути мобільним, інформаційно і 

комунікативно компетентним, володіти не лише предметними, а й 

особистісними атрибутами професіоналізму, розвиватися у процесі музично-

педагогічної діяльності. Відповідати цим вимогам може лише здатна до творчої 

діяльності особистість. Творчий підхід до професійної діяльності є 

найважливішою умовою формування професійної компетентності фахівця у 

галузі культури і мистецтва. 

Становлення фахівця як професійно компетентної особистості 

відбувається саме у студентському віці, що є періодом активного формування 

внутрішньої потреби особистості співвіднести власні прагнення з інтересами 

суспільства. У цьому контексті особливого значення набуває управління 

професійним розвитком майбутнього педагога з метою спрямувати його в 

заданому напрямі.  

Основним пріоритетом професійної підготовки є цілеспрямоване, 

систематичне і результативне сприяння у становленні креативної особистості з 

метою її максимального розвитку і підготовки до виконання основних 

соціальних функцій. Необхідно, щоб студент був здатний адекватно оцінювати 

свої реальні та потенційні можливості, був готовий до професійного 

самовизначення, самоствердження та самореалізації, прагнув продуктивно 

використовувати свої знання та вміння, робити ціннісний вибір. Науковцями 
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встановлена пряма взаємодія професійних знань і навичок і такими рисами 

особистості як схильність до самоактуалізації, швидкість мовлення, 

імпульсивність, незалежність суджень, оригінальність, широта інтересів тощо. 

Між тим, у галузі музичної освіти, педагоги приділяють мало уваги 

формуванню професійно важливих особистісних якостей студента. Випускник 

ВНЗ культури і мистецтв, окрім ґрунтовних знань і навичок з музично-

педагогічної діяльності, повинен мати сформовані особистісні якості: наявність 

педагогічної позиції, навичок музично-педагогічного спілкування, а також 

соціально цінних установок – відповідальність, працьовитість, громадська 

активність, розвинуті морально-вольові риси та інші важливі складові 

особистості професійно компетентного фахівця. 

Вивченню проблем виховання особистісних якостей фахівця у процесі 

професійної підготовки приділяли увагу науковці і педагоги І. Д. Бех, 

О. Я. Ростоцький, О. П. Рудницька, Г. М. Падалка та ін. 

У праці «Социология культуры» Іонін Л.Г. стверджує, що «соціальні 

зміни свідчать про те, що культура прогресивним чином бере на себе функції 

рушійної сили суспільних змін і розвитку». [2] Інтерпретація феномена музики 

у якості культурного явища підтверджує, що музика сприяє становленню 

конкретних форм соціального спілкування. Йдеться про вельми специфічну 

функцію музики – соціально-комунікативну. Як приклад: навіть у своїх давніх, 

фольклорних формах ця функція забезпечувала спільне слухання, синхронний 

рух, колективне музичення, співтворчість усієї соціальної групи, що не знала 

пасивних спостерігачів. Таким чином, музика сприяла зміцненню спільноти, 

забезпечувала її суспільний розвиток, створюючи консолідуючий імпульс. 

Тобто музика може сприяти становленню суспільного ладу самим фактом 

належності до спільної творчості, до єдиної культурної спадщини.   

У становленні професійної педагогічної позиції дослідники виділяють 

такі провідні фактори як рефлексію, професійну самооцінку, професійну 

самосвідомість. Ці якості формуються в процесі усвідомлення своїх ідей, 

переконань, свого розуміння проблем у сфері професійної діяльності у 

поєднанні з загальними соціальними і культурними цінностями.  

Науковий термін – Я-концепція – це стійка система уявлення індивіда про 

себе, на базі якої він вибудовує свої прагнення у сфері професійної діяльності. 

Збагачення музично-педагогічного спілкування – це донесення необхідної на 

цьому навчальному етапі інформації, пізнання особистості іншої людини через 

спілкування з ним, встановлення творчої взаємодії в процесі комунікації [3]. 

Звертаємо увагу на важливість таких навчальних курсів як «Музична педагогіка 

і психологія», «Комунікативна культура музиканта». 

Практичному ж освоєнню технологій педагогічного спілкування повинна 

сприяти педагогічна практика. Студент на практиці перевіряє результати 

роботи з вихованцями за такими типами взаємодії як репродуктивна, 

партнерство і співдружність. Виходячи з результатів, педагог-наставник 
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корегує свій тип комунікації і вибирає оптимальний для занять стиль 

спілкування. 

Важливою є освіченість викладача в сучасних інформаційних 

технологіях, вміння використовувати інформаційно-комунікативні ресурси 

Інтернету в реалізації і збагаченні освітніх програм. Зараз є можливість значно 

розширити якісним музичним контентом перелік творів для ілюстрації 

історичного розвитку музичного мистецтва, для вивчення розмаїття стилів і 

жанрів; осучаснити начальний репертуар; пожвавити розвиток пізнавального 

інтересу учнів до музики і вивчення світового музичного мистецтва тощо. 

Знання сучасних музичних комп’ютерних програм є однією з важливих умов 

покращення творчої музичної діяльності і формує комунікативні зв’язки на 

основі спільних музичних інтересів. 

Велике значення для розвитку морально-вольових якостей має музична 

виконавська діяльність. Виконання музики – складний, інтелектуально-

емоційний процес, який виховує наполегливість, працьовитість, терпіння у 

подоланні труднощів, виконавської сміливості. 

Одним з найважливіших факторів формування особистісних якостей як 

компоненту професійної компетентності фахівця є виховання соціальної 

активності. Суть соціальної активності фахівця полягає в усвідомлені свого 

місця і ролі в соціумі, надихає спрямовувати свою діяльність на удосконалення 

і розвиток як самої людини, так і соціального життя суспільства.  

Підтверджуємо педагогічну концепцію про необхідність поєднання 

навчальних і виховних завдань в навчальному процесі ВНЗ. 

Висновок. 

1. Професійне навчання у ВНЗ повинно бути не вузькоспеціалізованим, 

направленим на здобуття певного обсягу знань, вмінь і навичок; воно повинно 

формувати особистість як носія професійної компетентності, як суб’єкта 

суспільних відносин. 

2. Найважливішим завданням ВНЗ є формування професійної направленості 

майбутнього фахівця у комплексі зі становленням особистісних якостей носія 

культурно-мистецької спадщини. 

3. Досягненню мети розвитку особистісних соціально-культурних якостей 

майбутнього музиканта-педагога повинно сприяти створення у навчальному 

закладі відповідних педагогічних умов; найважливішим питанням є 

усвідомлення даної проблеми викладачами і застосування різноманітних форм і 

методів роботи навчально-виховної роботи зі студентом. 
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ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Реформи, що сьогодні здійснюються в галузі освіти, спрямовані на 

удосконалення освітніх технологій, які не тільки формують загальні професійні 

знання і навички, але виховують новий рівень інтелекту, новий образ мислення, 

вчать студента адаптуватись до сучасних економічних, соціальних та 

інформаційних реалій. У всіх галузях культурологічної діяльності педагоги і 

науковці здійснюють пошук інноваційних технологій в організації освітнього і 

виховного процесу. 

Проблема становлення соціокультурної і особистісної орієнтованої 

системи освіти, набуває характеру загальнонаціональної, оскільки висвітлює 

нові вимоги до фахівця як особистості, до його здатності прогнозувати 

подальший розвиток, «зазирати у майбутнє», стимулює активне дослідницьке 

ставлення до життя. 

Музично-освітній розвиток студента здійснюється в різних формах – як в 

процесі навчальної аудиторної діяльності, так і в поза навчальний час у процесі 

просвітницької діяльності, а також додаткових репетицій, концертних виступів 

тощо.  
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У науковій літературі наголошується, що «поза аудиторна діяльність є 

невід’ємною частиною якісної підготовки фахівців і одночасно розширює 

можливості творчої самореалізації студентів» [3,11]. 

Тенденція до зростання дослідницького і творчого компоненту в 

мистецьких видах діяльності є вимогою часу і стає обов’язковою умовою 

якісної підготовки фахівця-музиканта. 

Для реалізації амбітних проектів сучасна вища школа потребує творчого 

викладача, що має схильність до педагогічного пошуку. Звичайно, елементи 

пошуку нового завжди були притаманні педагогічній праці. Але становлення 

педагога-дослідника відбувається здебільшого стихійно, без належної 

методологічного підґрунтя. 

Розглянемо алгоритм діяльності творчих лабораторій в рамках 

традиційних форм навчання та нових форм поза аудиторної роботи. 

Інноваційним видом діяльності студента-музиканта в сучасному 

навчальному закладі культури і мистецтв є творча лабораторія – об’єднання 

студентів і викладачів на базі спільних творчих інтересів «для створення, 

розробки і реалізації нестандартних педагогічних ідей засобами культурно-

дозвіллєвої, науково-дослідницької діяльності» [2,107]. 

У творчій лабораторії, яка не є обтяжною суто навчальними вимогами і 

звітністю, студент стає більш самостійним і активним у пошуку власного «Я» в 

колективній творчості. Це стає своєрідним стартовим майданчиком для 

утвердження себе у якості професійно компетентного фахівця, що прагне до 

новацій у музичній діяльності і готовий поширювати знання та навички у 

подальшій музично-педагогічній роботі. За таких умов участь у діяльності 

творчої лабораторії стає важливою частиною творчої самореалізації студента. 

Участь у творчій лабораторії формує у студента сталий потяг до 

дослідницької і творчої діяльності через створення колективу однодумців, де 

студенти і викладачі плідно працюють для досягнення спільної мети, що 

посилюється соціокультурним спілкуванням.  

Поєднання таких форм освітньої діяльності як самостійна робота, 

колективне обговорення теми, проблемні дискусії, захист проектів, на наш 

погляд, не тільки доповнюють навчальну професійну підготовку, але формують 

фахівця, який здатен окреслити проблему, запропонувати шляхи її розв’язання, 

обґрунтувати свою позицію, запровадити в практику і критично оцінити 

результати. 

Художні завдання творчої лабораторії – стимулювати створення 

високохудожнього творчого колективу для реалізації значущих музичних 

проектів, поширення навчальних здобутків на виконавську і концертну 

діяльність. 

Основні напрями роботи творчої лабораторії: концертно-виконавська, 

освітня і дослідницька. 

Концертно-виконавська діяльність. На базі отриманих у класі ансамблю 

навичок ансамблевої гри, формується повноцінний концертний репертуар з 
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різних за стилями і жанрами музичних творів. Опрацьовуються питання: 

виконавська майстерність – інтерпретація музичного твору – концертне 

виконання. 

Освітня діяльність поділяється на внутрішньо колективну і зовнішню 

просвітницьку діяльність. 

Освітня діяльність у колективі: прослуховування і обговорення творів з 

метою поглибленого вивчення, виконавського досвіду споріднених (подібних) 

ансамблів. Залучення студентів до виконання індивідуальних доручень як 

підготовка повідомлень для учасників лабораторії з тих чи інших питань 

музично-виконавської діяльності. 

Зовнішня просвітницька робота: організація і проведення музично-

просвітницьких заходів (лекції-концерти, тематичні вечори тощо); 

індивідуальна просвітницька робота кожного з учасників ансамблю. 

Систематична просвітницька діяльність (колективна та індивідуальна) 

закладає основи комунікативної компетенції студента-музиканта, націленої на 

розвиток «навиків продуктивного спілкування, уміння досягати мети в процесі 

спілкування, здатність до успішної взаємодії» [5,16]. 

Дослідницька діяльність. 

Вивчення широкого спектру творів для ансамблю духових інструментів у 

розрізі епох, стилів, жанрів, кращих зразків сучасної музики. Мета: вміти 

давати об’єктивну оцінку художньої цінності музичного твору; розуміти 

композиторський задум, відзначати виконавську досконалість і помічати 

недоліки; вміти оцінювати музичний твір з позиції доцільності його 

використання в навчальній або концертній діяльності.  

Сучасні можливості музичних програм Інтернету дають можливість 

здобути ґрунтовну освіченість у питаннях нових виконавських тенденцій та 

сучасного репертуару. 

При виборі музичних творів для прослуховування, а надалі для 

виконання, враховуються такі критерії: 

- критерій доступності: розуміння виконавцями і слухачами музичної 

мови твору, його змісту; можливість оволодіти виконавськими 

технічними складнощами твору; 

- жанровий критерій: наявність у музичному творі стилістичних ознак, 

що найбільш повно віддзеркалюють характерне коло образів певної 

епохи, композитора і максимально точно репрезентують виразні засоби 

музики та мистецьку цінність музичного твору; 

- критерій навчальної доцільності: відповідність музичного твору 

завданням щодо прогресивного зростання виконавської майстерності 

ансамблю; збагачення особистого музичного досвіду кожного з 

учасників ансамблю.  

Зацікавленість учасників ансамблю-лабораторії в розв’язанні спільних 

навчальних і творчих проблем, постійний взаємний обмін знаннями і 

виконавськими навичками, а також музичні пошуки і дослідження сприяють 
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формуванню професійної компетенції майбутнього фахівця у галузі музичного 

мистецтва. Важливо, що головними чинниками діяльності творчої лабораторії є 

відкрита діалогічність, дружня комунікація, творча співпраця. 

Участь студента в діяльності творчої лабораторії мотивує студента до 

дослідницької і просвітницької діяльності, значно збагачує музичний досвід і 

професійну підготовку. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД ─ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ  

ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

 

Міжнародний туризм як вид економічної діяльності складає значну 

частину економічно-господарського потенціалу багатьох країн. Значна 

кількість держав, розвиваючи міжнародні зв’язки разом з туристичною 
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інфраструктурою, успішно вирішує проблеми наповнення бюджету та 

спрямовує валютні надходження на розвиток. Враховуючи, що індустрія 

туризму належить до найбільш трудомістких галузей, паралельно вирішується 

проблема занятості і створення додаткових робочих місць. Тому країни 

прагнуть максимально використати власні географічні, історичні, культурні, 

інфраструктурні можливості для збільшення кількості іноземних туристів. 

Досвід інших країн свідчить, що розвиток туризму починається з 

формування привабливого іміджу та образу країни в цілому, її цікавості для 

відвідування, а також туристичної репутації. Концентрованим проявом 

впізнавання виступає бренд конкретної території, країни, міста, які формуються 

самостійно або за допомогою маркетингових заходів. 

Ефективними прикладами брендінгу територій можна назвати: 

бренд США – свобода, що приваблює туристів значними можливостями; 

бренд Парижу – романтизм та цікаві історичні пам’ятки; 

бренд Об’єднаних Арабських еміратів – поєднання культових пам’яток та 

демонстрації найсучасніших ексклюзивних технологічних проектів; 

бренд Єгипту, Туреччини, Таїланду, Кіпру – комфортабельний морський 

відпочинок. 

Туристична галузь України з огляду на історичні особливості, екологічні 

та рекреаційні можливості, спроможна задовольнити різнопланові смаки та 

потребу споживачів як у літньому морському туризмі (Одеська та Херсонська 

області та узбережжя Азовського моря), так і зимовому – розвиваючи потенціал 

Карпатського регіону, а також в організаціях туристичних маршрутів для 

ознайомлення з визначними історичними та культурними пам’ятками України, 

цільових турів «зеленого туризму», індустріального, ділового, релігійного, 

оздоровчого та інших видів туризму [1]. Але, у зв’язку зі складною 

економічною ситуацією та наслідками політичної кризи для України на 

сучасному етапі притаманне значне звуження туристичного ринку, скорочення 

кількості споживачів туристичних послуг, як на внутрішньому так і на 

зовнішньому напрямках туристичної діяльності. Навіть в сприятливий період 

розвитку туристичної галузі Україною не були використані усі можливості 

презентації та реклами її національного туристичного бренду. 

Український національний туристичний продукт майже незнайомий 

іноземним потенційним споживачам. Україна у світовому інформаційному 

просторі відома не стільки своїми туристичними пам’ятками, рекреаційними 

можливостями, а, в більшій мірі, політичними змінами та їх наслідками. 

Туристичний логотип українського бренду змінювався за останні 17 років 

4 рази, але досягти позитивного ефекту цими діями не вдалося. Навпаки, 

постійний ребрендінг негативно впливає на формування позитивного 

туристичного іміджу країни і приводить до «не впізнавання» туристичного 

логотипу України не тільки іноземними, а й власними громадянами. У той час 

закріплення психологічного сприйняття країни, як суб’єкта туристичного 

ринку, передбачає постійну наполегливу роботу по просуванню вже 
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сформованого бренду. Для більшої ефективності необхідно інвестувати 

фінансові та інтелектуальні ресурси у вже прийнятий та затверджений 

туристичний бренд країни та грамотно його пропагувати, рекламувати та 

просувати у світі шляхом презентацій та різноманітних рекламних кампаній 

при проведенні міжнародних конкурсів, спортивних змагань, що транслюються 

міжнародними ЗМІ, а також при гастролях українських колективів за кордоном 

та участь українців в роботі міжнародних форумів.  

Якщо Україна прагне стати привабливою туристичною державою, одним 

із основних завдань рекламної стратегії повинна бути підтримка та розвиток 

бренду «Україна» як на національному, так і на міжнародному рівні. 
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Проблема якісної підготовки майбутніх працівників для культурно-

дозвіллєвої сфери сьогодні є дуже актуальною. Оптимізація цього процесу 

ускладнюється специфічними особливостями навчання дорослої людини [2,c. 

273] і потребує використання нових форм та методів, які б забезпечували 

ефективний розвивальний та формувальний вплив, зокрема використання у 

навчальному процесі інтерактивних технологій. 

Інтерактивне навчання – це процес, коли той, хто навчається є учасником, 

який щось здійснює: говорить, управляє, моделює, пише, малює тощо, він 

виступає не тільки слухачем, спостерігачем, а й бере активну участь у тому, 

що відбувається [4, с. 6]. 

В останні роки на Україні спостерігається тенденція широкого 

впровадження інтерактивних видів навчання у всі сфери практик: освіту, 

соціальну роботу, правоохоронну та управлінську діяльність.  

Слід зазначити, що нові інноваційні педагогічні технології розробляються 

у теоретичному й дидактичному аспектах, активно вивчається зарубіжний 
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досвід впровадження науково-практичних інноваційних педагогічних 

розробок. 

Обраний напрям дослідження відповідає тематиці науково-дослідної теми 

кафедри культурно-дозвіллєвої роботи Миколаївської філії Київського 

національного університету культури і мистецтв: «Розвиток професійних 

компетентностей майбутніх фахівців культурно-дозвіллєвої сфери в умовах 

європейської трансформації». 

Поява, розвиток та впровадження інтерактивних методів у систему вищої 

освіти обумовлено тим, що сьогодні перед сучасною освітою постали нові 

завдання: не тільки дати студентам знання, а й забезпечити формування й 

розвиток їх пізнавальної діяльності та здібностей, творчого мислення, умінь і 

навичок самостійної розумової праці. Виникнення нових завдань обумовлено 

також і бурхливим розвитком інформатизації. Якщо раніше знання та навички, 

здобуті під час навчання у ВНЗ, можна було використовувати протягом 

довгого часу, а іноді й протягом усієї трудової діяльності, то під час 

інформаційного спалаху їх необхідно постійно оновлювати та 

вдосконалювати. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності студентів. Ця форма має конкретні та прогнозовані цілі. Однією з 

таких цілей єстворення комфортних умов навчання, за яких студент відчуває 

свою успішність, підвищує власний інтелектуальний рівень, що робить 

процесс навчання продуктивним.  

В основу інтерактивного навчання покладено принцип безпосередньої 

участі, який зобов’язує викладача зробити кожного студента суб’єктом 

навчально-виховного процесу, який шукає шляхи і засоби вирішення проблем. 

Інтерактивні форми та методи навчання дозволяють формувати знання, уміння 

й навички шляхом залучення студентів до активної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Термін «інтерактивне навчання» відносно новий, до наукового обігу його 

ввів у 1975 році німецький дослідник Ганс Фріц. Він визначив мету 

інтерактивного процесу, яка полягає у зміні і поліпшені моделей поведінки 

учасників. На думку вченого мета інтерактивно гопроцесу – це зміна і 

покращення моделей поведінки всіх його учасників. Аналізуючи власні 

реакції та реакції партнера, учасник змінює свою модель поведінки і свідомо 

засвоює її, що дозволяє говорити про інтерактивні методи як процесс 

інтерактивного навчання [6, c. 46]. «Інтерактив» у перекладі з англійської –

«inter» - взаємний, «akt» - діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод – 

це спосіб взаємодії через бесіду, діалог [3, с. 53].  

Інтерактивні технології навчання найбільш ефективно забезпечують 

комунікативні зв’язки суб’єктів освітнього процесу, сприяють утвердженню 

партнерських відносин. Слід зазначити, що в освіті дорослих застосування 

інтерактивних технологій базується на андрогіній моделі інтерактивного 
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навчання з урахуванням андрогічних принципів навчання і відповідних 

засобів їх реалізації [1]. 

Застосування інтерактивної моделі передбачає моделювання різних 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми. 

Зникає домінування якогось учасника навчального процесу або якоїсь ідеї. З 

об'єкту впливу студент перетворюється на суб'єкт взаємодії, він сам бере 

активну участь у процесі навчання, враховуючи свої індивідуальні можливості 

[2, с. 45].  

Вченими доведено, що людина запам’ятовує: 10% прочитаного, 20% 

почутого, 30% побаченого 50% почутого и побаченого, 80% вимовленого і 

90% При такому підході акцент ставиться на вимовленого та виконаного [3,c. 

35].  

Науковцями та практиками доведено й підтверджено, що інтерактивна 

освіта стимулює пізнавальну діяльність і сприяє формуванню у студентів 

певних компетентностей: 

 оволодіння етапами навчальної діяльності; 

 розвиток критичного мислення; 

 зростання впевненості у власнихсилах; 

 розвиток самостійності; 

 укріплення позитивної «Я-концепції»; 

 розвиток креативності; 

 розвиток організаторських і комунікативних здібностей; 

 формування відповідних життєвих і професійних компетенцій;  

 створення атмосфери співробітництва й ефективної взаємодії; 

 зростання успішності [5]. 

Усе вище викладене, дозволяє визначити такі відмінні особливості 

інтерактивного навчання: 

  вимушена активізація мислення, тобто створення такої навчальної 

ситуації, коли студент вимушений бути активним, незалежно від того, бажає 

він цього чи ні; 

  залучення студентів у навчальний процес, тобто їх активність 

повинна бути тривалої, а не короткостроковою чи епізодичною; 

  період активної роботи кожного члена навчальної групи має бути 

співрозмірним з періодом діяльності викладача, тобто активність студента 

повинна мати таку ж тривалість, як і активність викладача; 

  самостійне творе вироблення рішень навчальною групою, 

мікрогрупами та в процесі виконання індивідуальних завдань; 

  підвищений ступінь мотивації та емоційності; 

  постійна взаємодія навчальної групи і викладача за допомогою 

прямих та зворотних зв’язків [4, с. 39].  

Підкреслимо, що інтерактивне навчання принципово відрізняється від 

традиційного, сприяє формуванню глибокої мотивації, надає можливість 
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інтелектуального та творчого саморозвитку, вияву ініціативи, розвиває 

комунікативні вміння. Тому використання даного виду навчання є 

невід`ємною частиною процесу професійної підготовки майбутніх фахівців у 

вищих навчальних закладах культури і мистецтв. 

Для цього на практичних заняттях організовується індивідуальна, парна й 

групова робота, студентам пропонуються рольові ігри та ігрове проектування, 

надається можливість набуття навичок роботи з документами та різними 

джерелами інформації, використовуються різні творчі завдання, у подальшому 

студенти мають можливість здійснювати роботу над навчальними творчими 

проектами. 

Основні критерії такої інтерактивної моделі навчання полягають в 

наступному: можливість неформальної дискусії, вільного викладення 

матеріалу, збільшення ініціативи студентів, посилення мотивації, наявність 

групових завдань, вирішення яких потребує колективних зусиль. 

Форми та методи інтерактивного навчання дозволяють застосовувати 

нову педагогічну етику спілкування викладача та студентів (принцип творчого 

співробітництва), використовувати діалог як домінуючу форму співпраці, що 

сприяє формуванню у студентів уміння вільно обмінюватися думками, 

моделювати життєві ситуації та орієнтації на творчий розвиток. 

Вивчення досвіду роботи з даного напрямку та особистий досвід роботи 

свідчить про те, що інтерактивні заняття сприяють вдосконаленню 

особистісної сфери кожного студента під час проведення інтерактивних 

занять, зниженню рівня агресії та конфліктності, підвищенню професійної 

компетентності, мотивації, та загалом прискорюють процес навчання: 

закріплення отриманих теоретичних знань через оволодіння практичними 

вміннями і навичками. 

До інтерактивних методів навчання відносяться і навчальні тренінги. Такі 

форми занять мають суттєві відмінності від інших видів навчальних занять. 

Аналіз особистої практики проведення тренінгових занять та використання 

елементів тренінгів на заняттях зі студентами спеціальності «Культурно-

дозвіллєва діяльність» ВП «МФ КНУКіМ», дозволив зробити висновок, про 

те, що викладач, який обирає таку форму проведення занять, має чітко 

усвідомлювати як позитивні особливості так і ті обмеження, які виникають під 

час проведення такого роду занять у кожній окремій групі студентів, та 

будувати свою роботу відповідно до певних умов проведення інтерактивного 

заняття та індивідуальних особливостей студентів у кожної окремій 

академічній групі. 

Упровадження інтерактивних методів у зміст професійної підготовки 

майбутніх працівників культурно-дозвіллєвої сфери дає можливість не тільки 

ефективно вирішувати різні  соціальні, психологічні, та педагогічні проблеми, 

а й завдяки своїм додатковим можливостям сприяє формуванню готовності 

студентів до самостійного подолання різних проблем у подальшій професійній 

діяльності. Водночас вивчення особливостей та специфіки застосування 
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інтерактивних технологій у системі мистецької освіти надає можливість 

оптимізувати та вдосконалити навчальний процес. 

Впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес ВНЗ 

мистецького профілю сприяє створенню сприятливого рефлексивного 

простору з можливостями самостійного та свідомого пошуку змісту 

майбутньої професійної діяльності, активізації самоаналізу і професійної 

самосвідомості, більш ефективному пошуку інформації та прогнозуванню 

подальшого професійного розвитку, пошуку шляхів власної професійної 

реалізації та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. 

Студенти, за умовами таких видів занять, мають можливість виконувати 

певні ролі, що дозволяє їм краще зрозуміти, що відчуває інша людина, та 

вчаться моделювати різні стратегії майбутньої професійної поведінки. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ДЛЯ 

НЕПОВНОСПРАВНИХ, ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В УКРАЇНІ 

 

Організація відпочинку і дозвілля для неповносправних людей як 

масового явища розпочалася у 50-х роках ХХ ст., що було зумовлено  

актуалізацією питань прав людини й усвідомлення цілісності суспільства [2]. 

Згідно даних ООН у світі 10 % населення є неповносправне. Оскільки 

розвиток туризму є пріоритетною галуззю господарства, то сфера послуг 
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повинна розвиватись і задовольняти усі потреби споживачів – туристів, зокрема 

такої категорії, як неповносправні. Зробити спробу заповнити вакуум знань і 

досвіду щодо організації туристичних послуг для неповносправних осіб є 

надзвичайно важливою і нагальною потребою, що і визначило актуальність 

статті. 

Частково, вивченням питань організації туризму для неповносправних 

займались О. Волошинський, М. Сварник, Л. Жирак, специфіці обслуговування 

цієї категорії населення присвячені праці В. Монастирського, Сварник М., 

Грибальський Я., Войтюк Ю.  та ін. Останні публікації   дають змогу зробити 

висновок про існування позитивних тенденцій у розвитку туризму для 

неповносправних в Україні.  

Однак, вивчення зарубіжного досвіду в організації туристичних послуг 

для неповносправних та його інтерпретація в Україну є важливою 

проблематикою сьогодення. Заповненню цієї прогалини і присвячена ця стаття. 

Згідно з даними «Фонду Соціального Захисту Інвалідів» станом на 

01.04.2015 в Україні налічується 2 647 243 особи з інвалідністю, це близько 6 % 

від загальної кількості населення [3].  

Найбільша кількість неповносправних проживає у Донецькій 269 477 ос., 

Львівській 187 148 ос., Дніпропетровській 178 443 ос., Харківській 149 542 ос. 

областях та у м. Київ 144 025 ос, а найменша кількість неповносправних 

проживає у Кіровоградській 56 698 ос., Херсонській 49 678 ос. та Чернівецькій 

областях 48 686 ос. [3].  

Сьогодні Україна знаходиться у складному політичному та економічному 

становищі, проблеми та потреби неповносправних осіб доповнюються 

проблемами й потребами воїнів АТО.  

Світовий досвід переконує, що ідея цілісності суспільства, і насамперед 

адаптації навколишнього середовища, проблем неповносправних, розпочала 

реалізовуватись завдяки таким двом моделям: 

- розвиток сфери супроводу та опіки неповносправної особи (Швеція); 

- розвиток інфраструктури та технічних засобів, які б допомагали 
неповносправній особі максимально обслуговувати себе без сторонньої 

допомоги (Німеччина) [1]. 

У Німеччині в цілях розвитку культурно – пізнавального  туризму всі 

місця дозвілля облаштовані з урахуванням потреб маломобільних громадян. У 

музеях і театрах, як правило, наявні крісла-коляски, якими можуть 

скористатися інваліди.  

У Фінляндії знаходиться велика кількість малих фірм, що пропонують 

послуги з організації водного туризму для інвалідів на прогулянкових суднах, 

куди можуть піднятися люди на інвалідних візках.  

Каталонія (Іспанія) перетворюється на справжній курорт для людей з 

обмеженими можливостями: під їх потреби адаптований міський транспорт, 

проводяться спортивні заходи (параолімпійські ігри), вулиці обладнані 

рампами. Музеї Барселони можуть відвідувати особи з вадами слуху і зору: 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 93 
 

експонати і схеми поверхів дублюються макетами, до яких можна 

доторкнутися, у приміщеннях – світлові аудіо-гіди, а екскурсоводи володіють 

мовою жестів. 

У 1984 році в Афінах відкрився Музей для сліпих, концепція якого 

полягала у «зчитуванні» на помацки – макети статуй, ваз, барельєфів та інших 

культурних цінностей.  

У певному сенсі до некомерційних організаторів туризму в Польщі можна 

віднести комунальні одиниці (OSIR), які хоч і не мають своїх туристичних 

бюро проте мають спортивні, рекреаційні об’єкти й засоби розміщення. 

Особливу роль упродовж багатьох років щодо пропаганди активного туризму у 

Польщі відіграє Польське туристично-краєзнавче товариство, яке проводить 

заходи з метою окреслення основних проблем, пов’язаних із туризмом для 

неповносправних осіб. Слід зазначити, що у Польщі істотний розвиток мають 

окремі види активного туризму серед неповносправних, зокрема: кінні 

прогулянки для сліпих, пірнання для осіб з порушенням опорно-рухового 

апарату, сплави на байдарках тощо. 

Концепція туризму для неповносправних реалізується на практиці у 

Швейцарії і Франції завдяки системі відпусткових чеків – платіжно-

розрахунковий засіб, який введений в обіг для надання адресної допомоги 

туристам і забезпечення доступності відпочинку всім верствам населення. У 

Швейцарії дотації становлять 5-25% вартості відпускного чеку, а у Франції – 

20-80%. Окремим категоріям населення відпусткові чеки роздають 

безкоштовно. Ці платіжні кошти можуть бути використані виключно на оплату 

послуг, пов’язаних з відпочинком, подорожами, відвідуванням культурних і 

видовищних заходів. Фізичні особи – носії чеків пред’являють їх на 

підприємствах обслуговування, що входять до системи засобів соціального 

туризму. 

В умовах, коли конкуренція в туристичному бізнесі та індустрії 

відпочинку і розваг дуже висока, власники готелів беруть участь у дисконтних 

програмах, тому що безкоштовна інформація про знижки, що надається в 

каталогах для власників карток, залучає потенційних клієнтів. Банківські 

структури також зацікавлені у поширенні карток. Вони видають їх разом з 

кредитними картами безкоштовно, або набагато дешевше роздрібної ціни, тим 

самим, розширюючи спектр послуг для своїх клієнтів. 

Географія дисконтних карток дуже різноманітна, популярними є «ETN-

CARD». Для мандрівників ця система є клубом, членство в якому дозволяє 

зменшувати дорожні витрати. Перевагами використання карток «ETN» є: 

знижки для власників від 20 %  до 50 % вартості в десятьох тисячах готелів у 

175 країнах світу, у тому числі й у країнах СНД (у США в 400 готелях власник 

картки заплатить 50 % від вартості номера); широку систему знижок у 

ресторанах (від 20 % до 50 %); зниження (до 1/3) тарифів при оплаті оренди 

автомобіля; знижка при купівлі авіа-, залізничних, автобусних квитків у розмірі 

3-10 % тощо.  
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Зарубіжний досвід (Польщі, Німеччини, Швейцарії та ін.) свідчить, що 

максимального ефекту у розвитку туризму для неповносправних можна досягти 

лише за умов співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

громадських і професійних організацій та підприємницьких структур.  

Враховуючи зарубіжний досвід у розвитку туризму для неповносправних 

в Україні слід запропонувати такий алгоритм дій: 

1. проводити облік кількості неповносправних туристів шляхом 

внесення змін до бланків статистичної звітності, щоб науково обґрунтувати 

потребу розвитку туризму для цієї категорії людей. 

2. провести зміни в нормативно правовій площині, щодо державної 

підтримки розвитку туризму для неповносправних, зокрема, розвитку 

соціального туризму (введення дисконтних карток, відпускних чеків). 

3. заохотити власників туристичних об’єктів розвивати туризм для 

неповносправних, шляхом надання пільг та зниження податків. 

4. створення й підтримка некомерційних організаторів туризму, які 

мають спортивні, рекреаційні об’єкти й засоби розміщення, спрямовані, в 

основному, на реабілітацію неповносправних (дельфінарії, іподроми й ін.).  

5. покращити туристичну інфраструктуру для неповносправних 

(наявність інформації шрифтом Брайля, облаштування маршрутів для 

пересування візочників тощо).  

6. підвищувати професійний рівень працівників туристичної галузі 

(знання мови жестів, стажування-практика за кордоном тощо).  

7. створити необхідне інформаційне забезпечення, заявити про себе на 

міжнародній арені, залучивши іноземних туристів та інвесторів. 

Отже, на даний час в Україні зроблені перші кроки щодо розвитку 

туризму для неповносправних осіб. Проте існує значний розрив між реальним 

попитом та мізерною пропозицією у сфері туристичних послуг для цієї 

категорії людей. Цей розрив, в основному, презентує «доступність» до 

туристичного об’єкту. Збільшення кількості неповносправних у частці туристів 

вбачається, на сьогодні, в їх участі у соціальних проектах, що дасть можливість 

відкривати їм світ по-новому.  
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Колос А.О., 

викладач кафедри дизайну 

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ»,  

м. Миколаїв 

 
ДИЗАЙН ЯК ТВОРЧІСТЬ. ДИЗАЙН-ОСВІТА 

 
Ми часто дивуємося, звідки у дизайнерів стільки актуальних ідей і що 

являється джерелом натхнення у творчості. За яким принципом із величезної 

кількості начерків обирають усього один у якості генератора ідей? Цікаво те, 

що усі ідеї рідко бувають абсолютно новими: творчість дизайнерів заснована на 

перетворенні оточуючого світу. Це систематична кропітка робота з унікальним 

неповторним індивідуальним баченням майстра звичних речей, події, явища та 

манери перетворення їх в оригінальні ексклюзивні дизайнерські творіння. 

Дизайн як особлива творча діяльність виник у сфері промислового 

виробництва у ХІХ-ХХ ст. У дизайні поєднуються краса та користь, зникає 

межа між мистецтвом та технікою. Дизайн є проектною діяльністю та 

пов’язаний з культурою нового типу – проектною культурою, яка поєднала 

науково-технічну і гуманітарну культури на якісно іншому рівні, коли 

визначаючою рисою сучасного мислення стала проектність, пов’язана з 

творчою діяльністю людини і яка відповідає новому положенню людини у світі, 

його взаємовідношенню з оточуючим середовищем. В умовах науково-

технічного прогресу проектність є основним способом відтворення проектної 

культури, котра орієнтована на безперервне змінення способу життя і охоплює 

у взаємозв’язку усі аспекти діяльності по створенню нового виробу – технічно, 

економічно, соціально, естетично. 

Дизайн як проектна діяльність вдовольняє різноманітні потреби людини 

та суспільства як свідому або несвідому необхідність у тих чи інших умовах чи 

предметах для нормального функціонування соціальної системи чи життя 

людини.  

Сутність дизайнера нерозривно пов’язана з поняттям предметного 

середовища. Предметне середовище - це сукупність оточуючих людину виробів 

та їх комплексів, які використовуються нею для організації фундаментальних 

процесів життєдіяльності.  

Дизайн – творча проектна діяльність, ціллю якої являється створення 

гармонічного предметного середовища, найбільш тісно задовольняючого 

матеріальні та духовні потреби людини. Дизайнер – це спеціаліст, який працює 

у сфері дизайну та забезпечує високі споживчі властивості та естетичні якості 

виробів та предметного середовища. 

При підготовці спеціалістів даної галузі на перший план виходять 

завдання розвитку образно-асоціативного мислення, інтенсифікації творчого 

процесу, орієнтація на генерування нових ідей, відтворення в сучасних 

проектах культурних і національних традицій. В сучасних умовах потрібен 
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спеціаліст, орієнтований на експеримент, який свідомо ставить перед собою 

певні завдання при проектуванні і здатний за допомогою різноманітних методів 

вирішити їх. 

Ціллю дизайн-освіти є підготовка випускника з активною творчою 

пізнаванністю, дослідницькою і практичною діяльністю, так як дизайнер 

завжди повинен відчувати пульс часу, добре орієнтуватися в сучасних течіях і 

направленнях мистецтва, тенденціях моди. Механізм творчого мислення можна 

уявити як ланцюг: ідея – уява – натхнення – підсвідомість – створення. 

Розробка ідеї – завершальний етапом творчого процесу. Ідея – форма 

відображення оточуючого світу, яка синтезує певну сукупність понять і уявлень 

у цілісну єдність, яка виражає їх сутність. Ідея активно діє на хід розвитку 

суспільства, сприяє чи перешкоджає його зміненню. 

Ідеям, які утворилися у результаті осмислення теми, присутня смислова 

невизначеність. Це усього лише інтонація, емоційне відношення до теми. Далі 

уявлення відтворює враження і картини, які зберігаються у пам’яті, комбінує і 

подумки малює художній об’єкт що відшукується. Це стимулює натхнення, 

котре породжує бурхливу творчу енергію, призводить до багатства асоціацій і 

безпосередньо увімкненню у творчість накопиченого у підсвідомості творчого 

досвіду. Підсвідомість під впливом різноманітних вражень породжує велику 

кількість варіантів вирішення питання, а інтуїтивно естетичні відчуття, відчуття 

краси і гармонії змушують відображати з цієї кількості найбільш цікаві образи. 

Свідомість же контролює основну ціль художника, організовує роботу 

емоціонального творчого мислення навколо надзадачі і доводить її до 

досконалого здійснення.  

Обравши і ретельно вивчивши найбільш цікаві та привабливі аспекти 

джерела натхнення, студенти приступають до подальших розробок у формі 

ескізів. Можливість розкриття тем не обмежені. Політ фантазії заохочується. 

Використання різноманітних виразних графічних засобів і композиційних 

рішень допомагає в створенні свіжих і яскравих ідей.  

Важлива здатність викладача донести до студента технологічні 

особливості освітнього процесу. Поступовою задачею являється формування 

первинних навичок, з наступним розвитком творчого потенціалу і навчання 

технологічним прийомам. 

Педагогічний аспект технологічного процесу – грамотне управління з 

боку викладача. Більша частина годин у навчальній програмі підготовки 

дизайнерів відведена практичним заняттям. Специфіка даного процесу 

орієнтована на індивідуальний підхід до кожного студента. Творчий процес не 

може дати, як в математиці, жодної правильної відповіді на поставлене 

питання. Різноманіття творчих рішень будь якого студента потребують від 

викладача індивідуального коректування на кожному етапі розробки ідеї.  



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 97 
 

Список використаних джерел:  

 

1. Борев Ю.Б. Эстетика / Ю.Б Борев. – М.: Политизант, 1988. – 490с. 

2. Гусейнов Г.М. Композиция / Г.М. Гусейнов, В.В Ермилова, Д.Ю 

Ермилова. – М.: Академия, 2003.– 432 с. 

3. Килошенко М.И. Психология моды / М.И Килошенко. – М.: Оникс, 2006. 

– 320с. 

4. Петушкова Г.И. Проектирование / Г.И Петушкова. – М.,: Академия, 2004. 

– 415 с. 

5. Роджерс К.Г. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К.Г. 

Роджерс. – М.: Прогресс; Универс, 1994.– 478 с. 

 

 

Корнюков Ю.К., 

старший викладач кафедри дизайну  

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 

м. Миколаїв 

 

МЕТОДИКА ОСНОВ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТНОГО ЛОГОТИПУ 

 

На перший погляд створення логотипа представляється досить простим 

завданням. Але насправді це складна праця, що вимагає не тільки серйозних 

міркувань, але й творчого розуму, і звичайно, для створення логотипа необхідні 

певне володіння технікою малюнка й певні здатності до графіки, що дозволяє 

інстинктивно відчути пропорції, задум і стиль. Створення логотипа це тонка 

інтелектуальна робота, яка, вимагає щоденного тренування шляхом постійного 

одержання нових знань, освоєння нових комп'ютерних технологій, що 

безупинно розвиваються, і, критичного відношення до результатів своєї праці й 

своїм методам створення графічного товарного знаку. 

Щоб розробити логотип, потрібно, насамперед, навчитися слухати 

побажання замовника, його розповідь про продукт, що випускається, і про те, 

що саме він прагне відбити в логотипі. Логотип – це графічне втілення задуму 

замовника, його візуалізація. А це значить, що дизайнерові слід ураховувати 

побажання клієнта й контролювати свою творчу фантазію, гарантуючи при 

цьому логічність, художню й технічну бездоганність створюваного їм 

графічного товарного знаку. 

Говорячи про методику навчання основам створення ефектного 

логотипа слід пам'ятати, що розробка й створення такого графічного елемента є 

лише одним із проявів багатобічного творчого потенціалу художника-графіка. 

Уникаючи термінологічної плутанини дамо відразу визначення 

графічним елементам властивим деяким різним формам айдентики. 

Логотип – це оригінальне графічне накреслення назви. 

Фірмовий знак – це унікальний ідентифікаційний графічний елемент. 
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Фірмовий блок – це оригінальне розташування логотипа й фірмового 

знака, відносно один одного. 

Товарний знак – позначення (словесне), образотворче або інше, що 

служить для індивідуалізації товарів, юридичних осіб або індивідуальних 

підприємців. 

Емблема – це умовне або символічне зображення якого-небудь поняття, 

ідеї. 

Логотип – найважливіший елемент іміджу організації. Він необхідний 

для правильнго уявлення, позиціонування підприємства або організації. 

Зареєстрований  торговельний знак, а точніше - торговельна марка захищає 

компанію від несумлінної конкуренції й дозволяє захистити її права в суді. 

Наявність подібного ідентифікаційного графічного елемента є своєрідним 

показником успішності.  

Логотип повинен бути одночасно й привабливий і простий. Від 

привабливості й краси ефективного логотипа буде залежати, наскільки добре 

він змусить звернути на себе увагу покупців або клієнтів, а простота дозволить 

легше його запам'ятати. логотип, що легко запам'ятовується, буде швидко 

асоціювати думки людей з відповідною фірмою або організацією. Для цього 

потрібно створити унікальний, виразний і оригінальний дизайн. У логотипі не 

повинне бути нічого зайвого й бажане, щоб кожний компонент логотипа й у 

теж час був цілісним рішенням, образне відображати сутність організації. 

Викладачі дизайнерських дисциплін у вищій школі повинні прагнути та 

й просто зобов'язано навчити студентів розробляти ефектні й привабливі 

логотипи, освоювати різні методи, засоби, комп'ютерні технології, здобувати 

нові знання в області графічного дизайну й т.п. 

Проблема полягає в тому, як методично вірно пояснити правила 

розробки логотипа, правильно підібрати послідовність кроків по створенню 

його композиційної й колірний схем. 

Виходячи з вищевикладеного з'ясуємо яким чином зробити його 

максимально ефективним? Адже лого – це дуже важливий елемент стилю й 

ідентифікації фірми або бренду.  

Принципи створення правильного логотипу.  

1.Простота.  

2.Привабливість.  

3.Читабельність.  

4.Запам'ятовуваність.  

5.Універсальність.  

6.Оригінальність.  

7.Асоціативність.  

8.Функціональність.  

9.Унікальність.  

10.Креативність.  
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Необхідним елементом навчання процесу створення товарного знаку, 

крім вищевикладених принципів, є знання декількох методів проектування 

ефектного лого: 

Метод 1. Найпростіший і доступний для всіх спосіб зробити логотип – це 

звичайний набір тексту обраною гарнітурою шрифту. Але даний спосіб містить 

у собі великий недолік: логотип виходить самим звичайним і непримітним, що 

ніяк не веде до запам’ятовування у свідомості споживача. Але незважаючи на 

це, багато великих й відоміших фірм користуються логотипами такого типу. 

Однак варто врахувати, що ці фірми відомі в усьому світі й вони скрізь на 

слуху. Тому їм вистачає тільки лише строгого виду напису, який говорить сама 

за себе.  

Метод 2. Одна літера в логотипі робиться відмінною від інших розміром, 

кольором або шрифтом. Виходить досить просто, але, як говоритися, зі смаком. 

Найважливіше в даному методі – правильно вибрати потрібну літеру. Як 

правило, це або перша, або середня.  

Метод 3. Полягає в злитті декількох літер логотипа. Використовуючи цей 

спосіб потрібно знати, що сполучення заголовної літери із прописною виглядає 

неакуратно, а також що для злиття добре підходять пари літер ET, СM, СЗ і 

подібні їх, тобто ті пари літер, закінчення однієї з яких сполучається з 

початком, що сусідить шляхом горизонтального зсуву останньої.  

Метод 4. У якості знака, що супроводжує текст, виступає перша літера 

логотипа або перші літери, якщо слів у логотипі трохи.  

Метод 5. Метод заснований на застосуванні асоціативного знака в 

композиції логотипа. Тобто знак повинен небагато «говорити» про діяльність 

фірми. Необхідно ретельно вибирати знак, інакше можна заплутати споживача 

й зіпсувати враження від логотипа.  

Метод 6. Текст містять усередину якої-небудь геометричної фігури, як 

правило, правильної форми. Самими популярним з таких фігур є коло й еліпс, 

ледве менш популярні квадрат і прямокутник. Практично не зустрічаються 

багатокутники з кількістю кутом більш шести.  

Метод 7. Створенні чогось особливого, нового, унікального, що не 

підпадає не під один з перерахованих вище методів.  

Після закріплення знань, що стосуються принципів і методів створення 

логотипа, важливо для починаючих графічних дизайнерів ознайомити з 

етапами проектування й базовим переліком низки правил розробки 

ідентифікаційного графічного знака, не забуваючи при цьому нагадувати, що 

товарний знак повинен бути закінченою, внутрішньо цілісною композицією, що 

не залежить від формату, технології друку й типу носія й що проектування 

товарного знаку. 

Етапи проектування товарного знаку: 
1. Постановка завдання й аналіз логотипів конкурентів підприємства. 

2. Створення начерків (спочатку – олівцем, потім – у графічному 

комп'ютерному редакторі). 
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3. Оцінка начерків замовником. 

4. Доведення знака з урахуванням технологічних вимог. 

5. Закінчений товарний знак представляється замовникові в електронному виді 

й на роздруківках - у кольоровому й чорно-білому варіанті, для різних видів 

друку. 

Правила розробки товарного знаку: 
 а) правила побудови композиції товарного знаку. Товарний знак повинен 

виглядати як внутрішньо цілісна й збалансована композиція, що відповідає 

загальним композиційним принципам; товарний знак повинен працювати в 

найпростішій формі; іноді фірмові знаки розробляються на основі якого-небудь 

символу (наприклад, символ польоту – крила), але в сучасному дизайні 

простежується тенденція відходу від прямих сюжетних рішень знаків і перехід 

до абстракцій; існують наступні різновиди композиційної побудови товарних 

знаків: вертикальна, горизонтальна й діагональна орієнтація; відкрита й закрита 

форми; симетрія й асиметрія; проста й складна форми. Словесними елементами 

логотипа можуть виступати: існуючі слова; штучні слова; абревіатури; літери; 

цифри; власні імена. 

б) правила вибору шрифту логотипа. Для назви компанії використовується або 

унікальний шрифт, або вже існуючий шрифт (іноді зі стилізацією – 

використанням додаткових графічних елементів або прийомів). Краще 

вибирати рубаний шрифт і уникати тонких шрифтів, як і шрифтів із зарубками, 

тому що вони не будуть добре відтворюватися, а при зменшенні можуть погано 

читатися. Слід ураховувати моду на дизайн логотипів (у сучасному дизайні 

актуальна простота й не популярні вигадливі й занадто декоративні  шрифти);  

в) правила вибору колірної гами товарного знаку. Рекомендується обмежувати 

колірну гаму товарного знаку двома-трьома кольорами (мінімальна кількість 

кольорів у логотипі й фірмовому знаку спрощує їхнє запам'ятовування й 

відтворення; з кожним додатковим кольором значно підвищуються витрати на 

друк); Кращим способом перевірки вибраного кольору є порівняння його веб-

версії із друкованою – якщо різниця незначна, то колір обраний правильно; 

Слід обережно використовувати градієнти в дизайні товарних знаків, тому що 

вони погано відображаються при друку й іноді в Інтернеті; Товарний знак 

обов'язково повинен добре виглядати в чорно-білій версії (якщо товарний знак 

не може бути перетворений у просту одноколірну версію для його 

використання у факсимільному зв'язку, чеках і фотокопіях, то він марний). 

І останнє. При створенні логотипа, потрібно пам'ятати для яких цілей його 

будуть використовувати. Візитні картки, фірмові бланки, вивіски, афіші, 

широкоформатний друк? Помніть, що логотип може використовуватися в 

чорно-білому варіанті, на пластику, на футболці або крихітному сувенірі. 

Таким чином, якщо коротко й стисло резюмувати, виходить, що гарний і 

ефектний логотип повинен відповідати наступним вимогам:  

1. Відображати характер бренда.  

2. Являти собою завершений самостійний графічний елемент.  
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3. Однаково добре читатися як у збільшеному, так і в зменшеному виді.  

4. При перекладі в чорно-білу гаму не втрачати інформативних якостей.  

5. Виконаний у простих кольорах. 

6. Не перевантажений.  
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ПОЛІФОНІЯ МІЖЕТНІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Не викликає жодного сумніву той факт, що через спілкування люди 

будують свої відносини з представниками інших етносів, тим самим 

розширюючи межі свого пізнання про світ [2; 3; 9; 10]. 

Культура спілкування – це характеристика міжособистісних контактів, 

індивідуальної форми взаємодії людей, у процесі якої відбувається обмін 

думками, ідеями, досвідом, почуттями, з одного боку, з іншого – культура 

спілкування – це специфічні людські способи поведінки, які забезпечують 

процес спілкування між людьми. Вона залежить від рівня морального розвитку 
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особистості, її вміння організувати комунікабельну діяльність у формах, 

закріплених у правилах і нормах культури поведінки, вироблених суспільством. 

Культура спілкування включає мовну культуру, комунікабельність, емпатію, 

доброзичливість, толерантність, імідж, повагу до людської гідності, уміння 

висловити власні думки й вислуховувати співрозмовника тощо [4, с. 97–98]. 

Разом з тим постає питання, чи є історичні і теоретичні основи у цього 

достатньо новому напрямку педагогічної науки. До яких форм і методів 

вдавалися численні покоління наших предків, щоб досягти педагогічної мети в 

процесі культури спілкування? Щоб відповісти на ці питання, зробимо 

історичний екскурс і часи формування основних культурницьких засадах 

спілкування на українських землях. 

Слід вказати, що культурний рівень суспільства, який мав своє 

відображення у спілкуванні українського населення справляв позитивне 

враження на іноземців, які мали зв’язки в економічному та політичному плані з 

Україною, спілкуючись як із представниками панівних верств населення, так і з 

корінними жителями, засобом спілкування яких була розмовно-побутова 

лексика. В основі спілкування українського народу лежать такі загальнолюдські 

морально-етичні цінності, як доброзичливість, любов, лагідність, привітність, 

шаноба, ґречність. Цими чеснотами віддавна славився український народ. На це 

звертали відразу ж увагу дипломати і мандрівки, котрі бували в нашім краю. 

Так, датський посол Юлій Юст, що в 1709–1712 рр. відвідував Росію, а 1711 р. 

їхав через Україну, писав у спогадах: «Місцеві мешканці (Королевця),  як і 

взагалі все населення Козацької України, відзначаються великою ввічливістю і 

охайністю, вдягаються чисто й чисто утримують доми», а Джозеф Маршаль про 

Україну 1769–1770 рр. згадував: «Сучасне українське покоління – це 

моральний і добре вихований нарід». Жан Бенуа Шерер, французький аташе у 

Петербурзі, 1788 р. писав: «Українці – це рослі, сильні люди, привітні і 

гостинні». «Вельми інтелігентними» називав наших предків знаменитий 

географ датчанин Мальт Брюн. Особливо відзначили чужоземці вишуканість 

українських жінок: «Найбільше ласкавості в словах і жестах знайдеш на Русі, 

спеціально у жінок, до чого спричиняється також русинська мова, вимова 

которої не така тверда, як польська», – писав у своєму щоденнику голландець 

У. Вердум, подорожуючи Польщею й Україною у 1670–1672 рр. [6, с. 20–21]. 

XIX століття ознаменувалося позачерговим натиском на культуру слова, 

разом з тим і мало негативний вплив на збагачення, розвиток, 

самовдосконалення, самобутність. Російська імперія, на відміну від Польщі та 

Австро-Угорщини, за час правління яких українська мова мала певні 

можливості розвитку, то вплив Московської імперії розповсюджувався на всі 

рівні  культурних традицій України, насамперед мови, культури. 

Слід зауважити, що введення російських слів та заміна власне 

українських на російські, негативно вплинуло на культуру, самобутність 

української мови. 
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Московська імперія пішла на рішучі кроки у цьому напрямку. Уряд 

Олександра ІІ 1863 року видав розпорядження про заборону друкування 

книжок українською мовою. Під заборону потрапили наукові і навчальні 

видання, «книги початкового читання для народу». Українською мовою 

дозволялося друкувати тільки художні твори. Насправді ж цензура під різними 

приводами дуже обмежувала вихід у світ українськомовної художньої 

літератури. Тож після 1863 року видавничу справу в Наддніпрянській Україні 

майже повністю було припинено. Заборонне розпорядження 1863 року ввійшло 

в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», оскільки його автором був 

міністр внутрішніх справ П. Валуєв, що висловив своє ставлення до української 

мови так: «Ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може». 

Проте й цього прихильникам «єдиної й неподільної» виявилося замало. 

Адже була Галичина, що входила до Австро-Угорської імперії, де духовне 

життя українців не зазнавало таких утисків, як у Росії. У Галичині діяла 

«Просвіта», що видавала українською мовою популярну літературу, шкільні 

підручники, літературно-наукові альманахи, «Народний календар», твори 

галицьких та наддніпрянських письменників, зокрема Тараса Шевченка, Марка 

Вовчка, Степана Руданського. Ці видання перевозили через кордон і 

поширювали в підмосковській Україні, не даючи згаснути вогникові 

української духовності.  

І ось 1876 році той самий Олександр ІІ, перебуваючи в німецькому місті 

Емсі (під час лікування), підписує так званий Емський акт. Це була відповідь 

імператора на доповідну записку помічника піклувальника Київського 

навчального округу М. Юзефовича, де «викривався українофільський рух», що 

начебто являв собою «приховане зазіхання на державну цілісність Росії». 

Емський акт, доповнюючи й розширюючи Валуєвський циркуляр, забороняв 

привозити з-за кордону будь-які українські видання, видавати переклади 

українською мовою творів чужих авторів, показувати українськомовні 

театральні вистави [7, с. 202–203]. 

1917 рік характеризувався великою соціальною активністю народу, 

насамперед інтелігенції. Бурхлива громадська активність діячів освіти й 

культури сприяла тому, що було зроблено перші нелегкі кроки на ниві культури 

[8; 28]. 

Тимчасовий уряд виявив готовність задовольнити національно-культурні 

вимоги українців, і Міністерство освіти не забарилося дати дозвіл на 

організацію українських шкіл. Він зводився до таких основних пунктів: 1) 

запроваджувалося навчання українською мовою у народних школах; 2) 

запроваджувалося обов’язкове вивчення предметів українознавства – мови, 

літератури, історії, географії в учительських семінаріях та інститутах; 3) у 

вищих школах засновувалися кафедри українознавства – української мови, 

літератури, історії та права на відповідних факультетах. 

Якщо впровадження української мови у народній школі майже не 

викликала заперечень, то українізація середньої освіти наштовхувалася на 
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відкритий або на пасивний опір освітянських чиновників. Побоюючись 

примусової українізації, негативне ставлення до неї виявляли також і 

батьківські комітети, які існували при гімназіях. Щоб заспокоїти громадськість, 

українські газети видрукували матеріал, де наголошувалося, що набір учнів до 

українських шкіл у жодному разі не буде примусовим, а лише добровільним. 

Учителі-українці розгорнули роз’яснювальну роботу серед учнів гімназії та 

їхніх батьків, агітуючи за навчання рідною мовою [8, с. 28–29]. 

Але слід звернути увагу на те, що за роки заборони української мови, 

тиску на культуру, нищення представників інтелігентних кіл, що безсумнівно 

призвело до занепаду мови, до деформації, до перенасичення її русизмами та 

запозиченнями слів з мов інших країн, утиску і гноблення, яких зазнала 

Україна. Тому не дивним є той факт, що в період певного «потепління» на 

теренах культури, створюється панічна ситуація – немає фахівців, які могли б 

достеменно знати мову. 

Аналізуючи процес становлення культури спілкування за часів радянської 

влади, слід враховувати, що в колишньому СРСР пропагувався абстрактно-

космополітичний інтернаціоналізм, який відображав по суті політику 

денаціоналізації етнічних спільнот, протиставляв національний патріотизм 

пролетарському інтернаціоналізму. Політику КПРС і Радянської  держави було 

спрямовано на відчуження від національно-культурних цінностей, етнічної 

самобутності кожної нації [3, с. 69]. 

Наша мова через постійний самозахист не з достатньою енергією 

удосконалювали свої засоби сприйняття та  вираження. В минулі роки 

ставилась під сумнів життєспроможність української мови і ставилося відтак 

питання про доцільність її існування [5, с. 195]. 

Підсумовуючи вищесказане хотілося б зауважити, що зміни в 

історичному плані мали безпосередній вплив і на культуру мовлення 

суспільства, побут, звичаї і, звичайно, світобачення людини. 
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ЦЕРКОВНА ТРАДИЦІЯ ТА ПИТАННЯ ХОРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Відокремлення культури від релігії в Україні сталося наприкінці XVIст. – 

з цього часу з’явилася так звана світська культура. Звідти і по-сьогодення вона, 

в тій чи іншій мірі, має тенденцію або протиставити себе чомусь 

божественному і релігійному, або підмінити собою реальність божественного, 

чи нарешті поступово болісно шукати те коріння, від якого вона колись 

відірвалась. Інакше кажучи, культура не може бути нейтральною по 

відношенню до релігії. Вона може бути релігійною, причому тут йдеться не 

лише про релігійну, але і світську культуру, яка намагається знайти свою 

дорогу до Бога. Вона може бути і антирелігійною, може войовничо, активно 

протиставляти себе релігії, як це було з радянською культурою. Але культура 

може бути антирелігійною і в іншому сенсі, у тому, в якому префікс «анти» 

вживається в грецькій мові, не «проти», а «замість». Тоді ця культура, або, 

скоріше, антикультура – спроба підмінити собою релігійний зміст життя. 

У межах такого міркування високу ціль християнства можна висловити 

музичною мовою співу в категоріях основних компонентів хорової звучності.  

Церковна традиція підкреслює моральний аспект хорової педагогіки, 

«правильний спів є наслідком правильного життя». 

Розглянемо з такої релігійної точки зору основні компоненти хорової 

звучності: інтонацію-стрій, ансамбль, метро-ритм, дикцію-артикуляцію та 

нюансування.  

Перше – інтонація. Узагальнюючими стосовно інтонації-строю для всієї 

хорової школи є слова Павла Муравського, які йдуть без сумніву в контексті 

думок про «наріжний камінь» інтонації К.К. Пігрова: «Чистота, краса – це наше 

кредо. З чистою душею треба чисто співати», або «Чистота в інтонуванні 
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повинна стати бажанням чистоти в житті взагалі…чисте повітря – хочеш 

надихатися, чиста вода – хочеш напитися, чиста людина – хочеш наговоритися, 

чистий спів – хочеш наслухатися». (Бенч О. Павло Муравський. Феномен 

одного життя. – К., Дніпро, 2002). «Для чистих все чисто» – повчає Слово Боже 

(Тит. 1:15). Коли К. Пігрова питали, як він досягає такої виразності в хорі, він 

відповідав: «Я працюю над інтонацією, а інше приходить саме». 

Друге – ансамбль, як «спільне звучання окремих співаків хору в одному, 

загальному цілому». Цей компонент хорової звучності близький до двох 

основних властивостей християнської Церкви – єдності та соборності. Церква 

єдина, бо утворена за образом Святої Трійці і розкриває собою таємницю 

сутності людської єдності при іпостасній відмінності. Подібно до цього і хор 

складається з окремих особистостей-іпостасей, об’єднаних диригентом, духом, 

ідеєю, створенням загального образу музичного твору, скріплених єдністю 

любові до мистецтва. Соборність є загальне об’єднання, причому не тільки 

живих, але й реальна присутність в нашій пам’яті досвіду святих і померлих. 

Покликання хору в тому й полягає, щоб виховувати духовну культуру 

особистостей, приводити її до відчуття краси Всесвіту. У цьому сенсі про хор, 

як і про Церкву, можна сказати, що хористи, як і загалом християни, 

перебувають in patria et in via – у вітчизні і в дорозі, тобто одночасно в хорі і ще 

на шляху до нього. 

Третє – метро-ритм. Музика, як мистецтво організації музичних звуків, 

передусім у часовій метро-ритмічній, звуковисотній і тембровій шкалі, 

виводить метро-ритм на головні позиції організації музичної тканини. Сучасні 

ритми техногенної цивілізації, як правило, руйнують людську душу, 

підпорядковуючи її шаленому руху здобування матеріальних благ. Не так в 

духовній і високій світській музиці. Тут ритм сходить з Неба, організовуючи і 

перетворюючи не тільки наспів, але й саму людину. Це закон внутрішньо-

дольової пульсації змісту ударних складів тексту, в підпорядкуванні їх 

змістовим, логічним наголосам. Через ритміку, за правильної внутрішньої 

духовної установки, зміст слова оживає, актуалізується в серці. Ключовим 

моментом у цьому процесі є відгук серця на зміст слова, що розспівується – при 

цьому розум зосереджується на змісті, а серце, співчуваючи, одухотворяє, 

«матеріалізує» звуковий образ. 

Четверте – дикція-артикуляція. Не лише хоровий спів, але все в житті 

починається із слова, тому що «На початку було Слово» (Ін. 1:1). «Якщо ви 

перебуватимете в Моїм слові, тоді справді будете Моїми учнями і пізнаєте 

правду, і правда зробить вас вільними» (Ін. 8:31-32). Співаючи в хорі, треба 

«перебувати» в слові твору. Через дикцію-артикуляцію слово повинно 

оформлюватися, бути наближеним, сфокусованим на губах, свідомо 

збільшеним. 

П’яте – нюансування. Традиційно хоровий спів порівнюють з 

живописом, а духовний – з іконою, умоглядом не в фарбах, а у звуці. Через 

одухотвореність вокального звуку виявляється особистість людини, 
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оформлення особливою мовою невимовного й загального в модусі 

індивідуального. Від виконавця залежить, буде це примітивною мазнею чи 

вишуканим високохудожнім твором. «Ваша розмова нехай завжди буде 

люб’язна  та приправлена сіллю» (Кол. 4:6). 

Молитва, як стан душі, неминуче змінює самого митця, накладає відбиток 

на всю його творчість, робить його піднесеним, натхненним. Науково 

підтверджено, що молитва як особливий психоемоційний стан глибинного руху 

душі до Бога, впливає на голос, на тембр, на звук співака, робить його 

благородним, м’яким, вишуканим, піднесеним. Саме в цьому криється 

пояснення властивих музичному відчуттю українського народу рис, таких як 

співучість, що ллється з серця, рідкісний мелодизм, свобода у вокалізації, 

шляхетність, природність звуковідтворення. З часом ці риси стають 

визначальними. Відбувається централізування мистецтва відносно суб’єкта – 

людини – і визнання її центром світобудови.  

Зближення церковної і світської музики з початком періоду Нового часу 

створює сприятливий ґрунт для розвитку народного елементу українського 

хорового співу. Іще під час визвольного руху на Україні пісенне мистецтво 

народу було інтенсивно залучене до загальнонародної боротьби. Сучасники, 

подорожуючи в цей час Україною, свідчили: «Псалми та інші гімни там щодня 

всіляко співаються із збереженням справжньої народної мови музичним 

засобом… простий народ у них розуміє, що співає клірос, тому, приєднуючи 

свої голоси… співає з такою гармонією, що відчуваєш себе перенесеним в 

атмосферу екстатичного співу».  
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ХОРЕОГРАФІЧНІ ТАЛАНТИ МИКОЛАЇВЩИНИ 

 

На початку становлення України як незалежної держави, велика увага 

приділялася культурологічному процесу. Саме культура і мистецтво сприяють 

формуванню у людини масштабного світобачення, зорієнтованого на 

загальнолюдські цінності, високу духовність, гуманізм. 

Народне хореографічне мистецтво є важливою складовою надбання 

людства, одним з найпрекрасніших виявів національної свідомості та 

духовного багатства, тісно пов’язаним з історією народу, його звичаями, 

традиціями, його буттям. Зберігаючи та розвиваючи здобутки світової 

хореографічної культури, ми примножуємо скарби національних культур, 

взаємозбагачуючи та утверджуючи велич народного творіння.  

У будь-які часи існували люди, завдяки яким народне хореографічне 

мистецтво мало змогу не тільки залишитися в пам’яті наступних поколінь, але 

й знайти нові шляхи існування та розвитку. 

Відомими творцями та теоретиками народної української культури  

ХХ ст. були: автор багатьох музикознавчих праць, викладач хорових дисциплін, 

теорії музики та гармонії, хоровий диригент, співак, хормейстер, музичний та 

громадський діяч, етнограф Василь Миколайович Верховинець;  музиколог, 

доктор мистецтвознавства, автор статей в енциклопедіях, довідково-

методичних виданнях, культурологічних та музикологічних збірниках 

А.І.Гуменюк; заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, 

професор Кім Юхимович Василенко; видатний український хореограф, 

реформатор українського сценічного танцю, творець і багаторічний керівник 

Державного Академічного ансамблю народного танцю України (із 1977 р. – 

імені П.Вірського). Народний артист СРСР (1960), Лауреат Державної премії 

СРСР (1950, 1970) і Державної премії України ім. Тараса Шевченко (1965) 

Павло Павлович Вірський [1,2,3,4]. 

Видатна плеяда теоретиків та практиків хореографічного мистецтва 

України надає можливість зберегти духовний, моральний та культурний стан 

суспільства. І якщо мова йде про творчі хореографічні здобутки в масштабі 

країни, то не слід забувати про тих митців, які відроджували, зберігали та 

відновлювали танцювальне мистецтво на містах та працюють в цієї області і 

досі. 

З іменами Ю.М.Селістранової й М.К.Лакс пов’язаний розвиток 

хореографії у м. Миколаєві. На початку ХХ століття вони проводили в учбових 

закладах м. Миколаєва велику роботу, були викладачами танцювального 
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мистецтва. Обидва хореографа ґрунтували свою діяльність на традиціях 

російської балетної класики. 

Важки роки громадської війни загальмували розвиток хореографії. А 

коли молодь знов потягнулася до танцю, вже неможливо було будувати 

навчання на багажі старих уявлень. Прекрасні здібності Ю.М.Селістранової та 

М.К.Лакс часто не задовольняли її учнів, бальний етикет, танці дореволюційної 

епохи, французька мова були тягарем. Усе більше привертає на себе увагу 

учениця М.К.Лакс – Клеопатра Бернарська, яка створила маленький гурток 

молоді й надавала уроки вдома. У 1924 році вона створює в спортклубі «Уніон» 

балетну групу. Сюди був відкрит широкий доступ вихідцям з сімей робочих, 

селян, дрібних службовців, всім, хто не смів й мріяти про хореографію. 

У 1939 році у миколаївському міському театрі був створений балет 

«Лускунчик». До цього часу деякі учні К. Бернарськой вже досягли значних 

успіхів, що надало їм можливість перейти на професійну сцену. Середь них був 

Володимир Константиновський, який почав самостійну хореографічну 

діяльність. Згодом він створює у Москві піонерський ансамбль «Шкільні роки». 

Велика Вітчизняна війна перериває розвиток танцювального мистецтва 

по всій країні. Але як тільки Миколаїв був звільнений від німецько-фашиських 

загарбників, навколо поверненої з евакуації Бернарськой швидко збирається 

танцювальний колектив. Приблизно у цей час з рядів Радянської Армії 

повернувся сюди Микола Ольховський, з’явилася Олександра Врублевська, 

потім Алла Потапова та ін. Створюються балети «Снігуронька», «Сніжна 

королева», «Білосніжка й сім гномів». 

Минав час. Солістом Новосибірського театру опери та балету став 

М.Ольховський, який перейшов потім до педагогічної діяльності – очолював 

Новосибірське хореографічне училище. У Миколаєві добре знайома 

Олександра Іванівна Врублевська, яка була керівником ансамблю сучасного 

бального танцю «Серця двох». 

З 1946 року танцювала у балетах «Червоний мак», «Дон Кіхот» Алла 

Миколаївна Потапова, одна з самих здатних учениць К.Бернарської. У 1952 

році Алла Миколаївна була відібрана на республіканському фестивалі 

самодіяльності для навчання в експериментальному класі Київського 

хореографічного училища. Провчившись 4 роки здобула направлення 

працювати керівником танцювального колективу та повернулася в Миколаїв. 

Спочатку працювала керівником танцювального колективу в Будинку піонерів 

Миколаївського району (с. Варварівка), а з 1960 року працювала в клубі 

держторгівлі та виступала у складі народної філармонії при кінотеатрі 

«Батьківщина». У 1962 році танцювальний колектив, що створила та очолювала 

Потапова, здобув назву «Калинонька» а через чотири роки колектив змінив 

адресу і разом з керівником  перейшов у ведення профспілкової  організації ПО 

«Екватор» (де колектив перебуває і досі). У 1970 році колектив захистив звання 

«народного» колективу. Завдяки цей талановитій жінці колектив мав величезну 

гастрольну діяльність: Болгарія (1976р.), Угорщина (1977р.), Іспанія (1981р.), 
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Німеччина (1986р.), Італія (1989р.) та був неодноразовим лауреатом та 

переможцем Всеукраїнських, Всесоюзних та Міжнародних конкурсів та 

фестивалів.  

Сьогодні засновника колективу вже не має з нами, але народний ансамбль 

танцю «Калинонька» не припинив своєї діяльності завдяки учням 

А. М. Потапової і вже 57 років виховує хореографічну молодь Миколаївщини. 

Великий внесок в розвиток хореографічної культури м.Миколєва зробила  

та робить досі викладач вищої категорії, старший викладач  Миколаївського 

коледжу культури і мистецтв, керівник ансамблю народного танцю «Вітражі» 

та  « Козача слобода» – Краснова Світлана Михайлівна. 

Вона здобула освіту у ставропольському  училищі культури (1979 р.) за 

спеціальністю «Керівник хореографічного колективу» та у Московському 

державному інституті культури, Орловська філія (1983 р.) за спеціальністю 

«Керівник хореографічного колективу», обидва  заклади завершивши з диплом 

«з відзнакою». 

Краснова Світлана Михайлівна розпочала свою трудову діяльність з 1983 

року як артистка балету Херсонської обласної філармонії. З 1984 року артистка 

балету Державного ансамблю танцю «Таврія». З 1986 року викладач  

Миколаївського  коледжу культури і мистецтв.  

Світлана Краснова стала лауреатом Міжнародних фестивалів в Ірландії, 

Індії, Тоді будучи в складі хореографічної групи, яка входила до складу 

ансамблю пісні і танцю «Прибужжя» під керівництвом заслуженого працівника 

культури Затуряна А. І.. 

На Міжнародному фестивалі в Греції була показана нова редакція 

хореографічних композицій, автором яких була балетмейстер ансамблю 

Краснова С. М. Підсумком виступу на V Міжнародному фестивалі народної 

творчості в грецькому місті Яніна стала золота медаль та дипломи переможців 

фестивалю. За останні роки ансамбль під керівництвом Краснової С. став 

лауреатом та переможцем: 

2010 р. Міжнародний фестиваль «Art Premier» у Києві, (1 премія); 2012 р. 

Всеукраїнський хореографічний фестиваль «Південний бриз» Миколаїв 

(1 премія); 2012 р. Міжнародний фестиваль «Planet of Stars» в м. Севастополь 

(1 премія). 

Світлана Михайлівна, як талановита та обдарована особистість, є автором 

проектів хореографічних вистав, які демонструвалися на сцені Миколаївського 

коледжу культури і мистецтв і БК «Молодіжний» («Ніч перед Різдвом» за 

повістю М. Гоголя, «Коник-Горбоконик» за казкою П. Єршова, «Снігова 

королева» за казкою Г. Х. Андерсена, «Пригода Нільса Хольгердссона» за 

казкою С.Лагерлеф, «І знову 12 стільців» за романом І. Ільфа та Є. Петрова, 

«Традиціям всупереч» за повістю Ш. Алейхема «Тев'є молочник»). У співпраці 

з інститутом педагогічної освіти національного університету імені 

В. О. Сухомлинського на кафедрі «Теорії та практики інноваційних 
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педагогічних методів» були створені хореографічні спектаклі «Ніч перед 

Різдвом», «Машина часу», «Муха - Цокотуха», «Чіполіно».  

За 31 рік праці у Миколаївському Коледжі культури педагог-хореограф 

виховала сотні талановитих та професійних танцівників, яки працюють в усіх 

куточках світу. Найбільш відомі з них: 

Зелимова Л. прима музичного театру м. Вроцлав (Польща); Безрук М. – 

заслужений артист України; Жидков О. – професійний хореограф – 

постановник; Луговенко Т. – старший викладач кафедри хореографії, кандидат 

мистецтвознавства ВП МФ КНУКіМ ; Захарова Ю. – горожанин року, 

хореограф, керівник ансамблю танцю «Каприз», директор Міського палацу 

культури «Молодіжний»; Зайцева А. (хореограф постановник в проекті 

«Майданс» – отримала диплом за кращу хореографію  і диплом учасника 

обласного конкурсу «Майбутнє Миколаївщини» у номінації «За творчі 

досягнення», 2011р.); Панжев В. – соліст тетру танцю «Каракала», Ліван; 

Скляренко О. хореограф балетмейстер м. Бьодбург, Німеччина; Ясинська О. 

хореограф, балетмейстер м. Чікаго (США); Шатунова Н. хореограф м. 

Каліфорнія (США); Мошняга А. хореограф м. Нью Йорк (США); Карпенко І., 

Жмур М., Чайка В., Федорова О., Пожичкевич О. – хореографи, артисти 

професійного ансамблю танцю. 

Переважна більшість випускників Краснової С. М. працюють за 

спеціальністю в містах та селах України, Миколаївської, Одеської, Київської, 

Дніпропетровської, Херсонської областей. 

Але її талант не обмежується тільки творчими здобутками, вона бере 

участь у дослідницькій, науково-методичній роботі, предметом і темою 

вивчення якої є культурна спадщина українського багатонаціонального 

Північного Причорномор'я.  

У наслідок цієї багатогранної діяльності Краснова С. М. відзначена 

багатьма почесними грамотами і подяками, серед яких Почесна грамота 

Міністерства культури України та Центрального комітету профспілки 

працівників культури України (2013), Подяка Міністерства культури України 

(2015), Почесні грамоти Виконкому Миколаївської міської Ради (2014, 2016), 

Почесна грамота департаменту освіти науки та молоді Облдержадміністрації 

(2014), Подяка Миколаївської Обласної Держадміністрації  (2014), Подяка 

управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської 

міської Ради (2015), Грамота управління освіти і науки Облдержадміністрації 

(2011). Також  вона є постійним членом журі щорічного Міжнародного 

фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «Золотий лелека», 

постійним членом журі міських та обласних конкурсів хореографічних 

колективів. 

Педагогічна та творча діяльність Краснової С. М. сприяє популяризації 

хореографічного мистецтва серед молоді, прищеплює любов до національної 

культури України. 
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Сьогодні цей талановитий педагог і хореограф стала, свого роду, брендом 

та знаком якості професіоналізму та креативності хореографічного мистецтва. 

Можна впевнено стверджувати, що в м. Миколаєві існує школа педагога 

Краснової Світлани Михайлівни. 

Таким чином, завдяки  талановитим самодіяльним та професійним 

митцям хореографії ми маємо можливість зберегти традиційну народну 

культуру, національне мистецтво та любов до хореографії. 
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«Миколаївська філія КНУКіМ»,  

м. Миколаїв 
 

ВПЛИВ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НА 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР МИКОЛАЇВЩИНИ  

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

Миколаїв завжди був містом, багатим на творчі особистості. За понад 

двісті років свого існування сформувалась так звана «культурна історія міста», 

що налічує багато імен видатних митців. Після Великої Вітчизняної війни 

(1941-1945 рр.) у Миколаєві сформувалось Товариство художників. Це було 

неформальне творче об’єднання, до якого увійшло близько двох десятків 

живописців, графіків, скульпторів. Саме ці особистості склали основу 

майбутнього відділення Спілки художників України, яке виникає в Миколаєві у 

1970 р. Його першими членами стали В. Бондарчук, Я. Дацько, А. Завгородній, 

О. Здиховський, А. Коптєв, В. Лапін, М. Ряснянський, С. Сенкевич, 

О. Сапєлкін, І. Юкляєвських. Першим головою був обраний заслужений 

художник України В. Лапін. 

70-ті роки ХХ ст. були щедрі на реконструкційні роботи в історичному 

центрі міста. У цей період починає прикрашатися скульптурами історичний 

центр міста.. 

Будинок Командирів Чорноморського флоту, що з 1978 р. перетворився 

на Музей суднобудування та флоту, стала прикрашати «алея флотоводців». Над 
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нею працювали члени Спілки художників. Пам’ятники Ф. Бєлінсгаузену, 

створив скульптор А. Коптєв, а М. Лазарєву та П. Нахімову у співавторстві з 

О. Сапєлкіним. Автором пам’ятників Г. Бутакову та Ф. Ушакову був 

О. Здиховський. Пам’ятник В. Корнілову створив Ю. Макушин. У 1976 г. на 

Флотському бульварі встановлено монумент, віце-адміралу С. Макарову. 

Пам’ятник видатному земляку був споруджений скульптором А. Коптєвим в 

співавторстві з О. Сапєлкіним. 

У роки незалежності з’являється чимало пам’ятників, присвячених 

історичним діячам. Скульптором В. Макушиним створено пам’ятник 

М. Фалєєву (2002 р.), меморіальну дошку Г. Потьомкіну (1999 р.) та пам’ятник 

біля адміністративної будівлі заводу імені 61 комунара (2007 р.), меморіальна 

дошка Й. де Рібасу (2011 р.), меморіальна стела В. Чайці (2013 р.), меморіальна 

дошка А. Ганькевичу (2012 р.)   

У творчості миколаївських скульпторів присутні твори, присвячені 

видатним науковцям, лікарям, поетам та письменникам, народилися чи деякий 

час проживали в місті.  

У Миколаєві біля головної прохідної Південно-турбінного заводу у 2004 

р. з’явився монумент на честь засновника корабельного газотурбобудування 

С. Колосову роботи скульптора В. Макушина.  

У 2010 р. на будівлі Миколаївської обсерваторії з’явилась меморіальна 

дошка його засновнику та першому директору К. Кнорре. 

Серед відомих особистостей, що ввійшли в історію Миколаєва назвемо 

військового лікаря Данилу Самойловича. На честь 225-річчя від дня його 

народження на території Миколаївської обласної лікарні у 1969 р. було 

встановлено бронзовий бюст роботи скульпторів А. Сапєлкіна та 

О. Здиховського. 

У 1958 р. сквер імені Т. Шевченка прикрасив пам’ятник Кобзарю, 

автором якого був І. Диба. Більш ніж через двадцять років пам’ятник 

реставрували та відкрили 5 жовтня 1985 р. (скульптор А. Ковальчук, архітектор 

В. Щедров, художник В. Пахомов). 

У 1988 р. скульптором Ю. Макушиним на вул. Пушкінській було 

створено пам’ятник О. Пушкіну. Він дивиться на води Інгулу. Також серед 

скульптурного доробку Миколаївщини в цей період слід згадати меморіальну 

дошку на будівлі міської лікарні, присвячену О. Горькому (скульптор 

О. Здиховський). 

З Миколаєвом пов’язане ім’я І. Бабеля, якому в будівлі колишнього 

комерційного училища імені С. Вітте у 2001 р. була встановлена скульптором 

В. Макушиним меморіальна дошка.  

На вул. Адміральській біля Обласного палацу творчості учнів 

знаходиться пам’ятний знак на честь історика, етнографа, просвітника 

М. Аркаса. Він був створений у 1992 р. скульптором Ю. Макушиним. 

У 2003 р. скульптор В. Макушин створює меморіальну дошку на честь 

видатного миколаївського поета М. Лисянського.   
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У 1978 р. за ініціативою міської адміністрації встановлено бюст 

М. А. Римського-Корсакова. Автором є скульптор О. Здиховський. 

Багатою на пам’ятники є тема Другої світової війни. Яскравим є внесок 

митців в увічнення пам’яті солдатів, загиблих у 1944 р. при звільненні краю від 

ворога. На початку 1970- х рр. Ю. Стєшиним були оформлені пам’ятні знаки до 

відомої Березнеговато-Снігурівської операції. У 1980 р. ним же і скульптором 

А. Коптєвим була виконана реконструкція пам’ятника визволителям 

Миколаєва. До 30-річчя перемоги у війні (1975 р.) скульптором Ю. Макушиним 

був встановлений монумент «Сталевий солдат» на в’їзді до Нової Одеси. 

Миколаївські митці мають багатий досвід у створенні садово-паркових 

композицій. Дуже активним був вплив художників на міське середовище 

Миколаєва та інших куточків краю. Дитяче містечко «Казка» було творінням 

художника Ю. Стєшина, на той момент провідного дизайнера і декоратора 

спілки. Містечко було побудоване у 1980-ті рр. і стало одним з улюблених 

місць відпочинку не тільки дітей, але і дорослих. На перехресті вул. 

Декабристів та проспекту Центрального у 1967 р. скульптором А. Коптєвим 

було споруджено меморіальний комплекс воїнам-визволителям Миколаєва. 

Прикрасою міста є скульптурна композиція «Мауглі», що встановлена в 

1978 р. біля миколаївського зоопарку (скульптор І. Макушина). Ця візитна 

картка зоопарку стала символом єдності людини та тварини. 

Біля прохідної заводу «Кристал» у 1978 р. був встановлений пам’ятник 

«Прометей» заввишки 5 м (скульптор Ю. Макушин).  

Таким чином, протягом другої половини ХХ ст. та на початку ХХІ ст. 

культурний простір Миколаївщини отримав від митців-скульпторів величезну 

культурну спадщину, що відобразила його історію та культурний розвиток. Усі 

роботи створені авторами на високому професійному рівні, з любов’ю до 

рідного міста. Отже, миколаївські митці своїм культурологічним доробком 

зробили вагомий внесок в розвиток Спілки художників України. 

 

Маховка В.М.,  

кандидат економічних наук,  

ст. викладач кафедри туризму та 

адміністрування Полтавського 

національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка, м. Полтава 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ТУРИСТИЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Сучасні тенденції в структурі економіки України активізує пошук нових 

напрямків підвищення соціально-економічного розвитку регіонів. На 

сьогоднішній день до таких напрямків стимулювання стійкого зростання можна 
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віднести туризм, оскільки саме туристична діяльність впливає на інші галузі 

економіки та є однією з найбільш прибуткових в суспільній діяльності. 

Динамічний розвиток туризму в Україні в перспективі може стати 

суттєвим джерелом наповнення бюджетів всіх рівнів та вагомим інструментом 

для забезпечення економічного піднесення та розвитку країни. Але варто 

зазначити для ефективного використання сприятливих чинників стимулювання 

розвитку туристичної діяльності в регіоні необхідні значні капітальні 

інвестиції. Саме активізація інвестиційної діяльності в галузі забезпечуватиме 

розширене відтворення, надання послуг та виробництво товарів з високими 

показниками якості, що підвищать їх привабливість та конкурентоздатність на 

ринку [1]. 

На сьогоднішній день, Полтавський регіон має значний перспективний 

туристично-рекреаційний потенціал, тому залучення інвестицій в економічний 

сектор області сприятиме підтримці економічної і соціальної стабільності. 

Вигідне географічне положення, сприятливі кліматичні умови та туристично-

рекреаційні ресурси Полтавщини є основними перевагами у процесі залучення 

потенційних інвесторів. Проте, підвищення інвестиційної привабливості 

регіону сприятиме також пропорційний та планомірний розвиток туристичної 

інфраструктури, а саме об’єктів, що зацікавлять інвесторів. 

До основних туристичних об’єктів, привабливих для інвестування можна 

віднести: 

заклади розміщення (готелі, мотелі, хостели, бази відпочинку, санаторно-

курортні заклади, садиби зеленого туризму та агрооселі тощо); 

заклади харчування (кафе , ресторани, їдальні); 

будівлі чи приміщення для проведення бізнес-заходів (конферанс зали, 

інтерактивні приміщення для переговорів та засідань тощо); 

транспортна інфраструктура (транспортні засоби, автостанції, залізничні 

вокзали, міський транспорт тощо); 

історично-культурні туристичні об’єкти (музей, пам’ятки, археології, 

архітектури, історії, етнографії, культові споруди тощо), 

природні туристичні об’єкти (заповідники, заказники, ліси, паркові зони, 

водойми тощо) та інші. 

Туристична галузь має досить невеликий строк окупності капіталу та не 

потребує значних вкладень, характеризується високим рівнем рентабельності та 

зростаючим попитом на туристичні послуги, а тому можна стверджувати, дана 

галузь є привабливою для суб’єктів підприємницької діяльності та іноземних 

інвесторів [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що підвищення інвестиційної 

привабливості туристично-рекреаційної галузі сприятиме забезпеченню сталого 

розвитку регіону, зростання рівня прибутковості підприємств туристичної 

діяльності, надходжень до бюджету та створення додаткових робочих місць. На 

основі досліджень було виявлено, що підвищенню залучення інвестицій в 

туристичну галузь сприятиме створення нових туристичних об’єктів та послуг, 
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які завдяки своїй унікальності матимуть високу конкурентоздатність, а значить 

і інвестиційну привабливість. 
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ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО 

ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НА ТАНЦЮВАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Миколаївщина – чудовий, квітучий край, розташований на берегах 

Південного Бугу та Інгулу, тому часто його називають Прибузьким краєм. З 

історії Південного Прибужжя відомо, що його заселення розпочалось більш ніж 

п’ятнадцять тисяч років тому. Останки поселень того часу знайдено близько 

селищ Анетовки Доманівського району та Пелагіївки Новобузького району. 

 Першими племенами, про які йде мова в історичних першоджерелах, 

були кіммерійці. Вони жили в Північному Причорномор’ї. На зміну їм 

прийшли скіфи, потім сармати, готи. У VІІ сторіччі до н. е. на території 

Північного Причорномор’я починають виникати давньогрецькі поселення: 

Борисфеніда – на сучасному острові Березань та Ольвія – біля с. Порутіно 

Очаківського району. 

 Античне місто-держава Ольвія (з грецької – «щаслива») представляла 

собою демократичну республіку з обмеженим рабовласницьким строєм. У 

період розквіту Ольвії матеріальна та духовна культура були на дуже високому 

рівні. Значна частина населення була освіченою. Відомо, що в місті існував 

театр, у якому ставились трагедії та комедії. У них брали участь як свої 

професійні актори, музиканти, поети, так і запрошені. 

 З часом із зимівників утворились сучасні села Миколаївщини: 

Олександрівка Вознесенського району, Баловне Новоодеського району, 
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Володимирівка Казанківського району і багато інших. Це, у свою чергу, дало 

змогу стверджувати, що територія сучасної Миколаївщини довгий час була 

заселена запорізьким козацтвом, яке мало свою культуру, побут, традиції, 

звичаї. Усе це відбилось у хореографічному мистецтві, яке у козаків завжди 

було оригінальне і неповторне. Танці характеризуються веселою, 

життєрадісною, трохи іронічною манерою виконання у жінок, гордістю та 

зухвалістю у козаків, які в мирний час дбали про сім’ю та господарство. 

 У репертуарі народного ансамблю танцю «Миколаїв» Миколаївської філії 

Київського національного університету культури і мистецтв (керівники – 

Михайло та Ольга Мерлянови) існує український народний танець 

«Бриньківський козачок». Номер створено на основі хореографічного 

фольклору, притаманному епосу козаків-зимівників. 

 Як було раніше зазначено, у ХVІ ст. запорізькі козаки проживали на 

лівобережжі Південного Бугу. Але, під час Кримської війни, вони вимушені 

були переселитися за пороги Дніпра, нині м. Запоріжжя. Пізніше частина з них 

переселилась на східний берег Азовського моря, де був створений 

Бриньківський Кіш. Сьогодні Бриньківська станиця знаходиться на північному 

заході Кубані. 

 Як ми вже зазначали, Південь України за історичними умовами заселений 

багатьма народами, які переїхали сюди з різних куточків Європи. Це такі 

народи, як болгари, греки, румуни, німці, чехи і молдавани, цигани, євреї, 

росіяни, татари та інші. 

 Протягом століть спілкування між цими народами відбилось на 

національній культурі, на фольклорному матеріалі. І хоча, в цілому, 

національна культура і фольклорний матеріал залишились такими, якими вони 

зародились в окремій народності, але кожен народ успадковував щось цікаве з 

народної культури, фольклорного матеріалу іншого народу. Тому і виникло 

таке споріднення національних культур на Півдні України, що відобразилось 

також у танцювальному фольклорному матеріалі.  

Наприклад, болгари, які переїхали у 1842 році з Адріанополя, тікаючи від 

турецької навали до Херсонської губернії, де в протоці річок Мокра Тернівка та 

Інгул, що в семи кілометрах від Миколаєва спорудили селище під назвою 

Тернівка, не знали такого звичаю, як «Меланка». Але спостерігаючи за 

«Меланкою» українців, вони перейняли її основу – переодягання у звірів та 

домашніх тварин. 

 Якщо українці водили «Меланку» трьома групами: дівчата осторонь від 

хлопців та «козоводи» (від семи до десяти хлопців), а потім, у кінці, збирались 

в одній хаті та гуляли всі разом, то болгари, як сказано раніше, водили 

«Меланку» всі разом: і хлопці, і дівчата, і називали її не «Меланка», а 

«Маланка». 

 На стику Миколаївської (Кривоозерський і Первомайський райони), 

Одеської (Любашівський район) і Кіровоградської (Гайворонський район) 

областей живуть українці, молдавани, росіяни та інші. Але цікаве це місце тим, 
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що в обряді українського весілля, на якому обов’язково обираються з числа 

близьких родичів «Нанаш» і «Нанашка» (як почесні батьки), які стають 

розпорядниками весілля (їх перев’язують рушниками, хустками). Навіть 

українські страви мають молдавську назву. Наприклад «бігуз» – тушкована 

капуста. 

 Танці на українському весіллі складаються з українських та молдовських 

рухів. Наприклад, на цьому весіллі є така пісня, яку і витанцьовують. Заспів 

український, а приспів молдовський: 

           Заспів: Дощ іде, дощ іде 

                         Кум Гаврило десь іде. 

           Приспів: Тара ра-ра й ра-ра 

           Заспів: Під пахвою кусок сала, 

                       Щоб кума краще пристала 

           Приспів: Тара ра-ра й ра-ра 

           Заспів: Кум кумі дуже рад, 

                        Завів куму в виноград. 

          Приспів: Тара ра-ра й ра-ра 

          Заспів: Їж кума котрі ягідки солодкі, 

                      Котрі гірки – для моєї жінки. 

          Приспів: Тара ра-ра й ра-ра 

 На заспіві гості весілля виконують українські рухи: вихиляси, тинки, 

голубці, присядки тощо, а на приспіві виконують молдавські рухи: 

переступання, вибивання, доріжку плетену, виніс ноги вперед в attitude з 

прискоком тощо. 

 Підводячи підсумок, маємо зауважити, що Прибузький край об’єднав 

національну культуру різних народів, що мешкають на цій території. Усі вони 

зберігають індивідуальність та самобутність, але проживаючи поряд, вони 

неодмінно впливають на культуру один одного і запозичують краще, 

найцікавіше.  
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ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ  

ПАВЛА ВІРСЬКОГО 
 

Питання місця та ролі жінки в мистецтві досить повільно входять до кола 

наукової рефлексії. З'явились праці, присвячені ролі жінки в літературі, 

декоративно-ужитковому мистецтві. Однак українські народні жіночі танці не 

були предметом спеціального наукового дослідження. 

Визнані теоретики у галузі української народної хореографії 

(В. Верховинець, А. Гуменюк, К. Василенко  та ін.) і  сучасні науковці 

(К. Кіндер, С. Легка, О. Чебанюк, В. Шкоріненко та ін.) торкались деяких  

проблем народного, народно-сценічного, синтезованого народного із 

класичним жіночого танцю. 

В останні роки різні аспекти української народної хореографічної 

культури все активніше потрапляють до кола наукової рефлексії 

мистецтвознавців, істориків культури, фольклористів. З'явились дисертаційні 

дослідження, присвячені проблемам як українського народного, так і народно-

сценічного хореографічного мистецтва, також певну увагу приділено синтезу 

елементів українського народного та класичного танців на сцені балетного 

театру. Однак український жіночий танець не виступає самостійним предметом 

наукових розвідок. 

Вагомий внесок у розвиток народно-сценічного жіночого танцю зробив 

реформатор української сценічної хореографії П. Вірський, який продовжив 

традиції, що були започатковані в "Жінхорансі" (Жіночий хоровий 

театралізований ансамбль) В. Верховинцем, в діяльності Державного 

українського ансамблю народного танцю, що розпочав свою роботу 1937 року. 

До першої програми увійшов жіночий танець "Дощик", що відкривав 

"Українську сюїту", куди крім "Дощику" входив "Козачок" та "Гопак" [1, с. 29]. 

Прагнучи продемонструвати багатство української хореографії, її самобутність, 

балетмейстери П. Вірський та М. Болотов не випадково для "Української 

сюїти" обрали саме ці танці, де поряд зі своєрідними символами українського 

народного танцю ("Козачок" та "Гопак") "Дощик" доводив багаті традиції 

жіночих танків. 

Навесні 1952 року оновлений колектив, що отримав назву Державний 

ансамбль танцю УРСР, показав свою першу програму, до якої увійшов 
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"Дівочий український танець" у постановці заслуженого артиста УРСР 

А. Опанасенка. У 1952 – 1955 роках репертуар ансамблю поповнився ще 

кількома жіночими танцями. Це "Веснянки", поставлені народним артистом 

УРСР С. Сергєєвим, "Український хоровод", що поставив А. Опанасенко 

[1, с. 43]. Уже самі назви жіночих танців відбивають тенденцію надмірного 

хореографічного узагальнення, своєрідного знеособлювання танців. 

Г. Боримська з цього приводу писала: "У репертуарі ансамблю траплялося 

багато танців з загальною назвою: "Дівочий український", "Український 

чоловічий", "Український дует", "Український хоровод" та інші. І річ не тільки 

в назвах. Танці являли собою набір окремих українських танцювальних рухів, 

не розкривали яскравих сценічних образів народу…" [1, с. 44]. 

Досить категорично висловлювався Р. Герасимчук щодо українського 

сценічного жіночого танцю: "Слід зазначити, що до 1955 року в ансамблі 

занадто уваги надавали зовнішнім технічним прийомам. Спостерігалося 

нагромадження кроків, фігур, різних нехарактерних елементів. Те ж саме 

можна сказати про колишню невластиву українському народові поведінку 

жінок-танцюристок, про їхнє кивання головами, непристойне викручування 

корпусом, вимахування руками, спідницями, вимучені штучні посмішки. 

Художньому образові танцю шкодила також гонитва за ефектами" [4, с. 19].   

З огляду на жіночий танець у хореографічних композиціях П. Вірського 

можна виділити три групи: танці суто жіночі за складом ("Плескач", 

"Рукодільниці" та ін.); з головним жіночим образом та акомпануючим жіночим 

ансамблем виконавиць ("Про що верба плаче", "Подоляночка" та ін.); парні 

танці, де віртуозно розроблено хореографічну лексику жіночих партій ("Гопак", 

"Буковинський весільний" та ін.). 

Майстерно П. Вірський втілив засобами українського народно-сценічного 

танцю центральні жіночі образи в мініатюрах "Про що верба плаче", 

"Подоляночка", "Хміль", "Ой під вишнею". Справжньою драмою стала 

танцювальна мініатюра "Про що верба плаче", створена за мотивами творів 

Т. Г. Шевченка (поеми "Причинна", "Тополя" та низки віршів), де виразно 

розкрито трагічну тему жінки. Вперше мініатюру було продемонстровано в 

ювілейні Шевченківські дні 1964 року. 

Хореографічна мініатюра "Про що верба плаче" стала однією з вершин 

драматизації головного жіночого образу, втіленого засобами української 

народно-сценічної хореографії. Постановник довів, що український жіночий 

танець у сценічному виконанні є не лише прикрасою для чоловічого 

віртуозного танцю, а й засобом створення глибоких психологічних образів. 

Тісне переплетення обрядових дій та історичних подій, глибокий драматизм 

твору довів невичерпні можливості українського народно-сценічного танцю. 

Картина увійшла до репертуару колективу й до сьогодні є окрасою концертних 

виступів Національного академічного ансамблю танцю України імені 

П. Вірського.  
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Народними образами та обрядами навіяна "Подоляночка", де 

трансформовано пластику фольклору Поділля. Хореографічна мініатюра 

створена П. Вірським за однойменною веснянкою. Поетична поема про велике 

кохання увібрала театралізовані елементи обрядових дій свята Івана Купала.  

Аналізуючи процес розвитку Державного ансамблю танцю УРСР та 

творчого зросту П. Вірського, Г. Боримська зазначає, що "спершу хореографа 

більше вабили широкі масові композиції, де переважав чоловічий танок, і парні 

мініатюри, де провідне танцювальне навантаження також припадає чоловікові. 

Згодом поряд з цими роботами у програмі ансамблю дедалі помітніше місце 

почали посідати жіночі хореографічні номери" [1, с. 80]. 

На підтвердження цих слів варто лише згадати такі постановки, як 

"Рукодільниці", "Плескач", "Сестри", що різнились образами, стилістикою, 

лексичними відтінками. Разом із тим їх об'єднує те, що в усіх трьох мініатюрах 

основним засобом виразності є український жіночий танець. 

По-справжньому український жіночий народно-сценічний танець 

розквітнув у творах П. П. Вірського. Глибоко знаючи природу танцю, 

пройнявшись духом народної творчості, він навіть сучасні теми втілював 

настільки майстерно, що вони здавались дійсно почерпнутими з фольклорної 

скарбниці. Для хореографічної картини "Рукодільниці" балетмейстер обрав 

центром не конкретні сцени трудової діяльності, а красу праці. 

Прославляючи діяльність рукодільниць та килимарниць села Решетилівка 

Полтавської області, П. Вірський знайшов яскраві не тільки суто хореографічні, 

а й театральні прийоми. В оригінальних малюнках танцю переплітаються 

барвисті нитки, стаючи строкатим візерунком килима. Це поєднується з досить 

чіткими малюнками: симетричними лініями, кругами, прямокутниками. 

Лексика побудована на поєднанні рухів, притаманних танцям 

Центральних областей України (потрійні (перемінні) кроки, пряма доріжка 

(припадання), бігунець тощо), та на ілюстративних "трудових" прийомах. 

Виконавиці "намотують пряжу", імітують ткацький верстат, відтворюють 

складний процес ткання килиму, показують "барабан", через який проходять 

різнокольорові нитки тощо. У фіналі танцю дівчата демонструють чудовий 

килим. Найчастіше використовується однин із двох килимів: чи килим із 

національним орнаментом, чи з портретом Тараса Шевченка.  

Танцювальна мініатюра "Плескач" навіяна весняними образами природи. 

Балетмейстер створив дивовижні візерунки, у центрі кожного з них барвистою 

квіткою майорить солістка. Струменеподібні рухи перейнято натхненням, 

винятковою тонкістю та стриманістю. Панує динаміка напівтонів, спричинених 

польотними рухами дівчат, раптовими фіксованими зупинками, розсипчастим 

бісером кружлянь, ажурністю граціозно м'яких просторових візерунків, часом 

схожих на мережива українських дівочих танків. 

Пластичною лейттемою номеру стали сплескування в долоні, ритм та 

манера виконання яких постійно змінюється. "Плескач" – танець гра дівчат-

підлітків, які не помічають навколо себе нікого і нічого, – аналізує мініатюру П. 
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Вірського К. Василенко. – Балетмейстер збагатив українську хореографічну 

культуру ще одним прекрасним жіночим танцем. Ми підкреслюємо, саме 

жіночим, бо, на думку К. Голейзовського, яку ми поділяємо, "Плескач" – 

давньослов'янський чоловічий танець" [3, с. 22].  

Хореографічну картину "На кукурудзяному полі" теж відносимо до 

жіночих танців, хоча там діють два чоловічі образи комбайнерів. Основне ж 

танцювальне навантаження в жіночих партіях. У номері "На кукурудзяному 

полі" П. Вірський яскраво, театрально відтворює весь процес садіння, обробітку 

та збирання врожаю кукурудзи.  

Довгі роки в репертуарі ансамблю танцю ім. П. Вірського помітне місце 

посідає хореографічна картина "Вербиченька", створена О. Сегалем на музику 

М. Лисенка в аранжуванні А. Мухи [2, с. 248]. Напрочуд органічне 

взаємопроникнення, взаємозбагачення музичної й хореографічної палітри 

робить цей номер одним із вершин жіночого танцю в українській народно-

сценічній хореографії. Незважаючи на граничну простоту та певну однорідність 

танцювальної лексики, створений образ виступає надзвичайно поетичним та 

натхненним. 

Одним із найвідоміших в Україні є прислів'я "Без верби й калини нема 

України".  Верба – це символ весни, пробудження природи. Про величне місце 

верби у світогляді українського народу засвідчує також те, що вона є 

неодмінною учасницею великих свят – Великодня, Купала та інших, займаючи 

почесне місце в їхній обрядовості, вiдiграючи значну роль в обрядах i ритуалах 

українських релігійних i народних свят. Про вербу згадується в 

дохристиянських веснянках-гаївках (“Вербова дощечка” тощо).  

Уособлений образ України подається балетмейстером через символ – 

вербу. Дівчата, що тримають гілочки верби в руках, втілюють образ цього 

священного дерева. Пройнявшись народними традиціями, символікою, 

поетикою народного жіночого танцю балетмейстер О. Сегаль створив народно-

сценічний танець, тісно пов'язаний зі всією системою народної культури 

українців. 

Отже, одним із завдань сучасного розвитку народно-сценічного танцю є 

відновлення замулених джерел українського народного жіночого танцю, 

приведення у відповідність естетичним та моральним нормам  традиційного 

українського суспільства манеру та стилістику виконання жіночих танців. 

Серед українських жіночих народно-сценічних танцювальних композицій 

в репертуарі Заслуженого Національного Академічного ансамблю танцю 

України ім. П.Вірського виокремлюються декілька груп: до першої відносимо 

танці, що побудовані на основі обрядових дій весняно літнього циклу 

("Подоляночка" П. Вірського.), до другої – твори, джерелом образності для 

яких стали українські символи (віночок, рушник, верба, калина та ін.) 

("Вербиченька" О. Сегаля, "Про що верба плаче" П. Вірського), до третьої – 

хореографічні композиції за мотивами трудових процесів ("Рукодільниці" та 
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"На кукурудзяному полі" п. Вірського), до четвертої – не пов'язані з 

обрядовістю танці ("Плескач" П. Вірського).  
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

УКРАЇНИ 

 

В сучасних економічних умовах господарювання однією з 

найприбутковіших галузей світової економіки є туризм. Проте через низку 

чинників (нераціональне використання ресурсів, відсутність розвинутої 

інфраструктури, низька якість обслуговування, низька інформованість 

споживачів про туристичні послуги, значний податковий тягар) високий 

потенціал туристичної індустрії України не розкритий достатньою мірою [1].  

Необхідність формування конкурентоспроможного туристичного сектору 

об’єктивно вказує на нагальність створення інноваційної моделі розвитку 

туризму, адже інноваційність є не стільки умовою, скільки вимогою часу. 

Мельникова С.Б., Іванова В.Н. [2] вважають головними причинами, що 

зумовлюють необхідність інновацій, такі: 

внутрішня – зростання і ускладнення потреб людини, родини, суспільства 

змушують здійснювати винаходи все більш нових та ефективніших засобів 

задоволення цих потреб; 

зовнішня – постійно змінюване середовище, що оточує людину і 

суспільство (природне, соціально-економічне) привносить нові зміни подій і 

явищ суспільного буття. Людина змушена використовувати всі свої сили та 

досвід для того, щоб адаптуватися до цих змін, встояти у конкурентній 

боротьбі. Суспільству в цілому і кожній його частині необхідно розвиватися та 

йти вперед, тому що консервативна частина суспільного організму приречена 
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на поразку в боротьбі за існування і розвиток. 

Категорія «інновація», як показав огляд літератури, існувала не завжди, 

пройшовши шлях від понять «науково-технічний прогрес», «нова техніка», 

«нова комбінація» до відомого зараз «інновація». 

Останнім часом інновацію визначено за міжнародними стандартами як 

кінцевий результат відповідної діяльності, що втілений у новому чи 

вдосконаленому продукті, впровадженому на ринку, новому чи 

вдосконаленому технологічному процесі, використовуваному в практичній 

діяльності, чи в новому підході до надання соціальних послуг [3]. 

Визначення цього поняття на державному рівні дає Закон України «Про 

інноваційну діяльність»: інновації – новостворені (застосовані) і (або) 

вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення – виробничі, адміністративні, комерційні та 

інші, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 

сфери [4]. 

У сучасних умовах, на нашу думку, можна виділили чотири підходи до 

трактування категорії «інновація»: 

1. Об’єктний – інновація розглядається як певний результат у вигляді 

нової технології, нового товару, методу тощо; 

2. Процесний – інновація як процес впровадження певних змін; 

3. Трансформаційний – зміни в діяльності підприємства; 

4. Ресурсний – інновація є способом більш ефективного використання 

ресурсів. 

На нашу думку, існує п’ятий підхід – синергічний, що поєднує всі 

підходи та посилює їх. Тобто ми пропонуємо розглядати інновацію як 

результат діяльності, як процес впровадження нового, як зміну та як спосіб 

максимально ефективного використання ресурсів за допомогою добре 

організованої, систематичної роботи, в основі якої лежать нові знання і є 

потенціал для подальших нововведень.  

Висновки. Сучасні умови господарювання потребують від власників 

туристичних фірм усвідомлення необхідності надання нових послуг, адже якщо 

відсутні інноваційні характеристики й зміни, підприємства приречені на 

поразку у конкурентній боротьбі за споживача. Саме синергічний підхід до 

розуміння природи інновацій найбільш відповідає сьогоденню та покликаний 

ефективно використовувати ресурси й успішно здійснювати управління 

підприємствами туристичної індустрії. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ 

ФОРМУВАННЯ ЕТНОФУТУРИCТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ХУДОЖНЬОЇ 

САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

Етнофутуризм розглядається вченими як форма регіональної 

самоідентифікації через цілісну систему світосприйняття, світовідчуття та 

світорозуміння людини [1].  

Гносеологічними передумовами особливостей етнофутурізму можна 

вважати природу людського мислення; якому властиві з одного боку 

адекватність відображення дійсності, а з іншого – здатність до конструювання 

реальності, перетворенню за допомогою фантазії, уяви, де особливу важливість 

мають: апперцепція, пам'ять, пригадування і т.п., а також цілі, ідеали і проекти 

як образи майбутнього, де на перший план виходять мотиви архетипічних 

уявлень національних культур, мотиви сполучення сенсу людського буття з 

вищими духовними цінностями, пошук стійких орієнтирів етнокультурної 

традиції. 

Нове художнє мислення виникає тут на основі переосмислення традицій 

етнічних культур в їх сукупності: обряд, вірування, словесний і образотворчий 

фольклор. Міф і орнаментика пов'язані між собою опосередковано. У 

геометричних символах ткацтва, вишивки, різьблення, і в їх кольорі 

зашифровані символи, не цілком зрозумілі навіть носіям культур. Однак 

відмінність знаково-символічної природи цих орнаментів від принципів 

образотворчості традиційної академічної школи спонукало художників-

етнофутуристів до пошуків нової образотворчої мови, відповідних 

етнокультурних традицій [2]. 
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Усе, що відчуває людина – візуальний та інформативний простір, що 

через психоасоціативне сприйняття, трансформується в лінію, лінія створює 

форму, а форма – образ, який надалі моделює наступний цикл перетворення. 

Сформований образ на одній території, обов’язково видозміниться на 

іншій. Кожен куточок Землі є самобутнім та самовидозмініючим в системі 

організації простору. Кожна людина, перебуваючи довгий час на одному 

територіальному пласті, навіть в межах одного міста, адаптується до цієї 

місцевості – стає органічною частиною навколишнього середовища. Вона 

адаптується до природних умов існування: впливу сонячного випромінювання; 

смаку та запахів рослин, води, м’яса місцевих тварин, овочів, фруктів, ягід; 

особливостей ландшафтного середовища, геодезії та інше. І коли, та сама 

людина потрапляє в іншу місцевість, навіть в межах одного регіону, вона може 

відчувати невпевненість, обережність, самотність, що є факторами 

внутрішнього самозахисту та початком процесу нової адаптації. 

Саме природна адаптація дає можливість людині-суспільству відчути 

навколишнє середовище та пристосуватись до нього – знайти генетичний код 

місця. Особливо його інтуїтивно відчувають та генерують люди із творчими 

здібностями: художники, майстри, дизайнери. 

Зображення створене людиною – це інформація закладена у форму та 

елементи і зіткана із багатьох матерій оточуючого світу. У візуалізації будь-

якого зображення, творча людина завжди посилається на відображення 

дійсності, пережитого і пройденого протягом власного життя, що ідентифікує її 

творчість, через апперцепційну пам’ять, від усіх інших.  

У степовій зоні південного регіону домінують прямі горизонтальні, 

хвилясті лінії, спіралі, волюти, овальні форми, заовалені та заокруглені 

контури, що особливо відрізняє їх від форм і ліній гірської місцевості та лісо-

степних і лісових зон, де в орнаментальних та графічних зображеннях можемо 

спостерігати більш вертикальні лінії і форми із застосуванням чітких обрисів та 

кутів: трикутні, ромбовидні, прямокутні і квадратні форми в окремому або 

з’єднаному вигляді.  

Так само можна прослідкувати, що наскальні піктографічні малюнки із 

степової зони відрізняються великими інтервалами та простором між 

зображеннями і розміщенні завжди горизонтально, тоді як лісовій зоні 

піктографічні зображення нашаруються один на один і розміщенні 

вертикально. Справа у тому, що степова зона завжди має широку площу із 

можливістю вільного руху і свободи, а лісова або гірська місцевість, у 

більшості, територіально обмежена, що психологічно діє на свідомість людини. 

Природна адаптація формує характер творчості людини і тому виявляє 

етнофутуристичні особливості її регіональної самоідентифікації [3, с.136]. А 

саме: етапи формування апперцепційної пам’яті творчої людини як 

синтезуючого принципу цього формування; розвиток свідомої і несвідомої 

побудови форми; еволюційний процес генерації форм у підлітковому віці; 

самоеволюціонуючу систему сприйняття сформованої свідомості творчої 
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людини; знаки самоідентифікації та їх використання у художніх творах; 

принципи етноформативної зображальної мови сучасного образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. 

Опираючись на дослідження Н.С. Бледнової, Я.А.Шер, Л.Б. Вишняцького, 

[4] можна відокремити сім етапів розвитку творчого мислення, що включає в 

себе дообразотворчий, схематичний, фізиопластичний, правдоподібний, етап 

вірних зображень, декоративного переосмислення і схематичної трансформації. 

Поступовий аналіз цих етапів з позиції розвитку творчої людини на одному 

регіональному пласті допоможе зрозуміти систему формування 

етнофутуристичних принципів само ідентифікації. 

Дообразотворчий етап творчого мислення виникає інстинктивно у дітей 

віком до чотирьох років. З’являються «каракулі» у вигляді змішаних елементів 

лінійного характеру без логічного взаємозв’язку та порівняння, а також перші 

геометричні форми округлого типу. Рисунки демонструють знайомство із 

предметами та явищами навколишнього середовища і зображають не форму 

предмета чи об’єкта, а принципи його дії – руху у просторі та взаємозв’язок між 

предметом і середовищем. Саме з цього етапу починається формування 

самобутньої апперцепційної пам’яті людини в межах її уяви і уявлення. 

Схематичний етап відрізняється асоціативним мисленням, що відображено 

у з’єднанні ліній та схожості із предметами навколишнього світу. При цьому 

зображення передається через пізнання, а не через копіювання предметів. Саме 

тому у малюнках зустрічаються зайві гіпертрофовані лінії й форми. Часто 

малюнки доповнюються написами, що свідчить про розуміння недоліків у 

зображеннях. Цей етап можна спостерігати у дітей віком від чотирьох до семи 

років [4, с.202]. Аналізуючи ці малюнки можна виявити динаміку і напрям 

ліній, їхню пластичну своєрідність, що безпосередньо пов’язана із свідомого і 

несвідомого сприйняття навколишнього світу і адаптує людину в просторі.    

Фізиопластичний характер зображення, що є третім етапом, пов'язаний із 

стрімким розвитком уяви та формуванням цілісності сприйняття світу, що 

відображається у взаємозв’язку предметів. Відмовляючись від загального 

схематизму, рисунки стають пізнаваними та з’являються окремі деталі схожості 

[4, с.205]. Але не дивлячись на спробу реальної візуалізації навколишнього 

середовища, в основі простежуються схема лінійної побудови різних 

конфігурацій. Цей етап формується з шести до восьми років  

Із розвитком мозкової активності та творчих здібностей, зображення 

стають правдоподібними. Дитина відмовляється від схематичності та сприймає 

лише зовнішній образ предмета або об’єкта. Деталізація на рисунках майже не 

використовується. Вік формування етапу – 9-11 років. 

Етап правдоподібних зображень потребує вже відповідних знань, вмінь та 

навичок, що набуваються практичними заняттями із посиленим вивченням 

рисунку, композиції, живопису та скульптури (ліплення). Як результат, у 

дитини з’являється поняття кольору, світла та тіні, пластичності і загальної 
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композиційної побудови, вміння передати рух і перспективу. Розвиток цього 

етапу проходить у дітей віком від 12 до 15 років [4, с.210]. 

Під час вивчення основ академічного малюнку та живопису мимоволі 

виникає бажання видозмінень, переосмислення та самостійного трактування 

форми та деталей. Вдаючись до різних альтернативних технік, відбувається 

пошук авторського оригінального стилю. Зображення стають умовнішими та 

виразнішими, відокремлюються головні деталі, з’являється вичурність та 

пластичність форми, додаються вигадані елементи для найширшого розкриття 

теми. Реалістичні предмети поступово перетворюється у декоративні форми, 

що використовуються художниками у різьбленні, ткацтві, ювелірній та 

ливарній справі, чеканці, соломоплетінні, батику, книжковій графіці [5] та 

інших техніках. Цей етап має назву «декоративне переосмислення» і 

спостерігається у зрілому та дорослому віці.  

Останнім етапом художнього розвитку можна вважати схематичну 

трансформацію, що є найскладнішою формою зображення образу. Він виникає 

у художника, коли той вдається до філософсько-психологічних роздумів 

пізнання, шукає образи вічності, досконалості, відчуттів та інше, через форми 

генетичних метаморфоз. Художник перетворює реальне зображення в 

абстрактну форму, надаючи їй схематичності, взаємозв’язку та складного 

глибокого змісту. До цього етапу входять: образно-схематичний, абстрактно-

декоративний живопис та графіка, фігуративно-схематична і абстрактно-

просторова скульптура, а також простежується у вигляді емблем, символів та 

алегорій із закладеним образно-змістовим значенням. 

Отже, розглядаючи усі вищезазначені етапи, бачимо, що еволюція 

розвитку творчого мислення відбувається за параболічною траєкторією, від 

каракулів і примітивних схематичних предметів до правдоподібних та вірних 

зображень, що поступово видозмінюються у декоративний характер та з часом 

трансформуються в схематичну, образно-символічну форму, повертаючись до 

примітивного схематичного зображення. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОСЛУГ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

СФЕРИ  

 

Актуальність. Соціокультурній галузі належить значне місце в ринковій 

економіці. Подальший розвиток цієї галузі можливий тільки в поєднанні з 

вивченням ринку та актуальністю пропозиції яка виноситься  на ринок послуг. 

Великого значення набуває вирішення проблеми оптимізації формування 

різного виду послуг  та товару що повинні виходити на ринок. Презентація та 

вихід в систему реалізації, кожна послуга, будь то оздоровча, туристична, 

культурна, спортивна чи анімаційна потребує комплексного підходу до 

представлення її на споживчий ринок. Комплексний підхід  гарантує 

задоволення потреб людей зокрема замовників у послугах соціокультурної 

галузі.  Зараз не достатньо зробити тільки рекламу певного товару ще потрібно 

переконати  в перевагах нового та ефективного товару який пропонується. На 

Прикарпатті є можливість організації та проведення різної тематики івент 

послуг за потребами замовників та завдяки специфічним властивостям товару і 

послуг які презентуються. Супроводження виходу на ринок в соціокультурній 

діяльності кожна послуга представляється у вигляді презентації та організації 

івент події для заохочення різної цільової аудиторії. Специфічні кліматичні 

умови на Прикарпатті дають можливість кругло річно надавати івент послуги з 

різних тематик використовуючи інфраструктуру та природні ресурси, що надає 
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івент події особливої атмосфери та заохочення щодо користування такими 

послугами соціокультурної галузі.  

Зважаючи на зростання  популярності за послідні роки послуг 

соціокультурної діяльності є необхідність створення цілісної бази даних усіх 

послуг івент  характеру з використанням та супроводом організаційних, 

планових  та маркетингових стратегій, що дозволить отримати регіону та 

бізнесу вагому економічну вигоду. 

Ринкова економіка породжує масу юридичних нормативних та 

організаційних проблем, що вирішуються з значним запізненням для самого 

замовника послуги. Тому є необхідність за допомогою маркетингових 

інструментаріїв спростити та пришвидшити процеси ведення бізнесу в правовій 

та економічній площині.  

Маркетинг в соціокультурній діяльності за кінцевим продуктом (івент 

послугою) відноситься до категорії споживчого маркетингу, тому що обмін 

здійснюється між кінцевими споживачами, замовниками та організаторами. 

Івент агентство у своїй діяльності передбачає впровадження аспектів 

маркетингового характеру у двох активних напрямках: 

- стратегічний маркетинг; 

- операційний маркетинг. 

 

Стратегічний маркетинг 

(процес аналізу) 

Операційний маркетинг 

(активний процес дій) 

- Аналіз потреб споживачів; 

- Сегментація ринку: макро і 

мікро сегментація; 

- Аналіз привабливості, 

потенціал життєвого циклу 

послуги; 

- Аналіз конкурентоздатності; 

стійка конкурентна перевага; 

- Вибір стратегій розвитку 

- Вибір цільового сегмента; 

- План маркетингу (мета, 

позиціонування, тактика); 

- Комплекс маркетингу (товар, 

збут, ціна, комунікації, 

презентації); 

- Бюджет маркетингу; 

- Реалізація плану і контроль. 

Маркетинг в соціокультурній діяльності – це система управління та 

організація закладами культурної галузі, які представленні в (асоціаціях, 

спілках, фірмах, агентствах) з розробки нових, більш ефективних  видів послуг 

їх надання та представлення. Головна мета маркетингу в галузі культури – це 

представлення та виробництво послуги, що в подальшому призводить до 

одержання прибутку на основі підвищення якості послуг та конкурентного 

середовища з урахуванням потреб ринку. Основні функції маркетингу в 

соціокультурній діяльності полягають у цілеспрямованому впливі на 

формування споживчого попиту, монопольних комерційних цін, сегментації 

ринку, рекламі та розширенні асортименту послуг соціокультурної галузі.  

Основними завданнями, які переслідує культурна галузь, є   аналіз 

чинників динаміки послуг соціокультурної діяльності, споживчих якостей і 
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технологій надання послуг, вивчення потреб і попиту, поведінки споживачів, 

пошук нових ідей і технологічних нововведень, аналіз кон’юнктури ринку, 

вивчення можливих конкурентів. 

Маркетинг в соціокультурній діяльності переслідує три мети: 

- зберігання і захист традиційного ринку (клієнтів та споживачів); 

- введення,  розвиток та розширення нового ринку; 

- надання послуг чотири сезони. 

Маркетингові механізми в соціокультурній діяльності включають в себе 

сукупність маркетингових заходів, що підлягають контролю в цій діяльності, 

різноманітні новітні заходи та новинки, що забезпечують перевагу перед 

конкурентами. Але, на даному етапі, не кожне агентство може собі дозволити 

маркетингову службу, що буде дотримуватись усіх механізмів та шляхів 

маркетингової політики. Механізми і шляхи маркетингової політики 

представленні у асортименті та комплексі комбінованих послуг та системі 

організації надання послуг соціокультурної галузі. Агентства пропонують своїм 

замовникам послуги, що включають в себе якісні і кількісні показники у 

форматі ціни,  комунікативній політиці, сервісі, методу розповсюдження, 

методу просування та конкурентоспроможному культурному середовищі. 

 Аналіз маркетингового ринку соціокультурної діяльності повинен 

включати знання своїх конкурентів: позиціонування, кон’юнктуру цін на 

сьогодні та на перспективу. Вивчаючи маркетинговий стан об’єктів 

соціокультурної галузі, які проводять свою діяльність можна побачити, що 

вони включають в себе: товар або послуги, розподіл, сегментацію, вибір місця 

проведення та презентації, представлення цільовим ринкам, плани проведення 

масових культурних та видовищних заходів, вибір індивідуальної цільової 

програми, призначення цін на товари та послуги, реклама та супровід 

інформаційний, базу даних. Усі маркетингові компоненти, які ми вказали вище 

створюють цілісну та комплексну стратегію і тактику, якою повинен рухатися 

заклад соціокультурної галузі.  Якщо діяти на перспективу, то маркетологи  

повинні постійно ставити собі такі запитання: 

- в якому стані знаходиться заклад соціокультурної діяльності; 

- в якому напряму доцільно рухатися на майбутнє; 

- як досягнути запланованого успіху мінімальними трудовими, 

фінансовими та маркетинговими зусиллями. 

Розглядаючи маркетингове обґрунтування соціокультурної галузі 

потрібно обов’язково дати відповідь на важливі запитання, що в подальшому 

дадуть можливість розпланувати, організувати та провести заходи 

соціокультурного характеру. Ретельне вивчення маркетингових механізмі 

дозволить ефективно управляти і планувати закладами культури в 

економічному та соціальному аспекті. 
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МГУК, 2005. –  136с. 
 

 

Перепелиця О.В.,  

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дизайну, 

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 

м. Миколаїв 

 

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТА-ДИЗАЙНЕРА ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Сучасна система вищої педагогічної освіти свідчить про низку серйозних 

недоліків у забезпеченні майбутніх викладачів вищого навчального закладу 

комунікативної підготовки. Поява нових можливостей у галузі 

культурологічної освіти та динамічний розвиток суспільства вимагають 

розгляду питання щодо самовдосконалення та створення індивідуального 

стилю діяльності майбутніх фахівців, які здатні творчо використовувати 

здобуті знання у професійній діяльності. 

Роль і значення сучасної вузівської освіти активно зростає, тому що саме 

там відбувається підготовка майбутнього дизайнера відповідного рівня і 

профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, відповідального, 

що вільно володіє своєю спеціальністю, готового до постійного професійного 

зростання, соціальної та професійної мобільності, що указує на необхідність 

звернення до індивідуального стилю діяльності студента. Слід зазначити, що 

технологія програм підготовки фахівців-дизайнерів не відрізняється 

орієнтацією на його розвиток. Разом з тим, ця складова має значні потенційні 

можливості і ресурси для результативності в подальшій діяльності студента 

як майбутнього фахівця. 

У сучасних умовах об’єктом педагогічних досліджень стає процес 

формування індивідуального стилю діяльності у студентів-
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дизайнерів, який спрямований на розкриття змісту педагогічних умов і 

механізмів формування індивідуального стилю діяльності учасників освітнього 

процессу. 

У психолого-педагогічній літературі приділену значну увагу важливим 

аспектів проблеми формування індивідуального стилю художньої діяльності 

майбутніх учителів гуманітарних дисциплін: сутність, загальна структура 

стилю виховання, навчання, педагогічного керівництва (О. Бодальов, 

Н. Бордовська, А. Маркова, А. Ніконова, Л. Фрідман тощо); досліджено 

особливості індивідуального стилю (Ю. Гіппенрейтер, Є. Клімов, В. Мерлін, 

О. Саннікова тощо). 

Зокрема, досліджено підходи щодо розгляду основ формування 

художньо-проектної діяльності дизайнера в роботах А. Асессорова, 

Дж. Джонса, Я. Дітріха, Е. Елізаровой. Щодо питання індивідуального стилю 

майбутніх фахівців приділено увагу у проектованій освіті в наукових 

дослідження Г. Ільїна, Н. Матяш, В. Наумова, Е. Полат та ін. Слід зазначити, 

що протягом останнього часу серед низки наукових досліджень присвячено 

значну кількість, пов’язаних із застосуванням в освіті кластерного підходу. Цій 

проблемі присвячені праці М. Чвановой, Т. Шамова, О. Яворского та ін. 

Слід зазначити, що педагогічна діяльність – специфічна сфера, зумовлена 

різними соціально-рольовими та функціональними позиціями її суб’єктів. Саме 

у ній учитель здійснює власні рольові та функціональні обов’язки щодо 

керівництва процесом навчання і виховання. Від стильових особливостей цієї 

діяльності та керівництва залежить ефективність навчання й виховання, 

особливості розвитку й формування міжособистісних відносин і педагогічної 

взаємодії учасників навчального процесу. 

Аналіз наукових досліджень щодо проблематики індивідуального стилю 

професійної діяльності особистості указує на той факт, що це питання по-

різному висвітлено як у вітчизняних, так і в зарубіжних наукових дослідження. 

Водночас необхідно зазначити, що дослідження з індивідуального стилю 

діяльності інтенсивніше проводились у психологічній сфері на відміну від 

інших галузей науки. У наукових роботах з психології поняття «стиль» вперше 

використано А. Адлер (1927, 1929), засновника індивідуальної психології як 

напряму у психоаналізі. Класичні визначення щодо поняття «стиль» знаходимо 

в наукових роботах Г. Олпорта, Д. Ройса, Е. Поула. 

У дисертаційній роботі К. Филатової виділено функцій індивідуального 

стилю діяльності студента-дизайнера розкриває його процесуальну сторону. 

Були виведено такі функції індивідуального стилю діяльності студента-

дизайнера: пізнавально-активна; дослідницька; креативна; рефлексивна; 

функція взаємодії; технологічна; естетична; компенсаторна. 

Формування індивідуального стилю діяльності студента-дизайнера є 

процес засвоєння необхідних спеціальних знань, оволодіння системою способів 

і тактик діяльності, обумовленої індивідуальними особливостями особистості 

студента-дизайнера і його досвіду, що забезпечують послідовне і спрямоване їх 
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зміна і перетворення, з метою виконання функцій художньо-проектної 

діяльності через активне впровадження у практику особистісних уявлень про 

процес дизайн-проектування, відповідно до своїх індивідуальних особливосте. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив визначити сутність 

індивідуального стилю професійної діяльності вчителя. Під індивідуальним 

стилем професійної діяльності вчителя ми розуміємо своєрідний прояв його 

особистості в педагогічній діяльності через усталену систему засобів і 

прийомів, що утворюють особистісну систему дій. Щодо структури 

індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя 

гуманітарних дисциплін, то, як нам убачається, вона складається з таких 

компонентів: мотиваційний, комунікативний і творчий. 

У зв’язку з тим, що неможливо визначити структуру індивідуального 

стилю діяльності кожного педагога, що пов’язано із тим, що кожен учитель 

пропонує власний варіант визначення сутті стилю роботи, нами було 

розроблено типологію індивідуального стилю професійної діяльності сучасного 

вчителя гуманітарних дисциплін, яка характеризується комбінаторними 

варіантами його структурних компонентів:стихійно-адаптивний, імітаційно-

рольовий, ситуативно-модифікаційний, системно - моделюючий, інноваційно-

пізнавальний та індивідуально-творчий. Кожен стиль у підсумковому аналізі є 

функцією взаємодії визначених складових компонентів стилю, які в кожному 

окремому стильовому типі характеризуються різним рівнем прояву. 

Ураховуючи той факт, що неможливо сформувати усталений стиль 

діяльності у студентів протягом фахової підготовки через відсутність 

достатнього педагогічного досвіду, нами було визначено педагогічні умови 

ефективного формування індивідуального стилю професійної діяльності 

майбутнього студента-дизайнера на етапі їхнього професійного навчання: 

оновлення змісту навчальної інформації знаннями основ стильової поведінки 

студента; стимулювання майбутнього студента-дизайнера до досягнення успіху 

у професійно-педагогічній діяльності; залучення майбутнього студента-

дизайнера до прояву власного творчого потенціалу з метою створення 

оптимальної системи особистісних дій; забезпечення майбутнього студента-

дизайнера системою варіативних креативних завдань у процесі педагогічної 

практики. 
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БУДІВНИЧИЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ФЕНОМЕН  

ТВОРЧОЇ ПОСТАТІ О.А. ШПАЧИНСЬКОГО НА ТЕРЕНІ 

МУЗИЧНОЇ МИКОЛАЇВЩИНИ 

 

Серед персоналій соціокультурного розвитку Миколаївщини вагоме 

місце посідає особистість Омеляна Артемовича Шпачинського – заслуженого 

працівника культури України, професора, лауреата премії В. Гнатюка «За 

збереження нематеріальної культурної спадщини», хорового диригента, 

педагога, фольклориста і композитора відомого в Україні та за її межами.  

О.А. Шпачинський – музикант універсального складу, практик і теоретик, 

що володіє могутнім Логосом мелодії слова. «Видатним, славним майстром 

хорової справи в Україні» назвав Омеляна Артемовича художній керівник і 

диригент українського заслуженого академічного народного хору ім. Григорія 

Верьовки, герой України, академік А.Т. Авдієвський. 

З Миколаївщиною пов’язана багатовекторна діяльність 

О.А. Шпачинського – одного із засновників народно-хорового руху на півдні 

України. Більш як чверть століття він здійснює художнє керівництво 

студентським народним хором імені Миколи Аркаса Миколаївської філії 

Київського національного університету культури і мистецтв. За цей час 

колектив став переможцем Всеукраїнських хорових конкурсів «Хортиця-91» 

(до 500-річчя запорізького козацтва, 1991 р.) та імені М. Д. Леонтовича (Київ, 

1993 р.), лауреатом міжнародних фестивалів-конкурсів у Литві (1989) та 

Болгарії (2000), володарем Гран-Прі Всеукраїнських хорових конкурсів ім. 

П. Демуцького (Київ, 2010), «Сорочинський ярмарок-2010» та Всеросійського 

конкурсу козачої пісні «Станица» (м. Волгоград, РФ, 2010 р.). Своє невичерпне 

творче натхнення й спрагу духовно-творчої діяльності О.А. Шпачинський 

реалізує в аматорському козачому народному хорі «Веснянка» селища Тернівка 

(передмістя Миколаєва), який він створив у 1974 році, й до сьогодні є його 
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беззмінним керівником. Під орудою Омеляна Артемовича хор отримав звання 

лауреатів всеукраїнських і міжнародних фольклорних конкурсів і фестивалів 

(Болгарія, Литва, Білорусь, Росія та ін..), численних регіональних оглядів-

конкурсів (міста Херсон, Полтава, Запоріжжя, Вінниця, Київ, Кіровоград та ін.). 

Як почесний гість хор імені М. Аркаса під керівництвом О.А. Шпачинського 

був запрошений для виступу на Всеукраїнському святі народного мистецтва, 

присвяченому 25-річчю відкриття першого співочого поля в Україні (2011 р., 

м. Тернопіль).  

Багато власної енергії, майстерності, досвіду привносить 

О.А. Шпачинський у створення сценічної інтерпретації кожного номеру 

концертної програми. Його стремління театралізувати пісню, надати їй 

яскравого візуального втілення веде до появи оригінальних музично-сценічних 

рішень, серед яких довершеними можна вважати «Проводи козаків на Січ», 

«Козацькі забави» та ін. Справжніми синтетичними виставами з хором, 

солістами, танцями стали концертні виконання студентами стародавніх 

обрядових дійств – «Вертепу», «Кози», «Маланки», режисерські рішення яких – 

це результат тривалої роботи над сценічними образами. 

Універсальність – важлива риса творчості О.А. Шпачинського-

хормейстера. У репертуарі його колективу складні партитури українських 

композиторів-класиків – М. Лисенка, Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, 

яскравих представників сучасної національної школи – Лесі Дичко, 

Ю. Алжнєва, В. Зубицького, обробки народних пісень Г. Верьовки, 

А. Авдієвського, В. Ступницького, І. Кириліної, І. Бідака та ін. Традиції 

українського церковного співу знайшли втілення в опануванні перлини 

української церковної музики «Літургії» М. Леонтовича, яку виконав хор 

студентів під керівництвом О.А. Шпачинського у 1998 р. (м. Миколаїв, 

кафедральний собор Касперівської іконі Божої Матері УПЦ КП). Створені 

Омеляном Артемовичем виконавські інтерпретації завжди наповнені глибоким 

змістом, основа якого – правда життя, ідеї добра, краси, істини, любові, – 

споконвічні цінності нашого народу. Мистецька щирість –духовно-творчий 

вимір постаті Омеляна Шпачинського як диригента-інтерпретатора.  

Талановитий фольклорист-дослідник та музикант-інтерпретатор 

О.А. Шпачинський дбайливо збирає, розшифровує, майстерно обробляє для 

народних хорів та ансамблів унікальні зразки народнопісенної творчості 

Миколаївщини, які видані у збірках «Народна пісенна творчість 

Миколаївщини», «Народні пісні Півдня України», «Причорномор’я – козацький 

наш край», матеріал яких має велике мистецьке значення для вивчення та 

подальшої розбудови національної хорової культури як частки духовного 

надбання українства. У збірниках широко представлено пісенну лірику, 

обрядові цикли, епос. 

Омелян Артемович Шпачинський – автор численних обробок для 

народного хору (їх більше 300), що складають репертуар колективів не тільки 

Миколаївщини, але й усієї України. Цей жанр став яскравим прикладом 
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високохудожнього опрацювання фольклору, про що свідчать збірки «Щедрий 

вечір. Колядки і щедрівки в обробці для народного хору», «Співає український 

народний хор», «Земле моя, рідна Україно». У хорових обробках 

О.А. Шпачинського (а їх більше трьох сотень) фольклорні мелодії отримують 

нових неповторних рис. Більшість з них опрацьовані вперше у виконавській 

практиці українського народного хору. Різноманітна жанрова палітра обробок, 

серед яких пісні русальні, петрівчані, купальські, новорічні і різдвяні колядки, 

щедрівки, лірико-побутові («Ой гай, мати, гай», «Ой ти жайворонку», «Летіла 

зозуля»), жартівливі («Од села до села», «Ой хмариться, туманиться», «Ой 

жіночко, Гандзуню»). У цих творах яскравих музично-інтонаційних барв 

набувають портретні характеристики образів з народу – козаків-характерників, 

привабливої удовиці, кумедного дячка, лукавих куми й кума тощо.  

Народне мистецтво – пісня, танець, обрядове дійство, героїчний епос – це 

джерело наснаги та натхнення для О.А. Шпачинського, композиторський 

талант якого має глибинні коріння і розвивається на питомому національному 

ґрунті. Яскравим прикладом цього є оригінальна музична мова і образний стрій 

масштабних вокально-хорових композицій митця таких як «Веснянки та 

весняні ігри», «На Івана Купала», «Проводи козаків на Січ» тощо. Самобутність 

композиторського обдарування О.А. Шпачинського знайшла прояв у багатьох 

його оригінальних хорових творах: «Ой над Бугом, над рікою» (на народні 

слова), «За байраком байрак» (на вірші Т.Г. Шевченка), «Ой згадаймо, браття, 

браття чорноморці» і «Балада про батьківські яблуні» (на власні тексти) та ін.  

Особливого змістовного значення набув для О.А. Шпачинського 

фольклор Прибузького краю, який став тематичною основою для оригінальних 

масштабних творів, надрукованих в збірці «Причорномор’я – козацький наш 

край» (Миколаїв, 2011 р.). Їх тематика – подвиги мужніх лицарів-козаків – 

запорізьких, бузьких та чорноморських. Образи захисників України знайшли 

втілення засобами яскравого мелодизму, розгорнутої музичної форми, 

колоритної гармонічної мови, різноманітної хорової фактури. Зміст названої 

збірки складають народні пісні нащадків козаків, зібрані автором на теренах 

Миколаївщини та майстерно оброблені для народних хорів і ансамблів («Ой 

над Бугом, над рікою», «За байраком байрак», «Чорноморські козаки» та ін.). У 

збірник «Наша Шевченкіана», укладений О.А. Шпачинським з нагоди 200-річчя 

з дня народження Т.Г. Шевченка, увійшли його власні композиції, аранжування 

хорових творів різних авторів та обробки пісень, присвячених знаменній даті.  

Професор О.А. Шпачинський – автор багатьох підручників і навчальних 

посібників, у яких розглянуто принципи і методики роботи з народним хором: 

«Щедрий вечір. Колядки і щедрівки в обробці для народного хору», «Новорічні 

колядки і щедрівки в обробці для шкільного хору», «Мистецтво хорового 

аранжування. Теорія. Методика. Практика», «Співає український народний хор. 

Композиції, обробки», «Земле моя, рідна Україно. Композиції і обробки для 

чоловічого хору». У численних наукових публікаціях з питань музичної 

педагогіки і народного хорового виконавства О.А. Шпачинський розкриває 
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естетику і цінності народно-хорової культури України, зокрема, у статтях 

«Сімейна родина, як скарбниця локально-фольклорних традицій національної 

культури», «Українська народна пісенна творчість Миколаївщини», «Козацтво 

у пісенному фольклорі Миколаївщини» та ін. 

Духовно-творчий досвід професор О.А. Шпачинський передає молодому 

поколінню. Він закликає дбайливо зберігати фольклор рідного краю і 

збагачувати народно-хорове мистецтво як важливу галузь вітчизняної культури, 

її культурний і генетичний код. Творче кредо і заповіт для молоді 

О.А. Шпачинський формулює так: 

 пізнавати й популяризувати народнопісенні традиції свого краю; 

 занурюватись в образний зміст пісень й професійно ставитись до їх 

хорової інтерпретації; 

  доводити глибинні смисли музичного логосу до творчо-

виконавської свідомості хористів, що мають їх художньо осмислити, духовно 

усвідомити та втілити у своєму співі; 

 шукати особливих тембрових барв хорового виконання, які мають 

відповідати образному змісту творів; 

 опановувати яскраві концертні форми виконання народної пісні. 

Активна сфера діяльності О.А. Шпачинського – громадська робота. Він 

голова і член журі багатьох конкурсів і фестивалів, активний член обласної 

організація «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка, позаштатний методист 

Миколаївського обласного науково-методичного центру народної творчості, а 

також один із керівників Буго-Лиманського козацтва. О.А. Шпачинського 

постійно запрошують головою державних атестаційних комісій у вищі 

навчальні заклади і коледжі культури і мистецтв Миколаєва, Херсона, 

Олександрії, де він не тільки оцінює знання випускників, але й надає практичну 

та науково-методичну допомогу.  

Громадськість Миколаївщини гідно оцінила діяльність 

О.А. Шпачинського: він неодноразово здобував звання лауреата обласної 

премії ім. Миколи Аркаса та премії «Людина року» (2002, 2010 рр.) у номінації 

«Культура».  

Отже соціокультурний феномен особистості О.А. Шпачинського, як 

представника сучасної національної еліти, полягає в наступному: 

- у реалізації ним особистісного духовно-творчого потенціалу, 

націленого на визнання музичної культури Миколаївщини в державі та світі; 

- у всебічному розвитку музично-освітнього ресурсу регіону й 

області як частки загальноукраїнського; 

- у посиленні просвітницької ролі різних форм функціонування 

сучасного хорового мистецтва в Миколаївщині та в Україні; 

- у розбудові креативних стратегій збереження й розвитку 

національної хорової спадщини, її своєрідних регіональних рис в добу 

поширення глобалізаційних процесів; 
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- у створенні особистісної моделі митця, постать якого поєднує 

ґрунтовний професіоналізм, самовідданість, мистецьке натхнення, високе 

почуття патріотизму, фанатичну працелюбність, широту інтересів, потяг до 

досконалості, невичерпну спрагу творчості. 

 

 

Прокопенко Л. І.,  

доцент кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи 

Київського національного університету  

культури і мистецтв, м. Київ 

 

РОДОМ З МИКОЛАЇВЩИНИ. ОСНОВНІ ВІХИ ТРУДОВОЇ ТА 

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРА В. М. МЕДВЕДЄВОЇ  

(із серії «Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи у 

персоналіях») 

 

Валентина Миколаївна Медведєва – український фахівець у галузі 

книгознавства та бібліотечної справи, яка понад 48 років віддана своїй професії. 

 Медведєва Валентина Миколаївна (дівоче прізвище – Кушнір) 

народилася 11 вересня 1946 року в селі Ольгопіль Новобузького району 

Миколаївської області. Навчалась у Ольгопільській восьмирічній школі та 

Возсіятській середній школі, яку закінчила у 1964 р. з відзнакою (срібною 

медаллю). У цьому ж році стає студенткою Харківського державного інституту 

культури. Після закінчення вищого навчального закладу у 1968 році і 

отримавши диплом бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації, була 

направлена на роботу до Державної республіканської бібліотеки для дітей (нині 

– Національна бібліотека України для дітей), де пройшла основні етапи 

професійного зростання від старшого бібліотекаря до завідуючої науково-

дослідним відділом (1968-1993). Методичну діяльність у галузі бібліотечно-

інформаційного обслуговування, Валентина Миколаївна поєднувала з науково-

педагогічною. Упродовж з 1976 по 1996 роки працювала викладачем кафедри 

теорії та практики культури Інституту підвищення кваліфікації працівників 

культури Міністерства культури України (нині - Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв).  

У 1993 році Валентина Миколаївна переходить на роботу до Міністерства 

культури України: призначена на посаду Секретаря колегії  Міністерства 

культури України (1993-1994), помічника Міністра  (1994-1995). У 1995-1996 

рр. працює головним  спеціалістом відділу народної творчості головного 

управління культурно-просвітницької роботи Міністерства культури і мистецтв 

України.   

У 1996 році Валентина Миколаївна переходить на роботу до КДІК (нині –

КНУКіМ), із яким пов'язана подальша трудова діяльність. У 1996-1998 рр. 
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Валентина Миколаївна перебуває на посадах Вченого секретаря Ректорату 

КДІК;  помічника ректора. У 1998 році Валентина Миколаївна призначена на 

посаду проректора, на якій перебувала до 2012 року. Водночас, науково-

педагогічну діяльність Валентина Миколаївна продовжила на кафедрі 

бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей та юнацтва. У 1997 р. 

Валентина Миколаївна захистила кандидатську дисертацію [3] (науковий 

керівник – професор Долбенко Тетяна Олексіївна) за спеціальністю 07.00.08. 

«Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство» і отримала 

науковий ступінь кандидата педагогічних наук.      

У 1998 році підставі рішення Вчених рад Валентині Миколаївні 

присвоєне Вчене звання доцента;  у 2001 році рішенням присвоєно вчене звання 

професора. 

З 1999 по 2006 рр. Валентина Миколаївна очолювала кафедру 

книгознавства та видавничої діяльності. Під її керівництвом кафедра стала 

своєрідним центром з вивчення і розвитку теоретичних і прикладних проблем 

книгознавства. Діяльність очолюваної В.М.Медведєвою кафедри була 

спрямована на організацію і оптимізацію навчального процесу та його науково-

методичне забезпечення; здійснення науково-дослідної роботи у книжковій 

галузі та наукового керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами, 

студентами усіх форм навчання; здійснення інформаційно-виховної роботи із 

студентами. Кафедра стає профілюючою з підготовки висококваліфікованих 

фахівців книжкової справи в контексті Болонського процесу та відповідно до 

Державного стандарту вищої освіти. Було розроблено та вдосконалено начальні 

плани спеціальності «Книгознавець, менеджер видавничої діяльності» за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. За її участю 

здійснювалась розробка освітньо-професійних програм, кваліфікаційних 

характеристик спеціальності. Випускники кафедри працюють у провідних 

документно-інформаційних установах країни, бібліотеках, видавництвах, ВНЗ. 

Професійна діяльність Валентини Миколаївни одержала високу оцінку на 

державному рівні. За вагомий особистий внесок у розвиток національної 

культури, високу результативність діяльності, спрямованої на підготовку 

фахівців у галузі культури  у 2001 році Валентині Миколаївні присвоєно 

почесне звання Заслужений працівник культури України.   

У 2004 році  Валентина Миколаївна виконувала обов’язки директора 

Миколаївської філії КНУКіМ (за сумісництвом). У 2006 році була членом 

створеної підкомісії з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії  

(020102) згідно постанови Міністерства освіти і науки «Про Науково-

методичну раду МОН і науково-методичні комісії з вищої освіти». 

Нині Валентина Миколаївна перебуває на професора кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ. Валентина 

Миколаївна бере активну участь не лише у громадському житті вишу, вона є 

активним учасником культурних заходів, які проводяться на підтримку 

бібліотек, книги і читання в українському суспільстві. Виступає з доповідями з 
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проблем книгознавства в Україні на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 

Валентина Миколаївна Медведєва – автор багатьох статей із актуальних 

проблем вітчизняного книгознавства, опублікованих на сторінках фахових 

збірників та періодики. Вона підготувала декілька бібліографічних покажчиків, 

присвячених життєвому і творчому шляху визначних українських постатей. 

Загальний науковий, практичний та педагогічний доробок науковця становить 

понад 150 наукових праць – це статті, навчальні і методичні посібники, які 

висвітлюють стан роботи бібліотек для дітей і юнацтва, розкривають актуальні 

проблеми та сприяють науковому розвитку книгознавчої галузі, а також 

використовуються у навчальному процесі та практичній діяльності бібліотек. 

Зокрема, серед них необхідно відзначити: навчальні посібники «Соціологія 

читання дітей. Підлітки як читачі української книги» (2000), «Інформаційний 

бізнес у сфері освіти, культури і мистецтва» (у співавторстві з Міщенком Г.Г.) 

(2000), «Сучасна українська література 80-90 рр. ХХ століття» (2001), «Книга і 

читання як соціокультурний феномен» (2001), «Книга як об’єкт духовності, 

культури і соціальної інформації» (2002); посібник «Стандарт вищої освіти. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр”» (К., 2005 р.). Варто 

відзначити  

«Словник книгознавчих термінів» (у співавторстві з Бураном В.А, 

Ковальчуком Л.Г., Сенченком М.І.) (2003), який є корисним для книгознавців, 

видавців, науковців, викладачів, а також студентів. Науковець є розробником  

авторських програми, навчально-методичних матеріалів із започаткованих 

курсів: «Соціально-психологічні основи бібліотечного обслуговування дітей, 

підлітків, юнацтва», «Книгознавство», «Сучасний літературний процес», 

«Основи книгознавства», «Основи науково-дослідної роботи», «Книга в 

культурі України: сучасний дискурс», «Вступ до фаху» та ін. 

У дослідженнях розвитку вітчизняної бібліотекознавчої науки вагомим 

інформативним джерелом є видання під редакцією професора Медведєвої В.М. 

«Книгознавча школа: антологія» [224], у якій висвітлено науково-педагогічні 

здобутки фахівців книгознавчого, бібліотекознавчого і бібліографознавчого 

напрямків [1]. 

Вагомим є внесок ученого у підготовку і виховання нового покоління 

науковців. В. М. Медведєва здійснює наукове керівництво магістрами, 

аспірантами, здобувачами, передаючи їм навички організації і ведення 

наукових досліджень. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських 

дисертацій. Також вона була опонентом при захисті кандидатських дисертацій.. 

Головним чином В. Медведєва зосереджує свою увагу на розвитку 

бібліотечно-інформаційного осередку в Україні. На думку науковця, бібліотека 

є важливою складовою культури, що надає користувачам не лише інформаційні 

послуги, але й сприяє розвитку інтелектуального і творчого потенціалу 

суспільства.  
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Глибоко шануючи своє родове коріння, В.М.Медведєва є Членом 

Земляцтва «Миколаївщина»; підтримує творчу співпрацю з обласними 

бібліотечними установами та Спілками письменників, художників 

Миколаївщини.   

Багаторічна професійна діяльність вченого відзначена численними 

нагородами та відзнаками, зокрема, свідченням цього є ряд відзнак 

Міністерства культури України: ювілейна медаль до 1500 річчя м. Києва, 

медаль ім. Н.К.Крупської, грамоти Міністерства культури. 

За час роботи у колективі Київського національного університету 

культури і мистецтв зарекомендувала себе як талановитий науковець, 

шанований викладач, відзначається людяністю та турботою про своїх колег та 

студентів. Колектив наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв підготовлено бібліографічний покажчик, у 

якому відображені результати наукової і педагогічної діяльності науковця [2]. 

Валентина Миколаївна – людина з високими професійними якостями, 

якій властиві компетентність, одержимість, сподвижництво, знайшла своє 

чільне місце серед книгознавців України. 

Заміжня.Чоловік Медвідь (Медведєв) В’ячеслав Григорович, письменник; 

має доньку Лесю (кандидат педагогічних наук). 
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МЕТОДИКА Д. Є. ОГОРОДНОВА В СУЧАСНОМУ  

СПІВОЧОМУ СВІТІ 

 

Методика Д. Є. Огороднова має назву «Музично-співоцьке виховання 

дітей у загальноосвітній школі». Сучасна назва «Ковчег» – «Комплексное  

Воспитание Человека  Гуманного». 

Найсучасніші наукові дослідження свідчать, що саме вокальне (співоче) 

виховання має вплив не тільки на розвиток емоційно-естетичний, а й на 

розумовий. 

Методика Д. Є. Огороднова відповідає всім вимогам сучасного процесу 

візуалізації вокальної мови (вокалографії) та алгоритмізації процесу 

відпрацювання вокальних навичок. 

Виховати людину, яка здатна насьогодні жити у гармонії і злагоді з 

оточуючим світом людей і природи – є основним педагогічним завданням.  

На сьогодні основним педагогічним завданням є формування людини, 

здатної жити у згоді й гармонії із собою та навколишнім світом людей і 

природи. У гармонізації взаємин людини і природи істотну роль може відіграти 

музика. 

Краса музики породжує любов до неї, потребу в ній, необхідність її 

слухати, сприймати, виконувати й творити. Але для ефективності виховання 

педагог повинен поєднувати музику з життєвим досвідом і навколишнім світом 

учня. На даних засадах останній свідомо сприйматиме, порівнюватиме та 

вноситиме щось своє в розуміння музики, яка зробить його почуття та 

ставлення до мистецтва органічним та глибоким. 

З старовинних часів вважається, що здорова людина – це та, яка має 

здорові думки й здорові ритми свого організму. Сучасна наука теж так вважає. 

Науковими дослідженнями доведено, що під впливом звуків певної частоти 

судини людини здатні пропускати більший об’єм крові або лімфи. На цій 

властивості музики ґрунтуються її лікувальні властивості. 

Отже, музичне виховання є засобом формування інтелекту, культури 

почуттів та моралі, бо музика має величезний емоційний вплив на людину, 

робить її духовно вищою, чистішою, кращою. Більшість художніх та музичних 

образів – це культурно-естетичні ідеали. 

Багато хто вважає, що ми слухаємо музику, тобто сприймаємо звук 

вухами. Воно так справді і є, але тільки відсотків на сім. В основному ж 

сприймає музику все тіло. Звуки створюють енергетичні поля, які примушують 

резонувати кожну клітину нашого організму. Різні музичні твори можуть 
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викликати резонанси – відгуки в різних частинах тіла й органах, але часто один 

твір з багатою гамою звуків, тонів, частот може вплинути на весь організм. 

 Homo Sapiens – Людина Розумна, стала розумною досить пізно, так само 

пізно з'явилася наука – свідчення розвитку її розумових здібностей. Homo 

Musicus – Людина Музикальна, яка слухає музику, створює і виконує ії, - 

старша за Homo Sapiens. 

Якщо порівняти скелети сучасної людини та її попередників, то не форма 

черепа, не його розміри, а розвинена п'ясть руки є характерною ознакою 

скелета стародавньої людини. Існує безпосередній зв'язок між розвитком 

пальців людини та розвитком її мозку. Німецький філософ І. Кант називав 

людську руку виведеним назовні головним мозком. Тож, що тоншу роботу 

виконують наші пальці, то активніші розумові процеси. 

Спів – це теж вид музики, де живим музичним інструментом є голосовий 

апарат людини. Голос людини – це біологічний орган. Коли ми говоримо або 

співаємо, у зовнішній простір лине не більше 20-30 % звука, а решту звукової 

хвилі поглинають наші внутрішні органи, що зумовлює їх вібрування. Ритми 

музичних творів перебувають у діапазоні від 0,6 до 1,5 Гц, що є біологічно 

відчутною частотою, близькою до частоти дихання та серцебиття. Співаючи, 

людина дихає в темпі музики, що й дає змогу відновити стабільну частоту 

роботи органів, порушену через хвороби.  

Щоб добре співати, треба правильно дихати. Тож спів допомагає 

налагодити правильне дихання. А від того, як ми дихаємо, залежить стан 

нашого здоров'я. Фізіологічне, тобто правильне, дихання – це дихання нижньою 

частиною грудної клітки.  

Ранній музичний досвід, а також музична діяльність (спів, рух під музику, 

мyзикування, слухання музики і т.д.) відкривають доступ до вроджених 

механізмів, відповідальних за сприйняття, розуміння музики та розширюють 

використання цих механізмів для утворення інших вищих функцій мозку. 

Безцінний, чудовий, дивовижний. Божий дар людині – голос! За 

допомогою голосу відбувається спілкування між людьми; голос – носій 

інформації, засіб мистецтва. Та голос має різновид – він може бути вокальним, 

співочим. Такий голос торкається відчуття, хвилює Душу людини, має 

властивість чарувати звучанням, яка не залишає людину байдужою. 3 усього 

вищесказаного випливає найважливіше запитання: як вчити дітей, щоб досягти 

найяскравіших результатів у поставленій (проблемі) концепції? На це 

запитання дає повну відповідь методика Д. Є. Огороднова. 

Слово «методика» походить від грецького «методос», що буквально 

означає «шлях до чогось», «спосіб» і відповідає на запитання «як?» «яким 

чином?» його використати. 

Голосовий апарат співака знаходиться під впливом як механічних, так і 

психофізіологічних законів, тому значення основних закономірностей, що 

лежать в основі роботи цього «живого музичного інструмента», є необхідною 

умовою його успішного створення, збереження, вдосконалення та розвитку. 
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Але, на жаль, від природи гарним, готовим до використання голосом, 

володіють окремі індивіди. Переважна більшість людей, маючи вокальні 

задатки, мусять навчатися використовувати свій «музичний інструмент», а 

отже, вміти надавати йому такі умови, щоб він міг легко, зручно і довго 

слугувати своєму володареві. 

Будь-яка методика має послідовність вимог: 

1. Наукова обґрунтованість до кожного дійства учня та педагога; 

2. Комплексність, системність; 

3. Об'єктивність (методика придатна для кожного учня, не тільки 

талановитому); 

4. Реалізація резервів (методика Д. Є. Огороднова дозволяє досягти 

їх); 

5. Увага до якості (поступовість, краще менше, але краще) 

6. Результативність (методика Д. Є. Огороднова відповідає кожному 

пунктові вимог). 

Методика Д.Є.Огороднова відповідає всім цим вимогам та складається з 

п'яти основних вправ: 

1. Художнє тактування; 

2. Художнє читання; 

3. Алгоритм; 

4. Ладові жести; 

5. Дидактичні пісні. 

У класі хорового співу всі вправи є дуже важливими і повинні 

виконуватись безперечно. 

Щодо роботи в класі сольного співу найважливіше значення мають 

вправи з алгоритму та вправи «ладові жести». 

Алгоритм – суворий припис для виконання ряду послідовних рухів, у 

результаті чого отримується заздалегідь запланований результат: 

1. Постанова голосу; 

2. Розвиток усіх музичних здібностей; 

3. Розвиток мовних навичок; 

4. Музична культурна основа розвитку особистості. 

Основа мислення – мова. Основа мовлення – звук. Основа звуку – тембр. 

Основа тембру – голосні звуки. Формування голосу треба починати з голосних. 

Особливе значення в системі рухової діяльності дітей в зв'язку з музикою 

набуло на уроках за методом Д. Є. Огороднова організація руху рук, з 

особливою увагою до руху кисті рук. 

Встановлено, що кисті рук мають представництво в корі головного мозку, 

рівне за кількістю, як і все останнє тіло людини, якщо виключити вокально-

мовний апарат. Останній в свою чергу представлений у корі також дуже 

вагомо, так як і кисті рук. Це говорить про цілеспрямованість використання 

руху рук у вокальній роботі. 

З іншого боку  присутній глибинний зв'язок всієї нашої сфери руху і 
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знову ж таки – особливо рухомість рук – з зоровою сферою. 

Будь-який рух містить в собі зоровий образ, свій малюнок і тому може 

сприйматися (хвилюватися) зорово. Особливо коли цей малюнок подається в 

зображені у вигляді наглядної схеми. 

Друга, найбільш розвинута форма рухів, яка використовується нами при 

вдосконаленні вокальних навичок – це робота з алгоритму. У цьому випадку 

використовується метод наочний алгоритмізації. Схема – алгоритм дається на 

плакаті (див. додатки) у формі вокального етюду в певному музичному розмірі. 

В ту мить вона уявляє собою розпорядження виконання ряду вокально-рухових 

операцій, які виконуються в певному порядку (темпі, метрі та ритмі) і в заданій 

тональності приводить до заздалегідь запланованого результату, а саме – до 

організації оптимальної роботи голосового апарату учня в вокальному режимі, 

іншими словами, до постанови голосу, розвитку вокальних навичок, а також 

загальних музичних здібностей учня. 

Інша не менш важлива вправа – це ладові жести. 

Ладові жести. Лад – емоційний елемент співвідношення сходинок. 

Ладове відчуття – це основа розвитку музичного слуху.  Ладове відчуття є 

головним компонентом музичного слуху і основою загальної музичної людини, 

воно піддається вихованню, розвитку. 

Таким чином розвиток навичок слухання та інтонування ладових 

розв'язань, ведеться в певній послідовності, від найпростішого до більш 

складного. 

На наш погляд, досвід та результат роботи, можна стверджувати, що 

основний путь вокального виховання знайдено. Він міститься в створенні умов, 

при яких формування голосу та вокальних навичок міг би здійснюватися 

природно та послідовно з самого початку і до кінця. 

Ці умови досягаються у вокальній роботі у заздалегідь і добре 

систематизованим вокальним матеріалом. 

З власного досвіду, працюючи за даною методою біля 30 років, визначаю, 

стверджую, що сам процес виховання вокального голосу у дітей в узгоджені з 

жестами як носіями виразності почуттів, душі людини, є дуже творчим, цікавим 

і для дітей і для педагога; розвиваючим музикальність, культуру руху як учнів 

так і вчителів. 

Цікаво, що є творчий показник голосу – тембр: усі діти виконують одні й 

ті ж самі вправи, а тембр у кожної дитини свій, неповторний, тільки їй 

притаманний. 

Підводячи підсумки: 

1. Узгодження рухів голосового апарату та кисті рук розвивають і 

збагачують творчий потенціал кожної людини з десяти років. 

2. Розвиток пам'яті, інтелекту та творчих здібностей мають 

проявитися не тільки у сфері музичної діяльності, а й необхідні для 

повноцінного життя людини не залежно від його соціального становища. 

3. Методика сприяє загальному оздоровленню організму людини у 
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будь-якому віці, стабілізує психіку, що в наш час є дуже актуально. 

4. Методика проявляє себе у вихованні співаків та музикантів не 

тільки любителів та аматорів, а й високопрофесійних спеціалістів. Зараз її 

називають відкриттям XX століття, яке варте Нобелівської премії. 

5. Якщо ми постулюємо, що мета мистецтва музики – розвивати 

творчі сили, виховувати любов до прекрасного, прищеплювати дітям почуття 

особистої гідності, то для досягнення цієї мети є багато засобів, одним з яких є 

також і методика Д. Є. Огороднова. 
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ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЗАБУДОВИ  

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ  

ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ПОЧ. XIX СТ.) 

 

Німецькі колоністи зробили значний внесок у розвиток не лише 

соціально-економічної, а і культурної складової Російської імперії, у тому числі, 

архітектури. Цей вплив, зокрема, можна прослідкувати при аналізі 

особливостей планувальної забудови традиційного німецького сільського 

поселення на Півдні України початкового етапу заселення краю. 

У Маніфесті Катерини II від 22 липня 1763 р. було сформульовано умови, 

на основі яких іноземним переселенцям було дозволено заселяти територію 

Північного Причорномор’я.  

Зокрема, він встановлював, що «…границы волости должны быть 

кругообразны, не менѣе 60-70 верстъ въ окружности, и въ нихъ должно быть 

удобной земли для 1000, семействъ, и въ одной волости должны поселяться 

люди одного и того же вѣроисповѣданія, и, кромѣ того, поселки отдѣльныхъ 

волостей должны быть такъ расположены, чтобы они могли оказать другъ другу 

поддержку. На каждое семейство отрѣзать 30 дес. земли, 15 дес. для пахотной,  

5 дес. сѣнокосу, 5 дес. лѣсу, 5 дес. для усадьбы, сада и пастбища. Колоніи 

должны быть основаны такимъ порядкомъ, чтобы 1/6 всѣхъ земель, какъ 
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пахотной, такъ и другой, можно оставить въ запасъ для будущаго прироста 

населенія, а также должно оставить не занятыми 1/6 всѣхъ усадебъ. Ярмарки и 

базары разрѣшается учредить только въ главныхъ поселкахъ каждой волости» 

[6, с. 27]. 

Було затверджено і загальний «План про заселення Новоросійського 

краю», згідно з яким у розпорядження адміністрації колоній суцільними 

масивами передавалася земля для переселенців: у Катеринославській губернії – 

52 тис. десятин, Херсонській – 263 тис., Таврійській – 214 тис. Згодом такі 

ділянки були визначені й у Бессарабії. Відповідно до аграрного закону 1764 р., 

ці великі степові простори поділялися на округи, а прибутки, одержані від них, 

спрямовувались на погашення витрат по переселенню [2, с. 38]. 

За Маніфестом 1763 р. організовувати будівництво житла для 

новоприбулих мала колоністська адміністрація. На будівництво оселі держава 

виділяла кожній сім’ї колоністів по 100 крб.  

Пункт «г» Маніфесту передбачав, що «…на построение домовъ, на 

завѳденіе къ домостроительству разнаго скота, на потребные къ хлѣбопашеству 

и къ рукодѣлію всякія инструменты, припасы и матеріалы выдавано будетъ изъ 

казны нашей потребное число денѳгъ безъ всякихъ процѳнтовъ, но съ единою 

заплатою, и то по прошествіи десяти лѣтъ, въ три года по равнымъ частямъ» 

[6, с. 29]. 

У 1818 р. для контролю переселенських процесів було створено 

«Попечительный Комитет», який у своєму складі мав посади двох чиновників 

для прийому колоністів та роздачі їм землі (2 500 руб. зарплатні) та землеміра 

(1750 р.) [4, с. 176]. 

Колоністська адміністрація була зацікавлена в тому, щоб переселенці 

будувалися самостійно. Це дозволяло в майбутньому уникнути нарікань з боку 

колоністів на низьку якість житла, зведеного підрядниками. Мав вигоду від 

такої практики і колоніст, оскільки йому списувався борг на ту суму, в яку 

оцінювалось його будівництво. Перевага цього підходу полягала також у тому, 

що німці отримували можливість застосувати свої традиції на практиці, а 

властиві їм раціоналізм та практичність дозволили у непростих умовах 

будівництва відшукати його оптимальні варіанти. 

Сільські поселення німецьких колоністів були розташовані згідно із 

офіційно затвердженим планом, по формі нагадуючи франконсько-ельзаський 

стиль, який був найбільше представлений в Тюрінгії, Північному Рейні і 

Вестфалії. Своєю назвою зобов’язаний державі Франконії, яка існувало тут у 

Середньовіччі. 

Зведення більшості архітектурних об’єктів та населених пунктів 

Німеччини поч. ХІХ ст. відповідало переважаючим формам классицизму. У його 

основі лежать ідеї раціоналізму, що знайшли яскраве вираження в філософії 

Рене Декарта. Художній твір, з точки зору класицизму, має будуватися на 

підставі строгих канонів, тим самим виявляючи стрункість і логічність самої 

світобудови. Простота і відсутність розкоші були характерними і для німецької 
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архітектури того часу. 

Сільські поселення колоністів відносились до типу, відомого в Німеччині 

як «довгі села». В Ельзасі, наприклад, є село Шлеталь, відоме як «найдовше 

село Франції», викладене однією довгою вулицею довжиною 3 км. А у 

південній частині Пфальцу існує місто Кандель, відоме як «довгий Кандель», 

чия єдина вулиця довжиною майже 4 кілометри. У колоніях «будинок-двір» 

знаходився по обидва боки вулиці, яка, зазвичай, мала ширину 30-60 метрів і 

часто досягала довжини 1-2 км. [9, с. 119]. 

В основі композиційно-планувальних типів колоній покладено лінійний 

тип поселення. Усі поселення відзначаються прямолінійністю і значною 

шириною головних доріг. У зв'язку з сільськогосподарською орієнтацією 

господарства поселення набувають великих розмірів з малою щільністю 

забудови: площа типової ділянки коливається від 0,1 до 0,4 га залежно від 

величини виділеної території і кількості поселенців. 

Житлові будинки розташовувались вздовж вулиці з малими рівномірними 

відстанями. У дрібних ділянках, де житлові будинки утворюють єдиний 

комплекс зі стайнями, вони розташовані торцем до вулиці. 

На початку колонізації, а також в дрібних колоніях замість кирх служили 

молитовні будинки або каплиці, розташовані серед рядової забудови чи на 

периферії поселення. Кирхи і молитовні будинки початково зводились на основі 

дерев'яного каркасу; наприкінці ХІХ ст. сакральні споруди перебудовуються в 

цегляних конструкціях. 

Генеральні плани колоній передбачали організацію благоустрою, 

озеленення, зведення малих архітектурних форм. Вулична мережа у колоніях 

передбачала функціональну і типологічну диференціації. У лінійних колоніях 

основа планування – головна вулиця – у межах поселення значно 

розширювалась, випрямлялась і виконувала функції площі. У поселеннях зі 

складнішими планувальними структурами на перехресті головних вулиць 

формувалася площа як композиційний центр планувального закладення, в 

окремих випадках на перетині основних осей зводилась кирха [3, c. 75]. 

Для системи водозабезпечення нормативи передбачали, окрім криниць у 

кожному дворі, на кожних 8 житлових будинків одну громадську криницю. 

Криниці у малих поселеннях розташовувались всередині сіл, переважно на 

перехрестях, у великих – додатково в кінці села. 

У результаті, на пустинних раніше землях постали просторі поселення із 

добротними вулицями. Етнограф В. Бабенко, який неодноразово бував у 

німецьких колоніях Катеринославській губернії, писав, що вони «являли собою 

зразок всього: найправильнішого розташування вулиць, провулків і площ, 

упорядкованих у багатьох випадках на європейському рівні. Підведені сади і 

дерева навколо садиб, прекрасні, правильні будівлі, чистота й охайність… 

упадають в очі кожному відвідувачу цих місць» [3, с. 76]. 

Зі спогадів офіцера генерального штабу в Херсонській губернії 

підполковника А. Шмідта дізнаємося: «Усі німецькі колонії в окрузі 
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відзначалися чітким плануванням дворів. Вулиці в населених пунктах були 

прямими і широкими, щоб не дуже забруднювалися у бездоріжжя. Будинки, 

здебільшого споруджені з фронтонами, перпендикулярно впиралися у вулиці, 

дахи були з соломи чи очерету. Сусідні будинки з’єднувалися між собою 

високими огорожами. На вулиці біля кожного двору влаштовувалися 

обгороджені квітники» [1, с. 76]. 

А рейхсканцлер Німеччини Отто фон Бісмарк, підсумовуючи загальний 

внесок колоністів у розвиток господарства Російської імперії писав: «…своєю 

старанністю та благоустроєм колоністи будуть примножувати, без сумніву, 

економічну могутність Росії. Для Німеччини вони як повноправні громадяни і 

платники податків назавжди втрачені» [8].  
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ПРОЕКТНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ БІБЛІОТЕЧНО-

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Однією з важливих питань сучасної освіти є її якість. Оскільки сучасне 

суспільство потребує ініціативних, конкурентоздатних, соціально-зрілих, 

креативних молодих спеціалістів, які б були орієнтовані на самореалізацію в 

обраній сфері, здібних адаптуватися до соціальних змін соціуму, то якість 

освіти сьогодення – це орієнтація не тільки на засвоєння студентами певної 

суми знань, а й розвиток пізнавальних здібностей особистості, її важливих 

компетентностей. Отже, сучасна освіта повинна бути ресурсом підготовки 

спеціалістів, здібних сприймати нові підходи в науці, технології, бізнесі тощо. 

Однією з технологій освіти є проектне навчання, що передбачає метод 

проектів. Проектне навчання – це «освітня технологія, націлена на придбання 

учнями нових знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, 

формування у них специфічних умінь і навиків завдяки системній організації 

проблемно-орієнтованого навчального пошуку» [1]. Проектна діяльність – один 

з методів, спрямований на вироблення самостійних дослідницьких умінь, що 

сприяє розвитку творчих здібностей і логічного мислення, об'єднуючий знання, 

отримані в ході навчального процесу [2].  

Питання проектного навчання вивчалися зарубіжними та вітчизняними 

дослідниками: В. Гузєєвою, О. Крюковою, О. Пехотою, О. Полат, Л. Савченко, 

І. Чечель та ін. Дослідниками розглядались питання термінології; діяльнісного 

компоненту проектного навчання; особливостей проектного навчання та 

проектувальних вмінь учнів, студентів; класифікації проектів навчання та ін. 

Основними моделями методу проектів дослідники визначають наступні:  

 модель (концепція) прагматичного навчання Джона Дьюї (США), у якій 

започатковані ідеї побудови навчання на активній основі через доцільно-

мотивовану діяльність учня у співвідношенні з його особисто-визначеним 

інтересом; 

 модель Вудворта, при якій учні спочатку вивчають матеріали, набувають 

знань і навичок, які їм знадобляться для конструювання проектів; 

 модель Річардса, яка припускає «занурення у проблему, її 

фундаментальне дослідження» [3]. 

Поряд з основними моделями методу проектів, що отримали світове 

значення, треба відзначити і близькі до проектних технологій навчання системи 

організації занять: лабораторний план організації занять, запропонований 

О. Паркхерст (початок XX ст., США), при якому учні працювали над 
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матеріалом самостійно і здавали звіт під час виконання проекту; «План 

Трампа» – система навчання, розроблена професором педагогіки зі США 

Ллойдом Трампом (60-ті роки XX ст.). У 80-х роках план Трампа був 

модернізований у лекційно-семінарську систему навчання [4].  

Упровадження інформаційних технологій, зміна соціальних функцій 

бібліотек сприяють змінити вимоги до підготовки бібліотечно-інформаційних 

кадрів, заохотити студентів до креативного мислення, упровадити інноваційні 

технології освіти. «Трансформується не лише сфера, для якої готуються 

фахівці, а й характер знань та професійної поведінки бібліотекарів» [5]. 

Проектування в бібліотечно-освітній галузі орієнтоване на самостійну 

діяльність студентів – індивідуальну або групову. У різні роки підготовки 

майбутніх бібліотекарів викладачами Миколаївської філії (нині Відокремленого 

підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету 

культури і мистецтв) використовувалися наступні види проектів: 

 Дослідницькі проекти. Вони потребують чіткої структури, актуальності, 

мети, об’єкта, предмета дослідження, визначення методів тощо. 

Результатом таких проектів стало написання дипломних робіт (з 1975 р.), 

курсових і бакалаврських робіт, текстів доповідей на науково-теоретичні 

та науково-практичні конференції, підготовка наукових робіт на 

олімпіади та конкурси. Тематика таких дослідницьких проектів за ці роки 

різноманітна: запропонована викладачем, студентом або за замовленням 

практики (провідних бібліотек міста Миколаєва за не розробленими 

проблемами). Прикладом спільного дослідницького проекту можна 

назвати проект з вивчення історії бібліотечної справи Миколаївської 

області кафедри бібліотекознавства і бібліографії Миколаївської філії з 

Миколаївською обласною універсальною бібліотекою ім. О. Гмирьова. 

 Інформаційні проекти. Даний вид проекту може розглядатися модулем 

дослідницького проекту. Цей вид проектів спрямований на збирання 

інформації про об’єкти, явища інформаційної та бібліотечної сфери, 

аналіз та узагальнення цієї інформації. Як і дослідницькі проекти , вони 

потребують чіткої структури та можливості її зміни у ході роботи над 

проектом. Результатом таких проектів є презентації; наукові доповіді; 

статті (під керівництвом викладача); обговорення на тематичних круглих 

столах, читацьких об’єднаннях бібліотек, заходах молодіжної секції 

Миколаївської обласної бібліотечної асоціації; на навчальних предметних 

конференціях, проведених автором за дисциплінами 

«Документознавство», «Документні ресурси бібліотек», «Управління 

сучасною бібліотекою», «Бібліотечна професіологія». 

 Творчі проекти. Цей вид проектів бібліотечно-інформаційної освіти не 

має детально-опрацьованої структури діяльності учасників (студентів), 

вона змінюється, упорядковуючись кінцевому визначеному результату. 

Формами представлення виступають проекти масових заходів бібліотек, 

буктрейлери, електронні бібліографічні покажчики, віртуальні книжкові 
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виставки, проекти виставок-інсталяцій, веб-сайтів бібліотеки, макет 

електронної бібліотечної газети, тематичні бібліотечні проекти, ігрові 

проекти, проекти профорієнтаційних квестів з презентацією професії; 

інтерактивні вікторини тощо.  

 Практично-орієнтовані проекти. Цей вид проектів орієнтований на 

інтереси учасників. Прикладом підготовки такого проекту є участь 

студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і 

бібліографія» в Ярмарці ідей (Миколаїв, 2015 р., Миколаївська обласна 

бібліотека для дітей), на якій студентські проекти були «куплені» 

окремими бібліотеками України і впроваджені в практику їх роботи.  

Таким чином, на противагу традиційній системі навчання, що заснована 

на запам’ятовуванні нового матеріалу, впроваджується система проектного 

навчання, в якій пріоритетним є процес самостійного пізнання. 

Навчальне проектування в університетській бібліотечно-інформаційній 

освіті можна розглядати як навчально-виробничий експеримент. З одного боку 

воно виступає методом навчання майбутніх бібліотекарів, а з іншого – засобом 

практичного застосування засвоєних знань та умінь. Проектне навчання 

«сприяє формуванню як критичного, так і творчого мислення, тому що 

використовує безліч дидактичних підходів: навчання в справі, незалежні 

заняття, спільне навчання, мозковий штурм, рольова гра, проблемне навчання, 

дискусія, групове навчання» [6]. 

Отже, використання методу проектів у сучасній бібліотечно-

інформаційній освіті дозволяє реалізувати особистісно-діяльнісний і 

особистісно-орієнтований підходи до освіти особистості. Ці підходи базуються 

на застосуванні знань і вмінь, отриманих під час вивчення різних фахових 

дисциплін на різних етапах навчання, інтегрувати їх у процесі роботи над 

проектом. Це забезпечує позитивну мотивацію, диференціацію у навчанні, 

активізує самостійну творчу діяльність студентів – майбутніх працівників 

інформаційної сфери, під час виконання проекту. Освіта повинна стати 

ресурсом підготовки спеціаліста, а проектна діяльність – альтернативою 

аудиторного навчання. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ СУПРОВІД СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК  

 

Одним із характерних явищ сучасного етапу розвитку суспільства є 

використання інформаційних технологій, серед яких пріоритетне місце 

належить мультимедійним технологіям. 

Мультиме діа (лат. Multum + Medium) – комбінування різних форм 

представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і 

графічної, або, останнім часом все частіше – анімації і відео. Це поняття, що 

означає сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також 

нерухомих і рухомих образів. Так, мультимедійна база даних буде вміщувати 

текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці, і все це має однаково 

легкий доступ [1]. Отже, мультимедійний контент об’єднує текст, рухомі та 

нерухомі зображення та звук. Завдяки використанню цих елементів 

мультимедійні ресурси забезпечують супровід сучасної соціокультурної 

діяльності публічних бібліотек. 

Мультимедійні технології «привернули значну увагу бібліотечних 

фахівців, бо саме вони на сьогоднішній день є найбільш сучасним напрямом 

використання інформаційно-комп’ютерних технологій в бібліотечній сфері» 

[2]. Серед дослідників, які зверталися до розгляду діяльності бібліотек із 

залученням мультимедіа можна відзначити Л. Кислюк, Т. Колесникову, 

О. Литвиненко, Т. Ляшенко, О. Малиновського, А. Ржеуського, 

Н. Веретеннікову, Н. Кунанець, Г. Шемаєву, О. Шликову та ін. 

Мультимедіа як багатоваріантне середовище сприяє поєднанню в одному 

програмному продукті тексту, графіки, аудіо та відеоінформації, анімації, 3D – 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF
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графіки, що сприяє підготовці різних форм соціокультурної діяльності на 

новому рівні, підвищенні ефективності їх проведення. 

Слід відзначити, що завдяки мультимедійним технологіям інформація 

подається у різній формі, що, у свою чергу, сприяє кращому її сприйняттю та 

запам’ятовуванню, активізації емоційного впливу на користувача. Серед 

можливостей мультимедійних технологій можна відзначити використання 

великого обсягу інформації, створення власних бібліотечних продуктів, ігрових 

елементів, супроводження одних елементів іншими тощо. 

Однією з найбільш поширених форм мультимедіа є презентація, яка 

виступає як ілюстрація до різних форм соціокультурної діяльності. 

Бібліотеками України використовуються майже всі запропоновані для 

презентації види інформації (текстова, аудіо, відео, анімація та ін.). Це збільшує 

тривалість роботи з підготовки заходу, відбору найефективніших форм, 

перегляду великого масиву комп’ютерного ілюстративного матеріалу або 

створення власного. На сайтах окремих бібліотек подані рекомендації щодо 

критеріїв відбору інформації для презентації на масовий захід із застосуванням 

мультимедіа [3]. Також особливістю є те, що показ різних об’єктів (слайдів, 

фотографій, ілюстрацій тощо) здійснюється на великому екрані та 

супроводжується художнім читанням, музикою, документальними 

аудіозаписами. Публічні бібліотеки майже не представляють презентації, 

підготовлені до масових заходів на сайтах своїх бібліотек, відзначаючи тільки 

факт їх проведення та фотозвіт.  

Мультимедійний супровід у формі презентації використовується і в 

роботі клубів та читацьких об’єднань за інтересами, де презентації підготовлені 

як працівниками бібліотек, так і членами клубів. Також має місце використання 

DVD, музичних компакт-дисків, ресурсів Інтернет. Мультимедійний супровід 

засідань клубів за інтересами підсилює емоційне сприйняття інформації, 

психологічний характер її усвідомлення, дає поштовх до дискусії та 

обговорень. 

Мультимедійні засоби містять постійно розвиваючий креативний 

потенціал, що дозволяє урізноманітнити таку форму соціокультурної діяльності 

як бібліотечний театр. Так, музичний супровід, слайд-презентації, фотоколажі, 

ілюстрації, уривки з відеофільмів та інші засоби старанно зібрані і представлені 

в спектаклях театру «Как на наши именины» Херсонської обласної бібліотеки 

для дітей ім. Дніпрової Чайки [4]. Вони допомагають створити неповторну 

атмосферу колишніх років, доповнюють образи героїв, наповнюють 

бібліотечний простір елементами театру, сприяють глибині засвоєння 

інформації, зосередженню уваги глядача. 

Медіатехнології можна розглядати як шлях у майбутнє сучасних 

бібліотек. Уже майже традиційними в бібліотеках стали віртуальні виставки, 

створення відео кліпів, віртуальних екскурсій, віртуальних подорожей, медіа-

оглядів, медіа-путівників, буктрейлерів, блогів, мультимедійних ігор тощо. 
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Ознакою сучасності є підготовка бібліотеками різних типів і видів 

власних блогів. Публічні бібліотеки Півдня України не є виключенням. Блоги 

як публічні щоденники бібліотеки та бібліотекарів сприяють рекламі бібліотеки 

та її ресурсів, об’єднуючи людей у віртуальному середовищі за інтересами, 

проблемами, що обговорюються, іншими ознаками. Найбільш відомими 

блогами публічних бібліотек південного регіону є «Библиографическая 

авоська», «Анатомия жизни», «Арт_библиотека», «Блог краеведов» (Одеська 

міська бібліотека ім. І. Франка); «Бібліотечний дім» (Херсонська ЦБС, б/ф №6); 

«Нова Каховка бібліотечна» (блог Каховської ЦБС); «Курс на Корабельний» 

(ЦБС м. Миколаєва, б/ф №18), аудіоблог «Звуковий силует Миколаєва» (ЦБ 

ім. М. Л. Кропивницького) та ін. Позитивною тенденцією вважається створення 

блогів районними і сільськими бібліотеками. 

Обласними та окремими міськими бібліотеками підготовлена низка 

новітніх ресурсів – буктрейлери, віртуальні виставки. Найпотужніше вони 

представлені на сайтах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки 

[5], Херсонської [4] та Миколаївської [6] обласних бібліотек для дітей, 

Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького [8] та 

використовуються і при проведенні масових заходів бібліотек. Специфічним 

власним ресурсом обласних бібліотек для дітей є створення ЗD книжок 

(Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна) [6] та веб-іграшок 

(Херсонська обласна бібліотека для дітей) [4], екскурсій бібліотекою і 

віртуальних тематичних екскурсій [3,4,5,6,7,8,9]. 

Завдяки інформаційним технологіям змінюються шляхи отримання 

інформації, відбору інформації для задоволення різноманітних потреб: 

пізнавальних, духовних, наукових.  

Дослідники відзначають, що для організації ефективного інформаційного 

обслуговування користувачів слід використовувати широкий спектр форматів 

подання мультимедійних продуктів. Для створення різноманітних документів, 

бібліотекарями використовуються різноманітні формати: VRMD – для 

створення 3D об’єктів; AVI – для записування і зберігання аудіовідеоданих; 

MIDI – для опрацювання комп’ютерної партитури; SWF – для зберігання 

анімовних векторних об’єктів та векторної графіки в стисненому вигляді [10]. 

Таким чином, використання мультимедійних ресурсів публічними 

бібліотеками активно впливає на якість, наочність, ефективність проведення 

заходів, а також і затребуваність соціокультурної діяльності. Бібліотеки 

«забезпечують новий рівень спілкування на засадах мультимедійних 

технологій; розширюють спектр форм і засобів інформаційного обміну; 

поширюють елемент творчого підходу» [11]. Використання мультимедійних 

продуктів в соціокультурній діяльності стимулює обмін культурними і 

загальносуспільними цінностями. 
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ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

Поняття культура – складне і багатогранне. Від культури залежить 

відношення людини і до виробництва, і до природи, і до іншої людини. 

Культура виховує людину. Уся культура повинна сприяти духовному і 

моральному підвищенню рівня людини. Світогляд, ствердження життя лише 

тоді стають справжньою культуростверджуючою силою, коли вони поєднані з 

етикою. Культура виконує наступні функції: 

- пізнавальну, спрямована на пізнання навколишнього світу, самих себе, 

формування свого ставлення до інших суспільних систем; 

- інформативну, яка сприяє передачі соціального досвіду від покоління до 

покоління, від епохи до епохи, від однієї країни до іншої; 

- комунікативну, яка сприяє засвоєнню культурної спадщини через 

безпосереднє та опосередковане спілкування; 

- семіотичну, яка за допомогою мови жестів, танцю, музики сприяє 

міжнаціональному спілкуванню людей, особливо мовою науки, формул тощо; 

- регулятивну, яка реалізується з допомогою певних норм, засвоєння яких 

необхідне кожному для успішної адаптації в суспільстві. У праці, побуті, 

міжособистісних відносинах культура так чи інакше впливає на поведінку 

людей та їх вчинки, на вибір тих чи інших матеріальних і духовних цінностей, 

опираючись при цьому на мораль та право; 

- аксіологічну, яка відображає важливий якісний стан культури. Досвід 

засвідчує, що саме система цінностей формує в людини певні ціннісні потреби, 

її орієнтацію. Рівень культури будь-якої людини оцінюють за характером і 

якістю цих потреб, її духовних орієнтирів; 

- світоглядну, що виявляється у забезпеченні синтезу в цілісну і 

завершену форму системи чинників духовного світу особи – пізнавальних, 

емоційно-чуттєвих, вольових тощо. Світогляд забезпечує органічну єдність 

елементів свідомості через сприйняття й розуміння світу не в координатах 

фізичного простору й часу, а в соціокультурному вимірі; 

- виховну, яка є універсальним фактором саморозвитку людини.  

На нашу думку, виконання цих функцій культурою повинно сприяти 

поліпшенню соціальної безпеки держави. 

Потреба в культурних благах – одна із найважливіших у життєдіяльності 

людини. Законом України [1] до державних соціальних нормативів у сфері 

обслуговування закладами культури включаються: перелік та обсяг 
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безоплатних послуг, які надаються населенню закладами, підприємствами, 

організаціями та установами культури; показники якості надання населенню 

послуг закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;  

нормативи забезпечення населення закладами, підприємствами, організаціями 

та установами культури. До мінімальних потреб культури віднесено: 

відвідування театрів, кінотеатрів, клубів, музеїв, парків, зоопарків, 

заповідників, цирків, музичних установ, бібліотек 6 разів на рік на одну особу, 

придбання книг у кількості 6 штук. Проте, на жаль, нині не враховуються 

сучасні потреби суспільства й особистості в культурних послугах з 

урахуванням прожиткового мінімуму та рівня мінімальних соціальних потреб; 

морально і матеріально застарілої бази культурних закладів тощо. 

Матеріально-технічна база сфери культури на початок 2016 року в 

Україні представлена 17,2 тис. од. закладами клубного типу, 17,3 тис. од. 

масових та універсальних бібліотек, 1,1 тис. од. демонстраторів фільмів, 

564 музеями, 113 професійними театрами та 73 концертними організаціями [2]. 

Упродовж 2005 - 2015 рр. скоротилася на 4,1 % мережа закладів культури 

клубного типу, на 3,6 % масових та універсальних бібліотек, на 2,8 % мережа 

професійних театрів. 

Серед усіх закладів культури і мистецтв в Україні найпоширенішими 

залишаються масові та універсальні бібліотеки. Нині вони стають важливим 

культурологічним центром, джерелом інформації та місцем неформального 

спілкування для мешканців багатьох регіонів країни. Особливо це стосується 

сільських жителів, для яких бібліотека є фактично єдиним джерелом отримання 

інформації, оскільки на відміну від міських жителів у більшості випадків не 

мають доступу до всесвітньої мережі Інтернет [3, с. 317]. На сьогодні значна 

частина приміщень масових та універсальних бібліотек розміщена у будівлях, 

які не відповідають сучасним вимогам. Так, у 2015 р. в Україні 12 % масових та 

універсальних бібліотек потребували капітального ремонту та 0,3 % перебували 

в аварійному стані. Найбільше масових та універсальних бібліотек, які 

потребують капітального ремонту зосереджено у Херсонській області. Слід 

зазначити, що у Полтавській області та, навіть, у столиці кожна третя 

бібліотека потребує капітального ремонту. 

Центром культурних надбань є музеї, які завжди славилися своїми 

фондами та можливістю доступу до них населення. Загальна кількість 

предметів основного фонду музеїв України становить 12,5 млн одиниць, з яких 

2,1 млн зосереджено у музеях Києва та 1,2 млн – Львівської області. До 

Державного реєстру національного культурного надбання віднесено 12 млн 

одиниць. Основні фонди музеїв постійно поповнюються. Частина вибуває у 

зв’язку з високою зношеністю. Серед регіонів, де особливо помітний рух 

основних фондів, є Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська області. 

Однією з основних проблем в діяльності музеїв у державі є старіння основних 

фондів. Так у 2015 р. 8,3 % основних фондів музеїв потребували реставрації. 
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Друкована продукція, продукція радіо і телебачення не завжди є соціально 

безпечними. Нерідко демонструються фільми, які потім зумовлюють 

асоціальну поведінку молоді. До цього часу україномовні видання становлять 

менше половини всіх видань. 

Сьогодні ж, на жаль, наростає в суспільстві розчарування. Ринкові 

реформи стали великим тягарем для більшості громадян, розшарування 

суспільства за добробутом і власністю, постійне невиконання державою своїх 

обов’язків, корупція серед чиновників, непрацездатність органів правопорядку 

підірвали довіру до публічних інститутів. 

Загрозу для розвитку культури складають, на нашу думку, наступні 

негативні тенденцій в сфері культури: 

- скорочення мережі парків та бібліотечних фондів; 

- припинення спорудження об’єктів культурного призначення; 

- деідеологізація культури та ліквідація державної монополії на культуру; 

- приватизація та комерціалізація культури; 

- зниження відвідувань театрів, кінозалів, музеїв, бібліотек; 

- зростання в побуті елементів антикультури (наркоманії, злочинності, 

корупції тощо). 
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ХУДОЖНІ ОБРАЗИ ТВОРЧОСТІ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ  

(ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ УКРАЇНИ, 

НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА Т. ЯБЛОНСЬКОЇ) 

 

Видатна українська художниця Тетяна Яблонська (11 (24) лютого 1917 - 

17 червня 2005) посідає одне з чільних місць у сучасному українському 

живописі, проте загальне визнання не говорить про класичну одноманітність 

творчості майстрині. Навпаки, від тридцяти років, періоду учнівства, до нашого 

часу роботи Т. Яблонської настільки відрізняються за стилем, що, здається, їх 

авторами були щонайменше десяток художників. І імпресіоністичний ніжний 

пейзаж, і енергійна побутова замальовка, і глибокий психологічний портрет їй 

однаково підвладні. 

Тетяна Нилівна Яблонська ще в молодості ставши двічі лауреатом 

Державної премії СРСР, власниця почесних звань, титулів і багатьох нагород, 

здавалося, могла б дозволити собі випробовувати задоволення своїми творчими 

досягненнями. Від її мистецтва більш ніж природно було б чекати стабільності 

стилю, постійності пластичної манери. Проте з десятиліття в десятиліття ми 

зустрічали її ім'я серед тих, що зачинають нові тенденції, серед тих, хто шукає в 

мистецтві нові шляхи. 

У сперечаннях критиків навколо "нової" Яблонської, як правило, 

найпереконливішим аргументом була художня якість її робіт, точність 

знайденого образу, значність вираженої думки. Ось чому "феномен Яблонскої" 

можна зрозуміти, звернувшись до її етапних творів, що стали найбільшими 

досягненнями майстра [1, 102-107]. 

У "Хлібі" художниці вдалося здолати свою минулу прихильність до 

окремого факту, до дрібниць життя, піднятися до вираження почуттів і 

переживань, що виходять за межі особистого досвіду однієї людини. Щирість і 

життєвість почуття перекривали ті моменти в пластичній структурі картини, які 

сьогодні особливо виявляють неадекватність задуму. 

У закінченості і сумлінності опрацювання форми в "Хлібі" позначився 

вплив полеміки тих років про шляхи реалістичного мистецтва, про те, якій має 

бути тематична картина. Більше раннє полотно Т. Яблонської "Перед стартом" 

(1947) отримало негативну оцінку за надмірне, на думку критиків, захоплення 

імпресіоністською плямою, барвистою свободою [2, 32]. 

А тим часом у "Хлібі", несвідомо або свідомо, Яблонська прагнула 

передусім передати емоційний під'йом, загальний настрій, а не, так би мовити, 

конкретний трудовий процес. Ось чому тут було певне протиріччя між 

https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
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емоційністю задуму і формою його втілення. Проте упродовж роботи 

художниця постійно боролася з описовістю, як би відчуваючи небезпеку впасти 

в натуралізм. Так, своїх героїнь вона одягає в одяг, який колгоспниці 

полтавського села Летава, де створювалося полотно, вже не носили, в просторі 

білі сорочки, мальовничі широкі спідниці із строкатою облямівкою "лиштвою", 

що нагадують український національний костюм. Можливо, у цій, боязко 

національно-романтичній ноті, що ще звучала, так само як і в тяжінні до 

монументальної форми, масштабного узагальнення, вже вгадувалася "інша" 

Яблонська – Яблонська 60-х років. 

Помітну роль в творчому розвитку майстра зіграли поїздки кінця 50-х 

начала 60-х років у Вірменію, у Полісся, у Закарпаття. Вони загострили її чуття 

до національно характерного, самобутнього. У картинах "Святковий вечір" 

(1960) і "На ярмарку в Солотвині" (1959) вже виразно бачаться нові джерела 

творчості. Вона вдивляється в народні свята, у барвисті видовища базарів, 

ловить неповторність пластики рухів, статі, осанки людини ("Гуцул Юрко 

Яновський", 1957; "Димитру Бокач", 1963 та ін.), зачаровується мальовничою 

свободою національного костюма, місцевими ремеслами, народним мистецтвом 

[3, 9]. 

Тісні творчі контакти з колегами із Закарпаття виявилися для неї 

надзвичайно плідними. Твори Яблонської початку 60-х років ("Молода мати", 

"Гончар") і особливо 1966-1970 років створені під впливом і у дусі народного 

мистецтва. У нім вона бачила найпереконливіше втілення вічних людських 

цінностей, що зберігаються в глибинах народного життя, в душі народу, живих 

і повнокровних традиційних пластах, що живлять мистецтво і понині. 

В образах цього циклу полотен переважає типологічна узагальненість, 

герої символізують ті одвічні моральні якості, якості народної душі, як вони 

трактувалися в самому народному мистецтві. 

Картина "Життя (Родоначальниця)" (1966) є смисловим центром полотен 

цього циклу. У ній відбилися, також навіяні народним мистецтвом, уявлення 

про кругообіг людського життя, про вічне оновлення землі і природи. 

Укрупнений показ життєвих зв'язків і стосунків, жадання граничної 

стислості, лаконізму образів іноді оберталися спрощеністю, схематизмом. Такі 

полотна циклу "Українські мотиви", як "Наречена" (1966) або "Писанки" (1968), 

виділяються більшою композиційною просторовістю і колірною пластичністю. 

Інші – як " Колиска" (1968) або " Обручені" (1966) – в силу виразної симетрії 

площинної композиції виглядають образотворчими формулами певних понять. 

У гарячих суперечках про шляхи сучасної станкової картини, що розгорілися в 

60-ті роки, висловлювалися сумніви в правомірності використання 

орнаментально-декоративних структур, таких властивих народному мистецтву, 

в станкових композиціях. Кращі роботи Яблонської доводили можливість 

такого поєднання "образотворчого фольклору" з майстерністю живописця-

станковиста. 

Яблонська вчилася у народного мистецтва лаконізму стилю, смислової 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 163 
 

насиченості зображення, майстерності декоративного узагальнення. У цей 

період все, що зображує художниця, будь то пейзаж або жанрова сцена, – все 

несе друк прагнення відволіктися від прозаїчної конкретності речей і передати 

узагальнювальний, філософський сенс явища, свій роздум про життя ("Юність", 

1969; "Обручка", 1970; "Дніпровські коси", 1971) [4, 17-19]. Це був головний 

урок, найбільше досягнення її мистецтва цього часу. Картина "Безіменні 

висоти" (1969) стала підсумком не лише пошуків періоду 60-х років, але, 

можливо, в найвищому ступені сконцентрувала творчі і моральні проблеми 

багаторічного шляху художниці. 

По жанру "Безіменні висоти" можна визначити як героїчний пейзаж, за 

змістом – як реквієм. У полотні 1969 року трагічна тема війни, пережитої 

народом, загальнолюдська широта і значущість теми дозволили Яблонській, 

піднятися до масштабного філософського узагальнення. 

Яблонська як майстер, міцно пов'язаний з національними традиціями 

життя України, завжди мала інтерес до теми людини і його землі. Упродовж 

десятиліть своєї роботи вона утілювала різні аспекти цієї усеосяжної 

проблематики: від бадьорих, радісних, таких земних героїнь післявоєнного 

"Хліба" (1949) до майже ідилічного образу однієї з останніх робіт "Льон" 

(1977). Проте незважаючи на успіх, який мали полотна "Українського циклу", 

художниця починає випробовувати творче занепокоєння, потребу у вираженні 

складніших, тонших взаємовідносин людини і світу. 

Одним з найглибших і закінчених результатів її естетичних пошуків 

початку 70-х років стала робота "Вечір. Стара Флоренція" (1973). Зображена 

спиною до глядача, художниця сидить біля розкритого вікна готельного 

номера. Ми разом з нею захоплені спогляданням краси і спокою древнього 

міста [3, 16]. 

Виявивши глибоку цікавість до дослідження гармонії людини і 

навколишнього світу, Яблонська знову опиняється біля початку нового 

образно-художнього напряму в живописі 70-х років. 

Останніми роками художниця все наполегливіше працює над проблемами 

живописного середовища. Але це вже не той м'який пленер, світло і повітря в 

картині, які її так займали раніше, в 40-і роки або у кінці 50-х. І не декоративна 

стихія, як в роботах українського циклу. Її цікавить тепер набагато складніша 

взаємодія предмета і простору, фігури і середовища, чим в ясних і спокійних 

"ренесансних" полотнах початку 70-х років. Мабуть, можна було б сказати, що 

Яблонська прагне до більшої внутрішньої цілісності, мальовничої монолітності 

твору, щоб полотно сприймалося як закінчене в собі ціле, особливий світ, який 

вимагає вдумливого, уважного досягнення. 

Майстри Ренесансу, що втілювали образи гармонії, стають для неї 

безцінною школою. Але на відміну від раннього періоду, коли Яблонська 

багато працювала на натурі, пейзажі 70-х років вільні від відчуття природи як 

даності, як частини світу, що реально оточує нас, з його повсякденністю і навіть 

прозою. Пейзажні образи пронизані поетичним, ліричним початком. Такі 
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полотна, як "Весна на околиці", "Дуб", "Біля річки" (все 1976), деякими рисами 

стилю і світовідчуття нагадують відомі класичні твори живопису XIX століття. 

Вона уважно вивчає спадщину імпресіоністів, особливо К. Писсарро. Ці роботи 

відмічені витонченістю і красою живопису, класичною гармонійністю і 

мудрістю почуттів. 

У той же час ускладнюються і завдання образного змісту картини. Але 

перш ніж перейти до розгляду важливої для цього етапу творчості художниці 

полотна "Льон" (1977), слід сказати, що затвердження станкової природи 

картини у кінці 60-х початку 70-х років стає актуальним для усього радянського 

живопису в цілому. Цьому процесу передував тривалий "діалог" станкового 

полотна з монументальним живописом і з картиною-панно 60-х років, що 

значною мірою перебувала під впливом фрески, плакату – масових видів 

мистецтва, що зверталися не до одного окремого, а до багатьох глядачів відразу 

[3, 17]. 

Після полотна "Вечір. Стара Флоренція" Яблонська шукає можливості 

передати інший відтінок світовідчуття, більш напружений, складний. 

Можливо, саме так можна пояснити появу незвичайного на перший 

погляд полотна "Льон", задуманого як картина в старовинному смаку з 

алегоричним змістом. Зображена тут жінка, у білому одязі, з снопом льону в 

руках, немов злита з щільним барвистим сутінком, з навколишнім пейзажем. 

Жінка, що стоїть серед скошеного льону, є уособленням властивих йому 

природних якостей – чистоти, міцності, тонкої витонченості. 

У тій увазі, яка приділена в картині селянському костюму, відчувається, 

що Яблонську в роботі над цим полотном продовжували хвилювати питання 

національної своєрідності, національного колориту. 

Міняючись з роками і десятиліттями, мистецтво Тетяни Яблонської 

поглиблює свою добру, людяну суть, завжди залишаючись щирим, 

щиросердим, відкритим світу і людям. 

У 1999 році в Яблонської стався інфаркт, унаслідок чого в неї відмовила 

права рука. Але тяга до мистецтва виявилася сильнішою за хворобу – Тетяна 

Нилівна навчилася малювати лівою. Від олійних фарб довелося відмовитися й 

перейти на пастелі. Не маючи змоги багато рухатися, художниця ще раніше 

поставила мольберт біля вікна. З'явилася серія робіт під назвою "Вікна". 

Пізніші свої картини Яблонська жартома приписувала до творчого періоду 

"постінфарктизму". 

Серед її досягнень – членство у Спілці художників України (з 1944), 

викладач Київського державного художнього інституту (1944-1953, 1966-1973), 

депутат Верховної Ради Української РСР (1951–1958); член Правління Спілки 

художників України (1956-1962), народний художник України (1960), 

Народний художник СРСР (1982), Професор (1967), Дійсний член Академії 

мистецтв СРСР (1975), Дійсний член Академії Мистецтв України (1997), Герой 

України (2001). Нагороди: Лауреат трьох Державних премій СРСР (1949 – за 

картину "Хліб", 1951 – за картину "Весна", 1979 – за картину "Льон"). Лауреат 
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Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1998 – за роботи останніх 

років). Нагороджена бронзовою медаллю Всесвітньої художньої виставки в 

Брюсселі за картину "Хліб" (1958); двома медалями Академії мистецтв СРСР 

(1974 – за картину "Вечір. Стара Флоренція", 1987 – за серію портретів); 

золотою медаллю Академії Мистецтв України (2004 – за визначні творчі 

досягнення). Ордени: 1951 – "Трудового Красного Знамени", 1977 – "Дружбы 

Народов", 1994 – Відзнака Президента України, 1997 – Орден "За заслуги". 

Твори зберігаються: Національний художній музей України, Державна 

Третьяковська галерея (Москва), Державний Російський музей (Санкт-

Петербург), Музей Дракона (Тайвань), Київський музей російського мистецтва, 

Запорізький художній музей, Харківський художній музей, Полтавський 

художній музей, Львівська галерея мистецтв, Миколаївський обласний 

художній музей імені В.В. Верещагіна, інші музеї України та Росії. 

З 17 лютого по 10 березня 2017 року у виставковому залі Миколаївської 

обласної організації Національної спілки художників України в рамках 

Виставки київських художників були представлені два полотна Тетяни 

Яблонської – "Наречена" (1966) та "Одинока" (1970), що були передані на 

тимчасове експонування Миколаївським обласним художнім музеєм імені 

В.В. Верещагіна. 

В художній культурі України другої половини ХХ століття Тетяна 

Яблонська була незаперечним лідером. В її мистецтві відтворено понад 

півстоліття – цілу історичну епоху. Її майстерність концентрує всю повноту 

надбань живописної культури – від майстрів Відродження до імпресіоністів. 

Шукаючи нових виражальних засобів, художниця виборювала собі право на 

свободу творчості. Яскрава своєрідність її картин породила вислів "феномен 

Яблонської". 

Суттю творчості Т. Яблонської було відтворювати правду життя, власне 

розуміння часу, що поставали в її творах. Мистецтво художниці, яка глибоко 

розуміла своєрідність і неповторність своєї доби, відчувала самобутність 

характерів своїх співвітчизників назавжди залишиться немеркнучою славою 

України. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ХОРОВОГО РЕПЕРТУАРУ  

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ:  

НАЦІОНАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ 
 

Питання, пов’язані з диригентсько-хоровою освітою вчителя музики, 

постійно розглядаються в науково-педагогічній літературі. А саме, в останні 

роки досліджуються психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору в 

системі вищої музично-педагогічної освіти (Бірюкова Л.А), засоби театральної 

педагогіки в диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики 

(Кузнецова Г.В.), загально педагогічні та спеціальні здібності, які необхідні 

вчителю музики (Расторгуєва Т.) та інші. Так, на думку Л.А. Бірюкової, аналіз 

змісту підготовки майбутнього вчителя музики як керівника хору дає 

можливість констатувати, що цілісно-комплексній  підготовці заважає вузько 

предметний технологічний підхід до вивчення спеціальних дисциплін, не 

дослідженні питання відносно конкретних умов, шляхів, засобів та 

структуризації диригентсько-хорової підготовки студентів, у яких були б 

поєднані різні напрями діяльності керівника хору [ 1 ]. Однак, як справедливо 

зазначає Г.В. Кузнєцова, нові вимоги життя в умовах суспільства, що 

динамічно розвивається, визначають необхідність постійного пошуку найбільш 

досконалих шляхів підвищення рівня ефективного освітнього процесу та рівня 

професійної компетентності майбутніх вчителів [ 4 ].  

Вважається перспективним розглядання питань диригентсько-хорової 

підготовки вчителя музики в національно-культурному аспекті, а саме 

проблеми підбору репертуару. Так, ще у хоровій творчості відомого угорського 

музиканта З. Кодая прослідковується опора на національні фольклорні традиції. 

Вбачаючи у хористах активних носіїв національної культури, Кодай ставив 

перед непрофесійними хорами серйозні задачі, був дуже вимогливим до 

репертуару та якості виконання, вимагав, щоб хористи вільно читали ноти та 

свідомо відносились до творів, що вивчаються. Хорове музикування він вважав 

важливим засобом залучення народу до музики. 

Репертуарна проблема в художній творчості виконавського колективу, на 

думку Заболотного І. та Шевчук Т., – одна з найголовніших. Вона постає навіть 

перед досвідченими керівниками й диригентами різних хорових колективів – 

професійних чи аматорських, студентських чи шкільних. Однією з основних 

проблем є пошук нових творів, які відповідають потребам сучасних виконавців 

та слухачів [ 2 ]. 
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Як вважають вчені, на сучасному етапі у світовому масштабі відбуваються 

процеси, що характеризують прагнення народів зберегти свою самобутність, 

підкреслити унікальність своєї культури та психологічного складу. 

Дослідження закономірностей розвитку міжпоколінних стабільних спільнот 

(етносів), відродження їх культури завдяки освітнім системам стає актуальною 

проблемою, а також набуває важливого значення у формуванні особистості 

сучасної людини. У сфері освіти на регіональному рівні формуються нові 

тенденції, які відображають, з одного боку, закономірності світового 

педагогічного процесу, з іншого – національно-регіональні особливості, що 

обумовлені історичними, демографічними,  економічними, етнокультурними 

факторами, менталітетом народу. Актуальність побудови національної школи 

та принципи реалізації національно-регіонального компоненту (НРК) стали 

предметом вивчення засновниками та класиками педагогічної науки (Я.  

Коменський, И. Песталоцци, Д.  Дьюї, С.  Гессен, В.  Зеньковський, Л. Толстой 

та інші). Розвиваючи класичні ідеї, сучасна педагогіка виходить з того, що 

врахування етнорегіональної специфіки є невід’ємним компонентом сучасної 

освіти (П.  Апакєєв, Г.  Волков, Є.  Жирков, А.  Панькін та інші). 

Значення НРК дуже велике, оскільки це невід’ємна частка змісту освіти, 

виток поглиблення до культури, природи, історії будь-якого народу. З досвіду 

роботи одного з педагогів, краєзнавчий принцип підходу до навчання дозволяє 

сформувати у школярів природничо-науковий світогляд, виховати почуття 

любові та свідоме відношення до своїх національних витоків. До цього 

ставляться задачі підвищення пізнавального інтересу до національної культури, 

розвиток традиційної музичної культури народів, виявлення особливостей 

народної музики, яка представляється на уроці (засобом різноманітних видів 

музичної діяльності) та в творчих ансамблях; розвиток творчих здібностей 

учнів до художньо-прикладних видів роботи. Використовується місцевий 

матеріал в практичних завданнях, в ділових іграх, в складанні кросвордів на 

естетичні теми. 

У багатонаціональній державі ми спостерігаємо розвиток не тільки одного 

етносу, але і багатьох, тобто можна говорити про поліетнічні регіони. 

Поліетнічне середовище є своєрідним засобом існування, діяльності та 

спілкування людей різних національностей та народностей в певних конкретно-

історичних суспільних відносинах. Для кожної етнічної групи характерні свої 

уявлення про значимість тих чи інших стандартів поведінки (Б. Д.  

Смагамбетова) [ 5 ]. Крім того, у науковій літературі розглядаються питання 

поліетнічності у наступних ракурсах: розвиток поліетнічної культури учнів 

засобами фольклору в освітньому процесі начальної школи  (С. А.  Харітонова), 

кризові трансформації етнічної культури у поліетнічному суспільстві (Л. 

Мелікішвілі), формування етнокультурної компетентності учнів в 

поліетнічному навчальному середовищі [ 3 ], потенціал культурологічних 

курсів у вирішенні проблеми поліетнічного виховання. 
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В Україні є багато місцевостей, де співіснують по сусідству різні етноси, 

тобто можна говорити про поліетнічний простір. В Бессарабії (південь Одеської 

області) проживають багато різних народів: українці, росіяни, болгари, 

молдавани, гагаузи, албанці, цигани та інші. Історично склалося так, що на 

протязі довгого часу різні за походженням етноси співіснували на загальних 

територіях, що сприяло взаємопроникненню різних культур. Наряду з 

позичанням деяких елементів культури сусідніх народів та появі на цій основі 

елементів нової культури, перед людьми стояло важливе моральне завдання по 

зберіганню своєї національної культури. 

На наш погляд, однією із сторін хормейстерської діяльності вчителя 

музики є керівництво ансамблевим музикуванням школярів. З метою 

підготовки до цього виду діяльності в ВНКЗ «Білгород-Дністровське 

педагогічне училище» Одеської області вже більше 35 років тому був 

організований студентський фольклорний ансамбль «Рідні наспіви». При цьому 

ми намагалися враховувати вищезгадані особливості Бессарабського регіону. 

Майбутні вчителі в процесі роботи фольклорного колективу знайомляться з 

цілим рядом пісень, а, саме, і з художньою культурою різних етносів. Головні 

шляхи реалізації НРК у процесі роботи фольклорного ансамблю – вивчення 

студентами народних пісень різних етнічних груп, а також їх сценічне втілення. 

У своїй роботі з колективом ми спрямовуємо роботу на те, щоб у 

ансамблю було своє особисте творче обличчя, свій індивідуальний почерк, не 

схожий на інші колективи. У процесі даного пошуку нам довелося звернутися 

до творчості славнозвісних і навіть деяких молодих колективів, видатних 

солістів виконавців народних пісень, а також ансамблів аутентичного 

фольклору Одеської області. 

Інтерес для науки та практики є порівняльний аналіз пісенної тематики 

різних етносів, які проживають в Бессарабії. Перш за все, слід відмітити тему 

захисту Вітчизни. Любий народ цінував своїх захисників, відносився до них з 

повагою. Традиційно жінки чекали своїх годувальників додому – а вірність 

чекання високо цінувалась людьми. При співі вони ділилися тяготами своєї 

судьби, співчували один одному, набиралися сил – а пісні допомагали їм в 

нелегкій життєвій ситуації („Наливаймо, браття” „Сичке партизане”). 

Оригінальні пісні, в яких показані взаємовідносини між чоловіком та 

жінкою. Емоційна «палітра» цих пісень дуже широка: від сумних, навіть 

трагічних до життєрадісних, гумористичних („Були в мене у коморі гроші”, 

„Бялу вину”). Слід відмітити, що вірність в коханні характерна для багатьох 

національних культур. До цих якостей відносились позитивно, цінували їх, 

засуджували невірність. Своєрідною проекцією цієї теми є традиція 

негативного відношення до дошлюбних зв’язків. Зараз відношення до цього 

питання неоднозначно, але в минулому таких дівчат засуджували («Уланы»). 

Одна з важливих подій на весіллі – благословення батьками дітей. У 

Бессарабському полікультурному просторі це притаманно практично всім 

народам. З більшими або меншими відмінностями батьки в українському, 
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російському та гагаузькому селах благословляють молодих („Ой, ходила, ой, 

Катюшка” та інші). 

Крім вищезгаданої тематики в різних національних культурах нашого 

регіону є і інші пісні: календарно-обрядові, сімейно-побудові (різного змісту), 

жартівливі. Є немало пісень гумористичного характеру, але особливою 

оригінальністю відрізняється такий різновид російської народної жартівливої 

пісні, як частівка. 

Ансамблеве народно-пісенне музикування доцільно доповнити 

танцювальною музикою.  Маємо на увазі не професійні танці, а традиційні, 

побутові, ті, які можна побачити в будь-якому селі, наприклад: російська 

«Кадріль», «Коробейники», молдавська «Пєлєниця», болгарське хоро, 

циганочка, єврейська «Хава нагила» та «Сім сорок». 

Короткий аналіз багаточисельних народних пісень вказаного регіону 

свідчить про те, що народно-пісенне музикування є одним з ефективних засобів 

збереження національних традицій. У змісті пісень різних етносів є ряд 

загальних рис, які сприяють морально-естетичному вихованню як учасників 

ансамблю, так й слухачів. 

У процесі народно-пісенного музикування майбутні вчителі музики 

надбають такі хормейстерські вміння: внутрішнє чуття та інтонування 

партитури, виконавський та вокально-хоровий аналіз твору, цілеспрямоване 

використання основних художньо-технічних засобів, що включає гнучке 

варіювання прийомів хорового звучання, засвоєння основних принципів 

створення хорових обробок. 

Дуже важливим при цьому є як вербальне, так і невербальне спілкування 

вчителя музики з учасниками фольклорного ансамбля. Відомо, що 

інформаційний обмін між хормейстером та співочим колективом здійснюється 

цілим комплексом професійних дій на основі вербально-невербальної системи. 

Особливе значення в діяльності вчителя музики набуває мова, яка є важливим 

засобом впливу на хоровий (ансамблевий) колектив. Невербальна інформація 

передається експресивною поведінкою засобами виразних рухів (міміка, жести, 

пантоміміка, постановка тулубу, вибір дистанції та ін.). Рух рук людини, 

жестикуляція в поєднанні з мімікою та виразом очей – ефективні виразні засоби 

хормейстера. 

Тобто, реалізація НРК в процесі ансамблевого музикування несе в собі 

великий освітній та виховний потенціал, що сприяє підвищенню професійного 

рівня майбутнього вчителя музики, а вміння професійно та грамотно підібрати 

музичний репертуар з урахуванням національно-регіонального компоненту є 

одним з головних завдань при навчанні майбутніх вчителів музики. 
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА 

ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Івано-Франківщина, яку часто називають також Прикарпаттям, 

надзвичайно багата на пам’ятки історії та культури. Цей вислів став чи не 

“притчею во язиках”, його настільки часто вживають як і ті, хто має це робити з 

позицій своєї професійної приналежності, так і інші, в тому числі й пересічні 

громадяни. При цьому реальний стан збереженості й використання з 

туристичною метою історико-культурної спадщини краю, на наш погляд, досі 

перебуває лише в зародковому стані. 

Безумовне лідерство серед підвидів культурного туризму на Івано-

Франківщині займають фестивалі. Найбільш відомими з них є Гуцульський, 

історія якого налічує вже більше десятка років, Бойківський та Покутські 

фестивалі, які стали традиційними, Опільський фестиваль, який щойно заявив 

про себе, але обіцяє бути масштабним і значимим. До цієї ж когорти  віднесемо 

і тематичні фестивалі: “Різдво в Карпатах”, “Бойківська ватра”, “Родослав”, 

“Карпатський вернісаж ”, “Фестиваль ковалів ”, етнофестиваль народної музики 

http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11323
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“Шешори” тощо. Всі вони, як правило, організовуються активними місцевими 

громадами за підтримки органів державної влади та місцевого самоуправління. 

Ефект від проведення таких заходів значний з кількох точок зору. По-перше, їх 

проведення є своєрідною і досить успішною промоцією краю як на теренах 

всієї України, так і за її межами. По-друге, вони сприяють формуванню 

національно свідомого суспільства, оскільки дозволяють збагнути українцям 

(як за національною ознакою, так і за приналежністю до народу) власні витоки, 

коріння, відчути потребу народного єднання. По-третє, такі заходи сприяють 

більш глибшому розумінню іноземцями менталітету, світогляду, духовних 

цінностей українства. По-четверте, звичайно ж, соціально-економічна складова 

таких заходів має позитивну динаміку. Маємо на увазі той факт, що хоча жоден 

з фестивалів на сьогодні не став самоокупним, все ж частка учасників, які 

мають можливість реалізувати виготовлену власноруч продукцію з кожним 

таким новим зростає. 

Не дивлячись на вказані позитивні моменти, пов’язані з проведенням  

фестивалів, бієнале, виставок тощо все ж і тут слід виокремити вузькі місця і 

прогалини як організаційного, так і аналітичного характеру. 

Так, послуговуючись лише загальним враженням від подій складно чітко 

й об’єктивно проаналізувати  ефект від проведення дійства. А даних, 

отриманих в результаті здійснення економічного аналізу бодай по одному з 

таких заходів на сьогодні просто немає. Причина такого стану справ очевидна – 

жоден з організаторів дійств не ставив собі за мету здійснити такий аналіз, 

визначити позитивні моменти й прорахунки в організації, маркетинговій 

кампанії, фінансовому забезпеченні тощо. Тобто, жоден з організаторів 

фестивалів не мав на меті поставити їх провадження на професійну основу. Тут 

слід було б використати досвід і напрацьовані методики організаторів з країн 

європейського чи американського контингенту, які, беручись за справу, 

системно підходять до її вирішення за принципом “наступний щорічний 

фестиваль розпочинається одразу по закінченні сьогоднішнього ”. Як  приклад 

можемо навести відомий пивний фестиваль “Октоберфест” (Федеративна 

Республіка Німеччина), чи “Крокед роуд” (“Покручена дорога ” – музичний 

фестиваль музики в стилі кантрі на території гір Апалач в Сполучених Штатах 

Америки).  

Наголошуючи на цьому, маємо на увазі насамперед наступне. Тривалість  

існування,  “живучість”  будь-якого культурно-масового заходу залежить від 

того, наскільки він є самодостатнім. Адже залежність від прихильності влади, 

відсутність достатньої мотивації і віддачі для спонсорів, як уже неодноразово 

відбувалося, ставало на перешкоді не лише його розвитку, а й функціонуванню. 

По-друге, на нашу думку, нагальною є потреба укрупнення за різними 

ознаками, вибудовування в певній часовій послідовності мережі чи кількох 

мереж культурно-масових заходів фестивального характеру. Це дозволить як 

оптимізувати сам процес їх проведення, так і залучити значно більшу кількість 

туристів, які, до прикладу, матимуть змогу побачити в короткий термін 
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(впродовж 1,5-2 тижнів) не лише родзинки гуцульської, а й покутської, 

бойківської, опільської, лемківської культурно-історичної спадщини, тобто 

зможуть скласти для себе більш повну картину етнічної мозаїки Прикарпаття. 

Водночас такий підхід мав би сприяти і тому, щоб місцеві громади, 

маючи на меті реалізувати свою активність в плані організації заходів 

культурно-мистецького характеру, робили це послідовно й ефективно, 

здобували досвід поступово й ґрунтовно. Адже не лише ризиковано, а й доволі 

авантюрно виглядають спроби одразу організувати фестиваль з претензіями на 

статус міжнародного у віддаленому селі, в якому проживає до 300 мешканців, 

цілковито розраховуючи на матеріальну, фінансову допомогу й авторитет 

органів державної влади. 

По-третє. Серед заходів подієвого характеру, які входять до культурного 

туризму на Прикарпатті важко на сьогодні виокремити відомі й значимі інші, 

окрім згаданих фестивалів. Приємним винятком може слугувати, хіба що 

щорічна мистецька акція “Карпатський (Яремчанський) ПрОТЯГ”, яка ставить 

собі за мету досягти конкретних культурно-пізнавальних і екологічних 

результатів [9]. 

Важливою складовою культурного туризму на Прикарпатті є також 

використання з туристичною метою пам’яток історії та культури краю: 

мистецьких, архітектурних, сакральних, монументальних тощо. Власне цей 

сегмент, точніше його використання в галузі туризму сьогодні вимагає, на нашу 

думку, як найбільше уваги, оскільки є найменш організованим, чи адаптованим 

до потреб туриста. 

Так, за даними заступника начальника управління культури Івано-

Франківської обласної державної адміністрації В.Тимківа на сьогодні в регіоні 

налічується 3903 пам’ятки архітектури, історії, монументального мистецтва, 

архітектури, в тому числі – 111 національного значення [10]. З них – 587 

пам’яток сакральної культури, в тому числі – 446 церков та 88 дзвіниць [11], 

майже півтори тисячі пам’яток містобудування та архітектури, з них 133 – 

національного, решта – місцевого значення [12]. Не кожен регіон крани володіє 

таким потужним історико-культурним ресурсом, який, окрім іншого, має й 

рекреаційне значення. 

Попри те, стан самих пам’яток викликає що наймеше занепокоєння. За 

останнє двадцятиліття лише цьогоріч  влада серйозно підійшла до вирішення 

цього питання: було розроблено й прийнято регіональну програму збереження 

пам’яток історії, архітектури і культури,термін дії якої розрахований до 2020 

року. Важливість цього документу, на нашу думку не тільки і не стільки в тому, 

що влада звернула увагу на потреби підтримки національного спадку, його 

паспортизацію, облік і підтримання в належному стані. Не менш значимим 

вважаємо той факт, що сама програма не є занадто загальною, декларативною, а 

містить конкретні кроки щодо підтримки пам’яток історії і культури краю, з 

конкретною вказівкою на конкретну суму коштів, які виділятимуться  

бюджетом щорічно. При цьому спрямування фінансових потоків мало б 
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здійснюватися не з одного джерела, що робить саму програму, на нашу думку, 

більш стійкою і реальною до виконання[13]. 

 

Список використаних джерел: 

 

15.  Регіональна цільова програма розвитку туризму в Івано-

Франківській області на 2011-2015 роки, схвалена розпорядженням Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від 07.02.2011 р.№49, 

затвердженої рішенням івано-Франківської обласної ради від 24.03.2011 р.№74-

4/2011 [ Електронний ресурс: Режим доступу:http://www if.gov.ua/modelus. 

16. Закон України “Про туризм ”// Відомості Верховної Ради України.-

1995.-№31.-ст.21 [Електронний ресурс: Режим 

доступу:http://wwwzakon.rada.gov.ua/cgi-bin. 

17.  Smith V. Hosts and Guests / V.Smith.-University of Pennsylvania Press. 

– Philadelphia, 1977. - 334p.  

18. Крачило Н.Г. География туризма/ Н.Крачило. – К.: Вища школа, 

1987. – 208с.  

19. Мироненко Н.С. Рекреационная география/ Н.Мироненко. – М.: 

Изд. Московского университета, – 1981. – 207с. 

20.  Квартальнов В.А. Туризм: Учебник./ В.Квартальнов. – М.: 

Финансы и статистика, 2000. – 320с.:ил. 

21. Циншен В. Историко-культурный туризм и развитие туристических 

городов/ Ван Ценши//Культура народов Причерноморья.-2002.-№35.-С.11-15. 

22. Jedrysiak T. Turystyka kulturowa/T.Jedrysiak . – Warszawa: Polske 

Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.- 150 s.  

23. Карпатський ПрОТЯГ – дія відчайдухів [ Електронний ресурс: 

Режим доступу: http://nashemisto.if.ua/content/view/1744/. 

24. В Івано-Франківській області на паспортизацію пам'яток 

архітектури з обласного бюджету направили 2,3 млн.грн. [Електронний ресурс: 

Режим доступу: http://franuk.com/news/economica. 

25. Храми світу [Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.gk-

press.if.ua/node/1136.  

26. В Івано-Франківській області затверджено спеціальну регіональну 

программу збереження пам’яток історії, архітектури і культури [Електронний 

ресурс: Режим доступу: http://firtka.if.ua/?action=show&id=1021. 

27. Регіональна цільова програма з реставрації пам’яток 

містобудування та архітектури місцевого значення Івано-Франківської області 

[Електронний ресурс: Режим доступу: http:// www careers.com.ua/fileadmin. 

28. Музейне коло Прикарпаття [Електронний ресурс: Режим доступу: 

http://www.museum.if.ua/project.html. 

 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 174 
 

 

Ханстантинов В.О., 

доктор політичних наук, зав. кафедри 

економічної теорії і суспільних наук  

Миколаївського національного аграрного 

університету, м. Миколаїв 

 

СОЛІДАРИСТСЬКИЙ ТИП СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ – 

ПЕРЕДУМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Актуальність дослідження соціальної культури не викликає сумніву, адже 

соціокультурні механізми впливу на суспільне життя, на розвиток всіх його 

сфер мають неабияке значення, а власне солідарність визнано однією із 

ключових цінностей людства – за рішенням ООН 20 грудня оголошено 

Міжнародним днем солідарності людей. 

Розглядаючи модернізацію України як об’єктивну необхідність, як таке 

завдання, від успішного розв’язання якого залежить, чи приєднається вона до 

спільноти цивілізованих держав, чи опиниться на узбіччі прогресу, остаточно 

перетворившись на постачальника дешевої робочої сили і сировини, ми 

звертаємось до феномену соціальної культури, одним із типів якої є 

солідаристський, запровадження чого оцінюється Європейським Союзом як 

передумова подальшого розвитку. 

З огляду на вказане, вважаємо за потрібне визначити сутність соціальної 

солідарності, її місце і роль у відтворенні соціальності, окреслити основні 

причини браку солідарності у вітчизняному суспільстві та висвітлити 

європейський досвід політики соціальної згуртованості. 

У науковій літературі, починаючи від класичних ідей Е. Дюркгейма,  

існують різні думки щодо визначення сутності, екзистенціальної цінності, 

соціоконструктивного потенціалу та людинотворчої ролі солідарності. Її витоки 

– в особливостях національної релігії, культури, норм і правил міжособистісних 

відносин, побуту, що мають давню традицію і що зберігають свою актуальність 

завдяки простим, зрозумілим для кожного і взаємовигідним для всіх соціальних 

агентів принципам життя. Зрозуміло, що на кожному новому етапі розвитку 

суспільства потребує свого уточнення відповідь на центральне питання теорії 

солідарності: який механізм зчеплення за цих конкретних умов примушує 

консолідовано думати і діяти різних людей?  

З нашого погляду, для суспільства постмодерну корені солідарності треба 

шукати в тому, навколо чого постійно бувають об’єднувані люди навіть попри 

те, що вони не ставлять собі це за мету і часто не усвідомлюють самого факту 

своєї належності до такого механізму. У зв’язку із зазначеним вкажемо на три 

специфічні для сьогодення соціальні механізми. 

Перший – це видовищно-розважальний характер самого суспільства, який 

Гі Дебор вдало найменував «суспільством спектаклю», коли суспільні 
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відносини опосередковані образами. У ньому політика, економіка, влада, 

культура за допомогою засобів масової інформації та реклами постають як 

складові видовищного дійства. Пересічна людина опиняється у ситуаційній 

залежності від такого роду спектаклю і реагує на суспільні явища не 

безпосередньо, виходячи із власних інтересів, а немов би ззовні, як глядач, що 

оцінює образи. Наслідком цього набуває виключно важливе значення спільне 

переживання уяви як основи солідарності,що перетворюється на уявний 

політико-правовий стан [1]. 

Другим стали комунікаційні спільноти в соціальних мережах. У них 

кожен може виступати в кількох ролях, причому абсолютно протилежних його 

звичному статусу та прийнятому соціально-рольовому репертуару поведінки. 

По суті це безкрайнє поле анонімних самопрезентацій, метафоричних образів, 

це простір, де зустрічаються, обмінюються емоційними переживаннями, іноді 

якимось життєвим досвідом індивідуальні уяви людей. Тут формуються спільні 

думки, тут людина часто отримує те, чого не досягла і здатна здобути в 

реальному житті. Це простір намірів, стереотипів, комплексів тощо, поєднання 

котрих надає кожному їх носію впевненості, особистої значущості, підтримки з 

боку загалу. Доповнюючи один одного, в цій паралельній реальності 

користувачі соціальних мереж починають відчувати перевагу над іншими, 

власну публічну діяльність все більше оцінюють як засіб символічного тиску на 

інших і одночасно все більш сильно втягуються у взаємну залежність. У цілому 

ж в інформаційному суспільстві неминуче формується інтернет-мережева 

солідарність. 

Нарешті, третім є процес прекаріації, що можна трактувати як  

поширення багатоманітних форм нестандартної зайнятості і одночасно як 

суспільне явище, що пов'язане зі збільшенням прошарку людей, які відчувають 

хиткість, ненадійність, нестабільність свого стану, свого соціального буття. 

Сьогодні в Україні, як справедливо наголошують вчені, ми вже починаємо 

забувати, що існують стабільні суспільні класи,кожен з яких страждає від 

наслідків кримінальної приватизації та відсутності правової держави (Джозеф 

Стігліц) [2].  

Своєрідність ситуації полягає в тому, що атомізоване суспільство, в 

якому переважають невдоволені, беззахисні перед свавіллям ззовні, без чіткої 

екзистенціальної перспективи індивіди солідаризуються як протестно-

негативістька спільнота, де кожен одночасно і сам за себе, і всі проти всіх і всів 

разом – проти існуючого інституціонального упорядкування суспільного життя 

та політико-правової реальності. Звідси – величезний брак 

соціоконструктивного потенціалу в новітніх революціонерів при надлишку 

деструктивно-руйнівної енергії. Як наслідок – низькі рейтинги довіри до 

владних структур, міграційні настрої, що демонструють різні прошарки 

населення й, зокрема, молодь.  

В умовах сьогодення на особливості культури солідарності в Україні 

також накладає свій відбиток сукупність властивих народу рис ментальності, 
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психотипу, усталених громадських комунікативних практик. Така риса, як 

індивідуалізм у поєднанні з нетерпимістю до інакомислення, до щоденного 

інституціонально оформленого владарювання над собою підриває здатність 

соціуму протистояти загрозам, «працює» на звуження потенціалу партнерських, 

колективно-договірних відносин в цілому на рівні суспільства. Крім того, 

індивідуалізація означає зростаючу соціальну і просторову мобільність людей і 

супроводжується знеціненням необхідності виконання прийнятих моральних і 

соціальних обов’язків.   

У політиці не приділяється належна увага компромісу і культурі 

домовляння, без чого просто неможливі демократичні принципи організації 

суспільного життя. Наслідком стають нетривалі у часі коаліції, часті 

перевибори, зміни уряду, бійки, брутальні образи, руйнування обладнання у 

сесійній залі парламенту тощо. Така ж непримиримість характеризує взаємини 

між різними релігійно-церковними організаціями, а також реакцію окремих 

політичних сил і активістів на спроби привнести до вітчизняного суспільного 

життя деякі ліберально-демократичні елементи із зарубіжного досвіду. 

Нам вкрай бракує раціонально-прагматичного підходу, адже лише на його 

підставі можна дійти висновку, що солідарність – це спільний і розумний егоїзм 

(набагато дурніше жити за принципом «кожен за себе» або «ми проти них»). 

Солідарність – це радше за все ефективна соціалізація егоїзму. З тієї причини в 

соціальному, політичному та економічному житті солідарність набагато 

важливіша за щедрість [3]. 

 Не викликатиме принципових заперечень думка, що втіленням реалізації 

солідаристської культури на рівні суспільства виступає соціальна згуртованість. 

Саме завдяки їй відтворюється тканина соціуму як цілісності, як сукупності 

взаємодій та взаємозалежностей всіх його складових. Така соціальна 

згуртованість відіграє важливу роль і субстрат традиційного культурного коду. 

Солідарно сповідувана згуртованою більшістю поведінкова матриця має 

набагато більше шансів бути успішно трансльованою від старших до нових 

поколінь. Механізмами соціальної естафети тим самим відтворюється 

ідентичність, але не за своїми зовнішніми формами, а за внутрішнім змістом 

колективно усвідомленого відчуття належності до «Ми». Приміром, англійці чи 

французи не одягають себе в етнічний одяг так часто, як це прийнято в нас, але 

своїм специфічним раціонально-прагматичним ставленням до життя, своєю 

підвищеною відповідальністю в сфері виробничо-трудової діяльності, вмінням 

створювати і підтримувати красу в побуті і високою толерантністю до 

інакшості вони виявляють свою ідентичність.  

У Хартії основних прав Європейського Союзу зазначено, що формування 

солідарності передбачає одночасний розвиток цінностей людини, свободи,  

рівності, принципами демократії та правової держави [4]. Політичною 

стратегією Ради Європи стала Концепція соціальної згуртованості, яка була 

сформована і ухвалена на Другому Саміті глав держав і урядів в 1997 році, і в 

якій передбачено кроки цієї організації в області прав людини, демократії і 
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верховенства права. На її виконання у 1998 році був заснований Європейський 

комітет з питань соціальної згуртованості. В 2010 році прийнято новий 

документ – «Європа 2020. Стратегія розумного, усталеного та інклюзивного 

зростання». 

У переглянутій стратегії соціальної згуртованості наголошується на ролі 

двох демократичних компетенцій, необхідних для забезпечення на ділі 

соціальної згуртованості – консультацій і спільному ухваленні рішень. Саме 

вони здатні розширювати простір для діалогу між представниками потенційно 

конфліктуючих між собою груп в умовах об’єктивних соціально-економічних, 

політичних і культурних розмежувань. Стратегія соціальної згуртованості 

спрямована на пом’якшення цих суспільних розмежувань, скорочення 

соціально зумовлених «розривів» між індивідами, кожен з яких є однаково 

значущою клітиною для підтримання єдності суспільного організму [5]. 

Важливим нововведенням стало поняття корпоративної соціальної 

відповідальності, поява чого пояснюється необхідністю зробити акцент не на 

ролі держави як гаранта забезпечення мінімуму соціального захисту людини, а 

на створенні керованої і підтримуваної з боку влади ефективної системи 

взаємодії всіх суб’єктів економічного життя з метою залучення підприємств на 

добровільних засадах робити свій додатковий внесок у розвиток соціальної, 

економічної та екологічної сфери. 

Отже, для вітчизняного суспільства формування солідаристського типу 

соціальної культури постає як важливе, об’єктивно необхідне завдання, як 

невід’ємна передумова його модернізації і одночасно як засіб наближення до 

європейських стандартів організації економічного, соціального, політичного і 

культурного життя.  

Солідаристський тип соціальної культури постає як інструмент 

досягнення суспільної стабільності, пом’якшення конфліктних зіткнень, 

мінімізації негативних наслідків політичної боротьби, як необхідний 

інструмент приборкання небезпечного для цілісності суспільства розшарування 

за майновою та іншими ознаками.  

Солідаристський тип соціальної культури виступає підґрунтям 

розгортання активності і самодіяльності громадянського суспільства, він 

затребуваний в умовах децентралізації державного життя, він є сприятливим 

чинником ініціативи різних верств населення і поєднання їхніх зусиль для 

модернізації держави. 
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СЛОВО ЯК НОСІЙ ЗНАНЬ ЗА ВИСЛОВАМИ  

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

Сучасне інформаційне суспільство визначається пріоритетом передачі 

інформації, її обробки та засвоєння у формі знань. Що ж, «Спочатку було 

Слово…» доносить до нас сьогоднішніх вічна книга Біблія. Інформація у своїй 

основі й є слово. Інформація може бути як вербальною так й візуальною. Але 

практика повсякденного життя доводить, що будь яка картинка вимагає 

пояснень словом. 

Слово, закодоване через двійкову систему «01…» стає головною формою 

інформації, яку зчитують користувачі. Але головним є зміст, який закладено у 

словах. Зміст може перетворюватися у знання при осмисленні інформації. Але 

доступність до слова всіх призвела до примноження беззмістовної інформації, 

що не надає знань. Дуже гостро у сьогоденні постала проблема отримання саме 

тих знань, котрі дають можливість людям забезпечувати своє фізичне та 

духовне життя. 

Знання словом ніс людям й видатний філософ, «пересувна академія», як 

називали його, Григорій Савич Сковорода. Було це майже 300 років тому. Був 

Г. Сковорода дивною людиною, що уникла пастки матеріального збагачення: 

«Світ ловив мене та не спіймав». Ніс «темним» людям знання про світоустрій, 

вчив читати, писати, рахувати, малювати. Був справжнім просвітником серед 

загальної безграмотності селян. Грою на сопілці втішав душі та серця людей. 

Шукав Григорій Савич істину й знаходив її у божественному початку природи 

й людини. Записував свої думки, формулював вислови. А щоб більш 

зрозумілішим було людям, малював ілюстрації до своїх слів. Тим самим 

примушував учнів та слухачів осмислювати Слово – інформацію через слово та 

образ. Намагався примусити людей шукати істину, призначення людини у 

Всесвіті. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_524
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Г. Сковорода писав: «Меньший сосуд менее имеет, но в том равен 

большему, что равно есть полный». [2] Так фонтан з живильною водою 

філософ ототожнював з образом Бога, а струмені фонтану наповнювали 

вмістилища душі – «сосуди» – любов’ю до природи, життя, до Бога, до краси, 

щиросердям та людяністю. Й тільки від самої людини залежить як повним буде 

її вмістилище – отой сковородинівський «сосуд». Цей символ у наш час 

зображено на 500-ї гривневої купюрі. За законом діалектики переходу кількості 

в якість рівень духовності в суспільстві підвищується за умов постійного 

самовдосконалення кожного його члена. Деструктивні процеси у суспільстві 

знищують суспільство зі збільшенням ненависті, заздрості, жадібності, 

низького рівня освіченості, жорстокості та душевної глухоти й примножують 

агресію. 

У випадку зі словом-інформацією Сковороди саме його ілюстрації 

допомагали пояснювати неосвіченим людям абстрактні поняття та мотивувати 

їх до осмислення змісту буття людини на землі, її дійсного призначення. 

Просвітительство Сковороди «темних» людей цікаво з проектувалося у 

сьогодення. Так до 90-х рр. ХХ ст. у комп’ютерних технологіях 

використовувалася операційна система DOS, команди в якій потрібно було 

писати (вербальне керування). Для цього була потрібна елементарна 

грамотність. У 90-х рр. з’являється операційна система Windows, котра 

вважається «дружньою користувачу» – user friendli. Спілкування з цією 

системою здійснюється через «іконки» – піктограми [1]. Це привело до 

девальвації елементарної грамотності та збільшення кількості «темних», погано 

освічених людей. Поверхова освіченість приводить до того, що людина не 

спроможна проаналізувати отриману інформацію та перетворити її на нові 

знання й відповідно саморозвиватися інтелектуально й творчо. Тож від кожного 

індивіда залежить як він наповнює себе інформацією та створює нові знання – 

як наповнює свій «сосуд» душі. 

Григорій Сковорода говорив ще й про «сродну» працю: «Несродность 

всякие праздности есть тяжелее». [2] Людина розвиває себе – наповнює свій 

сосуд душі – щоб вірний зробити вибір своїх занять, своєї праці. Не помилитися 

й обрати «сродну працю» щоб досягти вершин майстерності й набути певного 

рівня мудрості. Осмислити власне призначення у суспільстві, у родині, на 

землі.  

Устремління до знань, до самовдосконалення, до пізнання Всесвіту та 

свого місця в ньому Г. Сковорода показував через образ стріли: стріла – це 

устремління. 

Людина від народження є вільною. Її призначення пізнавати світ, 

примножувати мудрість та шукати істину. Про це йдеться в книгах Старого на 

Нового Завіту. Сковорода казав: «Неравное всем равенство» [2]. Людина має 

бути вільною у своєму виборі, знайти «сродну працю» для себе. Але 

обдарованість кожного від природи різна. Одна людина швидко сприймає 

інформацію й миттєво реагує. Інша людина діє більш повільно, їй потрібен 
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певний час на роздуми, на здійснення процесу роботи. Хтось має вокальні дані 

й чудово співає, інший малює або створює різні форми. Але в кожному виді 

діяльності виділяються більш обдаровані та менш обдаровані. Але у суспільстві 

всі люди рівні у своїх правах та обов’язках.  

Уся риторика Г.С. Сковороди спрямована на осмислення отриманої 

інформації та на створення знання. Але в наш час інформаційних технологій 

наша молодь страждає від безмірних потоків дезінформації, губиться в них. З 

власного досвіду наведу тільки один приклад, що ілюструє вищесказане. 

Студенти за темами історії дизайну на семінарські заняття готують презентації. 

Вони у пошуках візуального матеріалу занурюються у Інтернет, щось знаходять 

й оформлюють цим в слайдах свою інформацію. Але як їх розчаровує, коли 

вони показують свою презентацію, а викладач вказує на дезінформацію: 

портрет не автора представленої роботи, або не вірно названо ім’я автора, 

робота приписана не справжньому автору, а іншому митцю. Такої плутанини 

багато у мережі. А бази початкової ерудиції, яка була у старших поколінь, в них 

не має. Тому й відрізнити дезу від справжньої інформації вони поки що не 

спроможні. Але все змінюється, якщо студенти сумлінно відвідають лекційні 

заняття та перевіряють знайдену ними інформацію за конспектами та кількома 

джерелами. Не можна спиратися тільки на одне інформаційне джерело. 

Потрібно працювати з книгами – паперовими носіями інформації.  

З вище наведеного можна зробити певні висновки. По-перше: інформація 

– це слово й це рух слова від суб’єкта до суб’єкта. По-друге: отримання 

інформації – слова – може бути прямим або опосередкованим (текст 

друкований або електронний: вербальна або візуальна форма). Сприйняття та 

осмислення інформації суб’єкт може робити самостійно, якщо він достатньо 

ерудований, або за допомоги учителя (викладача, лектора, мудреця інше).  

Григорій Савич Сковорода був саме таким інформатором-учителем – 

носієм інформації. Він надавав інформацію вербально й візуально з метою 

поглибити ерудицію слухачів та учнів й привчити їх мислити абстрактними 

категоріями. Він тим самим пробуджував бажання пізнавати, осмислювати та 

створювати нові знання за сучасною риторикою. Наш український філософ та 

учитель Г.С. Сковорода через свої тексти та рисунки спілкується з нами у ХХІ 

ст. Й ми розуміємо, що щиросердя – сковородинівський кордоцентризм – 

духовність є запорукою формування всебічно розвинутої особистості, здатної 

примножувати добро створенням нових знань. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Орлова Т.В. Історія сучасного світу: Навч. Посіб. / Тетяна Володимирівна 

Орлова. – К.: Знання, 2006. – С. 471-473. 

2. Сковорода Г.С. Повна збірка творів / Григорій Савич Сковорода. – 

К.:Видавництво «Наукова думка», 1972. – т. 1. – С. 434-459. 
 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 181 
 

 

Черниш І.В.,  

доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедрою туризму та адміністрування,  

Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка,  

м. Полтава 

 

ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ ЯВИЩ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

На сьогодні на національному рівні економіки виникають кризові явища, 

природа яких докладно висвітлена з теоретичної точки зору за змістом наших 

попередніх напрацювань, та які, як свідчать результати моніторингу та 

проведеного аналізу, загострюються на регіональному рівні. За таких умов, із 

урахуванням визначених протиріч державного регулювання розвитку 

туристичної галузі у кожному регіоні України  потребується їх діагностика. 

Якщо уявити туристичну галузь в якості цілісного організму, який складається, 

з одного боку – з регіональних туристичних сегментів, а з іншого – з 

визначених сфер впливу на неї, формування та утворення, очевидно, що як і 

будь у якому організмі проблеми будь-якого органу (або – регіону та сфери) 

породжують розвиток певної хвороби, загострення якої призводить до 

незворотних наслідків – хронічного стану та його руйнації. Саме такий стан 

справ є кризовим для розвитку організму. 

У нашому ж випадку, стан розвитку такого організму, як «туристична 

галузь» у кожному регіоні України має свої специфічні проблеми, що 

характеризуються визначеними протиріччями державного регулювання. Якщо 

ж явити сукупність цих протиріч, що породжують проблеми розвитку 

туристичної галузі в регіоні, та у підсумку призводять до загальної «хвороби» 

всього організму – не дозволяють розвиватися туристичній галузі на 

національному рівні, то, перш за все, потребується встановити причини (або – 

діагноз) «хронічного стану», що є наслідком кризи розвитку за кожною сферою 

регіону. 

Доказом необхідності встановлення «діагнозу» саме таким шляхом є 

наступні аргументи: 

- на рівні національної економіки проблеми, встановлені на основі 

моніторингу, є наслідком їх прояву в регіонах – тобто «хронічний стан» (або – 

криза) за сферою туристичної галузі на регіональному рівні у сукупності їх 

прояву в декількох регіонах не дозволяють розвиватися у цілому туристичній 

галузі на національному рівні (у даному випадку ми розглядаємо туристичну 

галузь на регіональному рівні в якості основного органу, що забезпечує 

життєдіяльність всього організму – туристичної галузі на національному рівні); 
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- у той же час, проблеми політико-правової сфери національного рівня 

породжують протиріччя державного регулювання туристичної галузі на 

регіональному, що й провокує загострення хронічного стану регіональної сфери 

галузі; 

- розглядаючи регіональну сферу зв’язуючим ланцюгом (або основою 

забезпечення життєдіяльності всього організму «туристична галузь» на рівні 

національної економіки – його кров’яною артерією) стає очевидним, що через 

неї «проникає» вірус проблем «хворого» політико-правового середовища в інші 

сфери на рівні регіону, який провокує виникнення та загострення «хвороби» у 

них – в економічній, соціальній, культурній, освітній (виховній) та екологічній 

(природній) сферах, що у підсумку призводить до виникнення проблем в 

аналогічних сферах на національному рівні у туристичній галузі України в 

цілому; 

- ці «хвороби» у сферах галузі в регіонах викликані протиріччями 

державного регулювання, що при їх ігноруванні державними інституціями 

призводить до «хронічного стану» – кризи розвитку туристичної галузі в 

кожному з регіонів, де від її здатності – імунітету чинити опір «вірусу», криза 

може бути попередженою, пом’якшеною або усунутою. 

Для встановлення діагнозу кризових явищ у туристичній галузі на 

регіональному рівні потребується діагностика всіх сфер, що її формують та 

утворюють. 

Проведені дослідження та розроблені науково-методичні підходи 

дозволяють визначити рівень і зміну конкурентоспроможності туристичної 

галузі регіонів України з урахуванням динаміки основного результатного 

показника економічної сфери (обсягу реалізованих послуг), що актуалізує 

необхідність формування відповідних антикризових заходів. 

 

Шамрай-Яблонська Н. А., 

провідний бібліотекар  

відділу бібліотечного маркетингу  

та менеджменту Центральної міської 

бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького  

ЦБС для дорослих м. Миколаєва, 

м. Миколаїв 
 

БІБЛІОТЕКА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДІЇ: З ДОСВІДУ РОБОТИ  

ЦЕНТРАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО 

 М. МИКОЛАЄВА 

 

Останнє десятиріччя бібліотеки світу перебувають у пошуку нових 

тенденцій розвитку. Найбільш значимим чинником, який суттєво впливає на 

бібліотечну галузь є підвищення загальносуспільної затребуваності бібліотек як 

учасників громадських процесів. На прикладі Центральної міської бібліотеки 
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(ЦМБ) ім. М. Л. Кропивницького можна переконатися, що бібліотеки дедалі 

успішніше трансформуються в центри соціально-культурного життя громади. 

За останнє десятиліття концепт ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького значно 

змінився, розширився формат діяльності, збагатився новими смислами її 

простір. Книги, як і раніше, залишаються одним із головних елементів, але 

бібліотека із затишного місця для читання перетворилася на 

багатофункціональний центр, де серед книжкових стелажів органічно 

вбудовуються коворкінгові майданчики, дискусійні платформи, навчальні і 

творчі простори, ігрові куточки і відкриті зони для спільного відпочинку, 

засідань об’єднань за інтересами.  

Діяльність ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького з кожним роком стає все більш 

різноплановою та багатовекторною. Одним із стратегічних напрямків її 

розвитку є трансформація в бібліотеку громадянської дії, майданчик для 

спілкування соціально активних городян, представників громадських 

організацій та об’єднань, навчальний полігон із запровадження технологій 

соціального партнерства, проектної і фандрайзингової діяльності. Бібліотека є 

невід’ємною складовою життя місцевої територіальної громади, її 

гуманітарним серцем, активним учасником міжсекторної взаємодії, 

інформаційним провайдером, комунікатором між користувачами та 

інформацією й знаннями. 

Протягом багатьох років ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького накопичувала 

досвід співробітництва з різними громадськими організаціями, здійснювала 

апробацію і втілювала інновації, об’єднуючи зусилля бібліотечної і громадської 

сфер діяльності. 

Результатом стало відкриття в 2006 р. інноваційного структурного 

підрозділу бібліотеки – Центру соціальної активності та партнерства (далі – 

Центр). Ідея його створення виникла наприкінці 2005 р. під час проведення в 

бібліотеці тренінгу для місцевих організацій громадянського суспільства 

«Лідерство в громадах», де зібралися активні городяни, лідери громадських 

організацій, які розуміли, що з кожним днем підвищуються вимоги до 

професійності громадських організацій як з боку грантодавців, так і з боку 

суспільства. Головним меседжем зустрічі стало судження про те, що для довіри 

суспільства, недостатньо добрих намірів, найкращих прагнень та розмов про 

проблеми, потрібно демонструвати шляхи їх вирішення, пропонувати 

ефективні соціальні технології, діяти і досягати суттєвих результатів. 

Створення Центру стало дуже своєчасним, адже в Миколаєві назріла потреба 

об’єднання громадських організацій. І на той час подібна структура, яка змогла 

б консолідувати зусилля активних городян була відсутня.  

На той час ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького підтримувала перші 

муніципальні об’єднання, діяв Центр ділового співробітництва, успішно було 

реалізовано ідею інформаційного обслуговування органів місцевого 

самоврядування. Створенню Центра передувало вивчення досвіду подібної 

діяльності в Україні (м. Кропивницький, м. Рівне) та Польщі. Фахівці 
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бібліотеки пройшли навчання в рамках Центрально-українського кластеру 

проектів «Інтеграція місцевих спільнот» спільно з вітчизняними та 

зарубіжними громадськими організаціями, а також з польськими Центрами 

локальної активності в рамках міжнародного проекту «Польсько-українська 

Школа аніматорів місцевих спільнот», спрямованого на розвиток мережі 

центрів локальної активності. 

Основою для створення Центру стала модель розвитку місцевих громад 

Польщі – Центрів локальної активності та Центрів місцевої активності, які 

переважно створювалися на базі закладів культури (клубів, бібліотек, музеїв) 

українських міст.  Прикладом успішності цієї діяльності став досвід  

Кіровоградської області.  

Створення Центру стало можливим завдяки підтримці Європейського 

Союзу в рамках проекту «Стратегічне соціальне партнерство та мобілізація 

ресурсів і зусиль місцевої громади для ефективного соціального розвитку міста 

Миколаєва» (2006–2007 рр..).  

Структура Центру досить гнучка. У різні роки в Центрі діяли Громадська 

приймальня, Регіональна школа менеджменту соціальних проектів, Рада 

стратегічного соціального партнерства, Міський Гендерний центр, клуб 

«Відкриття нових можливостей», Регіональний комітет порятунку Південного 

Бугу. Це було обумовлено актуальними потребами місцевого співтовариства і 

давало можливість долучитися до розгляду та вирішення багатьох питань 

(екологічних, соціальних, гендерних тощо) та залучити до діяльності  Центру 

більшу кількість активних городян. 

ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького, маючи зручне розташування та графік 

роботи, простір для проведення заходів, технічну оснащеність, професійний 

персонал,  різноформатні інформаційні ресурси і широке коло відвідувачів, 

стала місцем генерації і втілення соціальних проектів. Підтримка бібліотекою 

громадського сектора Миколаєва здійснюється через надання безоплатного 

доступу до ресурсів і сервісів інтернет, місцевої нормативно-правової бази; 

можливості підготовки документів в електронному вигляді; участі в інтернет-

акціях НДО, форумах, чатах, вебінарах; проведення семінарів, тренінгів, 

круглих столів; користування послугами консультантів (юрист, психолог, 

соціолог); консультування з питань проектної діяльності; інформування про 

діяльність місцевих органів влади; розміщення інформації про діяльність НДО 

на сайті бібліотеки тощо. Центр сприяє забезпеченню життєздатності та 

організаційної спроможності громадських організацій м. Миколаєва. 

За 11 років діяльності послугами Центру скористались понад 100 

місцевих НДО. Народилася інноваційна модель наскрізного проектного 

партнерства, коли учасники проектної діяльності спільно навчалися  

менеджменту, здійснювали фандрайзингову діяльність та виконували спільні 

проекти.  

На базі Центру запроваджено низку інноваційних методів та моделей 

партнерської діяльності (Дні партнерської активності, Відкрите партнерство, 
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колективний фандрайзинг тощо). Використовуються різноманітні формати 

заходів: семінари, тренінги, конференції, в т.ч. у форматі Відкритого простору, 

Світового кафе, майстер-класи, вуличні акції, благодійні аукціони, презентації 

діяльності громадських організацій, ярмарки проектів, тижні громадських 

організацій, сесії стратегічного партнерства тощо.  

Серед ефективних проектів, реалізованих у 2013 р. у рамках діяльності 

Центру, стало започаткування в бібліотеці інформаційно-просвітницького 

майданчика ідей і проектів «Новий Миколаїв». Основною ідеєю майданчика є 

залучення до співпраці усіх зацікавлених у розвитку міста, побудові моделі 

Нового Миколаєва, генерації стратегічних ідей в усіх сферах життєдіяльності та 

реалізації задуманих планів. Майданчик став платформою спілкування, обміну 

думками соціально активних жителів міста. Темами обговорень на майданчику 

стали: місія і візія Миколаєва як частина стратегії сталого розвитку міста, 

Генеральний план і План зонування міста, сучасні тренди розвитку 

міста,  електронне місто, креативне місто, СМАРТ-місто, місто в місті, чисте 

місто, культура міста, моно-економіка Миколаєва, інформаційний простір 

тощо. За 4 роки діяльності на інформаційно-просвітницькому майданчику 

«Новий Миколаїв» пройшло 88 тематичних засідань, учасниками яких понад 

2200 представників депутатського корпусу, різних державних установ, 

громадських організацій, благодійних фондів і соціально активних городян. 

Успішна діяльність Центру соціальної активності та партнерства в ЦМБ 

ім. М.Л. Кропивницького дала підстави мультиплікації досвіду в бібліотеці-

філіалі № 18 Централізованої бібліотечної системи для дорослих, де у 2008 р. 

було створено Міжрайонний ресурсний центр (МРЦ) для громадських 

організацій  Корабельного району міста та Вітовського району Миколаївської 

області. Бібліотека №18, що розташована у віддаленому районі  міста, стала не 

тільки майданчиком апробації досвіду, але і комунікативним майданчиком для 

спілкування та вирішення нагальних питань місцевого співтовариства. Серед 

заходів МРЦ – ярмарок громадських ініціатив «На користь місцевої громади», 

тренінги, дискусії, зустрічі з громадськістю, де вирішувалися такі питання, як 

припинення вирубки Балабанівського лісу та алеї «Комсомольському парку» 

Корабельного району, законність виділення земель в рекреаційних зонах 

лісового урочища «Маяк», створення центру волонтерів в Корабельному 

районі. В МРЦ налагоджено  роботу тренінгового клубу для молоді. 

Актуальність роботи Центру останнім часом зростає. На сьогоднішній 

день існує нагальна потреба системного об'єднання напрацьованих в Миколаєві 

практик, що дозволить здійснити більш широке охоплення громадських 

ініціатив міста, підвищить кількість та якість контактів представників 

громадських об’єднань і населення з органами місцевого самоврядування.  

Важливою залишається проектна і тренінгова діяльність Центру, 

особливо для молоді. Наразі росте нове покоління молодих громадян, яке 

потребує навчання, набуття нового соціального досвіду, навичок формування 

спільноти, поєднання ресурсів заради спільної мети тощо. Для активної молоді 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 186 
 

Миколаєва Центр стає майданчиком для обміну кращими практиками в 

написанні проектів, місцем неформального спілкування, де можна отримати 

нові можливості,  набути ефективну соціальну компетентність активно і 

успішно жити у сучасному співтоваристві, отримувати досвід ефективної 

взаємодії тощо. 

Результати роботи Центру соціальної активності та партнерства 

Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва можуть 

слугувати позитивним прикладом міжсекторної взаємодії і успішного 

партнерства, від якого виграють всі: і городяни, і бібліотеки, і громадські 

організації, і місто в цілому. 
 

 

Шуляр В. І.,  

доктор педагогічних наук, доцент,  

професор кафедри мовно-літературної та  

художньо-естетичної освіти, директор  

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 

заслужений учитель України,  

м. Миколаїв 

 

ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ НООПРОСТІР ДЛЯ ЧИТАЧІВ  

ЯК СТРАТЕГІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Потреби сучасного читача ХХІ століття вимагають адекватних дій від 

науково-педагогічних працівників узагалі та бібліотечних зокрема. Ці дії 

викликані потребою користувачів бібліотечних установ рівного доступу до 

інформаційних ресурсів, удосконалення цифрового контенту, створення 

безпечного середовища для одержання об’єктивної й вирогідної інформації, 

розвитку себе як Людини-Культури.  

Для нас важливо створити таке освітньо-культурологічне середовище, яке 

допоможе кожному вибудувати власну акме-траєкторію розвитку як Людини-

Культури впродовж усього життя. Такий вершинний (акме) розвиток має 

здійснюватися незалежно від професійної, національної, конфесійної, 

політичної, соціальної приналежності, особистісної орієнтації, віку, статусу, 

стану тощо. Відповідно до означеного маємо зреалізовувати такі завдання: 

вибудувати дійову модель стосунків між бібліотечним закладом, читачами, 

науковими, громадськими організаціями, спілками тощо, які б створили 

освітньо-культурологічний ноопростір для задоволення потреб кожному в 

саморозвитку. 

Ноопідхід (за В. Вернадським) розуміємо як мудру, розумну співпрацю, 

організацію діяльності закладу таким чином, щоб кожний користувач відчував 

себе комфортно, і, не заважаючи один одному і закладові, міг розвиватися, 
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співіснувати з іншими незалежно від своїх поглядів, уподобань, досвіду, віку, 

статусу, мети і завдань. Ноостратегія допоможе кожному знайти самого себе, 

віднайти для себе сутнісне й необхідне, щоб розвиватися впродовж життя. 

Освітньо-культурологічний ноопростір розглядаємо як форму 

освітньої діяльності зацікавлених суб’єктів/об’єктів, які в процесі мудрої 

співпраці/ взаємодії змінюють один одного і зміст освіти, методи взаємодії з 

бібліотечним середовищем, ефективно впливаючи один на одного через 

надання та споживання якісної послуги. Специфіка визначеного диктує зміну 

функцій науково-педагогічної бібліотеки від накопичення і формування фонду 

інформаційних ресурсів, збереження, обробки, інформування до ноо-організації 

імеджево-маркетингової, підтримувально-компенсувальної діяльності всіх 

учасників освітньо-культурологічного процесу для становлення Людини-

Культури. Для реалізації означеного маємо визначити сучасну стратегію та 

вибудувати стратегеми, які сприяли б створенню моделі нообібліотечного 

закладу. Такою стратегією може бути ноосферно-екологічна, яка забезпечить 

появу мудрих осіб, які здатні жити і діяти в гармонії з біосферою.  

Новим і суттєвим для розробки нообібліотечного закладу має стати 

розуміння трьох видів освіти: формальна (освіта в середніх і вищих навчальних 

закладах, набуття другої освіти), неформальна (розвиток системи курсів 

підвищення кваліфікації), інформальна (різноманітне, економічне й 

позаекономічне стимулювання кожної людини до саморозвитку й самоосвіти 

впродовж життя). 

Інформальна освіта в системі діяльності науково-педагогічної бібліотеки 

за ноосферою стратегією є малодослідженою і не розробленою. Вона є 

гнучкою, спрямована на задоволення потреб користувачів якісним медіа-

продуктом.  

Інформальна освіта нами розуміється як самоспрямувальне освоєння 

кожним соціально-культурного досвіду людства поза рамками організованого 

процесу в межах педагогічного процесу. Така інформальна освіта може бути 

зреалізована під час будь-якого комунікативного дійства: неформального 

спілкування, у групі, в об’єднаннях (формальних/ неформальних), за участі 

освітньо-культурологічних об’єднань, спілок, організацій та ін. із залученням 

різних видів медіа та медіа-текстів. 

Концептами освітньо-культурологічного ноопростору Миколаївської 

науково-педагогічної бібліотеки є глобальні цивілізаційні норми, 

характеристики, ідеї:  

 ідея свободи вибору,  

 ідея самодостатності й непересічності,  

 ідея самоідентичності, 

 ідея толерантності й терпимості,  

 ідея різноманіття у своєрідності,  

 ідея гнучкості й полілогічності,  
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 ідея конфіденційної адресної супервізії (допомоги),  

 ідея взаємодії і взаємозбагачення,  

 ідея визнання індивідуальності,  

 ідея розвитку впродовж життя,  

 ідея критичної солідарності й самокритики,  

 ідея унікальності й неповторності кожного.  

 

Сповідування ідей під час організації і проведення того чи іншого 

комунікативного дійства сприяє рухові кожному своєю акметраєкторією 

ноосферного розвитку. Маршрут руху: від медіаінформаційної грамотності до 

переходу на рівень медіаінформаційної культури як способу збереження й 

накопичення культурних цінностей суспільства, його культурологічного 

досвіду й культурних норм свого народу та інших народів, націй, релігійних 

віросповідань тощо. Вершинним у цьому русі на випередження є досягнення 

найвищого рівня – медіаінформаційного світогляду Людини-Культури, яка 

керується впродовж життя як вітчизняними, так і глобальними цивілізаційними 

нормами, характеристиками, ідеями. 

У процесі освітньо-культурологічної діяльності бібліотеки через меді-

продукти суб’єкти співпраці відштовхуються від медіаосвітнього рівня 

споживачів (користувачів, читачів) як первісно закладеного інтелектуального 

ресурсу. Потім медіаосвітній рівень актуалізується під час руху своєю 

акметраєкторією, через сповідування норм цивілізаційної співпраці щодо 

набуття медіаінформаційної грамотності. Як результат, це забезпечує кожному 

в набутті цивілізаційно-культурного досвіду, щоб досягти медіаінформаційної 

культури та вийти на свій рівень медіаінформаційного світогляду Людини-

Культури. Форми співпраці споживачів медійних продуктів у середовищі 

науково-педагогічної бібліотеки миколаївськими співробітниками та їх 

партнерами здійснюється в ім’я Людини-Читача, Людини-Культури.  

Форми співпраці суб’єктів нообібліотеки представлено в моделі (рис. 1). 

Вони узгоджуються із напрямами роботи, концептами нообібліотеки, 

інформальною освітою та зорієнтовані на акметраєкторію користувача 

нообіліотеки за його рівнями, з проекцією на отримання очікуваних 

(планованих результатів). Подаємо їх стислу характеристику. 

Соціокультурна діяльність передбачає: 

Літературно-філософський клуб «Позиція» 

Мета – об’єднати людей, які постійно підтримують у собі здатність до 

креативного мислення, та бажаючих обговорювати питання творчості, 

самореалізації особистості у філософському контексті. 

Літературний клуб «Альтернатива» 

Молодіжний літературний клуб об’єднує любителів літератури, 

талановиту та творчу молодь, які ставлять собі за мету популяризувати читання 

як вид дозвілля. 
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Народний університет українознавства імені Г. С. Сковороди 

Мета філії – благодійна, просвітницька діяльність, духовно-моральне 

виховання, формування громадянського суспільства й національної свідомості, 

виховання українських патріотів з активною громадянською позицією, готових 

брати безпосередню участь у забезпеченні подальшого поглиблення 

національно-демократичних перетворень в Україні. 

Університет третього віку 

Метою створення «Університету третього віку» на Миколаївщині є 

адаптація старшого покоління до сучасного суспільного життя; підтримка 

фізичного та інтелектуального здоров’я, сприяння зайнятості та об’єднання, 

розширення світогляду, підвищення якості життя літніх людей; організація 

такої діяльності, що створює умови для спілкування, самореалізації та активної 

участі в житті.  

Студія «Подіум» 

Мета – розкрити з несподіваної сторони потенціал особистості, показати 

унікальність людини (педагог-поет, педагог-художник, педагог-музикант, 

педагог-філософ ...) та зробити її відомою в місті. 

Видавнича діяльність: 

Глаголь добро: суспільно-гуманітарний альманах 

Автори – це відомі в своїх галузях люди, новатори і ентузіасти, провідні 

науковці і педагоги, знані літератори і краєзнавці, ініціативні і небайдужі 

миколаївці з активною громадянською позицією, яким є що сказати, є чим 

поділитися (виходить з 2011 року). 

Інформаційний бюлетень «Освітянин» 

Інформування про можливості науково-педагогічної бібліотеки освітян 

міста, обговорення з керівниками навчальних закладів проблем життєдіяльності 

шкільних бібліотек (виходить з 1999 року). 

Бібліографічні видання  
Мета: оперативне надання бібліографічної інформації на запит 

користувача.  

Видання готуються для педагогічних працівників з метою 

удосконалення організації навчально-виховного процесу (виходять з 1946 

року). 

Аналітична діяльність передбачає: 

Соціологічні дослідження:  

 «Оценка удовлетворенности работой школьных библиотек учащимися и 
преподавателями николаевских школ» (2009), 

 «Какой должна быть современная библиотека учебного заведения?» 
(2012) спільно з Центром по вивченню громадської думки «Наваль-

Эксперт» 

Моніторингові дії: виявлення, вивчення тенденцій розвитку шкільних 

бібліотек (оновлення фондів, наявність комп’ютерної техніки та інтернет), у 
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рамках якого проводиться щорічне анкетування шкільних бібліотекарів з 

наступною підготовкою інформації для керівних органів освіти. 

Маркетингова, адвокаційна, фандрайзінгова діяльність 
Виступи на міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікації в 

пресі, співпраця з комерційними і громадськими організаціями, участь у 

грантових програмах з метою лобіювання інтересів користувачів бібліотек та 

покращення якості бібліотечних послуг. 

Для реалізації означеного при науково-педагогічній бібліотеці утворено 

медійну бенчмаркинг-групу. Цільове спрямування такої групи – вивчення 

досвіду колег, його поширення, адаптування до нових стратегій роботи з медіа-

культурологічними текстами, щоб сформувати медійно-культурологічну 

компетентність користувачів, бібліотечних і педагогічних працівників.  

Результат медійної бенчмаркинг-групи – поширення серед колег 

розроблених медіа-планерів (програмно-тематичних планів, програм, моделей 

методик і технологій) щодо організації роботи бібліотеки, опрацювання медіа-

культурологічних текстів учнями різного віку (початкова, основна та старша 

школи), користувачами науково-педагогічної бібліотеки різних вікових груп, 

професійно-фахових, культурних інтересів та ін. в середовищі закладу або/і 

віртуальному форматі. Напрацьовані медіа-планувальні засоби і створені медіа-

продукти мають забезпечити якісну бібліотечну й інформаційну послугу для її 

користувачів.  

У допомозі зацікавленим суб’єктам (споживачам, користувачам, читачам) 

опрацьовувати медіа-культурологічні тексти слугує відкрита нами адресна 

супервізія. Вона передбачає надання професійно-фахової допомоги 

бібліотечному або/і педагогічному працівникові/навчальному закладу. А також 

сприяє користувачам співпрацювати з бібліотечними/ педагогічними 

працівниками, долати труднощі в роботі з медіа-культурологічними текстами. 

Це може здійснюватися в різних режимах: он-лайн, скайп, контакт-спілкування, 

електронна переписка та ін. форми інтернет-зв’язку з повним забезпеченням 

конфіденційності.    

Описане вище представлено моделлю, яка подана на рисунку 1. Дана 

модель допомагає візуалізувати процес творення ноопростору в науково-

педагогічній бібліотеці для різних суб’єктів за участі зацікавлених партнерів 

бібліотеки. Медіаінформаційний потенціал бібліотеки взагалі й кожного її 

суб’єкта є тим інтелектуальним комунікативним ресурсом, який дозволяє 

кожному максимально й ефективно адаптуватися в синергетично насичений 

інформаційний простір. Завдання бібліотеки – не наповнити своїх споживачів 

інформацією про будь-що, а пробудити бажання обмінятися досвідом, 

збагатити один одного, допомогти адаптуватися до викликів суспільства, 

неоднозначної інформації. Тоді споживач буде здатним по-своєму 

використати/трансформувати канали постачання цієї інформації соціальним 

середовищем для задоволення своїх потреб. Така тактика дій спрямована на 
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реалізацію себе як Я-особистості, Людини-Культури незалежно від віку та 

соціального положення.    

Тому сучасна нообібліотечна установа має виживати, конкурувати, тобто 

займатися такою імеджево-маркетинговою діяльністю, щоб мати того читача, 

який надаватиме перевагу власне цій установі. Не менш важливим у цій 

діяльності – продемонструвати читачам переваги в користуванні «живою» 

книгою, паперовим носієм, а не тільки захоплюватися електронною книгою чи/і 

аудіоваріантом, спілкуватися не тільки віртуально, а в реальному часі, під час 

зустрічей наживо.  
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