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Агаркова В.В.,
директор Миколаївської обласної
універсальної наукової бібліотеки
ім. О. Гмирьова,
м. Миколаїв
НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК З УРАХУВАННЯМ
ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Соціально-економічні зміни в Україні призводять до формування нової
архітектури бібліотечної мережі, що спонукає професійну спільноту до
переосмислення місії бібліотек, аналізу реальних викликів та можливостей,
оцінювання сильних та слабких сторін. Запорукою успішності процесу змін є
бачення майбутнього бібліотек та вироблення стратегій подальшого розвитку,
що здійснюється на усіх рівнях: міжнародному, національному, регіональному.
Дороговказом для розвитку бібліотечної сфери на національному рівні є
Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» [5], Маніфест
Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи» [3], на
регіональному - Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020
року [8], Програма розвитку культури Миколаївської області на 2017-2018 роки
[6].
На міжнародному рівні орієнтири подальшого розвитку бібліотек
представила Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій (ІФЛА), що у
своєму Стратегічному плані на 2016-2021 рр. [7] окреслила чотири основні
стратегічні напрями, в яких чітко вбачається роль та позиції сучасної публічної
бібліотеки у суспільстві.
Напрям 1. Бібліотеки у суспільстві. Бібліотеки відіграють важливу роль
у формуванні грамотних, обізнаних і активних спільнот, виступаючи
основними постачальниками інформації для забезпечення розвитку освіти,
досліджень, всіляко сприяють розвитку культурної і соціальної сфер.
Напрям 2. Інформація і знання. Бібліотеки забезпечують рівний доступ
усіх без обмежень до інформації та знань у будь-якому форматі і в будь-якому
місці, у тому числі публічний доступ до Інтернет. Вони мають можливість бути
каталізаторами інновацій, створювати та повторно використовувати контент у
своїх спільнотах, позиціонуючи норми авторського права та принципи
академічної доброчесності.
Напрям 3. Культурна спадщина. Бібліотеки забезпечують збереження
культурної спадщини в різних формах, розуміючи важливість створення
регіональних центрів консервації та збереження, цифрової репатріації контенту
документальної культурної спадщини та надання доступу до культурного
надбання якнайширшому колу користувачів.
9

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Напрям 4. Нарощування потенціалу. Бібліотеки визначають свою роль
і місію відповідно до Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030
року та інтегруються до національних і регіональних планів розвитку. Серед
пріоритетів – підвищення значущості та захист інтересів бібліотек,
представлення бібліотек як суспільно важливих інституцій. здатних формувати
і реалізовувати регіональні і національні програми дій, розвиток лідерських
якостей у професійному середовищі.
Виходячи з цього, можна констатувати той факт, що бібліотеки в усьому
світі розглядаються як сильні гравці на полі суспільних змін, що здатні
впливати на розвиток місцевих громад та сприяти формуванню освіченої та
свідомої нації. Бібліотечні заклади можуть впевнено заявляти про можливості
своєї діяльності щодо забезпечення сталого розвитку суспільства з урахуванням
прийнятих світовою спільнотою Глобальних цілей сталого розвитку ООН до
2030 р. [2]. Як загальнодоступні заклади культури сьогодні бібліотеки
забезпечують інформаційну підтримку усіх без виключення цілей та реалізують
лише їм притаманний комплекс заходів на впровадження окремих цілей спільно
з державними установами та партнерськими організаціями.
Перша ціль «Подолання бідності» спрямована на підтримку соціально
незахищених верств населення та створення умов для рівних можливостей
освіти та саморозвитку. Бібліотеки сприяють реалізації даної цілі шляхом
надання доступу до інформації та ресурсів, можливостей оволодіння новими
навичками, потрібними для освіти та працевлаштування, що сприяє
покращенню життя людини [4]. Бібліотека допомагає подолати розрив між
людьми з різним рівнем доходів за рахунок організації безкоштовних заходів:
відкритих лекцій, семінарів та тренінгів, навчальних курсів, літніх таборів та
ін., а також реалізації соціальних програм та благодійних акцій, зокрема на
підтримку людей з обмеженими можливостями.
«Вирішення проблеми голоду» – ціль номер два, що орієнтована на
досягнення продовольчої безпеки та сприяння сталому розвитку сільського
господарства. Реалізується бібліотеками через надання фермерам знань щодо
ефективних та екологічно безпечних методів ведення сільського господарства,
у т. ч. он-лайн консультацій фахівців, а також доступу до он-лайн ресурсів,
зокрема інформації щодо інноваційних технологій та нового обладнання.
Однією з найважливіших для формування здорової нації є ціль номер
три – «Підтримання хорошого здоров'я». Бібліотеки надають доступ до
інформації, що стосується здорового способу життя та охорони здоров’я. Це
виражається у популяризації оздоровчих практик, розкритті наслідків
шкідливих звичок (наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління), профілактиці
захворювань (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу), поясненні необхідності діагностики
та можливостей доступу до лікування [1]. Найбільш ефективно така робота
здійснюється на основі соціального партнерства із представниками владних,
правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я, соціальних служб,
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громадських та волонтерських організацій, клінік через проведення
консультацій, інтерактивних форматів заходів, соціальних акцій.
Бібліотечний супровід цілі номер чотири «Якісна освіта» передбачає
забезпечення головних учасників освітнього процесу традиційними і
електронними інформаційними ресурсами. Бібліотеки налагоджують співпрацю
з педагогічними колективами, організовують предметні тижні, дні інформації з
різних навчальних дисциплін, що допомагає професійному вдосконаленню та
підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів. Бібліотеки навчають молоде
покоління основам академічної доброчесності, тим самим перешкоджаючи
проявам корупції в освітньому середовищі. Важливим аспектом є супровід
бібліотеками наукових досліджень як через надання достовірних даних
(дайджести, підбірки, огляди), так і через організацію спілкування наукової
спільноти (наукові студії, клуби науковців та винахідників). Формуючи
інклюзивний простір, організовуючи заходи з неформальної освіти (мовні
курси, курси з IT, професійні семінари), а також на підтримку читання,
бібліотеки заохочують населення до навчання впродовж усього життя. Сьогодні
бібліотеки перетворюються на місце для бюджетного коворкінгу безкоштовного мультимедійного простору, обладнаного усім необхідним для
проведення тренінгів, семінарів, лекцій, презентацій, «мозкових штурмів», де
зручно зустрічатися, навчатися, обмінюватися думками та ідеями [1].
Досить актуальною є п’ята ціль – «Гендерна рівність». Бібліотеки
спрямовують свою діяльність на подолання гендерних стереотипів стосовно
обох статей, відстоювання прав і можливостей жінок, протистояння сексизму у
культурі та медіапросторі. Найбільш болючими для українського суспільства є
теми сімейного насилля, рабства, торгівлі людьми. Ефективними є правоосвітні
семінари, бесіди, консультації, а також інтерактивні формати заходів
(дискусійна трибуна, круглий стіл, тренінг) за участю представників органів
влади, державних установ та громадських організацій, освітян,
правозахисників, психологів. Бібліотека є місцем, де реалізовуються бібліотечні
ініціативи та проекти, спрямовані на самоосвіту та самореалізацію жінок.
Низка цілей – «Чиста вода та належні санітарні умови» (№ 6),
«Використання відновлювальної енергії» (№ 7), «Відповідальне
споживання» (№ 12), «Захист планети» (№ 13), «Забезпечення життя під
водою» (№ 14), «Забезпечення життя на землі» (№ 15) – безпосередньо
пов’язані з екологією та захистом довкілля. Бібліотечні заходи просвітницького
характеру привертають увагу до проблематики збереження і раціонального
використання природних ресурсів, впровадження альтернативних джерел
енергії, а також попередження небезпеки виникнення стихійного лиха або
екологічної катастрофи. Бібліотеки об’єднують громаду у рамках екологічних
акцій (чисте довкілля, сортування сміття, збір батарейок) та ініціюють
соціально важливі проекти із залученням грантових коштів (очистка питної
води, облаштування рекреаційних зон).
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Восьма ціль «Достойні робочі місця й економічне зростання» важлива
в контексті профорієнтації і професійної адаптації людини для знаходження
нею свого місця в суспільстві. Соціальна діяльність бібліотек охоплює як
теоретичний (правові основи працевлаштування, визначення актуальних
професій, інформування про людей, які мають значні досягнення у своїй
професії), так і практичний аспект профорієнтації (тренінги з питань
ефективного працевлаштування, написання резюме та супровідного листа,
знайомство з правилами проходження співбесіди). Бібліотечні тренінги
складаються з різних форм роботи – міні-лекцій, індивідуальної та групової
роботи, рольових ігор та моделювання ситуацій [1]. Сьогодні бібліотеки
надають можливість професійної перекваліфікації (курси у рамках
всеукраїнського проекту з безкоштовного навчання основ програмування
«Technology Nation») та проходження дистанційних навчальних курсів з
отриманням сертифікату. Бібліотека сприяє створенню додаткових робочих
місць у сфері підприємництва через поширення інформації про ґранти для
розвитку малого бізнесу, проведення навчань зі складання ефективних бізнеспланів для потенційних підприємців (безробітних та малозабезпечених осіб).
Бібліотеки беруть участь у реалізації дев’ятої цілі «Інновації й
інфраструктура», оскільки популяризують нові досягнення науки і техніки,
навчають населення комп’ютерним технологіям та сервісам, надають
можливість освоєння сучасних гаджетів, 3D-обладнання та робототехніки.
Бібліотеки наповнюють віртуальний простір через web-сайти, портали та блоги,
створюють власні електронні ресурси (цифрові бібліотеки, електронні каталоги
та бази даних). Бібліотечні ініціативи дотичні до поліпшення інфраструктури
населених пунктів (бібліотечний сквер, мобільні формати обслуговування).
Першоосновою діяльності публічної бібліотеки є реалізація десятої цілі
«Зменшення нерівності», що, насамперед, передбачає надання рівного
доступу до інформації, а також нейтрального та гостинного середовища,
відкритого для усіх, включаючи особливі групи, такі, як мігранти, внутрішньопереміщені особи, люди з обмеженими можливостями та ін. [4].
Реалізація бібліотеками одинадцятої цілі «Міста та спільноти, що
живуть відповідно до принципів сталого розвитку» передбачає
інформаційне забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної
стійкості міст і населених пунктів [4]. Бібліотеки у рамках даної цілі зберігають
документальне культурне надбання, долучаються до вирішення проблем
громад, у т.ч. виступаючи центрами їхньої ревіталізації.
У рамках шістнадцятої цілі «Мир і справедливість» бібліотеки роблять
внесок у процес формування мирного та відкритого суспільства, зокрема
надають доступ до інформації органів державної влади, проводять
просвітницькі заходи на підтримку реформ та урядових ініціатив, інформують
про адміністративні послуги та навчають використанню сервісів у системі еурядування. Сприяючи розвитку громадянського суспільства, бібліотеки
створюють політично нейтральне середовище для людей, де вони можуть
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збиратися та організовуватися [4]. Чільне місце у діяльності бібліотек займає
виховання правової культури громадян, зокрема правосвідомості, правової
поведінки та системи цінностей у галузі права. Бібліотеки сьогодні навчають
такій актуальній компетенції як медіаграмотність, що сприяє розвитку
критичного мислення користувачів, та виховують таку важливу якість, як
толерантність, що сприяє взаємодії людей, обміну інформацією на всіх
суспільних рівнях, подоланню ідеологічних, соціальних, культурних та
політичних стереотипів. Зближенню народів сприяє збільшення знань про інші
країни, вивчення різноманітних культур, традицій та мов, що найбільш
активно здійснюється у рамках всеукраїнських мереж Центрів європейської
інформації та центрів «Вікно в Америку».
Завершальна сімнадцята ціль – «Співпраця заради досягнення цілей» –
передбачає зміцнення засобів реалізації й активізацію глобального партнерства
для стійкого розвитку. Бібліотеки виступають тою нейтральною платформою,
що здатна об’єднати різні інституції навколо вирішення проблемних питань
громад, виконання галузевих програм та планів місцевого розвитку, реалізації
суспільно-важливих ініціатив шляхом проведення громадських обговорень,
спільних круглих столів, прес-конференцій, дебатів.
Таким чином, участь у реалізації актуальних для суспільства цілей
сприятиме підвищенню іміджу бібліотек, зміцненню позицій у місцевих
громадах. З впевненістю можна підсумувати, що бібліотеки, оновивши зміст
своєї діяльності з урахуванням суспільних викликів та світових тенденцій
розвитку, налагодивши ефективне соціальне партнерство, виступають сьогодні
як важливі інституції відкритого та демократичного інформаційного
суспільства.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В
ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЯХ
Розвиток міжнародного туризму в прикордонних областях– це
стратегічна потреба Карпатського регіону. Актуальним є створення
Карпатського культурного маршруту, що перетинає кілька регіонів України та
Румунії та стане гарною відправною точкою для розвитку та просування
міжнародного культурного туризму[1]. Карпатський культурний маршрут
також може розглядатись як стійка, етнічна та соціальна модель, оскільки вона
базується на місцевих знаннях, навичках та майнових ресурсах. Він
об’єднуватиме кілька міст, сіл, сільських громад у Карпатському регіоні та
представлятиме Карпати як єдиний туристичний напрямок. Цей маршрут
розглядається як продукт, призначений для туристичного ринку, який буде
використовуватися для створення стабільної економіки в регіоні.
Розвиток Карпатського культурного маршруту як інтегрованого
туристичного продукту культурної спадщини має важливе значення для
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розвитку культурного туризму та місцевої культури та збереження історичної
спадщини в прикордонних областях (Івано-Франківська, Закарпатська,
Чернівецька області України та округу Марамуреш, Румунія). Завдяки великій
кількості пам'яток археології, історії, монументального мистецтва та
архітектури, а також містобудування, цей регіон вважається регіоном з досить
великою кількістю визначних пам'ятників історії та культури в Європі. В ІваноФранківській та Закарпатській областях України та повіті МарамурешРумунії
нараховується 6047 пам'яток історії та культури [2].
Згідно з національним реєстром, оновленим у 2015 році Національним
інститутом спадщини, округ Марамуреш включає 610 об'єктів національної
спадщини (з яких понад 180 об'єктів є історичними пам'ятками національного
значення), у тому числі: 87 об'єктів з епохи неоліту; 26 археологічних об'єктів;
20 фортець; 196 церков і монастирів; 20 кладовищ; 19 історичних пам'яток; 3
історичні центри міст; 10 музеїв та меморіальних будинків. З майже 100 старих
дерев'яних церков у Марамуреш в 1999 році до списку Всесвітньої спадщини
було включено 8 дерев'яних храмів. Це дерев'яні церкви ЮНЕСКО з готичною
архітектурою, розташована в селах Барсана, Будешті, Десешті, Іуде (датована
1364), Плопши, ПовієлієІзєє, Рогоз і Сурдешті (з його непропорційно
гігантським шпилем (72 м), це одна з найвищих дерев'яних будівель Європи).
За даними дослідницького центру Бухаресту, який аналізує культурні продукти,
повіт Марамурешпосідає перше місце в Румунії з точки зору кількості об'єктів
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з десяти кращих напрямків розвитку
культури в Румунії [3].
За кількістю пам'яток архітектури та містобудування Івано-Франківська
область, одна з найменших за територією та населенням, посідає третє місце в
Україні. На сьогодні в державному реєстрі Івано-Франківської області
налічується 3944 об'єктів культурної спадщини (у тому числі 107 об'єктів
національного значення), з них: 1490 об'єктів археології (з них 12 –
загальнодержавного значення); 869 історичних об'єктів (у тому числі 4 –
загальнодержавного значення); 142 об'єкти монументального мистецтва (у тому
числі 1 – загальнодержавного значення); 1443 об'єкти архітектури,
містобудування (у тому числі 90 – державного значення). За рішенням
ЮНЕСКО, Івано-Франківська область представлена двома пам'ятниками
світового значення: Церквою Походження Святого Духа в місті Рогатин та
церквою Різдва Пресвятої Богородиці в селі Нижній Вербіж Коломийський
район [4].
У Закарпатській області на території державної охорони знаходяться 1493
пам'ятки культурної спадщини, у тому числі 478 об'єктів археології, 505
історичних об'єктів, 87 об'єктів монументального мистецтва, 205 об'єктів
архітектури, міського планування, 36 садово-городніх об'єктів, 175
ландшафтних об'єктів, 7 об'єкти науки і техніки, з них 177 об'єктів мають
загальнодержавне значення, у першу чергу включають середньовічні замки та
унікальні пам'ятники сакральної дерев'яної архітектури. До культурних об’єктів
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Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО належать Церква Вознесіння Господнього
(Струківська) – одна з найдосконаліших дерев'яних церков на всій Гуцульщині,
знаходиться в с. Ясеня, Рахівського району та Церква святого Михайла в
с. Ужок, Великоберезнянського району – дерев'яна церква, що є своєрідною
візитівкою Закарпаття і однією з найцікавіших споруд бойківського стилю –
побудована у 1745 р. [5].
У Чернівецькій області на державному обліку і під охороною держави
налічується 1767 об’єктів, із яких 694 – пам’ятки архітектури і містобудування
(62 – національного значення), 530 – пам’яток історії, 467 – пам’яток археології,
76 – пам’яток монументального мистецтва [6]. До культурних об’єктів
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО належить резиденція митрополитів Буковини і
Далмації збудована у 1864 – 1882 рр. як центр майбутньої Буковинської
митрополії. Попри відносно молодий вік, резиденціяє справжньою перлиною
Карпатського Єврорегіону. Зведена у стилі еклектики, споруда вражає красою
та масштабами. Ансамбль будівлі становлять: головний корпус, церква Трьох
Святителів, колишній пресвітерій, дендропарк. Нині пам’ятка місце
розташування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Єдина зі споруд освітнього значення, внесена до списку ЮНЕСКО.
Історична та культурна спадщина є важливим потенціалом регіону, який
передбачає успішний розвиток стратегічного пріоритету – туризму. Культурний
туризм – одна з найдавніших форм туризму і є однією з головних мотивацій для
подорожей. Всесвітня туристична організація оцінюєбажання культурних
поїздок як 40% мотивації усіх подорожей. На європейському рівні ця форма
туризму зростає, але Карпатський регіон скористався дуже невеликим
відсотком, оскільки культурний туризм в Україні та Румунії є одним з
найнижчих у Європі, а міжнародні туристи не знають про високий культурний
потенціал Карпатського регіону.
Багате культурно-етнографічне придане Карпатського регіону, що налічує
більше 6000 найменувань культурної спадщини, представляє як національний,
так і міжнародний інтерес, являє собою чудову можливість сприяти та
розвивати культурний туризм в контексті 2018 року – Європейського року
культурноїспадщини[7]. Туристи з усієї Європи заохочуються відкривати для
себе культурну спадщину Європи та посилювати відчуття приналежності до
спільного європейського простору. Міжкультурна розмова про те, що ми маємо
спільного, може розвиватися на транскордонному та європейському рівнях.
Карпатський регіон однозначно виграє від підвищеної зацікавленості
туристів за традиційним культурним напрямком туризму. Необхідні
інноваційні рішення, спрямовані на підтримку та збереження культурних
пам'яток регіону та заохочення культурного діалогу на транскордонному рівні.
Історична та культурна спадщина як важливий потенціал розвитку культурного
туризму Карпатського Єврорегіону практично не використовується зараз.
Основна проблема полягає в тому, що історичні та культурні об'єкти не
оцінюються як туристичні ресурси, багато видатних пам'яток не включені в
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спільні туристичні напрямки, туристичні та культурні маршрути, що
призводить до їх використання в обмежених масштабах. Усе це суттєво впливає
на розвиток туристичного бізнесу у сфері культурного туризму, який за
сприяння може принести значний економічний та соціальний ефект.
Основні проблеми гармонізації сталого розвитку культурного туризму в
Карпатському Єврорегіоні пов'язані з відсутністю розвинених продуктів
культурного туризму та браком інфраструктури; відсутністю загальної
маркетингової стратегії; відсутність єдиної бази даних інформації про місця для
культурного туризму; відсутність спільних засобів масової інформації для
культурного туризму в Карпатському регіоні; відсутність культурного діалогу
між прикордонними громадами. На сьогодні співробітники культурного
туризму не мають достатніх знань, навичок та досвіду у створенні культурних
продуктів у прикордонних районах. У свою чергу туристи та відвідувачі не
завжди знають про правила та умови перебування в такому регіоні під час
відвідування об'єктів історичної та культурної спадщини.
Важливим є обґрунтування особливостей історико-культурної спадщини
Карпатського регіону для створення спільних туристичних місць та розвитку
культурних маршрутів за різними історичними та культурними напрямками.
Регіон також стикається з такими ключовими проблемами з обох сторін
кордону: недостатнє бюджетне фінансування для розвитку культурного
туризму; низький рівень транскордонного співробітництва у розвитку та
просуванні культурного туризму в регіоні; відсутність чіткого туристичного
іміджу регіону як інтегрованого культурного туризму.
РеалізаціяКарпатського культурного маршруту, а також пов'язаних з ним
послуг та об'єктів, допоможе посилити привабливість регіону для туристів.
Планування Карпатського культурного шляху допоможе активізувати райони з
обмеженим розвитком, особливо з можливістю досягнення синергії між
різними областями. Іншою характерною рисою маршруту є нематеріальна
цінність продукту. Шляхи, пейзажі, природні простори та культурне надбання
регіону – це частина колективного багатства і безперечно серце Карпатського
культурного шляху. Розвиток маршруту як інтегрованого продукту туризму
культурної спадщини буде ґрунтуватися на результатах аналітичних
досліджень, соціологічних опитувань, бази даних, створеної мережі
зацікавлених установ та організацій для встановлення міцних партнерських
зв'язків у Карпатському культурному напрямку. Маршрут включатиме
найвідоміші та найцікавіші об'єкти історико-культурної спадщини регіону, які
підтримуватимуть розвиток культурного туризму, місцеву культуру та
збереження історичної спадщини Карпатського регіону. Спільні інформаційнопропагандистські заходи (конференції, круглі столи, семінари) стануть
платформою для обговорення проблем та можливостей культурного туризму в
Карпатському регіоні; пошуку рішення для регіонального розвитку.
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Атланов В.В.,
викладач кафедри дизайну
ВП «МФ КНУКіМ»,
М. Миколаїв
МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
ДИЗАЙНЕРІВ
Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій поставив перед вищими
навчальними закладами проблему швидкого переформування тематичних
планів та навчально-методичних матеріалів.
Наприклад, при підготовці студентів-дизайнерів спеціалізованим
дисциплінам, таким як комп’ютерні технології, викладач змушений протягом
семестру корегувати свій тематичний план у зв’язку з появою на ринку нових
програмних продуктів, які настільки революційно змінюють підходи до
проектування, що роблять застарілими ті знання та навички, які студент мав би
отримати за поточними навчальними планами.
Проблема посилюється тими фактами, що викладач так само, як і студент
виявляється абсолютно незнайомий з продуктом і часу на його опанування
просто немає.
Постає питання як в таких умовах будувати навчальний процес без шкоди
для його ефективності.
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Вирішення цього питанняє найактуальнішим завданням сучасного
викладача комп’ютерних дисциплін.
Ключ до вирішення було знайдено на факультативних курсах підготовки
спеціалістів комп’ютерної ігрової індустрії та створення інтерактивного
контенту.Ці курси вже близько року проводяться в стінах МФ КНУКіМ на
кафедрі дизайну. Специфіка курсів полягає в тому, що викладач разом із
студентами досліджує нові, ще незнайомі йому технології, використовуючи всі
доступні джерела інформації. Близько 90% її міститься у мережі Інтернет.Але
масив інформації настільки величезний, що недосвідчений студент губиться в
ньому,що знижує ефективність пошуку,аналізу та систематизації інформації. У
цьому випадку досвід викладача відіграє вирішальну роль. Він, будучи в рівних
умовах зі студентом, як правило швидше орієнтується в інформаційному потоці
і в змозі піднятися над дрібними властивостями продукту або явища, що
досліджується і розглядати його в цілому, відзначаючи основи принципи,
тенденції та особливості.Таким чином викладач немов модерує процес пізнання
та разом зі студентами опановує незнайому інформацію.
Ще одним важливим елементом навчання на цих курсах є домашня
робота. Враховуючи, що технологій, які використовуються в ігровий індустрії
доволі багато, а часу на їхвивчення обмаль, викладач розділяє команду на
мікро-групи і кожна з них отримує індивідуальне завдання на дослідження
певного напряму. Викладач, стежачи за процесом роботи у мікрогрупах, збирає
та систематизує інформацію в цілому, а також робить висновки. Періодично, по
мірі накопичення інформації у мікрогрупах, викладач проводить семінари, де
студенти кожної з мікрогруп доповідають про результати работи у своїх
напрямках. Таким чином велика група в цілому ознайомлюється із загальним
станом справ в індустрії та технології, що досліджується. Адже, ми маємо
справу зі справжньою науково-дослідною роботою, яку проводять студенти
курсів під керівництвом викладача. Вона проходить так само, як і звичайна
наукова робота, яку можна розділити на 6 основних етапів:
1.Формулювання теми.
2.Формулювання мети і постановка завдання дослідження.
3.Теоретичні дослідження.
4. Експериментальні дослідження.
5.Аналіз та оформлення результатів.
6. Впровадження результатів.
Повертаючись до проблеми сучасного викладання комп’ютерних
дисциплін при підготовці дизайнерів, бажано звернути увагу на досвід роботи
згаданих курсів та використати його у випадках,коли така необхідність
виникає. У якості прикладу подібного явища можна зазначити появу на ринку
комп’ютерних додатків програмиDimension від компанії Adоbе,яка змусила
припинити вивчення таких традиційних для графічних дизайнерів додатків, як
Blender,або 3dsmax,та зосередитись на досліджені Dimension, оскільки
можливості, які були закладені розробниками в цей продукт значно
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перевищують те, що дизайнер-графік отримував від вищезазначених
альтернативних
додатків.Звичайно,справа
торкається
тільки
такого
специфічного напряму, як графічний дизайн.В інших напрямах, таких, як,
наприклад, дизайн інтер’єру, ландшафту, або промисловий дизайн, додаток
AdobeDimension не може конкурувати з 3dsmax, Blender або Maya. Але в цих
сферах періодично виникають свої альтернативні технології, такі, як,
наприклад, SpeedTree, Lumion та їм подібні. Запропонований науководослідницькій шлях до навчання настільки універсальний, що може
використовуватись у будь яких напрямах вищої освіти для вирішення
означених проблем.
Отже, можна зазначити, що:
по-перше, науково-технічна революція взагалі та у програмному
забезпеченні зокрема призвела до кризових явищ у закладах вищої освіти які
можна назвати проблемою швидких змін;
по-друге, методи навчання, що використовують на курсах інтенсивної
підготовки сучасним технологіям доволі успішно вирішують ці проблеми
завдяки науковим підходам до освіти;
по-третє, використання означених методів – мабуть найефективніший
шлях до загального вирішення проблеми швидких змін в закладах вищої освіти.
Список використаних джерел:
1. Чирчик С. В. Теоретичнііметодичні основиформування професійної
компетентностімайбутніх бакалаврівз дизайнуінтер’єру: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04“теорія і методика
професійної освіти” / С. В. Чирчик. – Житомирськийдержавний університет ім.
І. Франка. – Житомир, 2017. – 23 с.
2. АтлановВ.В. Ігровий двіжокUnreal 4: нові можливості для дизайнерів
середовища:
Матеріали
ІІ
Міжнародної
науково-практичної
конференції«Особистість митця в культурі», 20-22 квітня 2016 р., Херсон /
Актуальні проблеми дизайну: історія, теорія,сучасність. – Херсон: ХНТУ, 2016.
– С. 216–217.
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Баштова Н.А.,
директор Миколаївського обласного центру
народної творчості та культурно-освітньої
роботи, м. Миколаїв
МЕНЕДЖМЕНТ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ: ГОЛОВНІ
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ
Попри те, що менеджмент як мистецтво керівництва має надзвичайно
важливе, а часто й вирішальне значення для ефективної роботи будь-якої
організації, довгий час це правило застосовувалось лише щодо роботи
комерційних структур. Що стосується організацій некомерційних, зокрема –
неприбуткових організацій соціокультурної сфери – тут питанням ефективного
керівництва довгий час не приділялось необхідної уваги. Значне підвищення
інтересу до специфіки менеджменту в соціокультурній сфері спостерігається з
80-х років ХХ століття і пов'язане, насамперед, із економічним спадом, який
охопив значну частину держав світу і викликав різке скорочення державного
фінансування сфери культури. Перше із таких досліджень у Європі було
проведене у Німеччині, у місті Цюріх у 1984 році. Результати цього та
наступних досліджень, які згодом було проведено у більшості європейських
країн, переконливо довели, що діяльність організацій сфери культури здійснює
великий позитивний вплив на економіку відповідного регіону, викликаючи
зворотні потоки фінансових коштів до державного бюджету та стимулюючи
розвиток інших сфер економіки [1, с. 39].
Проблеми вивчення різноманітних аспектів менеджменту некомерційних
організацій, зокрема – організацій соціокультурної сфери – у різний час
розглядались такими вченими як Е. Аткінсон, Дж. Гелбрейт, Р. Гудріан,
Е. Поммер, П. Стенлі, Г. Стреттон, П. Друкер, С. Вознесенський, Г. Осипова,
Л. Пашко, М. Римар, К. Шекова, Г. Тульчинський, В. Бойко, Д. Солоха,
Н. Сапельнікова, А. Якимець та ін.
Загалом, на сьогоднішній момент склалося декілька концепцій
ефективності менеджменту у соціокультурній сфері, провідними серед них
виступають:
– теорія виробництва суспільних благ, запропонована та обґрунтована у
роботах американських дослідників Д. Шифа та Б. Вайсброда, які довели, що
виробництво суспільних благ соціокультурною сферою призводить до таких
важливих макроекономічних результатів як підвищення культурного,
інтелектуального та морального потенціалу суспільства, що, в свою чергу,
призводить до зростання рівня продуктивності економіки.
Необхідними
умовами
якісного
функціонування
організацій
соціокультурної сфери, за думкою згаданих вчених, виступають такі складові
як: соціальний (або некомерційний) маркетинг, націлений на формування
суспільних цінностей; фандрейзінг, або – зростання фондів, тобто направлення
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менеджменту, метою якого є залучення зовнішніх джерел фінансування:
благодійні та спонсорські внески, гранти, державні субсидії тощо; допомога
волонтерів, які працюють на добровільній безоплатній основі.
– теорія «контролю стейкхолдерів» (від англ. «stákeholder» –
зацікавлена сторона, зацікавлені особи), яка набула популярності наприкінці
90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХ ст. У якості стейкхолдерів виступають
представники опікунської ради або благодійного фонду некомерційної
організації культури, меценати та спонсори, профспілки тощо. Як правило,
стейкхолдери виконують свої функції (управлінські, фінансові, контрольні та
ін.) на добровільній та безоплатній основі, піклуючись не про збільшення
прибутку організації, а дбаючи про успішне виконання нею своїх функцій. В
якості стимулу до благодійництва автори теорії, серед яких – А. Бен-Нер,
М. Дженсен – розглядають такі мотиви як підняття свого престижу та репутації
у суспільстві, доступ до послуг організацій культури та ін.
Дослідники виділяють низку факторів, які характеризують специфіку
менеджменту організації культури, серед яких: обмеження зростання та
складнощі із оцінюванням продуктивності праці; особливості стимулювання
працівників. Зокрема, разом із доволі низьким рівнем оплати праці та
кадровими проблемами, виділяють такий специфічний фактор, як високий
рівень нематеріального, зокрема – морального – задоволення результатами
своєї діяльності (так зв. «психологічний прибуток»), що формується під
впливом таких факторів як свобода творчості, реалізація особистих ідей,
гнучкий графік роботи, високий престиж у суспільстві тощо [1, с. 41-42].
За думкою вітчизняних дослідників Д.В. Солохи та Н.Л. Сапельнікової,
при оцінці якості управління організацією соціокультурної сфери корисними є
показники ефективності, які на ранній стадії дозволяють оцінити можливі
майбутні проблеми. До найпоказовіших показників вони відносять наступні:
–термін часу, необхідний для виходу на ринок нового продукту або
послуги;
–оцінка кількості нових продуктів, упроваджених на ринок за певний
період у порівнянні з конкурентами;
–чисельність обслуговуючого персоналу та управлінських рівнів,
необхідних для впровадження нового продукту [2, с. 37].
Серед специфічних рис менеджменту некомерційних організацій (НКО) в
сфері культури можна виділити наступні: по-перше, на відміну від комерційних
організацій, метою діяльності НКО є реалізація певної соціальної ідеї або
програми, соціальних послуг, які виступають, таким чином, у якості товару і, як
правило, не приносять прибутку. Товар некомерційної діяльності – вузький
асортимент соціальних послуг, причому швидко обновлюваних і тісно
пов'язаних з мотиваціями (переконаннями, інтересами тощо) персоналу
некомерційних організацій. По друге, соціальні послуги некомерційних
організацій звичайно надаються або повністю безкоштовно, або нижче ринкової
вартості, або навіть нижче собівартості. Основу ціни утворюють витрати на
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надання послуг, що покриваються або за рахунок дотацій (бюджетних,
спонсорських, донорських), або (можливо частково) від власної комерційної
діяльності. В-третіх, специфічною є організація просування товару, яка
характеризується залежністю від державної політики та громадської думки.
Таким чином, у менеджменті некомерційних організацій більш широко
використовують методи «public relations», співробітництво з засобами масової
інформації. З іншого боку, широке застосування знаходить пропаганда послуг
та своєрідне стимулювання попиту за допомогою спеціальних акцій,
презентацій тощо. Принаймні частка традиційної комерційної реклами в
некомерційній діяльності незначна. При цьому здебільшого рекламуються не
послуги, а організації, які їх надають. Крім того, специфічною рисою оцінки
ефективності менеджменту НКО в сфері культури є відсутність чітких
показників підсумків роботи, що ускладнює контроль та аналіз ефективності
діяльності та її результатів [3].
Список використаних джерел:
1. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры :
Учебное пособие. 4-е изд., испр. и доп. / Тульчинский Григорий Львович,
Шекова Екатерина Леонидовна. – СПб.: Изд-во «Лань»; Изд-во «Планета
музыки», 2009. – 528 с.
2. Солоха Д.В. Моделювання системи оцінки ефективності менеджменту
соціокультурної діяльності /Д.В. Солоха, Н.Л. Сапельнікова //Менеджер. –
2016. – № 2. – С. 33-41.
3. Бойко В.І. Діяльність та вплив некомерційних організацій у сфері
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http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3840. – Заголовок з екрану.
Благірєва І. В.,
провідний бібліотекар бібліотеки
ВП «МФ КНУКіМ»,
м. Миколаїв
ПРОСУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО КОНТЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ
СЕРВІСУ WIX.СОМ
Використання Wix у бібліотечній роботі це питання не нове та досить
різноманітне. Саме через пропозиції можливості створювати безкоштовні сайти
і розвивати їх, отримувати корисні поліпшення, він користується великим
попитом.
Wix.сом.є одним із найавторитетніших конструкторів для створення
сайтів. Ця міжнародна хмарна платформа дозволяє створювати і розвивати
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інтернет-проекти, будувати професійні сайти та їх мобільні версії. Простота у
створенні ресурсів досягається за допомогою інструментів drag-and-drop (що в
перекладі з англ. «бери-і-кидай»). Сервіс доступний 17 мовами. Розробники
постійно удосконалюють функціональні можливості, тому апдейти (оновлення)
Wix пропонуються майже кожного місяця. Сервіс є зручним у користуванні для
новачків, та тим хто не володіє мовоюпрограмування HTML.
Це – один ізнайкращихсервісів для створенняпростих за структурою та
гарних у плані дизайну сайтів [5]. Зручна адміністративна частина базується на
візуальному редакторі. Тут не потрібна правка коду для переміщення об’єктів.
Серед цікавих можливостей можна відмітити додавання відео до фону,
вмикання ефекту паралаксу під час прокрутки, розміщення табів з
різноманітною інформацією та горизонтальних смуг на кшталт лендінгу[5]. До
переваг можна віднести велику кількість якісних готових шаблонів, та це не
заважає можливості створення сайту з унікальним дизайном.
Створення сайту – заняття не з легких.Але простий, зрозумілий інтерфейс
слугує підказками. До того ж велика кількість різноманітних шаблонів дозволяє
швидко створити сайт бажаного напрямку. Конструктор не потребує
завантаження на власний ПК. Робота розпочинається зі створення облікового
запису на сайті. Реєстрація і авторизація дає можливість подальшої
адміністрації сайту та спільного колективного доступу. Один власний аккаунт
може налічувати декілька сайтів, що є зручним у бібліотечній виставковій
діяльності.
Бібліотека ВП «МФ КНУКіМ» використовує платформу WIXза різною
направленістю. По-перше, це віртуальні виставки. Таке поєднання традиційних
та новітніх засобів надання інформації, робить можливим отримувати якісну та
зручно оформлену інформацію дистантним користувачам. Вони створюються
за різною тематикою.
По–друге, це біобібліографічні покажчики. Можливості платформи
дозволяють створюватиінтерактивність сайту, розміщуватигаджети для
візуалізації,вбудовувати відео та використовувати футажі.
Ще одним напрямком діяльності бібліотеки стало Інформаційне
забезпечення ВП «МФ КНУКіМ». Сайт призначений для інструктивної
самостійної роботи студентів та надання інформації викладачам.
Навчально-методичне забезпечення, яке є важливою умовою
ефективності навчального процесу, містить у собі електронні ресурси,
періодичні видання та інші бази даних, які допоможуть у навчальній та
викладацькій діяльності. Головне меню сайту складається з таких розділів:
 Кафедри;
 Електронні ресурси;
 Е-каталог;
 Періодичні видання;
 Видання бібліотеки.
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Кожна вкладка розділу «Кафедри» містить методичні рекомендації до
виконання самостійних, практичних та інших робіт; питання до заліків та
іспитів з дисциплін та списки літератури, які допоможуть під час підготовки до
семестрової чи річної звітності.
Розділ «Електронні ресурси» містить три активні посилання на такі
сторінки як «Інституційний репозитарій», «Ресурси відкритого доступу» та
«Науковцю».
Розділ «Електронний каталог» дає посилання на доступ до електронного
каталогу Наукової бібліотеки КНУКіМ та до локальної повнотекстової бази
даних нашого вузу.
Розділ «Періодичні видання» містить посилання на передплачені видання
та видання, які знаходяться у вільному доступі.
У «Виданнях бібліотеки» розміщуються біобібліографічні покажчики.
Отже, використання сервісу Wix.сом – це вдалий вибір для бібліотечної
діяльності. Цей конструктор робить можливим не тільки презентувати будьякий інформаційний продукт з нестандартним рішенням щодо оформлення та
дизайну, а й задовольняє інформаційні потреби дистантнихкористувачів.
Список використаних джерел:
1.
Інформаційне забезпечення ВП «МФ КНУКіМ» [Електронний
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титулу екрана. – Дата перегляду: 10.03.2018.
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Огляд конструктора сайтів Wix[Електронний ресурс] // Mozok.net :
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https://mozok.net/wix. – Назва з титулу екрана. – Дата перегляду: 10.03.2018.
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Фомин И.А.Разработкаэлектронногообразовательногоресурса при
помощи конструктора сайтов WIX [Електронний ресурс] / И. А. Фомин //
Проблемы и перспективыинформатизациифизико-математическогообразования
: материалыВсерос. науч.-практ. конференции, г. Елабуга, 14 ноября 2016 г. /
[редкол.: Ф.М. Сабирова (отв. ред.) и др.]. – Елабуга, 2016. – C. 200-204. –
Электронные
данные.
–
Режим
доступа:http://kpfu.ru/portal/docs/F954766333/PROBLEMY.I.PERSPEKTIVY.s.an
n1.pdf. Заглавие с экрана. – Дата просмотра: 10.03.2018.
4.
Хрипа Ю. В. Персональний сайт викладача як засіб інтерактивного
навчання [Електронний ресурс] / Ю. В. Хрипа // Проблеми та методи
підготовки висококваліфікованих фахівців: виклик часу : матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних і науковопедагогічних працівників, науковців та молодих учених, м. Ніжин, 26-27 грудня
2016 року/ [редкол.: О. В. Литовченко (голова) та ін.]. – Ніжин, 2015. – C. 246252.
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дані.
–
Режим
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http://college.nati.org.ua/docs/zbirnik_011.pdf. – Назва з титулу екрана. – Дата
перегляду: 10.03.2018.
5.
Який конструктор сайтів краще обрати? [Електронний ресурс] //
Mozok.net : розумний підхід до створення сайтів. – Електронні дані. – Режим
доступу: https://mozok.net/yakyy-konstruktor-saytiv-krashche-obraty. – Назва з
титулу екрана. – Дата перегляду: 10.03.2018.
Бойченко В.Б.,
заступник начальника управління культури,
національностей та релігій Миколаївської
обласної державної адміністрації,
м. Миколаїв
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: ВИДИ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
Територіальна громада в Україні є первинним, і основним, суб’єктом
місцевого самоврядування. Це визначається і Конституцією України та чинним
законодавством. Відповідно розвиток кожної окремої територіальної громади
впливає на розвиток місцевого самоврядування всієї України.
У свою чергу ефективність діяльності кожної територіальної громади
залежить саме від виконання ними певного функціоналу залежно від виду самої
територіальної громади. Види територіальних громад та реалізація ними
певного функціонального змісту дуже взаємозалежні та взаємопов'язані між
собою.
Можна відразу сказати, що класифікація видів територіальної громади
залежить від їх функціонального змісту – тобто виконання ними певних
функцій – певного напрямку діяльності в досягненні цілі, задля здійснення
якого об’єдналися жителі певної території.
У працях авторів, які робили спроби дослідити види територіальних
громад, існує декілька підходів через вивчення їх структури, але все ж автори
сходяться на виділенні таких видів: за просторовою ознакою; за видовою
характеристикою [1].
Усі автори, що класифікують територіальні громади за просторовою
ознакою беруть за основу територіальну ознаку громади, а саме – її розмір та
кількість населення. Так, Д.Я. Гараджаєв та В.О. Куранін, які виділяють
територіальні громади через механізм захисту інтересів громадян як членів
територіальних колективів, при цьому поділяючи їх на:
1) основні територіальні колективи (місто, район, село, селище);
2) факультативні територіальні колективи (мікрорайон, квартал, вулиця,
будинок, інші територіальні утворення) [2].
Різницею між цими видами є просторова ознака місцевого
самоврядування, що закріплюється в чинному законодавстві. Так, основні
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територіальні громади набули широкого розповсюдження на Україні, у той час
як факультативні – мають досить стриманий розвиток і ґрунтуються в
основному на ініціативі мешканців малих форм територіальних громад.
У той же час О.І. Кирюшин виділяє територіальні громади наступним
чином:
а) у рамках населеного пункту (місто, селище, село);
б) у межах адміністративно-територіальних одиниць (районів, областей,
країв);
в) у межах великих економічних районів [2].
У даному випадку маємо також просторову ознаку, яка чітко обумовлює
розмір територіальної громади (і розмір території, і кількість населення).
Схожою за ознаками є теорія П. Ільїнського, який розрізняє такі види
територіальних громад за просторовою ознакою:
1) первинні (село, селище, місто без районного розподілу)
2) регіональні (район, округ, область) територіальні громади.
Цю ж теорію підтримують і С. М. Іванова та А. А. Югова, які всі існуючі
територіальні громади пропонують поділяти на 3 види залежно від їх
територіальної ознаки:
1) великі групи людей, котрі проживають у межах окремих самостійних
держав або національно-територіальних утворень;
2) територіальні колективи, що складають громадяни, котрі проживають у
межах адміністративно-територіальних утворень: областей, міст, районів,
міських селищ;
3) територіальні мікроколективи, що складаються з населення, котре
мешкає всередині адміністративно-територіальних одиниць на окремих
територіях, які не мають офіційно встановлених меж [2].
Підсумовуючи можна сказати, що основними видами територіальних
громад за просторовою ознакою є такий поділ:
1)
найменший – територіальна громада села, селища, маленького міста
– тобто територіальний колектив в межах населеного пункту або базових,
«природних» територій;
2)
середній – територіальна громада міста обласного значення, райони,
області – територіальні громади в межах адміністративно-територіального
колективу, певних "штучних" територій;
3)
великий – територіальна громада рівня держави, великих
економічних районів.
Можна сказати, що саме таку видову класифікацію і підтримує чинне
законодавство України. Виходячи з ч. 1 ст. 140 Конституції України, яка
містить визначення місцевого самоврядування, виділяються такі види
територіальних громад:
а) територіальну громаду села або добровільного об'єднання в сільську
громаду жителів кількох сіл;
б) територіальну громаду селища;
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в) територіальну громаду міста [3].
Аналогічного висновку можна дійти при аналізі положень Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», які на законодавчому рівні
регламентують правила укрупнення (об'єднання) і роз'єднання територіальних
громад у сільській місцевості [4].
Видова характеристика громад має не тільки наукове, але й практичне
значення. Кожний з видів територіальних громад має свої соціологічні,
економічні культурологічні характеристики, а найважливішим компонентом
правового (конституційного) статусу територіальних громад виступають
належні їм функції. Тільки функціональний аналіз діяльності територіальної
громади (її динамічна спрямованість) сприятиме розумінню політико-правової
природи цього суб'єкта місцевого самоврядування, розкриватиме обсяг,
характер і зміст його діяльності.
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //pidruchniki.com/12980108/pravo/
– Заголовок з екрану.
Борко Т. М.,
кандидат педагогічних наук, доцент з/н
ВП «МФКНУКіМ», м. Миколаїв
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
В умовах новітніх змін розвитку сучасної освіти з’явилася термінова
потреба суспільства у творчих, обдарованих громадянах, здатних до життєвого
самовизначення. Перед вітчизняною освітньою системою стоїть завдання
сформувати громадянина, спроможного до гнучкої зміни способів і форм
життєдіяльності, а формування ключових компетентностей, що відповідають
основним видам діяльності громадянина, стає актуальним завданням
навчально-виховного процесу вищого навчального закладу [2].
З розвитком креативності як найважливішої якості майбутніх фахівців
пов’язане широке впровадження у вітчизняну вищу школу популярного за
кордоном компетентнісного підходу до організації навчання. Компетентність –
це уміння співробітника мобілізувати свої знання та прийняти оптимальне
рішення в нестандартній виробничій ситуації. Перехід від знаннєвоорієнтованого до компетентнісного підходу передбачає якісно новий рівень
сприйняття особистістю дійсності, її готовність до самореалізації на основі
системи
цінностей
полікультурного,
толерантного,
гуманістичного
інформаційного суспільства.
Теорія компетентнісного підходу в освіті розроблялася і була
представлена в працях як зарубіжних учених Р. Бадера, Д. Мертенса,
Б. Оскарсона, А. Шелтена, так і наших вітчизняних. Українські перспективи
компетентнісного підходу в сучасній освіті досліджували вчені І. Бех, Н. Бібік,
Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун,
О. Савченко, С. Трубачева та інші.
На думку українських вчених компетентність не зводиться до знань і
вмінь в кількісному відношенні. Але без знань і особистого досвіду діяльності
набуття ключових компетентностей неможливе. Більш того, набуття
компетентностей залежить від активності, свідомого відношення до різних
видів діяльності (праці, навчання тощо). Але водночас у експлікації понять
«компетентність», «компетентнісний підхід» і досі немає одностайності, тому
що не дійшли згоди вчені.
Оптимальними умовами формування професійної компетентності
майбутніх фахівців є побудова навчального процесу у ВНЗ на основі реалізації
принципу суб’єктності, який на відміну від підходу до особистості студента як
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до пасивного об’єкта навчання, зорієнтований на забезпечення постійного
зворотного зв’язку між викладачем і студентом. При використанні цього
принципу професійна підготовка стає суб’єктно-значущою, наповненою для
студента особистісним смислом, почуттями, зафіксованими в його суб’єктному
досвіді. На думку А. А. Соляник, саме суб’єктний досвід засвідчує унікальність,
неповторність кожної особистості, він є простором, в якому можливі
співробітництво, співпраця викладача і студента. Сьогодні необхідно
забезпечити рівноправну взаємодію всіх учасників освітнього процесу, щоб
кожен мав можливість висловитись і бути почутим [4].
Прагнення нації бути конкурентоспроможною у галузі освіти, науки,
інформаційних технологій стимулює до навчання протягом життя.
Неперервність освіти є надзвичайно важливим чинником, який відіграє
провідну роль у формуванні та розвитку майбутніх спеціалістів готовності до
здійснення різного роду діяльностей.
Для успішного впровадження інклюзивної освіти на тлі інноваційних змін
у різних сферах суспільного життя, вища освіта України повинна оптимізувати
перехід до нової парадигми освіти – інноваційної, згідно з якою підготовка
майбутніх фахівців до реалізації завдань інклюзивного навчання ґрунтована на
компетентнісних засадах. В умовах перебудови сучасної освіти
компетентнісний підхід вважають найбільш раціональним, оскільки він
акцентує практичну спрямованість професійної освіти, її прагматичний,
предметно-професійний аспект. Сутність компетентнісного підходу передбачає
насамперед зміни у формулюванні мети навчання, окреслення очікуваних
результатів у вигляді сукупності компетентностей, що відображають різні рівні
професійних завдань. Компетентнісний підхід подають і як спробу узгодити
функційне призначення професійної освіти з потребами ринку праці. У разі
застосування компетентнісного підходу освітні результати визнають
значущими за межами системи освіти [3].
У руслі порушеної проблеми більш докладного вивчення потребує такий
її змістовий аспект, як з’ясування місця інклюзивної компетентності. З огляду
на універсальність, інклюзивна компетентність може належати до ключових
(життєвих) компетентностей та входити до складу професійної компетентності
як підвид або спеціальна компетентність. Необхідність спрямування суспільної
думки на соціальну інтеграцію вимагає опанування інклюзивної
компетентності всіма членами громади. Оновлення системи підготовки
педагогічних кадрів для підготовки фахівця нового покоління, спроможного
працювати в інклюзивному освітньому середовищі, потребує включення
інклюзивної компетентності до складу професійної компетентності. Тому в
системі компонентів професійної компетентності логічно доповнити перелік
підвидів інклюзивною компетентністю, що містить необхідний обсяг знань,
умінь, навичок і здатність реалізувати професійні функції в умовах
інклюзивного середовища [1].
Виявлені тенденції вимагають серйозної уваги співпраці вишів та
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шкільних установ як партнерів. Розпочинати потрібно з розроблення більш
розширеної та поглибленої програми проходження практики у шкільних
закладах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, студентами
ВНЗ, під час якої вони мають відчути важливість та необхідність обраного
фаху.
Список використаних джерел
1. Бондар Т. І. Формування інклюзивної компетентності в умовах
інноваційної парадигми освіти / Т. І. Бондар // Педагогічні науки: теорія,
історія, інноваційні технології. – 2014. – № 7 (41). – С. 153-162.
2. Гулай О. І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти /
О. І. Гулай // Вісник НАДПС України. – Серія : Педагогічні науки. – 2009. –
Ч. 2. – С. 41-51.
3. Рыбакова А. А. Сущность понятий «компетенция» и «компетентность»:
от количественного измерения к качественному наполнению / А. А. Рыбакова //
Вестник Ставропольского государственного университета. – Ставрополь, 2009.
– № 61 (2). – С. 51–57.
4. Соляник, А. А. Підготовка фахівців для книжкової галузі України:
традиції та новації [Електронний ресурс] / А. А. Соляник // Вісник Харківської
державної академії культури. – 2011. – Вип. 32. – С. 116-125. – Режим доступу :
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2011_32_13.pdf
Бородіна Г. Г.,
кандидат історичних наук, доцент
кафедри інформаційної, бібліотечної та
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НАРОДНИЦЬКІ БІБЛІОТЕКИ В ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ХІХ СТ.)
Важливу сторінку в історії бібліотечної справи Півдня України залишили
народницькі бібліотеки. Поштовхом до утворення даного виду бібліотек стала
активізація визвольного руху народників наприкінці 60-х років ХІХ ст.
Протидіючи самодержавному режиму, політично налаштовані
угрупування стали посилено використовувати бібліотеки для формування
суспільно-демократичних ідей серед трудящих. Дослідження історії цих
бібліотек показує, що в їх діяльності зароджувалися прогресивні традиції
бібліотечної справи. Вітчизняна бібліотечна наука і практика успадкувала та
розвинула їх.
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Одну з перших народницьких нелегальних бібліотек створено в Херсоні
навесні 1869 р. [5, с. 25]. На той час у місті нараховувалося 59, 1 тисячі жителів
[4]. Серед них досить багато політично активних людей, котрих цікавили
соціалістичні ідеали. Для задоволення, потреб у літературі й було організовано
нелегальну бібліотеку гуртка «чайківців», до якої увійшли представники
революційної молоді. Головна мета організації зосереджувалася на підготовці
пропагандистів з інтелігенції і робітників для роботи «в народі». Нелегальна
бібліотека мала широкий для того часу вибір літератури і дозволяла
користуватися нею стороннім читачам. Спочатку для бібліотеки в складчину
передплачували два-три часописи, та з часом їх кількість зросла, почали
надходити і нові книги з суспільних питань. Творами В. В. Берві-Флеровського,
Д. І. Писарєва,
М. О. Добролюбова,
М. Г. Чернишевського,
Ф. Лаксаля,
історичними листами П. Л. Міртова та ін. покладено початок досить солідній на
той час політичній бібліотеці херсонського гуртка. У фонді бібліотеки
знаходилася і заборонена література: літографічне видання памфлету
французького філософа та публіциста Ф. Р. де Ламенне «Слова віруючого»
(1834), часопис «Вперед» (1873-1875), твори П. Л. Лаврова (Міртова). За
припущенням херсонського краєзнавця С. О. Сільванського [5, с. 20],
бібліотека розташовувалася у кімнаті лаборанта аптеки Мюллера, в якого
працював А. О. Франжолі, безпосередній учасник організації «Народна воля».
Відповідав за бібліотеку М. Ланене. Проте з відкриттям 18 липня 1872 р. [2,
с. 10] у Херсоні громадської бібліотеки нелегальна книгозбірня почала втрачати
своє значення.
У 70-х роках ХІХ ст. в Одесі також створено досить широку мережу
народницьких нелегальних бібліотек. Ці книгозбірні мали загальноосвітню та
політичну мету. Добре облаштованими, укомплектованими, відповідали
вимогам часу бібліотеки машинобудівного, чавунолітейного заводів,
залізничних майстерень. Вони стали доступними для широкого кола
користувачів. До складу їх фондів увійшли революційно-демократичні,
народницькі видання, книги про становище робітників і селян. Велика увага
приділялась періодичним виданням.
Варто наголосити, що дані бібліотеки широко використовували
різноманітні форми популяризації літератури серед населення: розносили книги
на фабрики і завод; організовували голосні читання, обговорення книг і
періодичних видань; складали програми для самостійного читання,
рекомендаційні каталоги. Інколи бібліотечні книги супроводжувалися
спеціально анотованим змістом.
На особливу увагу заслуговують два рекомендаційні покажчики
систематичного читання революційної тематики, що вийшли друком в Одесі
протягом 1882 р. та 1883 р. Друге видання «Каталога систематического чтения»
мало наклад 3600 примірників [3]. Укладачі – відомі громадські діячі О. Русов
та С. Русова. На звороті титульного аркушу напис: «Дозволено цензурою.
Одесса, 23 апреля 1883 г.» [3]. Каталог відображав літературу з різних галузей
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знань, та насамперед − белетристику. Літературу згруповано за тематичними
розділами: «Типи прогресивні», «Народ в белетристиці», «Соціальноекономічні питання сучасності», «Політична економія». Художня література
мала обов’язкові посилання на критичні статті. Каталог швидко поширювався в
Україні, користувався великою популярністю серед молоді. Проте, наприкінці
жовтня 1883 р. «Каталог» заборонили на підставі 178 статті «Устава о цензуре».
Близько 2 тисяч примірників конфіскували і знищили [1, с. 148-149].
Таким чином, у другій половині ХІХ ст. народники широко
використовували для пропагандистської діяльності бібліотеки, відкриваючи їх
на заводах, фабриках, у майстернях. Бібліотеки намагалися не лише збирати
літературу з різних галузей знань, а й впроваджували активні форми і методи
популяризації творів друку: вивчення читацьких уподобань, керівництво
читанням, що мало свій подальший розвиток у вітчизняному бібліотекознавстві
та стало характерним явищем для бібліотечної практики.
Виявлені джерела свідчать, що бібліотеки не стояли осторонь від
нагальних подій суспільно-політичного руху на Півдні України, а шукали нові
форми та методи роботи удосконалення власної діяльності.
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ТВОРЧИЙ ВНЕСОК М.М. АРКАСА
ДО СКАРБНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Покоління сьогодення і майбутні нащадки України з правом можуть
пишатися Миколою Миколайовичем Аркасом – громадським діячем ,
композитором , істориком. З погляду сьогоднішнього дня діяльність цієї особи
набуває нового висвітлення . Постать Миколи Аркаса – громадянина найбільше
визначається на ниві відродження української культури. Його любов до простої
людини, невичерпна енергія , інтелект , висока освіченість обумовили
різнобічні інтереси в різних сферах життя Славні , високоосвічені рідні Микола
Аркаса привили йому любов до рідного краю , пісні , музики . Велика увага
сім’ї приділялася вихованню дітей . Уроки музики Микола отримував від своєї
матері Софії Петрівни . За традицією багатьох аристократичних сімей М. Аркас
навчався в Училищі Правознавства в м. Петербурзі , затим в Одеській приватній
гімназії . Серед педагогів гімназії був Петро Ніщинський , який зумів привити
молодому юнакові любов до української народної пісні , інтерес до життя
народу . Подальше навчання в Новоросійському університеті (Одеса) на
природничому відділі фізико-математичноого факультету стало вирішальним
для формування світогляду , політичних переконань та художніх поглядів ,
прогресивність яких потім вилилась в творчості та громадській діяльності М.
Аркаса.
За роки навчання композиторові вдалося познайомитися і спілкуватися з
славетними творчими особистостями : М.Л.Кропивницьким , П.К.
Саксаганським, М.К. Садовським, М.В. Лисенком. Дружба та творча підтримка
видатних представників українського мистецтва зберігалася довгі роки.
Служба в морському міністерстві перешкоджала Аркасу здобути
професіональну музичну освіту , він з прикрістю відчував обмеженість своїх
музично - теоретичних знань . Але це не завадить покладати свої сили
улюбленій справі , до якої спрямовувалась душа Миколи . Його перші
композиторські спроби – обробки українських народних пісень ( біля 80 обробок
, об’єднані у два збірники ). Далі була розпочата робота над оперою «Катерина»
(1880 – 90-ті роки) , Завдяки якій наш славетний земляк увійшов в історію
української музики другої половини XIXст.,передусім , як автор першого
музично-драматичного твору на сюжет Тараса Григоровича Шевченка.
Опері належить значне місце серед національних реалістичних творів
минулого . Вибір сюжету твору не випадковий . М. Аркас виявляв великий
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інтерес до народного життя , його щиро захоплювала волелюбна поезія
Т.Г.Шевченка , в «Катерині» автор прагнув відтворити колорит народного життя
. Він писав: «Якщо в «Катерині» були запозичення…, так це з народних пісень і
танців , але на цьому я повинен був базувати весь свій твір, як взятий з
народного життя , а тому і деякі місця взяті мною повністю з пісень із заміною
слів словами Т.Г. Шевченка або ж своїми відповідно до ходу дії»
Записуючи народні пісні захоплюючись кобзарським мистецтвом , М.
Аркас запрошував до Миколаєва з усієї України кобзарів та бандуристів ,
поселяв та приймав їх у своєму домі . Записавши від них багатенько пісень ,
композитор використав їх у своїй опері (хор хлопців «Гей , по синьому морю»,
жіночий хор «Ой , у неділю», хор солдатів «То ли не береза , толи не кудрява»,
колискова Катерини та інше).
М.Аркас
писав відомому українському театральному діячеві
П.К.Саксаганському : «…осміливсь і я свого додати , щоб пісня його ширилась
між нашим людом ,щоб бачили вони те , що тяжко і болісно накипало , накипало
на його серці і вилилось у стиху могутнім». Так композитор і автор лібрето
усвідомлював свою високу відповідальність перед пам’яттю Т.Г Шевченка .
Патріот , інтелігент , психолог , композитор М.Аркас створивши оперу
«Катерина», здійснивши сценічне втілення її (перша постановка здійснена
М.Л.Кропівницьким у Москві у 1899 р.) сприяв відродженню української мови
,слова. У сторокатому за національно- етнічним складом , а в більшості своїй
денаціоналізованому Півдні царської Малоросії у другій половині XIX – на
початку XXст.. Опера «Катерина» була відгуком справжнього патріота на
потребу створення національної опери для народної сцени.
Багатогранний талант нашого земляка виявився у написанні історичної
праці на основі знайомства з документальними матеріалами професійних
істориків. Таким чином народжується і виходить у світ у 1908 році «Історія
України-Русі». Справдилися сподівання автора , що «вона дуже корисна буде
для нашого народу». Видавництво книги багатомільйонним тиражем відповідало
суспільно-політичним потребам національно-визвольного руху українського
народу . Саме під впливом революційних подій царизм був змушений відмінити
свої суворі заборони відносно використання української мови в пресі та освіті.
З великою вдячністю згадуємо і пишаємося М. Аркасом-просвітителем.
Створена в 1906 р. в Миколаєві просвітницька організація «Просвіта», дітище
Аркаса , була найтісніше пов’язана з визвольним рухом за право вільного
розвитку української культури і мови ,згуртовувала різнорідні класи і соціальні
верстви , різні прошарки української інтелігенції. Лише за один рік відбулося
майже півсотні літературно-музичних вечорів , на яких окрім виступів малими
формами , пройшли виступи опери «Катерина» , «Запорожець за Дунаєм»,
«Наталка-Полтавка», п’єс І.Карпенка-Карого «Мартин-Боруля», «Бондарівна»,
«Сто тисяч», «Наймичка», «Розумний і дурень», М. Старицького – «Зимовий
вечір», Г. Квітки-Основ’яненка - «Шельменко-денщик», Б. Грінченка –
«Нахмарило», водевілей-«жартів»І.Котляревського, Л.Яновської, А.Чехова.
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Одним із першорядних завдань «Просвіти» був розвиток «національної
свідомості між своїм народом».
Протягом двох років у с.Богданівці на кошти М.Аркаса працювала школа в
українською мовою навчання. Вона не лише навчала письменності та основам
наук, а й виховувала учнів та їх батьків в дусі української національної
свідомості.
Невідступний, науково-популярній творчості, пропагандист рідної мови
М.Аркас зробив величезний внесок у розвиток у популяризацію національної
культури.
З 1993 року народний хор кафедри хорового диригування та українських
народних інструментів Миколаївського філіалу КНУКіМ під керівництвом
О.Шпачинського з честю носить ім.’я нашого славного земляка – М.М.Аркаса.
Звучить в репертуарі хору «Колискова» з опери «Катерина», і і своїми
інтонаціями будить вічні теми материнства та тернових доріг життя, навіяні
поезією славного Тараса. В наш час спадщина Миколи Аркаса повинна стати
духовним набутком молоді ,висвітиться новими гранями. Його життя та
діяльність є прикладом до формування нового громадянина,високоосвіченого,
творчого, висококультурного.
Вичівський П.П.,
Ковальська Л.В.,
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»,
м. Івано-Франківськ
КУЛЬТУРА ПРИКАРПАТТЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ
У сучасній науковій літературі, яка присвячується розвитку туристичної
галузі, підкреслюється, що атрактивність (привабливість) є основою залучення
туристичних потоків. У той же час, туристична привабливість може
змінюватися в залежності від багатьох чинників, котрі впливають на
привабливість туристичного регіону. Надзвичайно вагомою складовою
туристичної привабливості в сучасних умовах, є культура окремої дестинації.
Культура є фундаментальною основою процесу розвитку, збереження а
також зміцнення самобутності кожного народу. У більшості провідних країн
Європи та Америки, на сьогоднішній день, спостерігається процес
демократизації культури і туризму, які є вагомою частиною життя сучасного
суспільства. Пізнання навколишнього світу неможливе без набуття
фундаментальних знань у галузі культури.
У ході проведеної у Мехіко (1981 р.) наукової конференції було
визначено два основних поняття «культури». Перше визначення – загального
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характеру, включає все, що створила людина додатково до природи: суспільну
думку, господарську діяльність, виробництво, споживання, літературу і
мистецтво, спосіб життя і людську гідність.
Друге визначення – спеціалізованого характеру, побудоване на так
званій «культурі культури», тобто на моральних, духовних, інтелектуальних і
художніх аспектах життя людини. Зважаючи на це, необхідно підкреслити, що
культурна спадщина окремого народу складається не тільки з творів
музикантів, письменників, художників, архітекторів, праць вчених, але й з
нематеріальних надбань, тобто фольклору, народних промислів, фестивалів,
релігійних ритуалів.
Враховуючи вище зазначене, необхідно підкреслити, що територія
Прикарпаття досить багата на пам’ятки матеріальної та не матеріальної
культури, які є основою її туристичної привабливості.
Зокрема, на території Івано-Франківської області на державному обліку
перебуває 3944 пам’ятки культурної спадщини. Дві пам’ятки сакральної
архітектури внесено до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:
церкву Святого Духа 1598 р. в м. Рогатині та церкву Різдва Пресвятої
Богородиці 1808 р. в с. Нижній Вербіж Коломийського району.
Територію області здавен населяли народи з різним релігійним
віросповіданням. Збережені церкви, костели, синагоги, монастирі та скити є
окрасою Прикарпаття та передумовою для розвитку багатьох видів туризму. На
сьогодні в області налічується 50 дерев’яних церков, які охороняються
державою. Найдавніші з них – Благовіщенська церква (1587 р.) у м. Коломиї,
Благовіщенська церква (1600 р.) в с. Пістинь Косівського району, Різдва
Пресвятої Богородиці (1615 рік) у селищі Ворохта на Яремчанщині. А в с.
Розсільна Богородчанського району знаходиться дерев’яна церква
Архистратига Михаїла (1848 р.), зведена без жодного цвяху.
У гірських селах області зустрічаються дерев’яні будівлі трьох типів:
лемківські, бойківські та гуцульські. Для гуцульської школи характерні
багатоярусний дах з кількома шпилями та квадратна основа будівлі. Бойківські
церкви – видовжені, складаються з трьох залів, накриті спільним шатровим
дахом. Лемки будували церкви з однією банею-шпилем, до головної споруди
прилаштовували бокові – виходила хрестова основа.
Найяскравішим зразком дерев’яного будівництва є Церква Святого Духа
з укріпленнями в місті Рогатин (1598 р.). Іконостас Святодухівської церкви,
створений у 1650 році, вважається перлиною українського малярства.
Знаковими об’єктами для розвитку туризму є:
- Манявський скит, пам’ятка архітектури XVII ст., поблизу с. Манява
Богородчанського району. Заснований у 1606 р. Й. Княгницьким, вихованцем
Афонського монастиря. Скит Манявський – Хрестовоздвиженький аскетичний
чоловічий монастир східного обряду (український Афон), визначний осередок
духовності, культури і мистецтва України. Зараз це відреставрований ансамбль
кам’яних і дерев’яних споруд, обгороджених високою кам’яною стіною з
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вежами і бійницями – вдалий синтез гірського рельєфу і фортифікаційних
забудов.
- Гошівський монастир отців Василіан і церква Преображення
Господнього на Ясній Горі у с. Гошеві Долиньского району, заснований у 1570
році. Місце паломництва християн з різних країн світу, які йдуть сюди, щоб
помолитися чудотворній іконі Божої Матері;
Значна кількість пам’яток культури Прикарпаття зберігається і у музеях,
яких в області працює понад 120 (приватних, громадських та державних).
Найвідомішими і найпопулярнішими серед туристів є: Івано-Франківський
краєзнавчий музей; Національний заповідник «Давній Галич»; Коломийський
музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського;
Коломийський музей «Писанка»; Долинський музей «Бойківщина» Тетяни і
Омеляна Антоновичів; Косівський музей народного мистецтва та побуту
Гуцульщини; Приватний музей старожитностей Романа Кумлика в Верховині;
Історико-меморіальний музей Степана Бандери; Музей визвольних змагань
прикарпатського краю; Літературно-меморіальний музей Івана Франка;
Русівський літературно-меморіальний музей Василя Стефаника та інші.
Прикарпатський край багатий і своєю духовною культурою, адже тут
знаходяться історико-етнографічні райони Покуття і Опілля, а також гірські
етнографічні групи населення бойків і гуцулів. Високим художнім рівнем,
поетичністю, багатством ритуальних дійств характерні родинні свята і обряди.
У календарній і родинній обрядовості гуцулів, бойків, покутян, опілян
відобразилась уся історія не лише української, але й архаїчної слов'янської
обрядовості – від давніх часів язичництва по сьогоднішній день.
Світоглядні уявлення і вірування населення краю тісно пов'язані
насамперед із різноманітною господарською діяльністю і ґрунтуються на
спостереженнях за природою та оточуючим середовищем. Дохристиянських
часів сягають вірування, пов'язані з надприродними істотами, які нібито здатні
своїми діями-завдати шкоди чи допомогти людині. Щоб позбутись або
задобрити їх ще й тепер застосовуються різні магічні дії – ворожіння,
примовляння, носіння оберегів тощо. Компоненти святкового і обрядового
вбрання гуцулів, бойків, покутян і опілян відзначаються багатою
орнаментацією, прикрасами, вишивкою, аплікацією, тисненням на шкірі,
металічними виробами, що викликає значний інтерес серед туристів.
Отже, в умовах військово-політичного конфлікту з Російською
Федерацією, а також гострої економічної кризи, культура відіграє вирішальну
роль не тільки у збереженні і зміцненні незалежності України, але і у розвитку
туризму, забезпеченні економічного зростання як окремих регіонів, так і всієї
країни.

38

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Гаврилова О. В.,
к.п.н., старший викладач кафедри
культурології,
ВП «МФКНУКіМ», м. Миколаїв
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
МИКОЛАЇВЩИНИ
На сьогоднішній день туризм є однією з пріоритетних галузей світової
економіки. За фактичними показниками Всесвітньої туристичної організації
туризм надає 10% світового валового продукту [10]. Значущим потенціалом
регіону є його історико-культурна спадщина, що передбачає розвиток туризму
як стратегічного напрямку економіки. За даними Всесвітньої туристичної
організації саме культурний туризм є одним з пріоритетів – на нього припадає
40% мотивації усіх подорожей.
Для активізації етнографічного туризму Україна взагалі і Миколаївська
область зокрема має значущий історико-культурний потенціал – 130 тис.
пам’яток культури, у тому числі: – 56 206 пам’яток археології; – 51 364
пам’яток історії; – 5 926 пам’яток монументального мистецтва; – 16 293
пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та
ландшафтні. Потенціал Миколаївської області представляє перспективу
розвитку культурно-історичного та інших видів туризму, оскільки "у
Миколаївській області знаходяться 5914 нерухомих пам'яток, з них: 4490
пам'ятників археології, 1199 – історії, 67 – монументального мистецтва, 145 –
архітектури, 11 – садово-паркового мистецтва , 1 – ландшафтний, 1 – наука і
техніка. Тридцять пам'яток мають статус національного значення. Разом з тим,
під охороною держави знаходиться 1356 нових виявлених об'єктів культурного
надбання, включених у відповідні переліки (списки) – 429 археологічних
об'єктів, 295 – історичних, 13 – монументальних мистецтв та 619 –
архітектури [ 9].
На жаль результативно використовується лише невелика частина даних
ресурсів. Через економічну кризу, військовий конфлікт на сході країни та
неефективності регіональної політики розвитку туризму та курортів
спостерігається зниження туристичних потоків у Миколаївській області
(табл. 1) [4].
Проблемними питаннями розвитку туристичної галузі Миколаївської
області є: недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в сфері
туризму; недостатня кількість якісних туристичних продуктів на туристичному
ринку; низький рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури;
низька якість сервісу і невідповідність стандартам засобів розміщення;
недостатня інженерна інфраструктура на туристично-рекреаційних територіях
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(відсутність водопостачання і водовідведення, незадовільний стан доріг і
відсутність під'їздів до багатьох туристичних об'єктів і т.д.); незадовільний стан
пам'яток історико-архітектурної спадщини, які можуть бути задіяні в сфері
туризму; відсутність взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку туризму і рекреації в
регіоні [6]; знищення - «розорювання» археологічних пам'яток. За словами
заступника директора ДП «НДЦ-Лукомор'я» Інституту археології НАН України
Олександра Смирнова «Якщо грабіжницькі роботи можуть привести до того,
що ми втратимо Вікторівка, то сільгоспроботи можуть привести до втрати
унікального об'єкта археології римського часу» [5].
Табл. 1. Туристичні потоки (осіб)
Кількість туристів,
Із загальної кількості туристів
обслугованих
іноземні
туристивнутрішні
суб’єктами
туристи
громадяни
туристи
туристичної
України, які
діяльності області1
виїжджали
2011
2012
2013
2014
2015
2016

27934
20375
19003
9148
7464
9023

3973
4179
5108
–
–
–

за кордон
8479
9290
9362
7582
6631
8369

15482
6906
4533
1566
833
654

Сьогодні успіх туристичних компанії українського ринку залежить від
здатності упроваджувати інноваційні форми роботи – зміни у продуктах,
маркетингу, організації та управлінні.
Інноваційна діяльність в туристичній сфері спрямована на зміну
існуючого туристичного продукту відповідно до потреб цільової аудиторії, або
створення нового продукту, на вдосконалення суміжних послуг. Таким чином,
інновації стають визначальними факторами для конкурентоспроможності
індустрії туризму та активізації обмінів з іншими секторами економіки,
пов’язаних з ними. Відбувається інтеграція науки, виробництва і споживання.
При запровадженні інновацій в туризмі варто враховувати загальну економічну
ситуацію в країні і особливості законодавства.
Інноваційну діяльність у сфері туризму досліджували О. Алейнікова,
О. Василів, А. Гаврилюк, Н. Гуржій, О. Загорулькін, М. Ізотова, А. Клейменов,
Н. Малахова, Ю. Мігущенко, В. Новіков, Т. Пінчук, М. Рега, О. Фастовець,
В. Чернікова та ін.
Значенням історико-культурної спадщини в туризмі як ресурсу для
туристичних практик, що представляє інтерес для різних цільових груп
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туристів, а також культуро-охоронній функції туризму присвятили свої роботи
О. Бейдик, І. Бондарчук-Чугіна, О. Дутчак, В. Величко, Т. Герасименко,
Т. Катаргіна, В. Корнієнко, М. Крачило, О. Любіцева, Ю. Мазуров,
В. Новикова, О. Орлова, Ю. Прасул, К. Родненко, О. Трачук [2,3,7,8] та інші.
Етнографічний туризм виокремлюється як підвид пізнавального туризму,
метою якого є ознайомлення з матеріальною та духовною культурою певного
етносу. Об’єктом етнографічного туризму є історико-культурні об’єкти, що
мають інформацію про етнічні прояви традиційно-побутової культури.
Етнографічний об’єкт у свою чергу слід розглядати як систему ознак, що
характеризує культуру етносу у поєднанні його оригінальних і специфічних
конкретних форм. Зазначимо, що не вся культурна спадщина регіону, а лише та,
що представляє національну специфіку, може бути віднесена до етнографічної:
– пам’ятки архітектури, виконані в традиційному для етносу стилі і
пов’язані з певним періодом в культурному житті етносу;
– культові споруди, що відображають конфесійну приналежність
представників того чи іншого етносу;
– некрополі, кладовища з традиційними написами на рідній мові;
– традиційні житла з традиційним для даного етносу інтер’єром,
оздобленням, набором традиційних предметів побуту;
– поселення, що зберегли «етнічний тип», у місцях компактного
проживання представників того чи іншого етносу;
– побутові об’єкти, відповідні традиційному господарському типу;
– місця проведення народних свят за участю фольклорних ансамблів і
використанням традиційного одягу;
– місця відродження народних промислів і традиційних занять;
– етнографічні музеї, виставки, комплекси етнографічних предметів;
– археологічні об’єкти, що мають етнічну специфіку [7, с. 86].
– місця та пам’ятки, пов’язані з життям і творчістю відомих представників
етносу; топоніми;
– елементи духовної (нематеріальної) культури – мова, фольклор;
виконавчі мистецтва;
– звичаї, обряди, свята; знання та звичаї, пов’язані з природою та всесвітом;
знання та навички, пов’язані з традиційними ремеслами, – які не можуть
зберігатись та розглядатись окремо від їх безпосередніх носіїв,
представників етносу.
Тому можна зазначити, що головним ресурсом етнографічного туризму
виступають люди з їх характерним менталітетом, етнічною свідомістю та
іншими проявами етнічної культури. Популяризацією і збереженням традицій
різних національних меншин займається громадське об’єднання «Рада
національних товариств Миколаївської області» (голова – Каймаразов СултанМурад Джамалутдинович). Завданням організації є: сприяння розвитку мови і
культури національних меншин області; захист і представлення їхніх прав;
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методична допомога національно-культурним товариствам; науководослідницька, культурологічна й просвітницька робота.
Етнографічний туризм є одним із сучасних засобів пізнання історикокультурної спадщини країни, регіону, що сприяє культуро-охоронній
діяльності, формуванню ціннісного і патріотичного ставлення до Батьківщини.
Дослідження історико-культурної спадщини за допомогою етнографічного
туризму може відбуватись, наприклад, через дослідження особливостей,
безпосереднє відвідування раніше моноетнічних поселень, найбільш відомими
з яких на Миколаївщині є німецькі, болгарські та грецькі. Сучасною формою
роботи, що сприяє туристичній активності є проведення різноманітних івентів –
фестивалів, ярмарок, карнавалів, виставок, концертів тощо, з залученням
громадських об’єднань, представників національних меншин, творчих
колективів, що сприяє формуванню позитивного іміджу регіону.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КАДРІВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
Індустрія готельного бізнесу, гостинності та туризму є однією з
найбільших і найдинамічніших галузей у світі. Однією з основних причин
популярності багатомільярдної індустрії гостинності є широкий спектр
можливостей для кар’єрного зростання. До індустрії гостинності належить
буквально все, з чим ми так чи інакше маємо справу в повсякденному житті:
готелі, ресторани і громадське харчування, круїзні судна і авіакомпанії,
тематичні парки і т.д. Ураховуючи масштаби індустрії гостинності та
можливостіпрацевлаштування, ця галузь економіки привертає величезний
інтерес з боку молоді.
Наше сьогодення – час, коли самостійна країна робить кроки до інтеграції
в Європу, у світ, де господарюють економіки з високорозвинутими
технологіями. Ринковий готельний бізнес, якого ми прагнемо досягти,
неможливий без загальноукраїнських нормативних технологічних засад,
особливо в галузі гостинності, яку можна вважати національною рисою
українського народу. Головним викликом сьогодення для вітчизняного
туристичного ринку є впровадження та дотримання світових стандартів якості
надання послуг, відповідальність за дотримання яких має лягти на
висококваліфікованих спеціалістів.Підготовка таких кадрів повинна базуватись
на міжнародному співробітництві у сфері освіти, науки та обміну досвідом.
Вітчизняній педагогічній науці відомі досягнення освітян країн-лідерів з
розвитку туристичної індустрії. Т.П.Голікова, Н.О. Корніяка, Л.В.Кнодель
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дослідили процес підготовки фахівців у країнах Європи; Б.Р. Брунець
висвітлила методику навчання та підготовку кадрів у Голландії, В.К.
Федорченко розкрив досвід підготовки кадрів на прикладі окремих навчальних
закладів Американського континенту. Світовий досвід системи підготовки
фахівців гостинності представляє для нас чималий інтерес. У зв’язку з цим
метою даної статті є дослідження шляхів удосконалення системи навчання на
основі творчого використання досвіду підготовки кадрів сфери гостинності
різних країн.
Створення та удосконалення системи туристичної освіти в нашій країні
вимагає залучення досвіду інших країн, тих, що вже є визнаними лідерами
освіти в галузі туризму та сфери обслуговування.
Швейцарія є першою країною у світі, яка створила модель вищої освіти в
готельному бізнесі, і її школи готельного та туристичного бізнесу вважаються
еталонними.
Школа менеджменту гостинності в Лозанні заснована швейцарцем,
власником готелю «Jacques Tschuml» з метою підготовки професійних
керівників готелів, які обслуговують туристів, які дедалі частіше приїздять до
Швейцарії. Він добре розумів, що успіх готельному бізнесу забезпечать не
лише технічні, управлінські і навіть не комунікативні навички, а персонал
певного типу: відкриті, енергійні, дипломатичні, заповзятливі люди, які
невимушено почуваються у будь-якій соціальній обстановці. Технологіями
управління, практичними навичками оволодіти можна, іноземних мов також
можна навчитися. Ось чому складовою традицій школи в Лозанні є розвиток
лідерських здібностей особистості, навчання злагоджено працювати з іншими в
одній команді. До того ж, духовна атмосфера Лозанни дає можливість
студентам відчути інші позитивні якості цієї професії: розмаїття культур і мов,
здатність цінувати високу якість послуг, увага до дрібниць. Випускники школи
відомі тим, що мають усі ці важливі якості, які дозволили багатьом із них
піднятися на вершину сфери гостинності й туризму.
Педагогічний колектив школи менеджменту гостинності в Лозанні
інтернаціональний: у його складі представники 20-ти національностей.
Викладачі й інструктори мають значний професійний стаж керівників готельної
індустрії й високі академічні ступені зі спеціальних дисциплін. Сьогодні
Асоціація випускників школи налічує понад 5000 спеціалістів в усьому світі.
Школа працює за міжнародною програмою менеджменту гостинності. Завдяки
високим академічним стандартам їй присвоєно звання вищого навчального
закладу професійної освіти в складі структури нещодавно створеного
Університету прикладних наук.
З кінця 90-х років ХХ століття школа стала двомовним навчальним
закладом. Створена тут міжнародна програма менеджменту гостинності, не
залежно від того, якою мовою (англійською чи французькою) вона
викладається, отримала акредитацію Нової Англійської Асоціації шкіл та
коледжів у США як програма на здобуття ступеня бакалавра наук. З метою
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забезпечення студентів професійними знаннями з готельного підприємництва
за три семестри створена і успішно функціонує розрахована на 18місяців нова
програма під назвою «Менеджмент готельних операцій».
Лозаннські освітяни шукають студентів, які демонструють прагнення до
лідерства і здатність працювати в команді. Лозаннська школа вимагає від своїх
студентів реальної мотивації та готовності виконувати важку роботу. Тут
допомагають студентам сформувати вміння взаємозаміни, яке значно
полегшить їхню адаптацію в нових умовах. На основі постійної уваги до
академічної і практичної підготовки швейцарські викладачі прагнуть, щоб
випускники були компетентними у своїй роботі та одразу приносили
економічну віддачу на робочому місці. Опікуються вони і тим, щоб розвивати у
студентів відкрите і толерантне ставлення до різних культур, здатність цінувати
традиції, цінності та мистецтво різних цивілізацій.
Подібно до інших навчальних закладів, що пропонують програми в сфері
управління гостинністю, Лозанна – насамперед бізнес-школа. З метою
досягнення успіху в індустрії гостинності студенту запропоновано таку систему
організації навчання, яка спрямована не лише на освоєння навичок управління,
а й на оволодіння обґрунтованими знаннями практичних аспектів гостинності.
Принцип поєднання академічних знань і професійної підготовки на робочому
місці втілився у навчальній програмі, в основу якої покладено широкий набір
дисциплін. Академічна програма, що називається «Широкий перелік основних
знань», охоплює усі дисципліни, призначені для успішного ведення справи:
бухгалтерський облік і фінанси, маркетинг, економіка, інформаційні технології,
гуманітарні ресурси, стратегічне планування і кулінарне мистецтво,
обслуговування і служба поверхів.
У рамках цих курсів гостинності студенти мають широкі можливості
розвитку своїх умінь і навичок, працюючи членами студентських команд у
п’яти ресторанах, дев’яти кухнях і у відділі розподілу номерів, які є в школі. Це
унікальне поєднання управління і практики гарантує, що після закінчення
школи її випускники одразу ж отримають хорошу роботу [2, с. 18].
Найбільшим туристичним центром і ринком є Сполучені Штати Америки.
Більш 10 млн. американців працюють на підприємствах, пов’язаних зі сферою
гостинності.
Система американської освіти в туризмі представлена великою кількістю
інституцій. У США налічується понад 176 різних закладів, які здійснюють
підготовку фахівців за напрямом «Туризм» і «Гостинність». Серед найбільш
відомих університетів – Університет імені Джорджа Вашингтона, Університет
штату Мічиган, Техаський університет, Університет штату Колорадо,
Массачусетський університет, Університет Філадельфїї (штат Пенсільванія).
Однак слід зауважити, що у структурі таких відомих усьому світу навчальних
закладів, як Гарвардський та Стенфордський університети, не знаходимо
факультетів з гостинності чи туризму.
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Провідна роль у системі освіти в туризмі США належить університетам.
Структурними підрозділами окремих університетів, які здійснюють підготовку
майбутніх фахівців різного освітньо-кваліфікаційного рівня з туризму, є школи
– в Університеті штату Іллінойс; департаменти (факультети) – в Університеті
Делавера та коледжі – в Університеті штату Колорадо.
Структурними підрозділами окремих університетів є школи,
департаменти та коледжі. Університет ім. Джорджа Вашингтона має у своєму
складі 9 шкіл та Міжнародний інститут туристичних наук.
Як у Массачусетському університеті, так і в Університеті Флориди,
підготовка майбутніх фахівців проводиться за комбінованою програмою
«Бакалавр-магістр». Студент може одночасно здобути два ступені. Термін
навчання за даними програмами 5 років, що на рік менше від традиційно
встановленого в усіх ВНЗ країни: підготовка бакалаврів здійснюється протягом
4 років, а магістрів – 2 роки.
Система освіти в туризмі США базується на принципі індивідуалізації
навчання, який передбачає врахування особливостей кожного студента та
закріплення, формування індивідуальних планів підготовки чи напрямів
спеціалізації [5]. Усі студенти американських університетів, починаючи з
третього курсу, займаються за спеціально складеними планами, які формуються
на основі співвідношення обов’язкових та елективних дисциплін. Дана
обставина зумовлена американським способом життя і є відмінною ознакою
системи освіти в цій країні.
У сучасних умовах університети США об’єднуються на національному та
міжнародному рівнях, розробляють нові освітні проекти і практикують
підготовку фахівців суміжних галузей за одним навчальним планом із метою
забезпечення студентам можливості здобути два фахи, що в умовах інтеграції
виступає незаперечною перевагою. Підтвердженням цього може послужити
партнерство школи Корнельского університету з Кулінарним інститутом
Америки, як наслідок, студенти, закінчивши навчання, отримують ступінь
бакалавра з готельного менеджменту та диплом із кулінарного мистецтва.
Система вищої туристичної освіти в США є однією з найрозвиненіших у
світі та вважається однією з найбільш досконалих.
Досвід Нідерландів у підготовці висококваліфікованих працівників сфери
гостинності та туризму можна розглянути на прикладі Маастрихтської школи
готельного бізнесу, заснованої в 1950 місцевими готельними корпораціями і яка
займає будинок стародавнього замку «Bethlehem Castle». Її гордістю є
вискотехнологічно обладнані 26 лабораторій готельної справи, сучасний
ресторан та бар.
Перший рік навчання полягає у ознайомленні студентів з поняттям
туризм, специфікою обраної ними сфери діяльності, огляду системи діяльності
готельної та ресторанної справи, методики управління кадрами і т.п.
За перший рік навчання у Школі необхідно визначитись із бажаною
країною та готелем, де проходитиме стажування. Саме практиці надається
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основна роль у навчанні студентів, адже вона дає змогу довести виконання
функцій готельєра до автоматизму та «мистецтва».
Другий рік навчання полягає у написанні особистої роботи щодо
методики проходження стажування за кордоном. При цьому для студентів
важливо пройти школу від покоївки та офіціанта до адміністратора.
На третій рік студент має право обрати згідно міжнародної програми
обміну досвідом «Life Long Learning Programme» провідний іноземний
навчальний заклад з підготовки фахівців сфери туризму та гостинності.
Четвертий курс навчання полягає у засвоєнні теоретичного матеріалу,
застосування котрого у практичній діяльності відображається у проходженні
повторного стажування у іноземному готелі, термін котрого складає 5 місяців.
Слід відзначити основну відмінність Нідерландського та Українського
підходу до організації навчання. У межах Школи діє два деканати, де у функції
одного входять дотримання внутрішнього розпорядку та регулювання
навчального процесу. Інший несе відповідальність за міжнародні зв’язки,
влаштування студентів на практику, дотримання міжнародних правил,
страхування, регулювання непорозумінь та форс-мажорних обставин у процесі
проходження практики [1,c.20].
Професійна підготовка фахівців у сфері гостинності в Італії, спрямована
на проведення закордонної практики, позитивним наслідком якоїє накопичення
досвіду спілкування, розвиток організаторських і соціокультурних здібностей.
Італія почала пропонувати трирічні програми з курсів «Професійні
оператори туризму» та «Економіка туризму» у 1993 р. Протягом 1993–1994 рр.
– кількість програм із гостинності та туризму, що пропонували італійські
університети, зросла з двох до дванадцяти.
Зовсім інший підхід до підготовки фахівціву індустрії демонструє
Франція. Сучасна система французької освіти складалась протягом останніх
двох століть і вважається однією з найбільш передових у світі. Головна її
особливість – перевага державних навчальних закладів. Крім того, там
розвинена система фінансової та соціальної підтримки студентів: стипендії,
пільги на житло, харчування та транспорт, право на роботу для всіх іноземних
студентів до 20 годин на тиждень.
Кращими навчальними закладами у сфері гостинності є Інститут VATEL
(Школа Управління готельним і туристичним бізнесом) й Академія готельного
та туристичного менеджменту АІМ в Парижі «AIM Hotel and Tourism
Management Academy Paris».Навчання може тривати від одного до трьох років.
Для отримання ступеня бакалавра готельного менеджменту, потрібно
навчатися 3 роки. На відмінну від інших шкіл готельного менеджменту
Франції, викладання тут ведеться англійською мовою, проте знання державної
мови вимагається для проходження практики.
Академія готельного та туристичного менеджменту (АІМ) пропонує такі
програми:
Бакалавр наук (Bachelor of science (BS)) – три роки навчання;
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Магістр наук (MBA Professional) – два роки навчання;
Професійне навчання – 2 семестри навчання.
У Франції практика оплачується і дохід студента-практиканта становить
мінімум 400 євро на місяць.
Особливістю французької системи професійної освіти в сфері гостинності
є багатоваріантність підготовки фахівців для цієї галузі та наявність у цій
системі освіти державних навчальних закладів.
Проведений огляд підготовки фахівців індустрії гостинності у Швейцарії,
Америці, Франції, Нідерландах, Італії дав змогу визначити тенденції розвитку
готельної освіти: висока якість підготовки фахівців; практика, як обов'язкова
складова навчального процесу; тісне злиття навчальних завдань з провідними
підприємствами; використанням різних програм навчання. Неперервність
навчання забезпечується обов'язковістю проходження всіх ступенів і рівнів
підготовки, що дає можливість підготувати кадри на рівні середньої та вищої
ланок.
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ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ
КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ
Поняття постмодернізму було введено у вжиток мистецтвознавцями и
культурологами для позначення особливого західного мистецтва останніх
десятиліть XX ст. Епоха постмодернізму стала бачити новий історичний етап,
що прийшов на зміну епосі модернізму, який охоплює розвиток художньої
культури з кінця XIX ст. до післявоєнній годині. Звернення до поняття
постмодернізму спирається на припущені, що після війни в західному
мистецтві з'явилися нові віяння, що не вкладаються в рамки модернізму, а того
його години минувші. Але приставка «пост» означає те, що постмодернізм
хронологічно виникає після модернізму, і сама по собі ще нічого не говорить.
Щоб відповісти на останнє запитання, теоретики стали шукати особливості, що
відрізняють постмодерністське мистецтво від модерністського та ін. Прагнення
вразити публіку було звернення до таких тем, як безглуздість буття, хвороба,
каліцтво, смерть.
Народження нового стилю нерідко має епатажний характер и починається
зі скандалом. Тому деякі мистецтвознавці не безпідставно вважають, що епоха
модернізму продовжується і постмодернізм треба розглядати як етап всередині
модернізму («пізній модернізм»).
Прихильники подивившись на постмодернізм як на нову епоху в художній
культурі намагаються вказати на нові віяння, які вперше з'явилися в мистецтві
повоєнного часу та яких не знало мистецтво модернізму.
До ознак постмодернізму відносять:
- воскресіння традицій художньої класики, включення елементів великих
стилів минулого в нові форми мистецтва;
- іронічну інтонацію, змішання фактографічності з гротеском,
раціонального, серйозно піднесеного з ірраціональним, ігровим, жартівливим;
- орієнтацію мистецтва естетичних і етичний вимог до мистецтва (краса,
гармонія, розум).
Мистецтво епохи модернізму надзвичайно різнорідне та багато стильне:
- протиставлення мистецтва минулого, пошук новизни, в якому можуть і
навіть повинні бути відкинуті будь-які художні канони, які стримують свободу
пошука;
- відмова від принципу наслідування, згідно з яким мистецтво зобов'язане
відображати, копіювати дійсність;
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- прагнення не до відбиття реального світу, а до створення силою уявлення
та таланту свого світу, який може мати мало спільного з реальним;
- заперечення традицій одночасно і на масу, і на еліту;
- створення його нових форм мистецтва, видів та жанрів, розширення між
мистецтвами (Наприклад, створення художніх композицій з реальних предметів
і елементів пейзажу - хепенінг, инвайронмент, ленд-арт та ін.).
До того ж далеко не всі твори, що вважаються постмодерністськими,
відрізняються зазначеним новаторством. І нарешті,
перелік ознакою
постмодернізму зовсім не користується одностайно визнанням. Різні автори
дають абсолютно різні його характеристики.
Проте існування постмодернізму як феномена культури кінця XX ст. є
фактом. Його теоретики, так чи інакше формулюючи його специфіку,
породжують тим самим текстом, які є феноменами культури. А коли їх опису
постмодернізму задають принципи та умови, які приймають інші автори,
з'являється безліч постмодерністських творів, створення у відповідності з цими
описами. Так виникає культурна реальність, що стає об'єктом дослідження і дає
підставу для висновків про специфіку постмодернізму.
Висловлюються дві протилежні думки про майбутнє постмодернізма. Одні
вважають його минулим явищем, яке увійшло в моду на деяку годину і нині
вже починає сходити з історичної сцени, інші, навпаки, стверджують, що
постмодернізм відкриває принципова нова історична епоха в розвитку не тільки
західного мистецтва і філософії, але і всієї людської культури взагалі. Яка буде
його участь - покаже XXI ст.
Діалогічність як головна ознака культури постмодернізму в цілому
виявляється:
- у культурі - побутова, масова культура, реклама, засоби масової
комунікації з орієнтацією на певного адресата і так далі;
- у літературі - популярність деяких художніх прийомів, у тому числі
активне використання алюзій, рімейки, інтертекстуальність;
- у мовознавстві - зміна у ХХ столітті декількох парадигм з їх
специфічними домінантами: системно-структурна парадигма, функціональна,
комунікативна;
- а також в інших гуманітарних науках.
Постмодернізм є реакцією на ситуацію. В культурі - атмосфера засилля
духу позитивізму, в науці, філософії, мистецтві, пізніше виникла необхідність
побудови нової раціональності і нової чуттєвості, а так само радикальної
реконструкції свідомості та культури в цілому, бо колишні форми були не в
змозі відобразити.
Постмодернізм «відмовляється від дидактично-профетичних оцінок
мистецтва, що багато в чому пов’язано з новим відношенням до масової
культури, а також до тих естетичних феноменів, які раніше вважалися
периферійними. Антитези – високе масове мистецтво, наукова повсякденна
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свідомість теж не сприймаються естетикою постмодернізму як
актуальні» [1, с. 114].
Для філософії і науки другої половини ХХ століття характерно створення
моделі нелінійного, незбагненного світу. Основною рисою такої моделі світу
стає множинність. Саме в епоху постмодернізму стали популярні ідеї про
множинність простору і відносності часу, правда, ідеї множинності і
відносності поширилися також на сферу духовну (істина, добро), і на область
гуманітарних наук, літературу, музику, хореографію.
Якщо в літературі постмодерністка тенденція множинності і відносності
реальності проявилася в появі полісемічності моделі тексту, в якій руйнується
лінійність оповіді, то в хореографії активно стали використовуватися принципи
розвитку, композиційної побудови, запозичені з інших жанрів мистецтв.
Наприклад, з музики - поліфонію, принципи симфонічної драматургії, зі сфери
кіно - монтаж, крупний план, зі скульптури - позировки, образність і так далі.
Хореографія епохи постмодернізму активно використовує принцип
інтертекстуальності, тобто цитування сюжетів, стилів, хореографічних
прийомів минулих епох і обігравання їх у новому контексті своїх творів. Твір
мистецтва постмодернізму набуває, свого роду, інтелектуальний діалог з
образами культури минулих століть. Твір мистецтва постмодернізму, в тому
числі і хореографічний, спрямований на гру з глядачем, до активної
співтворчості з ним. Глядач повинен стати співавтором, повинен вміти
додумувати й ідею твору та його основний сенс самостійно. Можна зробити
висновок, що постмодерністській твір мистецтва діалогічний
за своєю
природою.
«Постмодернизм, как синтез возврата к прошлому и движения вперед,
закладываетновуюхудожественнуютрадицию,
возникшуюизмодернизма,
нодистанцирующуюся от позднегомодернизма. Возрождая в контексте мировой
цивилизации
два
прошлых
—
отдаленное
и
ближайшее,
постмодернизмактуализируетих с помощью такого допинга, как адреналин
эксперимента»[2].
Один
з
ідеологів
постмодернізму
Ролан
Барт
писав
:
«Интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и
влияний;
онапредставляетсобойобщее
поле
анонимных
формул,
происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или
автоматических цитаций, даваемых без кавычек»[3].
У кінці ХХ століття досягнуто таке різноманіття образів, ідей, сюжетів
світової художньої культури, що можна звертаючись до них як до
дорогоцінним фрагментам єдиної мозаїки символів культури, використовувати
їх, пародіювати, переставляти, створюючи свій, неповторний візерунок
художнього твору, в тому числі и балетного спектаклю.
Підводячи підсумки, можна сказати, що постмодернізм багато в чому
визначив атмосферу культури кінця XX - початку XXI століть, і це призвело до
кардинального перегляду класичної моделі культури. Опорні вузли цієї моделі 51
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раціональність, системність, цілісність, універсальність. Всю сучасну культуру
можна назвати постмодерністської, так як їй притаманне постмодерністське
сприйняття світу, яка прагне об'єднати не об’єднуване, зближувати
непорівнянне, прийняти весь світ з усіма його недоліками, з різного роду
відхиленнями, що ламають уявлення про дійсність.
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ВЕБ-ПРОСТІР СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
В ЗАЛУЧЕННІ ДИТИНИ ДО ЧИТАННЯ
Відома українська письменниця Оксана Забужко якось зазначила, що
виросло нове покоління, яке не застало навколо себе книг, якщо їх не було в
домашній бібліотеці, не читали мама і тато.
У кращому випадку молоді українці передивляються інтернет-матеріали,
втім це, скоріше, лише втамування інформаційного голоду. Надрукована книга,
за словами письменниці, на людину діє зовсім інакше, ніж інформація,
отримана з онлайн-сфери.
Все частіше постає питання, як сьогодні можна популяризувати книжки
та читання. Адже сучасний підліток, перш за все, споживач комп'ютерних
продуктів, особистість, орієнтована на сприйняття віртуальної, а не вербальної
інформації. Саме тому сучасні бібліотеки створюють, постійно змінюють та
активно підтримують своє віртуальне читацьке середовище з форумами,
блогами, сторінками бібліотек у соціальних мережах.
І, звісно, найбільш цікаве і повне знайомство віртуальних користувачів з
фондом окремо взятої книгозбірні відбувається через віртуальні книжкові
виставки.
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Віртуальні книжкові виставки, які представлені на сайтах дитячих
бібліотек України, вже з огляду на їх зовнішній вигляд мають певні відмінності
та характеристики. Ось яскравий приклад тому − «Пригодницький атлас»
(віртуальна книжкова виставка-гра Херсонської ОБД).
Цікавою для користувачів може бути й така практика, як вибіркове
оцифровування видань з метою створення бібліотечних еталонних колекцій, що
включатимуть рідкісні краєзнавчі видання, літературу національними мовами
тощо.
На сайті Національної бібліотеки України для дітей
в розділі
«Електронні ресурси» можна знайти підрозділ «Електронна бібліотека». Тут
оцифровані справжні шедеври книжкової культури періоду другої половини
XIX – першої половини XX століття, малотиражні цікаві наукові дослідження,
які можуть стати в нагоді сучасним вченим.
Хочу згадати ще одну форму роботи, яка в світовому та українському
Інтернет-просторі набуває дедалі більшої популярності, це – буктрейлери,
буктізери – ролики, що створюють візуальний образ книги. Бібліотеки також
долучаються до створення буктрейлерів за допомогою своїх фахівців і читачів
та виставляти зроблені кіноролики на своїх сайтах, блогах.
Гарним стимулом до залучення дітей до читання є Акції, різні творчі
конкурси, читацькі челенджі.
Так, у європейських країнах щороку проводиться Національний тиждень
читання дітям, який має на меті виховувати читачів – освічених, культурних та
розумних людей – через щоденне читання дітям вголос із раннього віку: вдома,
в дитячих садках і школах.
А в бібліотеках України щорічно проводиться Всеукраїнський тиждень
дитячого читання з низкою найрізноманітніших конкурсів, акцій, ігор.
Так, цього року в рамках Тижня Національна бібліотека України для
дітей через свою сторінку у соціальній мережі Facebook кинула своїм
користувачам черговий книжковий виклик – «Прочитай книгу». У минулому
році наша бібліотека до 75-річчя нашого земляка, відомого українського
письменника Анатолія Качана започаткувала та передала іншим бібліотекам
України свій відеочелендж. А вже цього року в бібліотеці стартує новий
родинний челендж − від однієї читаючої родини до інших читаючих родин
Миколаївщини.
Крім цього, вже третій рік поспіль наша бібліотека проводить обласну
літературну акцію «День читання». Цього року вона присвячена 100-річному
ювілею В.Сухомлинського.
Кожна бібліотека-учасниця, що приєднується до акції, самостійно
розробляє програму її проведення. В цей день проводяться різні за своєю
формою заходи. Всі матеріали та електронні продукти користувачів бібліотекиучасниці розміщують на своїх власних сторінках у соціальних мережах з
певним тегуванням.
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Сучасні бібліотеки популяризують читання і через бібліотечне радіо.
Серед дитячих бібліотек України такі проекти діють в НБУ для дітей,
Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Чернігівській обласних
бібліотеках для дітей.
Це вже не перша спроба озвучування літератури у бібліотеках України.
На сайті НБУ для дітей є віртуальний проект - "Почитайко". Це електронна
аудіобібліотечка улюблених творів літератури для дітей, яка створюється
бібліотекарями різних регіонів країни.
Вагоме місце в сучасній електронній інфосфері бібліотек для дітей
займають інтерактивні інформаційні ресурси: інтерактивні літературні
конкурси, вікторини, кросворди, веб-квести, віртуальні подорожі (прогулянки)
тощо. Ось декілька прикладів таких електронних ресурсів: «Фантастический
мир Джона Толкиена» (ЦБ для дітей м. Миколаєва), «Володарі кільця Казок» та
«39 ключів» (Миколаївська ОБД ім. В. О. Лягіна).
Віртуально-літературно можна подорожувати й за допомогою досить
реальної гугл карти. Цього року ми створили і розмістили на сайті нашої
бібліотеки дві мапи літературних подій. Вони створені за двома книгами − Є.
Бардіної «КамOSвет или записка из таинственного прошлого» та З. Мензатюк
«Таємниця козацької шаблі». На них ми позначили реальні місця певними
подіями з відповідного літературного твору.
Усе більшого розповсюдження у веб-просторі дитячих бібліотек
отримують рекомендаційно-бібліографічні сервіси, що виступають важливим
компонентом розширення літературного кругозору, підтримки читання
користувачів-дітей. Так, у 2016 році на сайті Херсонської обласної бібліотеки
для дітей з’явився новий проект - «Вітальня Дніпрової Чайки», присвячений
155-річчю від дня народження української письменниці, класика дитячої
літератури та основоположниці української дитячої музичної культури, чиє ім’я
носить бібліотека. Це біобібліографічний веб-посібник, створений у жанрі
електронної бібліографічної іграшки, особливістю якого є включення до нього
повнотекстових, візуальних, мультимедійних матеріалів.
Спонукати дитину до читання може і звичайна зустріч з відомим
письменником. А завдяки технології Skype це може дозволити собі будь-яка
бібліотека, при наявності хоча б одного комп’ютера з підключенням до
Інтернету. Тому такі зустрічі у бібліотеках України відбуваються повсякчас. І
наша бібліотека не є виключенням.
Зазвичай, бібліотекарі, через сторінку письменника у соціальній мережі
запрошують його до спілкування зі своїми читачами. Іноді самі читачі хочуть
поспілкуватися конкретно з тим чи іншим письменником і замовляють таке
спілкування у бібліотеці. Але буває і навпаки! Наша країна може пишатися
найактивнішими письменниками, які щодня активно просувають гасло
«Читаймо щодня!».
Одна з них − Євгенія Пі́рог − письменниця, автор і куратор
всеукраїнської ініціативи «Додай читання» – волонтерського руху, що
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популяризує читання серед дітей. У 2012 році вона започаткувала масове
впровадження благодійних міні-бібліотечок "книжкових шпаківень", які
прихильники цього руху виготовляють та встановлюють у громадських місцях
для вільного користування книжками за принципом «почитай-поверниподаруй» книгу. Вона запровадила різноформатні форми читацьких
активностей для дітей: відео «Книжковий марафон 42», родинні читання «Тату,
почитай!». Цього року в рамках всеукраїнської ініціативи «Додай читання»
письменниця хоче створити унікальну мапу щасливих пригод.
Для цього дітям треба об’єднатися у команди читачів 9-13 років (клас,
школа, бібліотека, студія), прочитати її останню книгу «Агент безпеки Ромчик,
або Експрес Щастя», максимально виконати, надіслати творчі завдання з
книжки, і командно обрати дива свого краю для позначення їх на спільній
читацькій мапі.
Досвід читання на заході прирівнюється до накопичення людського
капіталу — капіталу знань, інтелекту, досвіду спілкування та творчої реалізації
особистості.
Тому і сучасні бібліотеки своєю діяльністю намагаються передати нашим
дітям світ, в якому читання буде нормою життя, а творчий розвиток уяви та
розуміння робитиме це життя ще кращим.
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Гуменюк Г. М.,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника,
Україна, м. Івано-Франківськ
САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ПРИКАРПАТТЯ В ТУРИЗМІ
У багатій історико-культурній спадщині України визначне місце належить
пам’яткам сакральної архітектури. Архітектурна сакральна спадщина України —
одна з найбагатших і оригінальних у Східній Європі.
Зокрема Прикарпаття, належить до регіонів України з найвищим рівнем
зосередження пам’яток сакральної архітектури, передусім дерев’яних церков.
Старовинні церковні будови даного регіону є цінними пам’ятками
дерев’яної архітектури. У цих культових спорудах віддзеркалюються різні види
образотворчого мистецтва – різьба по дереву, живопис, зокрема настійні розписи,
виконані з надзвичайною майстерністю народними талановитими умільцями.
Збережені церкви, костели, синагоги, монастирі та скити є окрасою області
та передумовою для розвитку релігійного та паломницького туризму. На сьогодні
в області налічується 50 дерев’яних церков, які охороняються державою.
Івано-Франківська
область
вважається
своєрідним
заповідником
найцікавіших зразків народної церковної архітектури. Це підтверджується не
тільки великою кількістю однотипних збережених храмів, а й історичними
джерелами. Храми даного регіону – тридольні і триверхі. Цей тип храму ніде в
Європі і в світовій архітектурі не має таких оригінальних форм, як в Україні,
зокрема на Прикарпатті.
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Одним із найстаріших в Україні дерев’яних храмів вважається рогатинська
церква Святого Духа, дата зведення якої на північній стіні храму зафіксована
1598р. Однак, львівський учений А. Кутний поточнив цей факт (зведення цієї
церкви) на 1490р. На сьогоднішній день, завдяки своєму збереженому
автентичному вигляду, дана сакральна споруда відноситься до десяти
найцінніших дерев’яних сакральних споруд України і є претендентом на
занесення її до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [1; 5].
Найстарішим і єдиним зі збережених храмів Галицько-Волинського
князівства на Прикарпатті, що зберігся до наших днів є церква св. Пантелеймона
у с. Шевченково Галицького району, яка являє неабияку архітектурну і історичну
цінність. Ця пам’ятка є майстерним поєднанням романського та візантійського
архітектурних стилів і її прообраз можна побачити серед шедеврів сакрального
мистецтва в Угорщині та Німеччині.
Однак, після реставрації 1926 р., за винятком сигнатури, церкві повернули її
попередній вигляд і на сьогоднішній день має всі елементи, притаманні галицькій
архітектурній школі княжої доби [2].
Окрім храму Святого Пантелеймона, до складу Національного заповідника
«Давній Галич» входять й інші цінні пам’ятки сакральної архітектури, з-поміж
них: Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крилос), Каплиця св. Василія
Великого, Церква Різдва Христового, церква св. Миколая, церква св. Параскеви,
Костел кармелітів.
Немаловажне значення для використання в рекреаційно-туристичних цілях
має діючий греко-католицький храм Успіння Пресвятої Богородиці в с.Крилос,
який є пам’яткою архітектури національного значення. Оригінальною пам’яткою
давньогалицької пластики ХІІст. є вирізьблене у північній стіні притвору церкви
зображення казкової істоти – крилатого змія-грифона [6].
Значна сакральна спадщина зосереджувалася в Івано-Франківську.
Будівництво першого дерев’яного станіславського храму Парафіяльного костелу
розпочав Андрій Потоцький на початку 70-х років ХVІІст.
Споруда вражає простотою, довершеністю хрестово-купольного об’єму та
стриманістю декору й іншими прийомами українського зодчества. Головний
вівтар і два бічні св. Йосипа і св. Вінцента були різьблені з мармуру. В
останньому зберігались реліквії цього святого, які Станіслав Потоцький у 1680 р.
отримав у Римі від Папи Інокентія XI. На бічних внутрішніх стінах знаходився
герб Потоцьких [7].
До списку номінантів ЮНЕСКО могла потрапити ще одна унікальна
споруда – церква Благовіщення у м. Коломиї (1587 р.). Церква в Коломиї – одна з
найдосконаліших і найдавніших представниць гуцульської дерев'яної
архітектури. Церква виглядає приземкуватою, виражено горизонтальної
композиції, причому цей ефект посилює широке опасання, яке створює глибоку,
аж чорну тінь під собою. За це в народі церкву лагідно називали «печеричкою»,
грибочком. Подвір'я храму з боку вулиці обгороджене, на нього веде гарна брама
з дашком, зроблена в гуцульській традиції [1].
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Найоригінальнішою культовою спорудою регіону є храм Різдва Пресвятої
Богородиці (1808 р.) у с. Нижній Вербіж на Коломийщині. Він вражає величчю і
неймовірною архітектурою. П’ятиверху споруду в гуцульському стилі збудували
без жодного цвяха. Однак вона втратила автентику, оскільки на початку 1990-х
рр. інтер’єр оббили бляхою [2; 4].
Манявський скит, пам’ятка архітектури XVII ст., поблизу с. Манява
Богородчанського району. Заснований у 1606 р. Й. Княгницьким, вихованцем
Афонського монастиря. Скит Манявський – Хрестовоздвиженький аскетичний
чоловічий монастир східного обряду (український Афон), визначний осередок
духовності, культури і мистецтва України [3].
До слова, від Манявського скиту туристам варто здійснити пішу прогулянку
до «Блаженного каменю» та до величного Манявського водоспаду, який
оголошено пам’яткою природи.
Територія цього району є сприятливою для розвитку оздоровчого,
сакрального, відпочинкового, пізнавального, гірськолижного та екологічного
видів туризму.
На території Івано-Франківської області також збереглося декілька
дерев’яних церков, збудованих у бойківському стилі, а саме: в селі Липа
збереглася церква Вознесіння Христового, у селі Церківна варто оглянути
дерв’яну церкву Святої П’ятниці, збудовану в 1807р., у селі Підліски знаходиться
церква Трьох Святих, побудована в 1868 році, у селі Максимівка є церква Св.
Тройці.
Таким чином, дослідження пам’яток сакральної архітектури Прикарпаття
послужить зростанню інтересу українського населення до свого краю, його
історії, звичаїв та традицій. Вони є надзвичайно привабливими для туристів з
різних регіонів, як з України, так і з-за кордону. Реєстрація сакральних споруд,
упорядкування прилеглих територій, розбудова під’їзних шляхів та іншої
туристичної інфраструктури сприятиме розвитку туризму на Прикарпатті, а отже,
й зростанню місцевого бюджету.
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Давиденко Я.К.,
організатор екскурсій
комунальний заклад культури
«Миколаївський обласний художній
музей ім. В.В. Верещагіна», м. Миколаїв
НІЧ У МУЗЕЇ ЯК КРЕАТИВНА ФОРМА РОБОТИ
В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН
Сучасне музейне середовище – важлива складова соціокультурного
розвитку суспільства, пов’язана з багатофункціональністю музеїв. Музеї давно
трансформувалися з осередків збереження культурно-історичної спадщини
країни чи окремого регіону в заклади поширення інформації та реалізації
культурно-освітніх проектів і методик через демонстрацію унікальних пам’яток
матеріальної культури.
Трансформації
в
соціальному
і
духовно-практичному
житті
детермінували проблему суспільної значимості більшості традиційних
соціальних інститутів. Музеї вже не обмежуються лише тематичними
експозиціями чи переекспозиціями, щоб освіжити постійну колекцію та
зробити її більш цікавою і сучасною для наявної та потенційної аудиторії.
Музейні працівники знаходяться в пошуках нового способу показу,
диверсифікації програм діяльності. В сучасному музейномусвіті коломузейних
форм показу артефактів для аудиторіїдосить різноманітне. Крімтрадиційних
форм з’являються нові, викликані активізацією ролі музеїв в
культурномужиттісуспільства. До їх числа входять лекторії, музичні і поетичні
вітальні, гуртки, музейні свята, вечори і музейні клуби, ночів музеї.
Ніч у музеї – комплексна форма культурно-освітньої діяльності, в
структуру якому можуть входити елементи театралізованої вистави, вернісажі,
екскурсії, тематичні вечори, лекції, майстер-класи, круглі столи, мультимедійні
презентації, кінолекторії, концерти, об’єднані загальною темою. В рамках
такоїконцепціїпредметнеісторико-культурне середовищепостає усимбіозі з
музикою, танцем, літературою. Це дає можливістьглибше передавати образ
епохи, всебічнішезанурити глядача в її атмосферу.
Ніч у музеїможе бутидосить різноманітноюзасвоїмсюжетом, по
драматичному наповненнюі методам організації:
1.
Театралізовані вистави, екскурсії з елементами театралізації.
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Одним з нових нестандартних підходів до організації експозиції
виступає їх «театралізація», коли в основі експозиції лежить драматургічно
осмислений візуально-просторовий художній образ.
Людям (свідомо чи несвідомо) властиве бажання побачити і
переосмислити мистецтво попередніх епох історії, показати нерозривний
зв'язок мистецтва з предметною аурою історичних епох через костюми,
інтер’єрний і атрибутивний антураж, зберегти чи реконструювати зникаюче
традиційне етнічне мистецтво в глобалізованому надетнічному сучасному світі.
Під час театралізованої екскурсії відвідувачі можуть побачити
«оживших» персонажів з полотен музейного зібрання, або сам екскурсовод
засобами реконструйованого костюму та реквізиту постає в образі конкретної
історичної персоналії. В залах музею наче оживають великі історичні діячі чи
звичайні люди, що зображені на картинах чи втілені в скульптурних
композиціях. Часто такий вид ночі в музеї передбачає участь в заході
спеціально
підготованих
акторів,
що
не
належать
до
числа
музейнихспівробітників, та наявність специфічного реквізиту.
Герої творів мистецтва, що перестали статично залишатися на місці, один з найпопулярніших засобів театралізації, що використовується в рамках
ночі в музеї в різних закладах.
2.
Літературно-музичні композиції, тематичні музичні виступи та
концерти.
Значним стимулятором переживань відвідувача виступає музичне
оформлення експозиції. Мета музики, що звучить в залах музею, – створити
певну атмосферу, перенести відвідувача в епоху, країну, культуру, які
представляють експонати. Музичні виступи можуть доповнювати та
урізноманітнювати екскурсію, а можуть виступати окремим заходом в рамках
проведення ночі в музеї.
Драматична подача матеріалу, що виражається в «ожившому» чи
«зазвучавшому» експонаті, – новий тип виставкової експозиції, спорідненої з
початково близькими музейній практиці сферам – театральним і храмовим
дійствам.
3.
Творчі майстерні, майстер-класи.
Головна мета творчої майстерні – залучення відвідувачів музею до
культурно-історичного спадку, а також до історії через самостійне
виготовлення своїми руками предметів в різних художніх і декоративних
техніках.Творча майстерня передбачає практичну діяльність, тобто проведення
того чи іншого майстер-класу.
Майстер-клас стає однією з ефективних форм роботи з населенням, це
ефективна форма передачі знань і умінь, обміну досвідом навчання і виховання,
центральною ланкою якої є демонстрація оригінальних методів освоєння
визначеного змісту при активній ролі всіх учасників заняття.
Робота може проходити прямо поряд з діючими виставками, коли під час
теоретичної частини учасники дізнаються, як розвивались окремі жанри
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мистецтва, ведуть мову про основні правила колористики, техніки
декоративного мистецтва, класичне і сучасне мистецтво, знайомляться з
роботами відомих митців.
4.
Музейний квест.
Така нова форма роботи як виставка-квест поєднує в собі нестандартну
експозицію і захід, розрахований на дітей і дорослих. Квест – це як правило
ігрова активність, під час якої учаснику (учасникам) потрібно пройти низку
перешкод в кімнаті з експозицією для досягнення певної мети, розгадки
головної ідеї такого інтерактиву. Квест в музеї – це особливий вид гри і
незвичний вид екскурсії. Якщо музей займає велику площу з наявним
простором на вулиці чи є музеєм під відкритим небом, існує варіант проведення
квесту на примузейній території.
Формою квесту, який використовують для роботи з дітьми, може бути
пошук скарбу по залах музею.
5.
Лекторії, круглі столи, наукові читання
Лекторій або тематична програма захід, що спирається на освітній
компонент музейних практик. Наукові співробітники музею читають лекції
різної тематики, присвячені тому чи іншому аспекту мистецтва. Крім
традиційних лекцій чи конференцій ніч в музеї в формі лекторію може
відбуватися в форматі кінолекторію, відкритого засідання літературного клубу,
авторських читань, дискусії з модератором чи запрошеними спікерами,
музичного лекторію, дебатів, інтелектуальних ігор, творчих зустрічей тощо.
6.
Авторські екскурсії.
Авторська екскурсія як форма роботи є авторською розробкою,
адаптованою до різновікових груп і передбачає виклад екскурсійного тексту
певної специфіки чи теми в контексті традиційної для музею експозиції. Лектор
може висвітлити певну проблематику чи зробити акцент лише на одному з
компонентів обраної теми. Авторська екскурсія може проходити в формі
екскурсії «таємними» приміщеннями музею – фондосховищами чи
підземеллями музеїв за умови, що це дозволяє архітектура локації.
7.
Інтерактивні інсталяції і тематичні фотозони, аудіо-екскурсії.
Поняття інтерактивності прийшло в музей зі світу інформаційних
технологій. За змістом інтерактивність – це така взаємодія користувача з
системою, за якого система відгукується на дії користувача, тобто система
передбачає змістовний зворотній зв’язок[1, С. 13].
Інтерактивні інсталяції допомагають видовищно і максимально
інформативно продемонструвати контент. Мультімедіа-рішеннями в музейних
заходах стають окремо виділені кіно зони, інтерактивні мультітач-столи з
завданнями, голографічні вітрини, відеомеппінг (сучасний напрямок в
аудіовізуальному мистецтві, що представляє собою 3D-проектування
зображень або анімації на фізичному об’єкті з урахуванням їх геометрії і
розташування в просторі), аудіогіди. Для груп відвідувачів з обмеженими
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можливостями є варіанти інтерактивних інсталяцій з підйомними механізмами,
з активізацією тактильних відчуттів, з використанням абетки Брайля [2].
Фотозони можуть імітувати інтер’єр представленої в експозиції картини
чи приміщення епохи, що відповідає експонатам, підсилюючи враження і
доповнюючи атмосферу заходу.
Характеристика означених форм роботи показує, що ніч у музеї як форма
роботи може передбачати партнерську модель взаємодії кластеру культурних
закладів і установ. Для репрезентації музейного інформаційного продукту
музейні працівники конкретної інституції поєднують свої зусилля зі
спеціалістами з музейного середовища чи інших напрямків діяльності, що
дозволяє реалізовувати спільні проекти.
Музей, заходи якого спрямовані на співучасть і партнерство, існує в
середовищі, де інформації занадто багато, а в дефіциті здатність до синтезу,
навігації, продуктивної кооперації і генерації оригінальних ідей. Тому центр
зусиль переноситься з передачі знань на розвиток навиків і компетенцій, які
дозволять існувати в середовищі, де неможливі точні прогнози і заздалегідь
задані образи дій [1, С.19].
Таким чином для реалій сучасного світу сама споруда вже не виступає
музеєм – музей це взаємовідносини між мистецтвом і аудиторією. Сучасні
музеї займають активну творчу позицію в суспільстві, вони не тільки
зберігають і представляють об’єкти культурного спадку, але й створюють нове
культурно-суспільне середовище.
Ніч в музеї як форма роботи забезпечує «занурення» відвідувачів в ідею,
тему і концепцію експозиції, забезпечуючи її багаторівневу інтерпретацію,
надаючи можливість поглибленого сприйняття експонатів и відтворюючи
умови їх побутування і реальні явища.
Музей виступає специфічним сценічним простором, де силами
експозиціонерів і художників-оформлювачів «оживають» і засобами музейними
та запозиченими з інших видів видовища інсценуються історичні події, факти
біографій, літературні і художні твори і т.д.
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ТВОРЧІСТЬ О. ДОВЖЕНКА В КОНТИНИУМІ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНЦІВ
Історико-культурна спадщина, безумовно, відіграє провідну роль у
збереженні минулого, формуванні історичної пам’яті, становленні національної
ідентичності та свідомості. Візуальний компонент, звичайно, відображає
історичне минуле, проте активно формує суспільні погляди громадян саме
нематеріальна культурна спадщина, одним з проявів якої і є література.
Вивчення літературно-культурної спадщини розширює простір сучасного
наукового пошуку, органічно доєднується до контексту світоглядних цінностей,
формує у суспільній свідомості історичну пам’ять, яка сприяє збереженню
всього комплексу знань, відтворенню справедливості, відновленню більш
повної картини минулого через матеріальне та духовне надбання народу.
Сучасний дискурс української гуманітаристики, зокрема постколоніальні
дослідження та «Memory studies» (студії пам’яті), зосереджено навколо питань
щодо самостановлення української літератури й культури, нелегкого
визволення з-під імперського домінування і складного подолання власних
комплексів, засвоєння різнорідної культурної спадщини, реінтепретації
літературно-мистецьких цінностей і канонів та формування діалогічного
простору як передумови входження у світовий контекст стали основними
проблемами
Постколоніальна теорія привертає увагу провідних сучасних вітчизняних
фахівців у галузі історичних наук С. Величенко, І. Грабовської, В. Доліда,
С. Трояна, Н. Яковенко тощо, літературознавців М. Павлишина, Т Гундорової,
П. Іванишина, Д. Наливайка, С. Павличка, Л. Потапенко, О. Юрчук та інших.
Проблема історичної пам’яті, її характерні риси та особливості формування,
етимологія та форми вираження цього феномену висвітлюються в наукових
доробках вітчизняних учених О. Бойка, І. Гирича, В. Гриневича, Я. Грицака,
Л. Зашкільняка, А. Киридон, І. Колесник, Л. Нагорної, О. Удода, С. Єкельчика,
Н. Яковенко.
Застосування нових літературознавчих поглядів у прочитанні та
перепрочитанні текстів дає змогу деконструювати їх, крізь призму проблеми
збереження національних концептів за умов світової глобалізації.
Довженкознавці сучасного українського періоду зосереджують свою увагу на
проблемах національної психології, трансформації ментальності українського
народу, індикації історичної та культурної пам’яті в кіноповістях та сценаріях
О. Довженка.
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Вагоме місце належить неординарній постаті О. Довженка, творчість
якого досліджується з погляду його вартості в літературі, кіномистецтві.
Літературно-мистецька спадщина О. Довженка – це значний внесок не тільки в
українську, а й світову культуру, що є основою сучасного кінематографічного
мистецтва. Митець був непересічною і багатогранною особистістю з
надзвичайним бажанням творити справді цінні твори, які б допомогли
суспільству зрости на рівень вище. О. Довженко був письменником,
кінодраматургом, режисером, сценаристом, поетом, публіцистом, журналістом,
художником, педагогом, мислителем. Митець створив 17 фільмів, 15
літературних сценаріїв і кіноповістей, більше 30 оповідань і новел, 2 п’єси,
писав публіцистичні статті, які були присвячені питанням розвитку
кіномистецтва.
О. Довженко збагатив скарбницю світової культури реалістичними й
одночасно глибокими філософсько-поетичними фільмами та кіноповістями, які
відкрили тогочасну дійсність, але відтворюючи специфіку ментальності
українського народу. Митець шедеврально репрезентує національні концепти
українського народу. Адже світосприйняття, світобачення, характер митця
формувалися на моралі, етиці, психології, філософії українців. Архетипні
поняття українського народу, їхній глибокофілософський зміст увібрав у себе
О. Довженко завдяки любові до рідної мови, української пісні, повазі до
національних традицій, звичаїв та обрядів. Ці першоджерела відбивають ідеали,
прагнення, дух народу, своєрідність національної психології, що в подальшому
стали
основою
парадигми
Довженківських
архетипів.
Яскравим
підтвердженням цього є слова видатного французького культурного діяча
Б. Аменгаля: «Його творчість – неповторна. Він родоначальник нового не
тільки в кіно, а й у літературі. Дякую українському народові за те, що він дав
світові такого великого митця, як Довженко» [4; 20].
О. Довженко в кіноповістях «Земля», «Звенигора», «Арсенал», «поема
про море» презентує традиційні культурні парадигми, соціокультурні зразки
поведінки нашої нації, акцентуючи увагу на таких рисах, які дають можливість
глибше і детальніше з’ясувати національну своєрідність, самоідентифікувати
українську націю, виокремити її культуру та духовність.
Через демонстрацію сукупності цінностей, звичок, дій у повістях
«Зачарована Десна», «Україна в огні» осмислюється буття народу, що є однією
з найважливіших складових формування свідомості як такої, котра звертається
до самої себе і також є підґрунтям власної осмисленості, що трансформується в
національну самоідентифікацію.
У творчому доробку О. Довженка постійно відчувається особлива
відвертість автора, завдяки якій здійснюється комунікативний зв’язок тексту з
реальним читачем і в цьому полягає, власне, авторська оригінальність. Необхідно
підкреслити, що екзистенційні складові української національної свідомості
трансцендуються
із
ментальної
“традиційності”,
“автентичності”,
“справжності”, “вдачі”, “складу мислення” та знаходять зображення у творах.
64

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Список використаних джерел:
1.
Залеська Онишкевич М. Л. О. Довженко: Поет і фільмар [Текст] /
Л. Залеська Онишкевич // Сучасність: література, мистецтво,суспільне життя. –
Мюнхен, 1974. – Ч. 1 (157). – С. 118-119.
2.
Лавріненко Ю. Олександр Довженко [Текст] / Ю. Лавріненко //
Українське слово: хрестоматія укр. літ. та літературної критики XX ст.: У 3-х
кн. Кн. 2. – К., 1994. – С. 37–71.
3.
Марочко В.І. Зачарований Десною: Історичний портрет Олександра
Довженка [Текст] / Василь Іванович Марочко. – К: Видавничий
дім «КМА», 2006. – 285 с.
4.
Обрії Довженкового світу: до 120-ти річчя від дня народження
:методико- бібліографічний матеріал / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва;
уклад. Л. С. Горай, Д. М. Гартнер, І. М. Палаташ – Ужгород, 2014. – 41 с.
5.
Тримбач С.В. Олександр Довженко: Загибель богів: ідентифікація
автора в національному часопросторі [Текст] / Сергій Васильович Тримбач. –
Вінниця: Глобус-Прес, 2007. – 800 с.
Дричак С. В.,
завідувач НЛ «Рекламно-інформаційної
діяльності» ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені
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м. Івано-Франківськ
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНЦІВ В
ДІАСПОРІ (НА ПРИКЛАДІ США ТА КАНАДИ)
У даному науковому доробку здійснюється спроба висвітлення
функціонування становлення руху громадських культурно-просвітницьких
організацій українців за межами сучасної України. Загальною тезою є та, котра
стверджує: сучасна українська літературна мова, яка утвердилася з початком
ХХ століття, є результатом взаємодії двох її варіантів – східноукраїнського
(мова творів Тараса Шевченка) та західноукраїнського (мова творчості Івана
Франка, Лесі Українки). Отже, природно вважати, що кожна із вище
перерахованих гілок українства мала свої особливості у розвитку та
особливостях становлення, протягом останніх століть вони зберігали свою,
властиву лише їм специфіку у різноманітних сферах життя: культурній,
державно-політичній, соціальній, етнічній (етнографічній).
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Сьогодні за межами сучасної України постійно проживає понад 15 млн.
українців та їх нащадків, тобто близько 25 відсотків всього українського
народу.
Сучасна українська культура, на думку більшості культурознавців, – це
поєднання духовних (нематеріальних) та матеріальних цінностей створених та
збережених українським народом.
Можемо стверджувати, що стосується української культури, її
основоположною базою є народна культура, на фундаменті якої крок за кроком
сформувалися мистецтво, література, професійні науки. Особливостям
української культури сприяли також: історичний шлях (різних регіонів сучасної
України), географічних умов, а також взаємозв’язок з іншими сусідніми
етнокультурами [1].
Від самого початку історії становлення української діаспори за кордоном,
переселенці намагалися гуртуватися при
громадських культурнопросвітницьких організаціях (для прикладу було засновано греко-католицькі
єпископати у США та Канаді). Потреба об’єднання (згуртування) серед
заокеанської еміграції, як і приклади організованості оточення в чужомовному
середовище, стимулювали українців-переселенців до створення цілої мережі
освітніх, господарських, громадянсько-політичних, релігійних, кредитних,
центрів у нових місцях компактного проживання [2].
Таким чином, створювалися окремі громадські спільноти за українською
ознакою, які підтримували зв’язок з колишньою великою батьківщиною: звідти
надходила література , приїздили культурні та громадські діячі та свячено
служителі різних конфесій, для праці серед поселенців, так створювалися нові
ідеї й рухи, що виникали на території тогочасної України. Громадські
культурно-просвітницькі організації під впливом різних зовнішніх (внутрішніх)
чинників пройшла прискорений процес національного самоусвідомлення, а в
деяких моментах навіть перевершили діячів (місцевих жителів) того ж самого
становища, які залишилися на батьківщині.
Політична ідеологія більшої частини української спільноти за океаном
була націлена на національне визволення та незалежність України. Що
стосується цього питання, в більшості випадків українська громада у вище
зазначених, активізувалася під час Першої світової війни та української
визвольної боротьби. Особливу роль зіграло закарпатське переселення в США,
яке своїми діями рішуче та впевнено вплинуло на приєднання у 1919 р.
Закарпаття до Чехословацької республіки. Окрім надання політичної та
фінансової допомоги, репрезентативні асоціації українського суспільства за
океанських країн а саме таких як: Канади й США відправили своїх
представників до Європи з метою сприяння та регулювання українських позиції
на Світовій арені.
Зокрема, на увагу заслуговує творчість українського переселенця, у
художньо-творчому
напрямку
у
якому
відображається
взаємодія
етнонаціональних та інонаціональних культур.
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Перебування у багатоетнічному суспільстві, українську діаспору тільки
наштовхує на посилення збереження своєї культури за межами рідної
Батьківщини. Переселенці зберігають у своєму середовищі свою національну
культуру: побутові традиції, рідну мову (діалекти, говірки), звичаї.
Розглядаючи питання збереження та поширення української культури в
діаспорі то цьому допомагає: відомий музей «Союзу українок» у Нью-Йорку,
Український національний музей у Чикаго, Український музей у Клівленді,
музей-архів у Денвері, та багато інших. У 1974 р. в Едмонтоні було створено
Українсько-Канадський архів-музей, адміністрація містечка Альберта, кожного
року виділяє кошти на його утримання біля 5 тисяч доларів (приблизно 130 000
грн. станом на 2018 рік).
Також на території канадського містечка Альберта, яке знаходиться
поруч з Едмонтоном було засновано музей під назвою «Українська спадщина»
– мальовниче українське село у 1971 р. Експозиції фольклорного комплексу
надають можливість побачити будинки українських переселенців які одні з
перших потрапили на заокеанські землі, та зробили вагомий крок щодо
освоєння великої території Канади.
На сьогоднішній день там функціонує етнокультурний центр, в якому народні
майстри з різноманітних ремесел демонструють свої здобутки, проводяться
різноманітні ярмарки, майстер-класи та екскурсії, організовують та проводять
фестивалі української пісенної та мистецької творчості, до яких залучається
велика кількість туристів. Заповідник має дослідницький та реставраційний
центри. Музеї стали одними з провідних центрів розповсюдження української
культури на Північно американському континенті.
Велику культурно-освітню роботу проводять громадські організації
(осередки української культури та народної освіти у Вінніпезі, культурні
центри у Чикаго та інших містах США і Канади). Важливу роль у житті
українців за межами компактного проживання на території сучасної
Української держави відіграють численні українські культурно-мистецькі
фестивалі. Зв’язки українців із закордонними країнами на сьогоднішній день є
актуальними в соціокультурній сфері. Дані зв’язки спростовують думку про
«містечковість»,
«провінційність»
української
культури.
Українські
громадсько-просвітницькі організації та її представники прагнуть поєднатися у
спільній праці з відродженням духовних надбань нашого народу, що є
важливим і прогресивним явищем в історії українського народу.
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м. Миколаїв
ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕЧНОГО ФАХІВЦЯ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК
РІЗНИХ РІВНІВ)
Нове інформаційне середовище вже суттєво позначилося на діяльності
бібліотечно-інформаційних фахівців і це зумовило появу нових тенденцій у
підході до їх фахових компетентностей. За період з 2012-2017 рр. українські
бібліотеки провели соціологічні вивчення та виконали ряд науково-дослідних
робіт з питань вимог до сучасних керівників бібліотек, кадрового складу тощо.
Аналіз і узагальнення результатів цих розробок засвідчили, що перелік вимог,
які висуваються до кадрового й управлінського складу бібліотеки, зазнає в
сучасних умовах значних змін. Це, відповідно, актуалізує потребу їх
детальнішого вивчення та систематизації.
У 2012 році Науковою бібліотекою Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова м. Миколаєва було проведено
Міжвузівське соціологічне дослідження «Молодий працівник бібліотеки ВНЗ:
погляд у майбутнє» [3]. Мета дослідження – вивчення мотивації професійної
діяльності молодих фахівців, виявлення їх потенційних можливостей,
оптимізація системи підвищення кваліфікації, сприяння їх професійному
розвитку з метою формування кадрового резерву бібліотек.
У досліджені взяли участь 28 молодих фахівців провідних книгозбірень
вишів м. Миколаєва, а саме: Наукової бібліотеки Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова (11 респондентів); Бібліотеки
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (10
респондентів); Бібліотеки Чорноморського державного університету ім. П.
Могили (1 респондент); Бібліотеки Миколаївського державного аграрного
університету (4 респондента); Бібліотеки Відокремленого підрозділу
"Миколаївська філія Київського національного університету культури і
мистецтв" (2 респондента). Дослідження проводилось методом анкетування,
яке передбачало самостійне заповнення анкет респондентами і було анонімним.
Респондентам було запропоновано скласти портрет ідеального
бібліотекаря, а точніше оцінити ділові якості бібліотечного фахівця,
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розташувавши їх за ступенем значущості від 1 до 10 місця. Як і слід було
очікувати, на 1-е місце молоді фахівці поставили "професійну компетентність",
на 2-е місце – "здатність чітко організувати і планувати роботу", на 3-е місце –
"творчий підхід до роботи (креативність)".
Таким чином, проведене дослідження з одного боку надало можливість
молодим фахівцям оцінити свої професійні, особисті якості, творчі можливості,
замислитись про своє місце в професії, а з іншого – орієнтує керівників
бібліотек вишів на створення сприятливих умов для прояву творчих і
професійних можливостей молодих фахівців, використання різноманітних
форм, що стимулюють, ініціюють та мотивують до роботи, надають підтримку
щодо подальшого закріплення в професії.
Дослідження «Привабливість бібліотечної професії» здійснювалося
Черкаською обласною бібліотекою для юнацтва ім. В.Симоненка” (серпеньжовтень 2012 р.) з метою виявлення основних мотивів, визначення позитивних
та негативних факторів, які впливають на професійну діяльність молодих
співробітників бібліотек для юнацтва [1]. Було опитано 9 респондентів, так 2 з
них – мали базову вищу бібліотечну освіту, 7 – вищу педагогічну; за віком від
20-25 років – 4, від 26-35 років – 5; за стажем роботи – до 3-х років – 3 та від 310 років – 6. Серед компетентностей бібліотечних фахівців, крім
професіоналізму було названо: різнобічний світогляд, небайдужість, постійне
прагнення до самоосвіти, творчість, комунікативність, прагнення набувати
майстерності відповідальність, цілеспрямованість.
У 2016 році Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені
Т.Г.Шевченка організувала проведення регіонального соціологічного
дослідження «Соціальний портрет дитячого бібліотекаря Хмельниччини». Під
час дослідження вивчався кадровий склад бібліотек для дітей, рівень
професійної орієнтації бібліотекарів, сучасні форми підвищення їх кваліфікації.
Базами для проведення дослідження стали бібліотеки для дітей Хмельницької
області (34 бібліотеки для дітей: 1 обласна бібліотека для дітей імені
Т.Г.Шевченка, 18 районних, 13 міських та 2 сільських бібліотеки для дітей) [4].
В дослідженні взяли участь 113 бібліотекарів. З них: керівники бібліотек – 23%;
завідуючі відділами – 6%; головні і провідні бібліотекарі – 17%; бібліотекарі І і
ІІ категорії – 22%; бібліотекарі – 32%. Згідно результатів дослідження,
спостерігається високий освітній рівень усіх категорій працівників в
бібліотеках для дітей області. А саме: 50,5% респондентів мають повну вищу
освіту, 46% – базову вищу спеціальну освіту та 3,5% – базову вищу. 53,1%
опитаних мають стаж роботи від 20-40 років, а це є свідченням того, що у
працівників великий досвід роботи в бібліотеці.
Можна стверджувати, що проведене соціологічного дослідження, дало
вичерпну інформацію про кадровий склад бібліотек для дітей, про рівень
компетенції бібліотечних працівників, про визначення шляхів подальшого
професійного вдосконалення, готовність до постійного підвищення своєї
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кваліфікації, відповідно до вимог часу, долучення до використання сучасних
форм – вебінарів, тренінгів, дистанційного навчання.
У листопаді 2016 року Чернігівська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. В.Г. Короленка проводила обласне моніторингове дослідження
«Сучасний керівник бібліотеки – майбутнє професії» [5]. Вони поставили собі
за мету вивчити рівень сформованості компетентності керівників та розробка
шляхів підвищення кваліфікації. Завдання були пов’язані з отриманням
інформації про обізнаність директорів з різноманітних управлінських питань;
оцінити рівень корисності чинних методів і форм надання методичної
допомоги; розробити способи поліпшення аналітичної, дослідницької
діяльності, надання комплексної методичної допомоги бібліотекам в організації
бібліотечної та інформаційно-бібліографічної роботи; визначити орієнтири для
самоосвіти керівників. Об’єкт дослідження: компетенції керівників ЦБС, ЦБ,
МЦБС.
Предмет
дослідження:
рівень
формування
самоосвітньої
компетентності. Проблематика цього дослідження пов’язана з необхідністю
системного вивчення поняття компетентність на прикладі керівників, зокрема,
оцінювання сучасного стану її розвитку, розроблення теоретичних і
методичних основ в умовах входження в єдиний світовий інформаційний
простір. Актуальність дослідження розвитку компетентності зумовлена
потребою в узагальненні сучасного знання і уявлення про компетентність як
інтегральну характеристику керівників бібліотек
Останнім часом відбуваються динамічні зміни у діяльності бібліотек
вищих навчальних закладах. Це, у свою чергу, потребує адекватної реакції у
роботі бібліотечних фахівців: їх відношенні до виконання завдань, нового
мислення. Риси, які простежуються у роботі фахівців бібліотек вищих
навчальних закладах м. Миколаєва, що входять до Методичного об’єднання
були вивчені у міжвузівськом дослідженні «Модуль компетентностей
бібліотечно-інформаційного фахівця майбутнього»(2017р) [2]. Анкетуванням
було передбачено визначення пріоритетних професійних якостей бібліотечного
фахівця з точки зору практиків бібліотек ВНЗ. Згідно відповідей,
пріоритетними професійними якостями було визначено: відповідальність – 85
%; творчий підхід – 63 %; комунікабельність – 60 %. Інші визначились таким
чином: толерантність – 50 %; відкритість до інновацій – 50 %; здатність до
аналітики – 47 %; креативність – 36 %; ерудованість – 36 %; ініціативність – 35
%; бачення перспективи – 33 %.
Епоха цифрових технологій – це той період, коли все, що тільки може
набути вигляду нескінченної множини одиниць та нулів, трансформується у
потоки даних, що передаються за допомогою комп’ютерних мереж. За даними
Google, сьогодні лише за два дні на людство навалюється стільки інформації,
скільки воно створило за всю свою історію від винайдення писемності до 2003
р. При цьому велетенський ріст і збільшення інтенсивності інформаційних
потоків поєднується з різким зниженням їх якісного рівня.
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Збільшення різноманітних інформаційних ресурсів у бібліотеці, у свою
чергу, потребує від її фахівця не тільки орієнтуватися в них, а й навчати,
консультувати, надавати допомогу користувачам у роботі з ними. Це вміють
робити 80 % фахівців бібліотек ВНЗ м. Миколаєва [2, С.309-310].
Таким чином, завдяки соціологічним та науково-практичним розвідкам
українських бібліотек різних рівнів дослідженням української наукової школи
бібліотечної професіології, нині сформовано соціальний образ українського
бібліотекаря, визначено його віковий, освітній рівень, професійну майстерність,
психологічні характеристики тощо.
Визначено особливу роль керівника: професіонала-менеджера із високим
рівнем майстерності, компетентності, морально-особистісних якостей, що дає
змогу провадити ефективну діяльність, спрямовану на розвиток установи й
співробітників.
Головними складниками ефективного управління сучасними бібліотеками
на підставі результатів дослідження визначено наступні: колегіальність,
інноваційна налаштованість керівника, найповніше використання колективного
досвіду і знань, врахування думки працівників, вміння втілювати в життя
намічені програми, компетентність керівника, підприємницька активність,
комерційне чуття, вміння йти на виправданий ризик, єдність слова і діла в
діяльності керівника, творчий підхід до справи.
Готовність персоналу бібліотеки до досягнення максимально можливого
кваліфікаційного рівня пов’язана як із особливостями особистості спеціаліста,
розвитком його моральних і трудових установок, професійно значущих
індивідуально-психологічних якостей, так і зі змістом праці та її форм. Усе це
свідчить про реально існуючі зовнішні та внутрішні чинники, що є
передумовою успішної професіоналізації кадрів. Разом з тим, професіограма
керівника бібліотеки, здатного до ефективного управління бібліотекою в
сучасних умовах, ще потребує свого ґрунтовного розроблення.
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Жидких О. Б.,
старший викладач кафедри дизайну
ВП «МФКНУКіМ», м. Миколаїв
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕХНІКИ ПЕЧВОРК ПРИ СТВОРЕННІ СУЧАСНОГО ОДЯГУ
Анотація. У роботіпроаналізовані технологічні та художні особливості і
прийоми виконання техніки печворк в одязі, описані особливості прийомів
виконання традиційних технік декоративно прикладного мистецтва – печворк.
Названі сучасні дизайнери, які використовують техніку печворк в одязі.
Ключові слова: печворк, схема, узор, блок, деталі крою, дизайнер одягу,
матеріали, конструктивні лінії, декоративні лінії, композиція.
Техніка печворк є одним із самих давніх видів декоративно-прикладного
мистецтва.У цьому виді прикладного мистецтва століттями зберігалися як
традиційні технологічні прийоми виконання, так і створювалися нові технічні,
художні, а також концептуальні ідеї в застосуванні цього виду творчості. У наш
час цей вид мистецтва залишається актуальним і постійно урізноманітнюється.
Це відбувається завдяки, по-перше, можливості поєднання, взаємопроникненню
та синтезу технологій, ідей та художніх особливостей виконання техніки в
різних країнах і культурах. По-друге, з’являються нові текстильні матеріали,
інструменти, обладнання та, відповідно, нові технології їх обробки. Зараз дуже
популярна ця техніка у створенні одягу різного за призначенням та стильовим
рішенням. Прийоми виконання печворку, саме в одязі, є особливими, вони
відрізняються від традиційних прийомів і потребують вивчення, аналізу та,
можливо, класифікації.
У наш час вже накопичилась велика кількість різноманітних публікацій,
що освітлюють історію виникнення клаптикової техніки, розповідають про
основи ремесла з інструкціями, дають рекомендації щодо підбору тканин,
інструментів та прийомів виконання квілтів, панно, ковдр та інших ужиткових
виробів. У деяких публікаціях є і художні рекомендації щодо композиційних
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рішень, вибору кольору, правил роботи з джерелом творчості. Це публікації та
видання М.Максимової [5], О.Камінської [2], М.Кольської [3], І.Муханової[6],
С.Ращупкіної [7], Бригитти Марини Штауб-Вахсмут [8], МакКормік Гордон
Меггі [4] та багато інш.
Серед усього розмаїття вищезазначених джерел, майже відсутні
публікації з аналізом особливостей застосування техніки печворк в одязі, як
технічних так і композиційних, а також аналіз того, які традиційні техніки
застосовуються в одязі, а які ні.
Печворк, від англ. patchwork (patch – в перекладі латочка, шматочок
матеріалу, work – робота). Це вид рукоділля, уякому з клаптиків тканини
зшивається виріб. Цю техніку ще називають: клаптикова техніка, клаптикова
мозаїка, клаптикове шитво. Більш детально про печворк написала В.Кольська в
книжці «Пэчворк и квилтинг» [3].
Техніка печворк – це не тільки технологічно з’єднані різні клаптики
тканин, це художнє мистецтво зі своїми правилами будови композиції,
правилами фактурних і колористичних рішень. Усе різноманіття
композиційних рішень техніки печворк залежить від варіантів комбінацій
деталей з різних за кольором і фактурою тканин. Ці комбінації називаються
узорами.
Існує багато різноманітних узорів, чимало з яких є традиційними для
багатьох країн. Деякі з них мають дуже поетичні назви, які можуть бути
повністю однакові в різних країнах, а можуть, при однаковому виконанні, мати
різні назви. Детально з ілюстраціями класифікує різновиди мозаїчних
клаптикових узорів Муханова І.Ю. в книжці «Лоскутноешитье. Мозаика и
аппликация, традиционные и современныеузоры» [6].
Більшість узорів для клаптикової техніки будуються на поєднанні
різноманітних елементів: полос, ромбів, трикутників, квадратів, прямокутників,
многокутників, округлих деталей. Існують різні прийоми з’єднання цих
деталей: прискорена техніка; закріплення «втай» в ручну; на основі; хаотично
(крейзі-техніка); за пластичними лініями членування; об’ємна техніка «бісквіт»;
техніка «піца» та інші.
За композиційним рішенням роботи в техніці печворк можуть бути як
строго геометричні, з чітким і строгим порядком, так і хаотичні. Можуть бути
абстрактні, з різних за формою деталей, з прямими і пластичними лініями
членування. А можуть бути сюжетними з зображенням тварин, рослин, життя
людей та інші.
Сучасні художники, які використовують клаптикову техніку,
розробляють нові, все більш складні мозаїчні візерунки, техніки і технологічні
прийоми, ідеї і сюжети до своїх композицій, відкриваючи нові можливості
цього виду декоративно-прикладного мистецтва.
Традиційно техніка печворк асоціюється з виготовленням ковдр, панно,
різноманітних інтер’єрних виробів, але зараз це один з модних напрямів, які
демонструють креативність і художній смак в композиції одягу. Техніка додає
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одягу ефектності і виразності. Незважаючи на свою популярність, застосування
техніки печворк в одязі має свої особливості і складності. Особливості
обумовлені характерними вимогами до одягу.На відміну від вимог до
інтер'єрних виробів, одяг повинен бути ергономічним, відповідати
антропометричним, гігієнічним та відповідним експлуатаційним вимогам.
Одяг це не площина, а об’ємна форма. Об'єм отримується різними
прийомами. Частіше – конструктивними та конструктивно-декоративними
лініями членування. У композиції одягу ще є і чисто декоративні лінії
членування. Лінії членування в техніці печворк теж є конструктивні (лінії швів)
та декоративні (композиційні лінії). При створенні одягу з використання
прийомів техніки печворк, треба максимально раціонально сумістити ці лінії.
Проектуючи такий одяг, можна суміщати ці лінії при побудові конструкції,
можна – безпосередньо на манекені муляжним методом, а іноді виконавець
створює спочатку полотно з клаптиків тканини, а потім з нього викроює деталі
(ТоддОлдем. Жилет) [1].
У залежності від складності композиції, властивостей матеріалів та
технології зборки треба обрати той чи інший спосіб. При моделюванні під час
побудови конструкції, треба враховувати те як композиційні лінії будуть
переходити з переду на бочок та з бочка на спинку, як буде «читатись» задум
художника-модельєра. Особливо треба приділити увагу місцям виточок, тому
що при закритті виточки, лінії , що проходять крізь них, викривляються. Коли
пошук ліній відбувається безпосередньо на манекені, тоді краще зробити
суміщення ліній конструкції одягу і композиційних ліній печворку, але цей
процес більш трудомісткий. Найлегший спосіб, коли з клаптиків робиться
спочатку полотно, а потім викроюється виріб, але таким способом можна
створювати види одягу з мінімальною кількістю монтажних швів. Треба завжди
враховувати, як обробляти монтажні шви (плечові, бокові, середні, пройми) з
мінімальним потовщенням.
Традиційні узори і схеми печворку краще застосовувати на окремих
деталях, а не вписувати їх в загальну конструкцію. Краще за все в одній моделі
комбінувати і пластичні і геометричні лінії членування в залежності від
творчого задуму та загальної конструкції та створювати композицію на
лаконічному крої.При проектуванні одягу, треба завжди враховувати напрям
повздовжньої нитки в тканині. Якщо в квілтах, які набираються на основу,
повздовжня нитка може бути розташована в різних напрямах, то в одязі тільки
в одному. Це теж ускладнює процес створення одягу з клаптиків тканини.Як і в
квілтах, в одязі можуть використовуватися різні матеріали. Крім тканини це
може бути шкіра, хутро трикотаж, в’язані вручну модулі. Частіше, саме
матеріал визначає стиль одягу.
Багато світових будинків моди і відомих дизайнерів демонструють у своїх
колекціях клаптикову техніку.
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Так, IchiroSuzuk– дизайнер з Японії, створює складні високотехнологічні
роботи з використанням техніки печворк в чоловічому одязі. Його роботи схожі
на оптичні ілюзії з 3D ефектом.
ChristopherKane – британський дизайнер, який в своїх роботах
використовує техніку «крейзі». Це жіночі сукні з різнокольорових клаптиків
тканини.
Багато речей в техніці клаптикового шиття в колекції бренду Etro. У
роботах цього бренду поєднані однокольорові тканини та тканини з принтами.
Desigual– популярна іспанська марка одягу, у якій багато речей в техніці
печворк. Переважно це верхній жіночий одяг з клаптиків тканин різних за
кольором і фактурою. З’єднання деталей в роботах відбувається по прямих та
пластичних лініях. Роботи не містять традиційних схем з’єднання.
Серед дизайнерів одягу дуже часто використовує традиційні схеми
печворку Ксенія Дмитрієва (Росія). У її роботах часто можна зустріти такі
традиційні узори як «Божевільні троянди».
Зовсім по-іншому, теж з використанням клаптикової техніки, виглядають
роботи VictoriaBeckham. Це ошатні елегантні чорні сукні У них поєднані
тканини чорного кольору різних фактур.
Британський дизайнер ErdemMoralioglu серед тих творців одягу, які
використовують у своїх роботах традиційні узори.
Ще є багато дизайнерів і фірм, від відомих модельєрів високої моди до
брендів, які орієнтовані на широку аудиторію, що використовують техніку
печворк у своїй творчості.
Декоративно-прикладне мистецтво клаптикової техніки в наш час
продовжує своє життя в різноманітних виробах, зокрема в одязі.
Особливості застосування її в одязі потребують більш детального аналізу
з метою створення практикумів та навчальних посібників з обробки одягу в
техніці печворк .
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Зайцева О.Н.,
научный сотрудник Николаевского
областного краеведческого музея
г. Николаев
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ НИКОЛАЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ
«ТРИ С: СДЕЛАЙ! СОБЕРИ! СОХРАНИ!»
Популяризация народного и декоративно - прикладного искусства
является неотъемлемой частью работы краеведческого музея. Произведения
прикладного искусства отражают художественные традиции края,
миропонимание, мировосприятие и художественный вкус жителей
Николаевщины, сохраняют историческую память. Изделия
народных
художников имеют духовную и материальную ценность, отличаются красотой
и пользой. Поэтому, чтобы познакомить посетителей с искусством
николаевских мастеров, музей сотрудничает с творческими организациями
края, в том числе и областным творческим объединением художников аматоров и мастеров ДПИ «Прибужье». По инициативе его председателя,
Валентины Кривцовой, был создан выставочный цикл «НОВЫЕ ИМЕНА
НИКОЛАЕВЩИНЫ», который направлен на популяризацию народного
искусства.
На базе музея состоялось много выставок художественной и декоративноприкладной направленности, знакомящих с новыми мастерами. Одна из них
открылась 12 мая 2016 г. и была посвящена авторской кукле - мотанке и
европейской кукле «Тильде». Ее автор - мастерица творческого объединения
«Прибужье» Ольга Васильевна Костюк. Она родилась в 1960 году в селе
Киселевка Белозерского района Херсонской области. С 2011 по 2012 год была
руководителем кружка декоративно-прикладного искусства, где вместе со
своими учениками занялась творческой работой. Именно с этого времени она
увлеклась народной куклой. В 2013 году Ольга Васильевна была принята в
дружную семью прибужан. С этого времени ее работы стали своего рода
«оберегами» Всеукраинских акций, выставок, областных смотров.
Кукла – мотанка является старинной народной куклой, символом
женской мудрости. Как детская игрушка и оберег семьи, Рода, как мощный
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магический талисман и символ связи между поколениями, она известна во
многих традиционных культурах земного шара [1]. Одно из назначений куклы беречь душу своего владельца от зла и нечистых помыслов.
Первоначально, кукла-мотанка использовалась в аграрном культе.
О.С. Найден обращает внимание, что «куклой» в народе называли пучок
колосьев, который оставляли на краю поля, закручивали по ходу солнца и
украшали яркими лентами. Такая кукла использовалась в ритуалах,
посвященных будущему урожаю [2]. Она простая, однако, очень образная и
символическая. Играя с ней, ребенок может фантазировать. Процесс ее
создания успокаивает, улучшает настроение [3].
Именно поэтому сотрудники музея Романенко Светлана Васильевна,
Зайцева Ольга Николаевна, Сабалдашов Виктор Викторович разработали
несколько мастер - классов по изготовлению народной куклы – мотанки,
которые проходили после экскурсии по выставке Ольги Костюк. Посмотрев
на то, как детям нравится работать с тканью, собственноручно изготавливать
свой личный оберег, они решили сделать программу для детей и их родителей
на время летних каникул. Назвали ее: «Три С: Сделай! Собери! Сохрани!». Она
была ориентирована на посетителей музея семейного типа. Программа состояла
из 7 экскурсий по экспозиции музея и мастер-классов, на которых дети и
взрослые изготовили семь кукол - оберегов. «Семь» – магическое число, слово
семья – это семь я. Число семь относится к разряду духовных чисел. Его
считают счастливым, числом удачи. Оно символизирует гармонию природы –
семь нот в музыке, семь цветов радуги, семь основных планет, семь дней
недели. Вот и вышло семь занятий.
Первое из них
называлось: «Народная игрушка приглашает». На
выставке О.В. Костюк участники знакомились с традициями изготовления
кукол - мотанок, говорили об их значении, о символах, о том, что означает
каждый цвет, применяемый в процессе работы. И здесь же проходил первый
мастер-класс по созданию куклы «Желанницы». Она имеет еще и второе
название: «Колольчик добрых вестей». На занятие пришло много детей и
пятеро взрослых, которые хотели помочь своим детям в будущей работе, но
потом каждый из них включился в процесс по изготовлению собственного
оберега. К завершению занятия у каждого участника, появилась своя
«Желанница», которая стала добрым другом семьи.
На втором занятии, которое называлось: «Сквозь время», посетители
знакомились со временем, не только как с физическим, но и как с
биологическим и историческим
понятием. Была разработана сквозная
экскурсия по залам музея, где дети узнали о растениях, «живущих» по часам,
увидели часы разных форм и размеров, которые работают по разным
принципам, поговорили о смене исторических эпох. Во время мастер-класса
участникам было предложено изготовить двойную куколку «День и ночь».
Дети получили новые знания и умения по работе с иглой, завязыванию узелков,
узнали о разных техниках плетения нитей.
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Третьим было занятие под названием: «Лекарственные травы нашего
края». Оно проходило в залах природы, где ребята и взрослые ознакомились с
лекарственными травами, которые произрастают в Николаевской области,
узнали об их полезных свойствах. Экскурсия получилась увлекательной и
познавательной. Во время мастер – класса участники программы изготовили
куклу «Кубышку-травницу». Сотрудники музея к этому занятию подготовили
наиболее распространенные виды трав: тысячелистник, шалфей, золотарник,
ромашка, полынь, мелисса, мята, монарда. И каждый участник смог поместить
вовнутрь куклы те травы, которые были ему по душе, собрать свой личный
набор ароматов. Изготовления такого оберега, принесло всем большую радость.
Четвертое занятие программы: «Птицы Николаевщины». Участники
познакомились с представителями птичьего царства, во время интерактивного
занятия измерили свой рост в зимородках, поиграли в различные веселые
игры, а затем сделали яркую куколку «Сороку». Ребята вспомнили сказки,
детские стишки, песенки и потешки, где сорока была главным персонажем,
поговорили о празднике «Сорока святых», который в народе называли
«Сороки». У всех было приподнятое радостное настроение, поэтому куколки
получились разноцветные и веселые. К концу мастер-класса получилась целая
стайка оживших пернатых.
Пятое занятие было посвящено теме украинского казачества и
называлось: «Казак есть в каждом». Ребята узнали: кто такие казаки, какими
они были в быту и в бою, какие традиции сложились на Запорожье, увидели
казацкие музыкальные инструменты. По этой теме был проведен мастер-класс
по изготовлению мужского оберега: «Солнечный конь». Для этого
использовались разноцветные нитки и шаблоны. Целью было развитие
мелкой моторики пальцев детей, умение крепко завязывать узлы.
Шестая экскурсия получила название: «Хлеб - всему голова». Вначале
дети посмотрели видеорепортаж с уборочной, далее в экспозиции, пробовали
растереть зерно на каменной зернотерке, работали цепами, растирали
зернышки в деревянной ступке, побывали в виртуальном магазине, где помогли
расставить хлебобулочные изделия по полкам. Новой информацией для ребят
было знакомство с различными зерновыми культурами. Каждый из участников
имел возможность пощупать тот или иной злак, запомнить его внешний вид и
выяснить, какие крупы из него изготавливают. Во время мастер – класса все
сделали соответствующую куклу, под названием: «Богач». В ее основе лежит
мешочек, наполненный зерном пшеницы, с добавлением мелких монет и
красных ниток.
Завершающим занятием программы была экскурсия «Женщина Берегиня роду», где дети познакомились с различными женскими ремеслами,
обязанностями хозяйки дома, попробовали посадить деревянной лопатой хлеб в
печь, поработать ухватом, погладить холст с помощью качалки и рубеля, ткать
на действующем ткацком станке. Итогом стало изготовление самой сложной
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куклы-оберега: «Берегини», изюминкой этого мастер-класса было обучение
участников мотать на лице оберега сакральный защитный крест.
Те семьи, которые посетили все занятия и собрали коллекцию кукол,
получили сертификат народного умельца, а так же небольшой сувенир на
память об участии в программе.
В итоге было проведено четыре полноценных цикла
и еще
сгруппирована группа выходного дня. За время летних и осенних каникул на
программу пришло 652 человека, было проведено 44 занятия.
Основной целью цикла «Три С» было: пробуждение интереса, любви и
гордости к своему родному краю, изучение его природно-исторических
особенностей, популяризация музейной коллекции предметов, знакомство с
экспонатами экспозиции музея, получение новых знаний, навыков и умений,
вдохновение на творческую самореализацию людей разных возрастных
категорий.
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Комунальний заклад культури
«Миколаївський обласний художній музей
ім. В.В. Верещагіна», м. Миколаїв
ЕЛЕМЕНТИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У РОБОТІ МУЗЕЮ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕСУВНИХ ВИСТАВОК ОДНОГО ДНЯ
Патріотичне виховання молоді е дуже важливою складовою формування
особистості.Художні музеї можуть і повинні вкладати свій внесок у справу
національно-патріотичного виховання, особливо такі його складові, як
громадянсько-патріотичне та духовно-моральне виховання. 2018 рік є роком
культурної спадщини в Європі. Міністерство культури України затвердило
Національний перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини, більшість
включених в нього напрямків представлена і в творах нашого музею та активно
використовується в музейній діяльності.
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Заходи
Миколаївського
обласного
художнього
музею
ім. В.В. Верещагіна, присвячені творчості видатних вітчизняних художників ІІ
пол. ХІХ ст. – ХХ ст.: Руфіну Судковському, Сергію Васильківському,
Олександру Мурашку, Катерині Білокур, Миколі Пимоненку, Івану
Айвазовському, Іллі Рєпіну, Тетяни Яблонської, корифея декоративного
петриківського розпису Марфи Тимченко, миколаївських художників Ольги
Лебідь та родин Артим і Базилевських-Барташевичів.
Музей має показувати досягнення наших співвітчизників, здебільшого в
галузях культури, мистецтва та по можливості в інших.Видатні
українці:український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений,
громадський і політичний діячІван Франко та розробник теоретичної
космонавтики Юрій Кондратюк. В нашому музеї є ілюстрації до творів І.
Франка, які представлені на пересувній виставці одного дня«Літературні герої
Івана Франка у творчості художників-графіків». А портрет «До місяця. Юрій
Кондратюк», який написав миколаївський художник А.Д. Антонюк
експонується на пересувній виставці одного дня «Шлях до зірок» (до Дня
космонавтики).
Використання у музейних заходах творів миколаївських художників. В
багатьох заходах нашого музею в якості ілюстративного ряду
використовуються художні твори наших краян, мешканців Миколаєва. Так
музей знайомить відвідувачів з миколаївськими художниками, такими, як М.С.
Главчев, Ю.А. Макушин, І.Я. Булавицький, О.Д. Покосенко, О.М. Катілов,
Ю.М. Корольов, І.Г. Черкесова, В.А. Ольшанський, А.П. Завгородній та багато
інших.
Дві виставки: «Рідне моє місто» та «Миколаївська палітра» повністю
побудовані на творах миколаївських художників. Пересувна одноденна
виставка «Рідне моє місто» допомагає дошкільнятам та школярам формувати
уявлення про місто, в якому вони живуть, та його мешканців.
У березні, до дня народження великого українського поета та художника
Т.Г. Шевченка проводиться виставка «Живописна Україна» (факсимільні
офорти Т. Шевченка, ілюстрації до поезій Кобзаря, роботи художників,
присвячені життю та поезіям Т.Г. Шевченка).Особистість Тараса формувалася
під впливом українських традицій та звичаїв, змалечку він захоплювався
красою українських краєвидів та народних пісень, розписів, вишитого одягу,
намагаючись їх відтворювати у своїх малюнках та віршах.
Помітну роль відіграє у системі патріотичного виховання українське
народне декоративно-ужиткове мистецтво.Цей розділ мистецтва невід’ємною
складовою входить до естетичного циклу шкільного навчання. Відвідування
музеїв допомагає наочно побачити оригінальні твори, які описуються у
підручниках.
Об’єктами
нематеріальної культурної спадщиниУкраїни офіційно
визнані:опішнянськата косівська кераміка, кролевецькі ткані рушники,
петриківський розпис, писанкарство,хлібна культура і традиції, козацькі звичаї,
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традиції, пісні, ігри, танці, трюки та вправи.У колекції Миколаївського
обласного художнього музею ім. В.В. Верещагінанаявні відповідні експонати,
які активно використовуються у музейній роботі.
Петриківський розпис визнано об'єктом (елементом) нематеріальної
культурної спадщини
не тільки України, а і у всьому світі.Твори
петриківського декоративного розпису є іу Миколаївському обласному
художньому музеї ім. В.В. Верещагіна.
Пересувна виставка одного дня «Твори декоративно-ужиткового
мистецтва родини Базилевських-Барташевичів» – декоративний розпис,
витинанка,ткацтво.
Впровадження демонстраційних і практичних майстер-класів та їх
елементів.
Витинанка – один, мабуть, водночас і з самих традиційних, і самих
сучасних видів українського народного декоративно-ужиткового мистецтва.
«Місто майстрів».Витинанка як один з видів аплікації та аплікації з
різних природніх та штучних матеріалів. Важливість показу дитячих творів, які
зберігаються в музеї. Розвиток художніх здібностей та талантів.
Т.А. Базилевська-Барташевич – сучасна миколаївська майстриня-ткаля.
Кролевецькі ткані рушники - один з об’єктів нематеріальної культурної
спадщини України.Роль ткацтва у побуті українців, та ознайомлення
відвідувачів з цим видом українського народного ремесла.Архетипічна
українська символіка у ткацтві, писанкарстві та інших видах українського
декоративно-ужиткового мистецтва.
Писанкарство теж є одним з об’єктів нематеріальної культурної
спадщини, розповсюдженим по всій території України. В Миколаївському
обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна зберігаються чудові авторські
писанки миколаївської майстрині Тетяни Іванівні Ульянкіної, яка не тільки
опанувала традиційну технологію розпису великодніх яєць за допомогою
розплавленого воску, а і ретельно вивчала символічне значення окремих
елементів розписів та правила їхнього поєднання. При проведенні пересувної
виставки одного дня«Світле свято Великодня» відвідувачів також знайомлять з
історією виникнення та традиціями святкування Великодніх свят, показують
зображення яйця як слов’янського символу життя та відродження
використовується в різних напрямках образотворчого мистецтва.
Вивчення українських звичаїв та обрядів продовжуємо на пересувних
виставках одного дня
«Романтичні традиції українців» та «Традиції
святкування українських новорічних свят». А в «Зимовіихвізерункиах» (твори,
присвячені зимовим святам та зимі, витинанка) акцентуємо увагу на красі
українських зимових краєвидів.
На пересувній виставці одного дня«Дитяча іграшка: традиції і
сьогодення» експонуються чудові авторські ляльки-мотанки, створені членами
обласного творчого об’єднання «Прибужжя»Тарасовою О.М. таСкляровою О.І.,
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що дає можливість познайомити глядачів і з ще одним видом народної
творчості та обрядами, пов’язаними з такими ляльками.
Пересувна
одноденна
виставка
«Козацькому
роду
немає
переводу»розроблена нещодавно з метою на прикладі експонованих творів
познайомити відвідувачів з героїчним минулим України; розкрити суть свята
Покрови Богородиці та Дня захисника України, що відзначаються 14 жовтня та
значення козацтва, як неординарного та суспільно-важливого явища в історії
України. Музейні експонати показують образи козаків не тільки у живописі, а і
у скульптурі, у предметах декоративно-ужиткового мистецтва та в дитячих
творах. Козацькі звичаї, традиції, ігри, танці, трюки та вправи, які
застосовували українські козаки-воїни у XV-XVIII ст. теж включені у
Національний перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини.
При проведення багатьох заходів співробітники Миколаївського
обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна намагаються поширювати
вживання української мови,демонструючи її багатство, красу, милозвучність.
Для створення відповідного емоційного настрою запрошуємо артистів та тих,
хто ще навчається, з музичними та танцювальними виступами. Широко
використовуємо аудіо та відео записи. Використовуємо елементи фольклору добираємо українські народні та авторські пісні, вірші, малі літературні форми
(загадки прикмети,колядки, щедрівки, веснянки, то що) відповідно до теми
заходу.
В Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна
постійно ведеться робота по вдосконаленню та розширенню використання
елементів національно-патріотичного виховання.
Зарічняк А.П.,
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»,
м. Івано-Франківськ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИСТАВКОВОГО ПРОСТОРУ
В сучасних умовах одним із факторів, котрий суттєво впливає на
ефективність участі компанії у виставкових заходах, є організація виставкового
простору. Позитивний вплив на цільову аудиторію досягається не лише
відповідністю сучасним нормам та стандартам галузі, але й вмінням адекватно
відповісти на очікування відвідувачів (потенційних клієнтів). З розвитком
науки та технологій у виставковій діяльності все яскравіше прослідковується
тенденція до використання сучасних технічних засобів як для організації всієї
виставкової експозиції, так і окремих її складових – виставкових стендів.
Відвідувачі, йдучи на виставку, прагнуть бути враженими не тільки конкретним
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товаром чи послугою (експонатом). Вони хочуть побачити ефектний
виставковий простір, який буде формувати у них цілісний образ підприємстваекспонента. В сучасних умовах створити по-справжньому ефективний стенд
допомагають інноваційні технології. Звідси виникає потреба у дослідженні
особливостей впровадження інновацій у процес організації виставкового
простору.
Виставковий стенд – це оформлене за допомогою елементів конструкції
або інших виразних засобів спеціальне приміщення, котре є частиною
виставкової площі і надається у використання експонентові організатором
виставки для демонстрації товарів, послуг та інформації про них. Стенд є
потужним засобом комунікації з багатьма можливостями для передачі
інформації, яка повинна легко закарбовуватись у пам'яті, бути якомога
змістовнішою, переконливою та прийнятною.
Передумовою успіху компанії на виставці є вдалий вибір стенда.
Виставковий стенд, як візитна картка підприємства, повинен за розмірами і
обстановкою відповідати товарам, які представляє, і відображати загальну
підприємницьку культуру фірми-експонента. Пріоритетним завданням є
орієнтована на клієнта презентація експонатів. Виставковий стенд, термін
життя якого збігається з періодом виставкового заходу, повинен бути приємний
для зору і слуху, бо тільки в цьому випадку він зможе апелювати до емоцій
відвідувача.
У цілому, виставкові стенди сьогодні виглядають дуже різноманітно.
Технології їх виготовлення постійно вдосконалюються. Ключовими
тенденціями на сучасному етапі є використання нестандартних стендів та
мінімалістичних стендів.
Експоненту не завжди необхідний ексклюзивний виставковий стенд, але,
як правило, усі учасники прагнуть мати нестандартний виставковий стенд. Такі
стенди володіють підвищеними можливостями, привертають увагу клієнтів
стильністю і креативом. Активно впливаючи на свідомість споживачів,
нестандартні виставкові стенди не сприймаються як агресивна настирлива
реклама – це неоціненна перевага їх використання [3]. Значна кількість
експонентів замовляють нестандартні виставкові стенди з наміром
використовувати їх у поствиставковий період для розміщення на власних
торговельних і виробничих площадках. Це виглядає доцільним, оскільки дизайн
та конструктивні особливості таких стендів дозволяють легко їх перетворювати
на повсякденний виробничий інструмент.
Інша актуальна тенденція, яка набула широкого поширення в організації
виставкового простору – мінімалізм. В основі цього підходу лежить
конструктивізм і функціоналізм. Такі дизайнерські рішення передбачають
створення елегантного стенду з дорогих конструктивних матеріалів, якісне
освітлення, стильний
плакат на задній стінці і мінімум декоративних
елементів. Основний акцент робиться на матеріалах, фактурі і формі стенду.
При створенні таких інтер’єрів активно використовують сталь, скло, поліровану
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та фактурну деревину. Устаткування має прості форми, без орнаментів і
додаткових прикрас, кольорова гама, пропорції і форми ретельно вивірені. Коли
предметів мало – кожен з них повинен бути досконалим, як і композиційне
рішення стенду. В оформленні зазвичай використовуються один-два кольори,
основним з яких є білий, оскільки він оптимально підкреслює експонати.
Водночас з мінімалізмом, в організації виставкових стендів
прослідковується тенденція технологізації – системної організації виставкового
простору, в основі якої лежить рефлексія, стандартизація та використання
спеціалізованого технологічного обладнання. Це передусім пов’язано з
невпинним розвитком у сфері науки і техніки. Відвідувачі прагнуть бачити
вплив технічного прогресу на виставкових стендах, а це завдання
забезпечується впровадженням новітніх технологій у організацію виставкового
простору.
За статистикою середня швидкість руху відвідувача проходами
виставкового павільйону складає один метр за секунду. За цей час він повинен:
 помітити стенд;
 визначити переваги товарів чи послуг;
 виокремити назву та логотип компанії чи бренду [1, с. 32].
Але в сучасних умовах зацікавити відвідувача чи привернути його увагу
стає все складніше. Для цього вже недостатньо динамічних рекламних вивісок,
аудіо чи відео-ефектів. Відвідувачі прагнуть, щоб експоненти їх вражали. З
цією метою підприємствам-учасникам доцільно розглядати певні перспективні
прийоми, що неодмінно привернуть увагу, створять вау-ефект на стенді. Такі
прийоми вже частково використовуються у міжнародній практиці виставкової
діяльності.
Одним із інноваційних підходів у оформленні виставкового простору є
використання 3D зображень – малюнків з використанням анаморфозу, які
виглядають об’ємними з певної точки огляду. Такі зображення, виконані на
підлозі чи стінах, формують захоплюючий екскурс в компанію, про яку раніше
не знали або уявляли її собі як цілком традиційний офіс (виробництво) з усією
стандартною обстановкою. Спроба втілити ідею тривимірності на стенді
обов’язково принесе успіх та максимальний ефект експонентові, адже
масштабність і реалістичність неодмінно помітять і оцінять.
Для активної демонстрації технологій, товарного асортименту активно
використовуються візуальні технології. Проекційні технології в поєднанні з
голографічною плівкою здатні привернути увагу навіть найвимогливіших
відвідувачів. Інтерактивна підлогова проекція може бути чим завгодно (написи
переміщуються, зникають, перетворюються в несподіваний елемент), і в той же
час чітко вписуватися в загальну концепцію стенду. При цьому завантаження і
управління контентом відбувається дистанційно. Паралельно ведеться збір
статистики і формуються звіти.
Мультисенсорні технології посідають вагоме місце на виставках. Вони
можуть бути реалізовані у вигляді ґаджета з функціоналом – LCD-екран, стіна,
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стіл. Розважальна функція легко поєднується з функцією пізнавальною, а
музичний і голосовий супровід посилять інтелектуальні відчуття. В цьому
напрямі активного поширення набувають системи «digital signage» –
інтерактивні рішення, основу яких складають сенсорні технології, які
покажуть, як і чим користуватися, зорієнтують відвідувача по каталогу
продуктів. Це зручно, оскільки зацікавленим відвідувачам надається
можливість самостійного вивчення
Технологія доповненої реальності (англ. Augmented reality, AR) поєднує в
собі два світи – реальний і віртуальний. За допомогою комп'ютера і веб-камери
можна подивитися в різних ракурсах неіснуючу будівлю, зазирнути всередину
механізму, розібрати складний пристрій. Людина зупиниться і з задоволенням
«пограє» з дивом.
Однією з найновіших технологій в організації виставкового простору із
використанням ефекту доповненої реальності є розроблена компанією
«EligoVision» «жива» 3D-мітка. Це своєрідний ідентифікаційний код, який
допомагає «вирости» обʼєкту прямо на очах у здивованої публіки. Але сам по
собі паперовий елемент не дає тривимірної картинки. Побачити бажане
зображення допомагає компʼютер, камера з хорошою оптикою і дисплейна
система. У 3D-мітки заведений контент (відео, фото, обʼєкт, що рухається,
продукт у дії), який, потрапляючи в фокус камери, розпізнається програмним
забезпеченням і виводиться на екран. «Живі» 3D-мітки будуть відмінним ходом
у випадку з VIP-аудиторією, фахівцями у галузі і масовим споживачем, до того
ж вони легко і недорого тиражуються. Технологія дозволяє розміщувати мітки
на сувенірній продукції, флаєрах, футболках, підставках. А безокулярне стерео
дасть широкий кут огляду і тим самим забезпечить стоп-ефект [2].
Загалом, зміни у сфері виставкових технологій відбуваються невпинно
разом із розвитком суміжних галузей. При цьому використання інноваційних
технологій в організації виставкового простору суттєво сприяє підвищенню
іміджу компаній-учасниць, забезпечує підвищення ефективності участі у
виставкових заходах, сприяє залученню більшої кількості відвідувачів.
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Зоріна Г.П.,
асистент ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ
ПРИВАБЛИВІСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРІВ
ТУРИЗМУ НА ПРИКАРПАТТІ
За оцінками експертів Всесвітньої туристичної організації у ХХІ ст.
одним з найперспективніших напрямів є подієвий, тобто інвент-туризм. Події,
заходи, які мають певну мету та визначений час проведення, попередньо
анонсуються, викликають інтерес та бажання відвідати завдяки очікуванню
задоволення потреб у рекреації, відпочинку, розвагах, пізнанні. До інвенту
відносяться фестивалі, карнавали, конференції, освітні заходи, спортивні
змагання, концерти, театральні вистави, спортивні змагання, виставки, ярмарки
тощо. Подієвий туризм є досить перспективним, адже унікальні тури, що
поєднують традиційний відпочинок, екскурсії та участь у видовищних заходах,
поступово стають усе більш популярними не тільки у внутрішніх туристів, а й
для іноземців. Унікальна особливість подієвого туризму – це безліч яскравих
вражень, які можна отримати тільки у певній дестинації і тільки у конкретно
визначений проміжок часу. Подія, як нематеріальний туристичний ресурс,
створює так званий «мультиплікаційний ефект», тобто спонукає розвивати усі
сектори
господарсько-економічної
системи
функціонування
певної
адміністративної одиниці, які дотичні до створення комфортних умов учасників
дійств, у тому числі нарощувати інфраструктурний туристичний потенціал.
На даний час основною складовою подієвого туризму є фестивалі, тобто
масові дійства, різноманітні за географічними критеріями (місцеві, регіональні,
національні, міжнародні), місцем локалізації (закритий чи необмежений
простір), хронологією (разові чи періодичні), тематикою (музичні, фольклорні,
театральні, мистецькі, гастрономічні, спортивні, спеціалізовані, змішані). Вони
сприяють популяризації та активізації культурно-мистецького життя як
місцевого населення, так і розгортанню спектру пропозицій організаторів
туристичної діяльності.
Прикарпаття – унікальний куточок України з численними об’єктами
природного,
історично-культурного
характеру,
досить
розвинутою
туристичною інфраструктурою, де глибоко шанують автентику, підтримують і
народні традиції та обряди, популяризують різноманітні напрями культури і
мистецтва. Одним з акцентів соціально-економічного та культурного розвитку
області на найближчі роки є розвиток туристичної галузі, яка активно
розвивається та приносить вагомі прибутки до бюджету. За 2016 р. платники
туристичного збору сплатили більше 2 млн.грн, що на 45% більше, ніж у
попередньому році.
Одним з резервів подальшого нарощування туристичного потоку на
Прикарпаття є підтримка та удосконалення організації окремих фестивалів та
фестивального руху в цілому. Щорічно в області проводиться майже четверта
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частина фестивалів України: 2015 р. – 63; 2016 р. – 72; 2017 р. – 60, з яких
найбільшу кількість становлять фольклорні, музичні та мистецькі.
Найпривабливішими за якістю та форматом є Міжнародний фестиваль
ковальського мистецтва «Свято ковалів», Міжнародний Гуцульський
фестиваль, фестиваль «PortoFranko», Міжнародний фестиваль карильйонного і
дзвонового мистецтва «Дзвони Ясної гори єднають усіх» та багато інших
фестивалів обласного та місцевого ранжування.
Динаміка туристичного потоку є позитивною: якщо у 2014 році
Прикарпаття прийняло більше 1,5 млн. туристів і екскурсантів, то у 2016 році –
більше 2 млн. Питання обліку туристів, для яких фестивалі є основною
причиною подорожі, є проблемним, але аналітичні дослідження за часовим
принципом є важливою ланкою роботи для суб’єктів туристичної
інфраструктури.
Для організаторів туристичної діяльності, насамперед туристичних
операторів, фестивальний рух забезпечить масовість та регулярність
туристичного потоку, проте активність промоції фестивалів Прикарпаття за
кордоном та в інших регіонах держави, створення нових туристичних продуктів
потребує значної активізації. З цією метою доцільно інтенсивніше
використовувати багатомовні інформаційні інтернет-системи та постійно
оновлювати відомості про значущі події, послуги туристичних фірм, що
дозволить привернути увагу та викликати зацікавленість у потенційних
відвідувачів Прикарпаття.
Іванов О. К.,
заслужений працівник культури України,
професор кафедри музичного мистецтва
ВП «МФ КНУКіМ»,
м. Миколаїв
ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТОРСЬКО-ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ
В ГІТАРНОМУ МИСТЕЦТВІ
Науковці, педагоги, виконавці одностайно підтримують тезу про велике
значення музично-теоретичної підготовки для професійної музичної діяльності.
Викладання музично-теоретичних курсів у мистецьких вищих навчальних
закладах вимагає від викладача бути підготовленим подавати тематичний
матеріал, розглядаючи музичні процеси певних епох і народів з позиції
комплексної оцінки явищ.
Наприклад, вивчення теми «Музичні стилі» в курсі «Аналіз музичних
творів»містить здебільшого вивчення композиторських стилів. Приділяється
деяка увага виконавським стилям. Але в історії музики безліч прикладів, коли
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композиторська і виконавська творчість поєднується в одній особі, формуючи
унікальний композиторсько-виконавський стиль.
Вибір теми дослідження обумовлений тим, що у гітарному мистецтві
композиторсько-виконавські традиції стали головним фактором становлення і
розвитку творчої діяльності.
В мистецтвознавчій літературі термін – композиторсько-виконавський
стиль – ще не набув поширення. Але при обґрунтуванні таких понять як
«композиторська творчість» і «виконавська майстерність», науковці
розглядають ці два види творчої діяльності як єдиний і неподільний процес
музичної комунікації. (Медушевський В.В., Незайкінський Є.В., Рудницька
О.П., Владимиров В.М., Миронова Н.О., Берегова О.М. та. ін.) [2; 3; 5;6].
Висловимо гіпотезу про те, що синтез композиторської і виконавської
діяльності, що проявляється в авторському виконанні композитором власних
творів,є явищем музичної культури, що потребує окремого наукового
осмислення, узагальнення і висновків.
Виконання власних творів композитором – явище не нове і поширене в
різних видах музичної творчості.Але саме в гітарному мистецтві авторське
виконавство стало стилеутворюючим фактором [7].
Зазначимо, що концертно-виконавська діяльність композитора стимулює
його до постійного збагачення репертуару і пошуку нових засобів музичної
виразності, вимагає творчого реагування на естетичні запити слухачів.Тобто,
композиторсько-виконавська творчість позитивно вплинула на творчі процеси
як в композиторстві, так і у виконавській діяльності [4].
На початку ХVІІІ ст., коли розпочався процес утвердження гітари в якості
класичного інструменту, композитори того часу ще не виявляли зацікавленості
до створення гітарної музики.Тож, першими творцями музики для гітари були
самі виконавці, які в умовах «репертуарного голоду» прагнули виявляти себе як
композитори. Звичайно, ці композиції були неоднорідними за художньою
цінністю, але започаткували новий вид творчості – авторське виконання
власних творів. Композиції для гітари М. Джуліані, А. Діабелі, Л. Леньяні,
Н. Коста, Ф. Сора, Д. Агуадо, Ф. Тарреги і в наш час користуються
популярністю і стали класичною основою репертуару гітариста.
На початку ХХ ст., коли гітарне мистецтво досягло певного поширення,
визнання і популярності, композиторські можливості гітаристів-виконавців
вичерпалися. Нові виражальні засоби музики, що створилися, вимагали
професійної композиторської роботи над творами для гітари. Без сучасного
репертуару гітарне мистецтво перебувало на порозі «гітарної кризи».
Стати «батьком гітарного ренесансу» випало АндресуСеговії, видатному
музиканту і гітаристу. Він представив громадськості свою програмну статтю
«Гітара у фаворі», у якій назвав становище, що склалося у гітарному мистецтві
на початку ХХ ст., «зачароване коло». На його думку, виконавство на гітарі
занепадає через те, що музична і технічна підготовки гітаристів виявилася
недостатньою для відтворення складної музики. У свою чергу, композитори не
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створювали музику для гітари через відсутність талановитих виконавцівінтерпретаторів. А.Сеговія з жалем констатує, що за невеликим виключенням
(А.Сеговія наводить імена класиків гітарної музики – Ф.Сора, М.Джуліані,
Ф. Тарреги) «всі, хто грав на гітарі і писав для неї, були музикантами не
досконалими, тому і сучасні композитори ставилися до неї (гітари) з
презирством» [2, с.104].
Порівняльний аналіз історичних умов і особливостей формування
інструментального виконавства свідчить, що гітарне мистецтво розвивалося
відокремлено від загального процесу музичної еволюції. Відтак, на відміну від
скрипічної або фортепіанної школи, залишився нереалізованим класичний етап
становлення, тому цілком логічним є прагнення сучасних гітаристів збагатити
репертуар творами класичної спадщини. Тож, тенденція до створення
транскрипцій для гітари і зараз залишається актуальною і доцільною [8].
Із відомих гітаристів-виконавців другої половини ХХ ст. до жанру
транскрипцій звертались Т.Хопшток (Німеччина), Дж. Брім і Д.Рассер (Англія),
О. Іванов-Крамський (Росія) та ін. Є цікаві роботи українських гітаристів:
П.Полухін – гітарна версія всесвітньо відомого «Щедрика» М. Лисенка; М.
Михайленко – «Елегія» М.Лисенка; О.Ракова – «Веснянка» І.Шамо в
перекладенні для дуету гітаристів.
Але подальший розвиток гітарного мистецтва був би не можливим без
насичення репертуару композиціями, створеними професіональними
композиторами безпосередньо для гітари. На звернення А.Сеговії, знаного
музиканта і визнаного виконавця, відгукнулись талановиті і прогресивні
композитори Ф.Морено-Торроба, Х.Туріна, М.Костельнуово-Тодеско, М. Понсе
та ін., які виявилися спроможними писати гітарну музику.
Особливо плідною була творча дружба А. Сеговіїз видатним
аргентинським композитором Ейтором В.Лобосом, який сам досконало володів
гітарою, знав всі тонкощі гітарного виконавства. Тож, не поступаючись
глибиною композиторських задумів, він писав твори, які були зручними для
виконання і сповна демонстрували безмежне багатство гітарної гри. Свої
знамениті «12 етюдів для гітари» Е.В. Лобосприсвятив А.Сеговії, як знак
визнання подвижницької діяльності музиканта в гітарному мистецтві.
Про глибину проникнення «композиторського духу» в спільноту
гітаристів-виконавців може свідчити такий приклад з педагогічної практики.
Студенти класу гітари Миколаївської філії КНУКіМ, готуючись до
екзамену з основ композиції,самостійно і свідомо обрали для представлення
комісії власні твори для гітари.
Олександр Кириченко виконав власний твір «Прелюдія», написаний за
принципом наскрізного розвитку. В цій композиції він використав поширений в
гітарному виконавстві прийом поєднання звучання відкритих і закритих струн,
що створює властиву для гітари гармонічну мову.
Студентка Вікторія Олійник представила Варіації на тему української
народної пісні «Ой, лопнув обруч». Серед інших способів варіаційного
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розвитку вона продемонструвала суто гітарне звучання при арпеджуванні і
тремоло.
Сергій Демченко, який виявляє схильність до вивчення і оволодіння
тонкощами виконання латино-американської музики, запропонував «Етюд в
латино-американському стилі», в якому простежуєтьсярозуміння мелодичних,
гармонічних і метро-ритмічних особливостей музики цього жанру.
Отже, композиторсько-виконавський стиль, що історично утвердився в
музичній культурі, залишається домінуючим в період розквіту гітарного
мистецтва, який розпочався в середині ХХ ст. і продовжується в наш час.
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Іванова В.Л.,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музичного мистецтва
ВП «МФ КНУКіМ»,
м. Миколаїв
ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТА-МУЗИКАНТА
В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У процесі професійної адаптації «самореалізація постає як цільовий
проміжний етап у нескінченному процесі самовдосконалення, що створює нові
прагнення і потреби у процесі самовдосконалення особистості на більш
високому рівні» [6, с.162].
Не підлягає перегляду аксіома, що для успішної самореалізації в
професійній діяльності найважливішим чинником є фахова підготовка
музиканта, яка має бути глибокою і різнобічною. Тобто, втілюючи свої творчі
прагнення,наприклад, в царині сольного виконавства, студент повинен чітко
усвідомлювати, що протягом тривалої музичної кар’єри творчі пріоритети
будуть неодноразово змінюватись. Тож, виявляться затребуваними знання і
навички з суміжних музичних спеціалізацій.
Пояснимо на прикладі творчої біографії видатного українського скрипаля
БогодараКоторовича. У 1971 році, ще під час навчання в консерваторії, він стає
переможцем
Міжнародного
скрипічногоконкурсу
ім.
Н. Паганіні,перспективним і знаним скрипалем-солістом. В 1984 році він
створює камерний ансамбль «Київські солісти», де виявляє себе вже як
ансамблевий музикант і диригент. Одночасно веде музично-педагогічну
діяльність як професор консерваторії.
Відтак,музиканту в професійній діяльності треба бути підготовленим до
розширення кваліфікаційних меж, до діяльності в суміжних або й у віддалених
від основної спеціальності музичних напрямках, стати «професійно
мобільним».
Звичайно, єдиної схеми для самореалізації творчої особистості не існує
Але константною є така тенденція: кожний знаний виконавець, диригент,
композитор у певний період життя залучається до музично-педагогічної
діяльності, формує власну школу, передає досвід новому поколінню
музикантів.
Як зазначавД. Ойстрах, «Педагогічна діяльність є органічним
продовженнямвиконавської, бо щільно пов’язана з нею. Педагогіка є
унікальною творчоюлабораторією, де індивідуальний досвід артиста набуває
найбільшузагальненого характеру, де на складні питання інтерпретації,
виразності,технології знаходяться у спільному пошуку необхідні, часто
незвідані,оригінальні відповіді» [1, с. 11].
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Очевидно, що студент, озброєний професійними знаннями і навичками в
різних напрямках музичної діяльності, зможе краще адаптуватись на ринку
праці. Музиканту-інструменталісту бажано, крім спецінструменту, всебічно
опанувати курси диригування, інструментознавства, музично-теоретичні
дисципліни, музичну педагогіку тощо.
Існує хибна думка, що процес адаптації і самореалізації в професії
розпочинається з моменту працевлаштування. Ми вважаємо, що ще під час
навчання студента-музиканта у ВНЗ треба всебічно опрацювати такі
пріоритетні питання:

визначити творчі прагнення студента щодо його подальшої
професійної діяльності;

оцінити реальну спроможність студента щодо досягнення бажаного
результату;

вивчити
можливості
ринку
праці
щодо
подальшого
працевлаштування випускника на роботу за фахом.
Тож, викладачі і студенти в процесі опанування професійними знаннями і
навичками повинні мати постійну націленість на досягнення успіху в професії і,
за необхідності, уточнювати, корегувати, узгоджувати творчі прагнення з
реальними можливостями, об’єктивно оцінювати професійні перспективи.
І.С. Кон підтверджує, що «схильності, здібності та інтереси беруть участь
тільки на першому етапі вибору професії. Вагу має обмірковане професійне
самовизначення»[3].
Отже, підготовку майбутнього фахівця до адаптації на ринку праці, в
культурно-освітньому соціумі, до професійної діяльності треба цілеспрямовано
і послідовно проводитипід педагогічним супроводом ще на етапі навчання
студента у ВНЗ.
Велике значення у професійній орієнтації студентів факультету мистецтв
має навчальна практика в культурно-освітніх закладах і мистецьких
колективах.В ході практики відбувається адаптація студентів до різних видів
професійної діяльності та безпосереднє ознайомлення з її змістом,
особливостями і соціальними функціями, водночас формується певний
практичний досвід. Навчальна практика, як складова фахової підготовки
музиканта, охоплює всі роки навчання в університеті, проводиться у
визначений навчальними планами час, будується на принципах комплектності і
цілісного характеру діяльності і поділяється на навчальні курси: ознайомча
практика, організаційна практика, виконавська практика, педагогічна практика.
Ознайомча практика – перший етап наскрізної практичної підготовки
майбутнього фахівця. Вона розширює уявлення студентів про форми і методи
роботи на всіх напрямках функціонування музичного мистецтва; сприяє
усвідомленню його соціального значення і формуванню стійкого інтересу до
майбутньої професії; вчить акумулювати і систематизувати інформацію про
різні види музичної діяльності; сприяє формуванню у студента уявлення про
особисте професійне самовизначення.
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Організаційна практика – другий етап наскрізної практичної підготовки
майбутніх спеціалістів. Під час її проходження студенти набувають
організаційних навичок, які допоможуть їм в майбутньому організувати
навчальний процес, сформувати художній колектив; спланувати творчу та
навчально-виховну роботу; проводити концерти, музичні конкурси, фестивалі
та інші культурно-мистецькі заходи. Метою організаційної практики є
ознайомлення з організаційними основами функціонування культурноосвітнього закладу (творчого колективу); виховання готовності до прийняття
власних організаційних і творчих рішень; перевірка професійної готовності до
майбутньої самостійної роботи.
Виконавська практика – один з найбільш тривалих видів наскрізної
практики, в ході якої студенти опановують специфіку музичної виконавської
діяльності; закріплюють практичні уміння і навички, здобуті в процесі
навчання; оволодівають навичками сценічного сольного виконавства в
реальних концертних умовах; вчаться налагоджувати музично-комунікативний
контакт зі слухачами.Особиста участь музиканта у концертах дозволяє йому
об’єктивно оцінити свої виконавські можливості і визначити роль і місце
сольного виконавства в майбутній професійній діяльності.
Педагогічна практика – один з етапів наскрізної практики, де відбувається
адаптація студентів до реальних умов професійної діяльності у якості
викладача; практичне засвоєння методики викладання фахових дисциплін;
пізнання особливостей індивідуального розвитку учня з урахуванням його
здібностей, вікових особливостей, психологічних характеристик. Водночас,
студент перевіряє себе на готовність до музично-педагогічної діяльності, що
дозволить йому в професійній адаптації і самореалізації.
Як приклад, наведемо змістовне наповнення практики студентів І курсу
кафедри музичного мистецтва Миколаївської філії КНУКіМу 2017-2018
навчальному році. Структурний компонент практики – індивідуальна та
колективна діяльність студентів. Педагогічні методи – аналітичний та
конструктивний.
Аналітичний
компонент
практики
складаєтьсяіз
спостереження, вивчення і аналізу досвіду культурно-освітньої роботи.
Конструктивний компонент – отримання додаткової інформації про відвідані
заклади мистецького спрямування; вивчення репертуарних планів і методичної
літератури; налагодження творчих контактів з працівниками культурно-освітніх
закладів і керівниками творчих колективів;аналіз власних спостережень та
оцінка відвіданих занять, заходів.
До першого блоку практики увійшли відвідування навчальних занять в
дитячих музичних школах, коледжі культури і мистецтв та музичному училищі.
При відвідуванні занять з фаху перевага надавалась тим музичним
інструментам, на яких навчається студент. Студенти вокально-хорової
спеціалізації мали можливість відвідати заняття з різних жанрів вокалу
(класичного, народного, джазового) і сформувати уявлення про особливості
вокального виконавства в кожному з цих стилів.
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Так, в ДМШ№5 були відвідані заняття з теорії музики (викл.
Кузьменко О.П.); репетиційне заняття хору молодшої групи (викл.
Кротенко Л.В.);
репетиційне
заняття
ансамблю
гітаристів
(викл.
Павліщева Л.Б.), а також індивідуальні заняття з флейти (викл. Крупняк С.С.),
кларнету (викл. Пономарьов С.І.), гітари (викл. Павліщева Л.Б.) та вокалу
(викл. Кротенко Л. В.).
Коледж культури і мистецтв: репетиції оркестру народних інструментів
(керівник Комінарець О.В.); академічного хору (керівник Островська Т.В.);
народного хору (кер. Затурян А.І.); заняття з академічного та народного вокалу
(викл. Жадік Н.Г.); оркестрове диригування (викл. Комінарець О.В.).
Вище музичне училище. Репетиція джаз оркестру (кер. Алексєєв В.В.);
оркестр народних інструментів (кер. Луук О.В.), джаз вокал (викл.
Алексєєва Т.С.); кларнет (викл. Чепур О.М.); акордеон (викл. Стиркул Є.М.);
скрипка (викл. Богма Т.О.); репетиція академічного хору (викл.
Черепухін Ю.О.).
Другий навчальний блок – вивчення професійної музичної майстерності в
мистецьких колективах.Студентами були відвідані концерти: естрадного
оркестру (грудень); хору ім. Фоміних (грудень); джаз оркестру під
керівництвом Алексєєва В’ячеслава (січень); новорічний концерт в ДМШ№1
ім. М. Римського-Корсакова (грудень).
Третій навчальний блок – ознайомлення з мистецьким життям
Миколаєва.Були відвідані театри з музичними виставами: Миколаївський
академічний драматичний театр – вистава-шоу «Коляда в місті N»;
Миколаївський академічний музично-драматичний театр – рок-опера «Біла
ворона».
Для збагачення інтелектуального розвитку, студенти відвідали
Миколаївський краєзнавчий музей та художній музей ім. В.Верещагіна.
Всі спостереження студенти фіксували в своїх робочих зошитах і вносили
в щоденник практики. Щотижня керівник практики зі студентами
обговорювали результати спостережень, узгоджували оцінки і висновки.
За період навчальної практики у студентів формуються вміння і навички
професійної діяльності, розвивається інтелектуальні, емоційні, вольної якості.
Кінцевою метою навчальної практики є формування сталого потягудо
виявлення себе у майбутній професійній музичній діяльності.
Отже, навчальний заклад культури і мистецтв має значні педагогічні
можливості щодо здійснення планомірної, послідовної роботи (як в ході
навчального процесу, так і під час навчальної практики) з підготовки молодого
фахівця до подальшої професійної діяльності.
Список використаних джерел:
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4. Лебедев В.И. Личность в экстремальныхусловиях. – М.: Политиздат,
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за ред. Т.С. Кабаченко. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.
6. Тимошенко Н.Є. Професійна самореалізація як один із компонентів
професійного самовдосконалення особистості. // Наукові записки. Серія:
Педагогічні науки. Випуск 121(ІІ), - 2013. –С.161-163.
Картузов К.М.,
директор Науково-педагогічної бібліотеки
м. Миколаєва
ФОРМУВАННЯ МЕДІЙНОЇ КУЛЬТУРИ БІБЛІОТЕКАРЯ
Сьогодні в вітчизняному освітньому просторі багато часу приділяється
формуванню медіакомпетентності особистості. Так у «Концепції впровадження
медіа-освіти в Україні» ще в 2010 році зазначалося, що стрімкий розвиток у
сучасному світі ІКТ та ЗМІ ставить перед національною освітою завдання
цілеспрямованої підготовки особистості до взаємодії з ними. Медіа потужно й
суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто перетворюючись
на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання. Це
спричиняє зниженню в суспільстві імунітету до соціально шкідливих
інформаційних впливів. Відтак в Україні постала гостра потреба в розвитку
медіаосвіти, одне з головних завдань якої полягає в запобіганні вразливості
людини до медіанасильства і медіаманіпуляцій, втечі від реальності в лабіринти
віртуального світу, поширенню медіазалежностей. У багатьох країнах
медіаосвіта функціонує як система, що стала невід’ємною частиною, з одного
боку, загальноосвітньої підготовки молоді, з другого – масових інформаційних
процесів. У Концепції зазначається, що медіаосвіта є чинником
конкурентоспроможності економіки, нерозривно пов’язана з розвитком
демократії в умовах інформаційного суспільства.
Глобалізація сприяє тому, що сприйняття події населенням значною
мірою залежить від того, як її подають медіа. На жаль, ЗМІ ніколи не
відрізнялися належною відповідальністю: матеріали часто не перевіряють, вони
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містять елементи маніпуляції. У цих умовах медіаосвіта – шлях до того, щоб
людина отримала базові навички самозахисту від недобросовісних ЗМІ.
У документах ЮНЕСКО вказано, що медіаосвіта – це навчання теорії та
практичних умінь для опанування сучасних мас-медіа, що розглядаються як
частина специфічної, автономної галузі знань у педагогічній теорії та практиці.
Її слід відрізняти від використання медіа як допоміжних засобів у викладанні
інших галузей знань, таких як, наприклад, математика, фізика чи географія. Як
бачимо, фахівці ЮНЕСКО чітко відділяють опанування медіа від їх
використання як засобів у навчанні інших наук.
В Україні декілька громадських організацій, як-то Академія Української
Преси, займаються розробкою занять з формування медіакультури. Якісній
рівень, наприклад, тестових матеріалів, зокрема, гри «Медіа-знайко» – це
питання для окремої дискусії. З іншого боку, на 352-х сторінках підручника
«Медіа-освіта та медіа-грамотність» ви жодного разу не знайдете слово
«бібліотека».
Вважаю, що ми стикнулися з класичною проблемою упередження
виживання (англ. Survivorship bias, або англ. survival bias) – це логічна хиба
концентрації на людях або речах, які «вижили» у певному процесі та відповідно
нехтування тими, які не «вижили», через відсутність про них достатньої
інформації. Це може вести до декількох варіантів хибних висновків.
Упередження виживання може призводити до занадто оптимістичних вірувань,
оскільки невдачі ігноруються, наприклад, коли збанкрутілі компанії
виключаються з аналізу фінансового стану. Це упередження також може
призводити до хибного вірування, що успіхи у групі мають якусь особливу
причину, а не є просто випадком. Наприклад, якщо три з п'яти студентів
університету з найкращими оцінками навчались в одній школі, можна
припустити, що в цій школі дуже високий рівень навчання. Це може бути
правдою, а може і ні, однак для з'ясування слід переглянути оцінки всіх
студентів, які навчалися в цій школі, а не лише тих, хто потрапив («вижив») у
«Топ-5».
Вивчаючи провідні позитивні практики та досвід передових бібліотек, ми
не звертаємо увагу на проблеми та невдалі бібліотечні проекти. Негативний
досвід – не менш цінний, чим позитивний. Класична наука вже зустрілася з
цією проблемою, сьогодні вчені віддають перевагу публікаціям про
експерименти, які закінчилися успіхом, що призводить до повторення іншими
вченими невдалих експериментів знову і знову.
Оформлюючи виставку чи готуючи доповідь на конференцію, наскільки
бібліотекарі являють собою приклад медіаосвіченої особистості?
Вільям Шекспір писав «Give every man thine ear, but few thy voice» (The
Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, Act I, Scene 3), що можна перекласти як
«слухай усіх, але розмовляй з декотрими». Про сьогоднішні інтернет-реалії
можна висловитися так: читай багато, але перевіряй інформаційний фактаж.
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Одним із завдань бібліотекаря може стати допомога користувачам знайти
авторитетні інформаційні джерела. На жаль, сьогодні не існує повноцінних
уроків медіаграмотності для бібліотекарів.
Недаремно в багатьох ВНЗ США (SLIS University of South Carolina, The
Information School University of Washington, GSLIS Dominican University)
інформатику та бібліотекознавство вивчають як один предмет. Подібний
підручник з цієї дисципліни є й у фондах миколаївських бібліотек: Rubin, R. Е.
Foundations of Library and Information Science [Text] / R. Е. Rubin. – New York :
Neal- Schuman Publishers ; London : Inc, 1998. – 496 p. : ил. – На английском
языке. Назву цього підручника можна перекласти як «Основи
бібліотекознавства та інформатики». У третьому виданні цього підручника, що
вийшло у 2010 році, автор досліджує зростаючий вплив мережі Інтернет, вплив
блогів, вікі та соціальних мереж на бібліотечні послуги, у тому числі на
видання електронних книжок, утворення електронних бібліотек, збереження
відцифрованих паперових видань у цифрових сховищах, а також функціональні
вимоги до бібліографічних записів. Як бачимо, у розвинених країнах сучасні
інформаційні технології не заміщують традиційні бібліотеки, а органічно
інтегруються з ними та доповнюють новими сервісами зростаючі інформаційні
потреби користувачів бібліотек.
Зверніть увагу, у найбільш розвиненій країні світу – США – медіаосвіту
почали вивчати з 50-60-х років XX століття і не бачать формування
інформаційної грамотності без бібліотек. Можливо, і нам потрібно перейняти
цей досвід.
Український освітній медіапростір до сьогодні ще не мав цілісного і
системного видання, у якому б ураховувалися всі суб’єкти педагогічного
процесу як споживачі медіа. Саме тому авторський колектив Миколаївщини
поставив амбітне завдання – розробити навчально-методичний комплекс
практичної медіаосвіти для суб’єктів педагогічного процесу в мультимедійному
середовищі. Стратегічними складовими цього комплексу є: медіаграмотність,
медіаосвіта, медіапросвіта, медіакомпетентність, медіакультура. Видання мало
на меті вивчення та напрацювання стратегій роботи з медіакультурологічними
текстами з метою формування медійно-культурологічної компетентності
бібліотечних і педагогічних працівників.
Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва взяла участь у розробці
навчально-методичного комплексу занять "Від медіаграмотності до
медіакультури".
Отже, можна сказати, що однією з провідних компетенцій у
медіатизованому життєвому просторі визнається медіакомпетентність як
інтегративна характеристика в системі особистісних компетенцій та життєвих
практик.
Вважаю, що досвід напрацьований у ВП «МФ КНУКіМ» може стати
дієвим теоретичним підґрунтям в розробці програм спецкурсів з медійної
культури.
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Корнюков Ю.К.,
старший викладач кафедри дизайну
ВП «МФ КНУКіМ», м. Миколаїв
СИНТЕЗ ФОТОГРАФІЇ ТА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ В КОНТЕКСТІ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Дизайн, в усіх його проявах, є невід'ємною частиною сучасної візуальної
культури, як і мистецтво фотографії. Саме з цієї причини в цій статті піде мова
про взаємозв'язок цих двох напрямів, і звичайно про те, яку роль грає
фотографія в дизайні графічному і в підготовці фахівців цього напряму.
Більшість дизайнерських робіт містять в собі фотозображення або його
елементи, тому можна стверджувати, що фотографічні засоби є такою ж
невід'ємною частиною сучасного дизайну, візуальної комунікації, як шрифт або
графічний малюнок.
Значну частину в сучасному графічному дизайні займає дизайн рекламної
продукції, а саме: буклетів, проспектів, плакатів, рекламних листівок і т. п., які,
у свою чергу, на 70 - 80% складаються з фотографічного зображення.
Особливі властивості фотографії передавати і освітлювати події, історії,
документальність, образну виразність часто використовуються як специфічна
художня мова в оформленні книги, журналів, газет. Але проблема полягає в
тому, що специфіка використання цього виду мистецтва в дизайні реклами або
дизайні книги така, що фотограф йде одним шляхом, а дизайнер іншим. Це
відбувається тому, що майже відсутня методологія введення фотографії в
дизайнерський контекст і опис шляхів використання фотографічної мови в
дизайні. Немає систематизації можливостей фотографії, які можуть бути
використані дизайнерами-графіками у проектній діяльності й, на жаль, немає й
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наукових праць, зміст яких обумовлено проблемами фотомистецтва й
безпосередньо пов'язаних з підготовкою дизайнерів у системі вищої освіти.
Неможливо перебільшити роль фотографії в роботі дизайнера. На жаль, у
наш час почало здаватися, що мистецтво фотографії легко досяжне. Фотоапарат
бере в руки будь-який із співробітників рекламного агентства або
поліграфічного підприємства. Результат такої практики ми щодня
спостерігаємо, відмічаючи низький рівень якості фотографій на більшості
зразків візуальної друкарської продукції, зовнішньої реклами і т. п.
Дизайнери вже давно працюють із фотографією. У їхній творчій практиці
спостерігається як використання фотографічного матеріалу створеного
фахівцем, так і власна зйомка. Однак, і фотограф, і дизайнер відтворюють
реальність у різних візуальних системах. Андре Руйє каже, що «Мистецтво
фотографів і фотографія художників повністю розділені, оскільки їх концепції
та практики як мистецтва, так і фотографії радикально різняться. Мистецтво
фотографів з будь-якої точки зору відрізняється від мистецтва художників,
точно так же, як фотографію фотографів неможливо сплутати з фотографією
художників – звичайно ж, не тільки з технічної точки зору» [6].
Фотограф має «фотографічне око», він оперує завершеним кадром,
окремим індивідуальним зображенням, що розраховане на те, щоб розглядати
його як самостійний об'єкт. Для дизайнера ж знімок являє собою один з
різноманітних засобів образної виразності, якими він володіє, і якщо це
необхідно, він може підбудовувати фотозображення до дизайнерського
продукту, адаптувати їх. У процесі зйомки дизайнер може задумати спосіб
використання фотографії і отримати наближений до початкової ідеї результат.
Проте відсутність фотографічних навичок бачення, уміння створювати і
розуміти мову світлопису дуже ускладнює цей процес. Тому питання про те, як
теоретично і практично працювати з фотографією, як її сприймати в контексті
дизайнерського мислення і складає головну проблему професійної підготовки
дизайнера – графіка.
У структурі підготовки майбутніх графічних дизайнерів обов'язково
повинне бути передбачене вивчення дисциплін, зміст яких, безпосередньо
пов'язано з теоретичними та практичними основами фотографії. Великий
відсоток навчального часу має бути відведено на практичні заняття, що
припускає необхідність оволодіння знаннями, навичками й уміннями
професійної майстерності, але не враховується специфіка діяльності графічного
дизайнера, який часто використовує у своїх проектах фотографію.
Питання фахової фотопідготовки графічних дизайнерів, як предмет
педагогічного дослідження, недостатньо розглянуті в сучасній науковій
літературі. Отже, актуальність проблеми обумовлена необхідністю усунення
протиріч між високим рівнем значення фотографії у процесі створення
дизайнерських проектів й обмеженістю питань взаємної інтеграції
фотомистецтва і графічного дизайну при підготовці майбутніх дизайнерів.
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Процес навчання фотомистецтву можна розділити на два великі розділи:
техніка фотографії й безпосередньо художня частина. Методика навчання
техніці фотографії розроблена й описана в багатьох навчальних посібниках.
Вона практично однакова для багатьох спеціальностей: фотожурналістів, TV й
кінооператорів, студентів художніх навчальних закладів, дизайнерів.
Але значні розходження починаються в методиці викладання творчого
розділу, оскільки для дизайнера, що працює в сфері реклами, поліграфічного
дизайну або WEB-дизайну, необхідно враховувати враження, що може
провести зображення на потенційного глядача, тобто споживача. Це залежить
від трьох основних факторів: композиційної побудови, колірного рішення
фотографії, та психологічного впливу.
Лінії, тон і колірне рішення фотозображення це фактори непостійні,
котрими можна управляти. Саме ці властивості, їхня розмаїтість і вплив на
кінцевий продукт повинні вивчатися в композиції.
При фотографуванні дизайнерові необхідно враховувати й психологію
глядача, а це означає наслідувати основні закони хорошого динамічного
сюжету.
У світі реклами, та й у всіх інших зразках графічного дизайну важливу
роль грають кольори. Психологи стверджують, що 60% успіху графічного
проекту залежить саме від колірного рішення, яке викликає не лише відповідну
реакцію людини залежно від її емоційного стану, але і в деякому розумінні
формує його емоції.
Вважається, що кольорова фотографія, особливо в рекламі, впливає
сильніше, ніж чорно-біла, тому що підвищує очевидність достоїнств,
представлених товарів. Вона змушує людину емоційно сприймати предмети,
полегшує дізнавання й може завдяки символічному змісту впливати на
підсвідомість. Але в соціальній рекламі, або у деяких видах плакату навпаки
чорно-біле зображення несе в собі не рідко дуже і дуже потужний емоційний
вплив.
Звичайно ж для досягнення поставлених цілей композиція й кольори
повинні діяти узгоджені. Серйозною проблемою для творців рекламної
фотографії дотепер є правильність вибору. Втім правильність вибору – не
менша проблема й у дизайні книги, і в WEB-графіці.
Отже, навчання майбутніх дизайнерів фотомистецтву має свої характерні
риси, зв'язані й із психологією сприйняття, що необхідно враховувати при
складанні програми навчання.
Процес професійної підготовки майбутніх графічних дизайнерів, окрім
вище зазначеного, має нести в собі і чисто практичний обсяг знань принципів
дії цифрових фотоапаратів і їх елементів, навички роботи і використання
фотоаксесуарів, ну і звичайно, креативних авторських методів постобробки
фотокадру, що безпосередньо пов'язано з вивченням спеціалізованих
комп'ютерних програм.
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Для якісної обробки цифрових фотографій прості фоторедактори не
підходять, оскільки такі програми мають лише базові функції редагування, які
реалізовані дуже скупо. До них, наприклад, відносяться програми для
перегляду фотознімків XnView, FastStone Image Viewer та ін.
До іншої групи графічних редакторів відносять потужні професійні
програмні засоби, що мають величезні функціональні можливості з обробки і
редагування цифрових фотознімків. Саме такими програмами користуються
сьогодні професійні фотохудожники і дизайнери.
Найпопулярніший редактор в світі для роботи з цифровим зображенням
програма Adobe Photoshop призначена для будь-яких робіт, пов'язаних зі
створенням і редагуванням растрових зображень. Великий спектр можливостей
програми дозволяє використовувати її широкому колу творчих фахівців –
художникам, дизайнерам, фотохудожникам, поліграфістам, взагалі всім, хто
мислить графічними образами, кольором, композицією. Графічному дизайнеру,
фотографу та фотохудожнику Adobe Photoshop забезпечить безмежні
можливості корекції, ретуші і монтажу зображень, адже робота з
фотореалістичними зображеннями – одне з головних завдань, що ставили перед
собою розробники програми.
Дійсно, Photoshop містить у собі усі мислимі і немислимі функції для
редагування фотографій і при цьому має в собі колосальні можливості для
вирішення практично будь-яких творчих і технічних завдань, пов'язаних з
графічним дизайном. Функціональність Adobe Photoshop можна при
необхідності розширити за допомогою плагінів або спеціальних доповнень, які
випускає як сама компанія Adobe Systems Incorporated, так і незалежні компанії,
для багатьох з яких робота над подібними доповненнями є основною, якщо не
єдиним, видом діяльності. Одними з таких потужних засобів, для різних видів
корекцій та редагування фотографій, є вбудований в Photoshop модуль Adobe
Camera RAW, або неперевершений професійний набір плагінів Nik Collection
від Google.
Широко і дуже зручно реалізовані функції редагування і каталогізації
фотографій має ще один чудовий фоторедактор – Adobe Photoshop Lightroom.
Він може організовувати ваші фотографії в один великий каталог з можливістю
пошуку і пропонує широкий спектр налаштувань, поліпшень і вибраних команд
одним натисканням. Photoshop ідеально підходить для глибоких маніпуляцій з
зображеннями, але також створений для художників, ілюстраторів і дизайнерів,
а Lightroom призначений виключно для зайнятих фотографів.
Професійні фотографи і дизайнери у всьому світі все частіше
використовують новітні засоби і алгоритми обробки фотозображень,
притягаючи для цього дуже якісне програмне забезпечення датської фірми
Phase One – Capture One Pro 11. Ця версія популярного редактора стала одним з
улюблених інструментів багатьох професійних фотографів. Програма
відрізняється широким функціоналом і дуже тонкими інструментами роботи з
кольором. Результати конвертації RAW-файлів, сучасна технологія корекції
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знімків дозволяють досягти найвищої технічної і художньої якості фотографій,
що, звичайно, прямо впливає на рівень дизайнерських проектів.
У цілому, можливості сучасних графічних редакторів сьогодні практично
безмежні і їх застосування стало вже невід'ємною частиною усього процесу
створення закінченої фотографії та її інтегрування у різноманітні проекти
графічного дизайну.
Фотографія – мистецтво завжди дуже різне, воно визначає і область
творчості, і окремий твір, і певний художній засіб. Коли графічний дизайнер
знаходиться в пошуках художнього та образотворчого вирішення, пов'язаного
зі створенням, наприклад, плаката, журнальної або книжкової обкладинки і при
цьому рішення фотографічне, він повинен працювати з фотографією не так, як з
нею працює фотограф. Фотограф йде до результату одним шляхом, дизайнер –
іншим. Дизайнер, як автор проектної ідеї, втілює її використовуючи конкретний
фотознімок, і звичайно повинен мати повне уявлення про контекст, у якому він
виявиться. Він шукає сюжет, міру умовності фотозображення, композицію,
колірне рішення, враховує формат – одним словом, «керує» зображенням до
тих пір, поки не досягне бажаного результату. У графічному дизайні студента
необхідно навчити вміти підпорядковувати собі фотографію, знати, чому
підпорядковувати і до чого прагнути в результаті. Цими якостями і має
володіти фахівець у цій області, і тому саме від нього, у першу чергу, можна
очікувати створення повноцінних творів графічного дизайну, виразних і
осмислених, у яких, так чи інакше, присутнє фотографічне зображення.
У характеристиці фотографії необхідно виділити два істотні моменти. Поперше, її можна віднести до певного виду художньо-проектної діяльності –
графічного дизайну, пов'язаному, як відомо, зі створенням творів, що
підлягають тиражуванню і несуть у собі різні функціональні завдання. Подруге, вона у змозі нести в собі великий діапазон виражальних засобів графіки і
графічного дизайну – від чорно-білої до кольорової, від документальної до
перетвореної в "фотографіку" за допомогою спеціальних комп'ютерних технік.
Іншими словами, фотографія в контексті графічного дизайну не пов'язує себе
ніякими догмами і образотворчими обмеженнями. Взаємозв'язок фотографії та
графічного дизайну означає, що вона знаходиться в його повному
розпорядженні. Відповідно, на неї як художній засіб поширюється та
особливість, яку має суть і сенс дизайну. Будучи діяльністю, хоча і пов'язаною з
використанням художніх засобів і досягненням художніх результатів,
графічний дизайн проте розвиває свою систему художнього мислення, яка
багато в чому відрізняється від існуючих в інших видах образотворчої мови.
Підводячи підсумок і узагальнюючи результати практики викладання
останніх років, слід було б створити каркас навчального плану дисциплін
безпосередньо пов'язаних з інтеграцією фотографії в проекти графічного
дизайну. Тільки на основі всебічного аналізу історії і традицій фотографії, на
результатах дослідження явищ сучасного дизайну, комп'ютерних новітніх
технологій та педагогіки можна розробити задовільний план удосконалення
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процесу викладання основ взаємного існування мистецтва фотографії та
графічного дизайну.
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ПІДГОТОВКА, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА СЦЕНІЧНА
ПОВЕДІНКА УЧАСНИКІВ ТВОРЧИХ СТУДЕНТСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНЦЕРТНИХ ЗАХОДІВ
Проблематикою даної теми, зацікавлені майже усі керівники творчих
колективів, дуже часто виникають проблеми з даними аспектами концертної
діяльності. Учасники творчих колективів, як правило,не підготовлені до
складностей,які супроводжують проведення концертних заходів різноманітного
рівня. Студенти вищих учбових закладів творчих спеціальностей, мають досвіт
концертних виступів, але зовсім не орієнтуються в організації, підготовці,
проведенні та сценічної культури поведінки, при проведенні концерту. Метою
цієї праці є розкрити та звернути увагу на ці проблеми, для удосконалення
проведення концертних заходів.
Для більш ефективної роботи та якісного виступу колективу на концерті
керівник(диригент) повинен провести організаційну бесіду з усіма учасниками
творчого колективу, впевнитися що кожний гравець у команді розуміє свої
обов’язки, так мовити своє місце на кожному етапі підготовки, а також
безпосередньо під час концерту.
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Перший етап – підготовка. Тематика концерту (важливо пояснити чому
присвячений виступ,яка його мета, можливий слухач,підбір репертуару);
Концертний майданчик (розуміння звучання на вулиці чи концертному залі,
відповідно розуміти розміщення колективу); Час виступу (освітлення сцени,
контрольний час збору колективу)
Другий етап - організація: керівникам(диригентам) бажано звернути
увагу колективу, переконатися у усвідомленні,важливості та відповідальності
кожного учасника колективу на такі речі як стратегія прибуття та розміщення
на сцені,репетиційні заходи (технічна, генеральна репетиція), кількість
учасників на сцені (стільці,якщо потрібно, пюпітри, костюми) вміння
користуватися під звуковою апаратурою, вхід та вихід зі сцени.
Третій етап-проведення - найважливіший етап концертного заходу,
безпосередньо пов’язаний з виступом. На даному етапі важливо звернути увагу
на такі моменти як: Час збирання колективу біля концертного майданчика,
розігрування та налаштування інструментів, сценарій та черга виступу (як що у
концерті беруть участь інші колективи), максимальна уважність на сцені, тиша,
вміння не заважати іншим колективам.
Четвертий етап-сценічна поведінка. Без перебільшень можна говорити
про те,що цей етап є самий відповідальний та складний у роботі керівника та
колективу в цілому. Від сценічної поведінки залежить враження глядача
аматори на сцені чи професіонали. Довгі спостерігання та аналіз різноманітних
виступів,дозволяють впевнено затверджувати, що не останнім критерієм успіху
виступу є вміння керівника налаштувати колектив на відповідний емоційнопсихологічний стан. Позитивний настрій повинен повністю перекрити страх
перед сценою,публічним виступом. Зовнішній вигляд-це перш за все повага до
глядача,повага до себе,кожний учасник колективу повинен це усвідомити та
відповідно відноситись до свого сценічного образу.
Сукупність цих етапів складає важливу частину професійної підготовки
досвідченого оркестрово-ансамблевого музиканта. Керівники колективів
повинні приділяти особливу увагу цьому питанню,удосконалювати відношення
до професійного ставлення поведінки на сцені,а також до попередніх етапів.
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Левченко А.В.,
доцент кафедри музичного мистецтва
ВП «МФ КНУКіМ»,
м. Миколаїв
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ НОВАЦІЇ ТА НОВАТОРСЬКІ ПОШУКИ
В ХОРОВІЙ ВИКОНАВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
В сучаснихумовахвиконавськемистецтвоможнарозцінювати як одну з
інформаційнихскладовихкультури. Відповідносучаснікомпозитори та виконавці
не тількистворюютьновіхудожніцінності, але і є носіямиоригінальнихідей,
концепцій, яківтілюються при виконаннімузичнихтворів і таким чином
передаютьпевнийінформаційно-естетичний
код.
Про
зміни,
яке
зазналомузичновиконавськемистецтвоУкраїнисвідчитьаналізосновнихсоціокультурнихтенденці
ййогорозвитку, щомаютьмісце в сучаснійхудожнійкультурі, і безпосереднім
чином тих, щовідносяться до сферимузики, а саме: розширеннястилістичного і
жанрового діапазону; зростанняроліімпровізації і спонтанності; синтез з
іншими
видами
мистецтв;
художній
синкретизм;
зростанняролітехнічнихзасобів і новихтехнологій.
На сучасному етапі розвитку музичної культури інноваційні досягнення
хорового виконавства вирізняються різноманітністю і багатовекторністю.
Новаторські прагнення і відхід від узвичаєних способів висловлювання стали
стимулом до пошуку і апробації радикально нових форм сучасної хорової
музики і викликали потребу пошуку композиторами відповідних засобів
нотного запису. Потреба у нововведеннях хорового письма з’являється у тих
випадках, коли музика кардинально відрізняється від загальноприйнятого
уявлення і не вкладається в рамки існуючої нотації. Сучасну хорову музику
можна охарактеризувати такою рисою як стильова толерантність, що заключає
у собі суміщення багатьох смислів, серед яких найбільш важливими є
відновлення пам’яті, воскресіння давно забутого. Наочними прикладами
експериментальних новацій у сучасній композиторській творчості та їх
успішного впровадження у виконавську практику є хорові опуси
Є.Станковича,Г.Гаврилець,
Ю.Алжнєва,
І.Алексійчук,
В.Мужчиля,
В.Зубицького,В.Степуркота інших. Їх творчість позначена пошуками нових
форм відношення і спілкування зі світом, що призвело до прагнення
індивідуалізації власної стильової манери. Таке явище в мистецтві ХХ століття
як розширення простору, спричинило «вивільнення» від традиційного
панування інтервалу. Сучасний твір «стає, перш за все художньої сумою (тобто
відповідно оформленою структурою) наступних елементів: 1) звукове
забарвлення; 2) динаміка; 3) форма звучання в часі і просторі (його тривалість і
широта, щільність і консистенція, різновиди стрічок, ліній і арабесок з різним
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малюнком, їх місце в висотному регістрі); 4) рухливість і статика (різні типи
руху, рух в тривимірному просторі; 5) комбінування одночасних звукових
пластів і 6) інтегральність і мінливість звукового образу в часі». У кінці ХХ ст.
в хорових партитурах зустрічається небувала кількість інновацій у нотації. За
словами мистецтвознавців, нині в музиці розрізняють два види «кодування»:
а) детермінована нотація: точна фіксація композиторського задуму і, як
наслідок, вимога безкомпромісної точності при виконанні. У детермінованій
нотації визначаються: 1) точні висотні співвідношення, метр, ритміка, тембр
звучання, динаміка; 2) точний склад виконавців; однозначні рекомендації
виконавцям. б)недетермінована нотація: наявність і в більшості випадків
превалювання фактора випадковості при реалізації тексту, записаного з різним
ступенем подробиць.
Безумовно, що названі види «кодувань» можуть поєднуватися в різному
ступені їх особливостей. Подібні явища ми зустрічаємо у багатьох хорових
партитурах
сучасних
українських
композиторів:
І.
Алексійчук
(«Дыханиевремени», «Письма израковины»), В. Бібік («Хоровые картинки»), В.
Зубицький («Гори мої»), В. Мужчиль («Перформанс: Три звукових есе»,
«Вмирала річка»), хорова опера Є. Станковича («Цвіт папороті») та ін.У
названих творах репрезентуються елементи різних видів мистецтва: хорового,
оперного, театрального, кіномистецтва, живопису. Отже, хорову виконавську
практику сьогодення характеризує така інноваційна площина, як суміщення
модусів різноманітних мистецьких жанрів:
– театрального, що проявляється у застосуванні акторських прийомів
(міміка, тупання ногами, клацання пальцями, хлопки руками, рухи усього хору
чи групи, вільне розташування хору, імпровізаційність);
– перформансу, що об’єднує можливості образотворчого і театрального
мистецтва (інореальність, тактильність, символічна атрибутика, епотажність);
– кіномистецтва, коли у музично-виконавську версію твору вводять
елементи мультимедіа (світло, слайд, відео, рухи тіла, як частка виконавської
дії; використання простору як сцени, так і залу;
– інструментального, наслідком чого є нетрадиційне використання
широкої палітри колористично-звукових фарб і артикуляційно-штрихових
прийомів.
Специфічною рисою тематичного спектру сучасної хорової музики є
філософське осмислення важливих питань, від духовного відродження людства
у сучасному світі, до новітньої актуалізації споконвічних тем і героїчних
сюжетів з національної тогочасності. Під впливом емансипації музичної і
виконавської творчості в колі нових якостей сучасної хорової музики
відбуваються глибокі зміни і в самих співочих канонах. Це перш за все
проявляється у оновленні новими виразними прийомами співочої артикуляції
(індивідуалізація тембрового початку, використання артикуляційно-динамічних
засобів,) у інструменталізації хорового стилю (опора на «непісенні» жанри,
використання політональних сполучень, інструментального за будовою
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мелодичного
малюнка,
поліритмічної
витонченості,
використання
темброфонічних можливостей хорових голосів, які розглядаються як
наслідування оркестровому звучанню,у хоровій театралізації (персоніфікація
тембрів окремих хорових партій і груп, підвищення вимог до майстерності
сценічного перевтілення співаків хору, «стилізації» виконавської манери).
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викладач кафедри хореографії
ВП «МФКНУКіМ»,
м. Миколаїв
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ
ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
В даний час в розвитку суспільства відбуваються процеси модернізації
різних сфер людського життя, які також стосуються мистецтва в цілому і
хореографії зокрема.
XXI століття диктує такі правила, за якими всі повинні вміти танцювати
все - і класику, і народно-сценічний танець, і модерн, і володіти всіма цими
техніками на професійному рівні. Сьогодні предмет сучасний танецьвведений в
систему середньої та вищої професійної освіти майбутніх артистів балету,
педагогів і балетмейстерів. І виникає необхідність в навчанні методиці
викладання цієї дисципліни.
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Особливістю розвитку сучасного сценічного танцю в Україні, в силу
певних політичних умов, є відсутність історичного досвіду як у вихованні
танцюристів і хореографів, так і в сприйнятті глядачів. Танець модерн
розвивався протягом ста років, постмодерн (contemporary) розвивається вже
понад п'ятдесят років. Україна тільки намагається влитися в цей процес. На
даний момент складається парадоксальна ситуація, коли танцюристи і
хореографи в силу потреби часу готові прийняти нову мову і естетичне кредо
сучасного танцю, але в силу відсутності інформації і системи підготовки
виконавців та хореографів не знають, як це зробити [6].
Хочеться навести висловлювання відомого теоретика і практика
танцтерапії А. Гіршона про наш сьогоднішній стан сучасного танцю: «Якщо
вважати, що танець - це мова (текст), то більша частина того, що відбувається
на сучасній танцювальній сцені - це спроба говорити чужою мовою, коли тебе
зачаровує саме звучання досі незнайомих звуків, але з'єднуєш ти їхза законами
відомої тобі мови. Багато груп сучасного танцю використовують лексику
contemporary, модерну, контактного партнерінга, але використовують
практично в готовому вигляді [2].
Система хореографічної освіти в нашій країні складалася протягом
багатьох років, вона до цих пір діє і дає позитивні результати в області
підготовки високопрофесійних виконавців і балетмейстерів класичного і
народного танців. Незважаючи на яскраво виражену соціальну потребу в
фахівцях в області сучасного танцю, ця система за останні десятиліття
радикально не змінилася. В її основі лежать програми і методики навчання,
розроблені багато років тому і актуальні тільки для професійної підготовки
балетмейстерів класичного балету і народного танцю. Виникнення нових
напрямків у хореографії диктує необхідність інноваційного підходу до
професійної підготовки фахівців в цій галузі, однак ця проблема недостатньо
розроблена в теорії та методиці професійної освіти [4].
В хореографічній освіті Україниу викладанні сучасного танцю існує
декілька питань, вирішення яких, зумовить напрямок його розвитку і
підготовку високо кваліфікаційних спеціалістів цієї сфери.
1. Розробка учбових програм дисциплін сучасної хореографії.
В Україні досі не прийнятий загальносвітовий стандарт визначення
«сучасний танець», який часто підміняється соціальним або естрадним танцем.
На жаль, нічого з цієї термінологічної плутаниною зробити поки не можна.
Використовуються офіційно два терміни: «сучасний танець» (як естрадний,
соціальний) та «модерн» (як сучасний сценічний танець в загальносвітовому
розумінні). Відсутністьчітких понять «сучасний танець» і «професійна
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підготовка балетмейстера сучасних напрямків танцю» впливає на зміст
навчальних програм.
У цьому питанні краще звернутися до досвіду навчальних закладів
європейських країн. Західна методика професійного навчання ґрунтується на
системі «авторських шкіл», «танцювальному плюралізмі», який дозволяє дати
професійні навички в різних напрямках танцювальних технік, стилів і шкіл
сучасного танцю. Основою професійного виховання в західнихшколах є
«хореографічний плюралізм» і свобода вибору хореографом стилю, школи,
техніки, напрямку танцю, що вивчаються для створення індивідуальної манери
творчості. І, як нам здається, найбільш оптимальним шляхом створення творчої
моделі професійної підготовки балетмейстерів в сучасній хореографії є аналіз
досягнень західних шкіл, які розвивають сучасніметодики хореографічної
освіти.[6].
2. Коригування учбових планів, програм та методичного забезпечення в
освітніх закладах різного акредитаційного рівня.
В даний час в Україні спостерігається сплеск інтересу до сучасної
хореографії в зв'язку з великою кількістю телевізійних танцювальних проектів,
які пропагують сучасний танець в його різних формах. У зв’язку з цим,з’явився
великий попит на спеціалістів сучасного танцю. Відповідно, багато учбових
закладів вводять нову спеціалізацію чи нові дисципліни сучасної хореографії.
Існуючий стан вимагає, на наш погляд, деякого коригування цілей і
завдань учбового процесу на рівні навчальних планів, програм і методичного
забезпечення. Наявність великої кількості освітніх установ різного
акредитаційного рівня призводить до того, що багато в чому цілі і завдання
навчання і освіти перетинаються і доповнюють один одного. Це часто
призводить до того, що порушуються міждисциплінарні зв'язки, програми
навчання не вибудували з урахуванням вимог і компетенцій майбутнього
фахівця в сфері хореографічного мистецтва [7].
3. Формування і характеристика професійних компетенцій по сучасному
танцю у майбутніх фахівців.
«Компетенція» передбачаєпозначенняинтегрірованних характеристик
якості підготовкивипускника, категорії результату освіти, коло певних
повноважень[3].
Освоєння студентами дисциплін з сучасної хореографії і контроль
професійного інтересу і мотивації студентів за допомогою постійної оптимізації
навчальних занять, пропозиції нового матеріалу, контрастної зміни
направленості стилю сучасного танцю стає ключовим і важливим завданням
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викладача вищого навчального закладу для позитивного процесу формування
професійних і спеціалізованих компетенцій у майбутніх педагогів-хореографів.
В системі вищої професійної освіті молоді викладачі орієнтуються на
компетентностний підхід, який передбачає необхідні вміння, навички, цілі і
завдання ведення дисципліни. Говорячи про компетентнісний підхід, про
компетентнісні моделі в професійній освіті, фахівці досить рішуче заявляють:
«потрібна наявність компетенцій». Для того, хто шукає роботу, це означає, що
він повинен стати універсальним працівником, що володіє «портфелем
компетенцій», тобто різнобічними здібностями, які ґрунтуються на власних
талантах і пронизані оригінальною комбінацією практичного досвіду. Замість
умінь виконувати завдання необхідна здатність вирішувати проблеми.[1]
Зазначені проблеми пов'язані з тим, що реальна викладацька діяльність в
сфері хореографічної освіти недостатньо орієнтована на сучасні тенденції в
розвитку інноваційної практики підготовки студента-хореографа.
Змінилися вимоги, з одного боку, до діяльності ВНЗ, а з іншого - до
формування сучасних фахівців, які тепер зобов'язані на виході мати певні
компетенції, вміти працювати в команді, в нестандартних умовах, бути
ініціативними, творчо активними і т.д. Професійна підготовка у вищих
навчальних закладах, в умовах реформування системи вищої освіти, під
впливом світових освітніх процесів, намагаючись задовольнити потреби ринку
праці і сфери додаткової освіти дітей і дорослих, зобов'язана зосередити увагу
на задоволенні освітніх потреб особистості, поважаючи її прагнення до
самореалізації [ 8].
Довгий час в спеціальній педагогіці панувала думка, що балетмейстера
виховати не можна, їм необхідно народитися. Так, безумовно, дуже багато
залежить від таланту і здібностей художника, однак набагато більш значущу
роль відіграє професійна освіта, в якої значне місце займає формування
професійно значущих якостей майбутнього фахівця[5].
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Луговенко Т.Г.,
старший викладач кафедри мистецтв
кандидат мистецтвознавства
ВП «МФ КНУКіМ»,
м. Миколаїв
НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬОЇ
САМОДІЯЛЬНОСТІ В ДОВОЄННІ РОКИ ХХ СТ.
Останнім часом аматорське мистецтво все активніше відстоює право
вважатися самостійним феноменом художнього простору, а не лише придатком
професійного, що вимагає поблажливих оцінок. До подібних феноменів
належить і аматорське хореографічне мистецтво.
Самодіяльне хореографічне мистецтво сучасності є вагомою складовою
хореографічної культури та всієї художньої культури України. Сьогодні в
нашій країні відбувається постійне зростання кількості аматорських колективів
різних видів хореографії (сучасної, бальної, народно-сценічної, класичної),
чому сприяє низка явищ: поширення нових стилів та напрямів хореографічного
мистецтва, диференціація різновидів хореографії, популяризація медіапроектів
танцювальної тематики тощо. З успіхом продовжують діяльність організовані
за радянських часів ансамблі народного танцю, створюються нові аматорські
колективи народного танцю.
Праці сучасних дослідників, присвячені педагогічним, історичним,
культурологічним, мистецтвознавчим аспектам функціонування дитячих
аматорських хореографічних колективів. На формування педагогічної
майстерності керівника дитячого хореографічного об'єднання звертала увагу
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Бурля О.А.,
сучасні аспекти хореографічної діяльності обговорював
Забредовський С.Г, свої праці що до методологічних основ організації
навчальної та виховної роботи у дитячому хореографічному колективі
присвятив Колногузенко Б. М., Фриз П. І. Розглядав хореографічну культуру як
чинник творчого розвитку особистості дитини.
Метою є з’ясування особливостей становлення аматорських колективів
народного танцю в системі хореографічної культури України в довоєнні роки
ХХ ст..
Жовтневий переворот 1917 року став поворотним моментом у багатьох
сферах життєдіяльності колишньої Російської імперії, до якої входила і
Україна. Глобальні зміни відбулися і у структурі хореографічної культури нової
держави (СРСР створено 1922 року). Серед завдань культурного будівництва,
що були висунуті Радянською владою одразу після Жовтня, важливе місце
відводилося вихованню людського тіла. Спорт, фізкультура, пластика,
колективні ритмічні вправи та масові музично-виробничі ігри покликані були
стати зброєю у боротьбі за нову, всебічно розвинену та гармонічно розвинуту
людину.
У той самий час активно обговорювалися питання виховання засобами
танцювальної, ритмопластичної, театральної, ігрової імпровізації.
Восени 1918 року за рішенням Народного комісаріату просвіти в Москві
був створений Інститут ритмічного виховання, директором стала учениця Еміля
Жак-Далькроза Ніна Георгіївна Александрова. Основними дисциплінами були
ритміка, пластика, сольфеджіо, заняття з музичної імпровізації. У роки
громадянської війни інститут був педагогічним та науковим центром, що
об'єднував пошуки у сфері ритму, у ньому розроблялися такі теми, як ритм у
музиці, ритм у русі, у слові, у виробничих процесах, ритм як засіб виховання,
як театральний принцип і т. ін. [3, 389].
Інтерес до систематизованої естетичної гімнастики, вільним танцям,
акробатики у ці роки був надзвичайно великим, що проявилося у створенні
великої кількості гуртків подібного спрямування у навчальних закладах
(школах, інститутах тощо).
Після закриття Інституту ритмічного виховання (жовтень 1923 року)
роботу у самодіяльності взяла на себе Московська асоціація ритмістів (МАР),
де були секції масової клубної роботи та музично-методична, що готувала до
видання методичні посібники по ритміці, збірки ритмічних танців та
постановок та іншу навчальну літературу. [3, 391]
На початку 30-х рр. ХХ ст., коли індустріальна тематика в усіх
мистецтвах, і у балеті у тому числі, знову стала дуже популярною, танці машин
включалися навіть до методичних посібників та збірників музичних ігор для
дошкільнят. На відміну від «трудових етюдів», побудованих на ритмічній
системі Далькроза, що були досить складними у музичному відношенні та
розвивали перш за все відчуття музики, музичне сприйняття, подібні музичні
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ігри будувались на простому музичному супроводі та примітивних
фізкультурних рухах.
У середині 30-х рр. ХХ ст. активізувалась пропаганда фізкультури та
спорту. З часом кількість героїзованих спортивних танців-плакатів та
танцювальних карикатур на вади суспільства (алкоголізм, здирництво,
нехлюйство) помітно збільшилася.
Отже, на межі 20-х – 30-х рр. ХХ ст. спорт, фізкультура та спортивний
танець взяли на себе ті функції у системі масового естетичного виховання, які
на початку культурної революції були покладені на ритмопластику. Окрім
основного завдання – ствердити за допомогою певним чином організованої
системи фізичного та художнього розвитку робочої молоді нові естетичні та
етичні норми, спортивно-танцювальний комплекс повинен був відволікти
молодь від розважального танцю і взагалі від культури розваги, що вважалися
порочними.
Теоретики Пролеткульту відносили до розважальної культури класичний
балет, а також міські побутові танці: старі – кадрилі, вальси, польки, краков'яки
і т. ін., та нові – фокстроти та танго, що були нещодавно привезеними разом із
джаз-бендом з Америки до Європи. Мода на ці сучасні бальні західні танці
швидко розповсюдилася, незважаючи на потрясіння воєнного та революційного
часу, і тому здавалися найбільш небезпечними.
Спроба заборонити «танцюльки» у клубах, вигнати бальні танці з
молодіжних вечірок на підприємствах та в гуртожитках, припинити
вальсування на робітничих пікніках та ін. успіхом не увінчалася. У 1924 – 1926
роках танці під час молодіжних вечорів у клубах пробували заміняти
фізкультурними іграми та ритмічним маршуванням [9, 377]. На всеросійській
нараді по художній політпросвітроботі (грудень 1925 року) питання про танці
ставилося досить категорично. «Самостійні танцювальні вечори у клубах
недопустимі. Деякі товариші пропонують ввести регулювання «танцювального
репертуару». На регламентації у цьому виїхати складно», - наполягав
М. Масленников, що робив доповідь «Художня робота у клубі» [2, 36].
Неочікувано це викликало різкий опір з боку української делегації.
Делегат України Христовий виступив в дебатах з запальною промовою на
захист танцю та танцівників: «Тут говорилося про непотрібність танців.
Україна про це говорить інакше. Ми танці визнаємо. Тут все питання у тому, як
до них підійти. Ми, безумовно, не допустимо танців зі статевими «ухилами»
(фокстрот і т. п.), але в цілому танці, безумовно, припустимі. Спробуйте на
Україні, де танцюють у селах та сільських будинках, танцює і старий й
молодий, танцюють у будинку та на вулиці, - заборонити танці. Ви цього не
зможете, і цього зробити неможна!» [2, 37 – 38]. Отже, в Україні традиції
виконання народних танців навіть за часів насадження радянською владою
«нової» культури були досить сильними.
«Пошуки нового радянського побутового танцю на основі повного
заперечення дореволюційної спадщини бальної хореографії, з одного боку, та
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суперечок про можливість використання модних західноєвропейських зразків, з
іншого, призвели до масового розучування у клубах штучно створених
нескладних побутових варіантів народних танців та ігор, ритмізованих
фізкультурних вправ», - говорить про цей період Т. Пуртова. У міських та
сільських клубах намагалися впровадити народний танець, але він розумівся не
як фольклорний, а як масовий, «з нескладними, але природними, сильними,
енергійними рухами» [1, 3.]. Так звані «масові народні танці», що будувались
на фізкультурних гімнастичних рухах, покликані були виховувати
колективність. Про фольклорну достовірність ніхто не згадував. Ці танці
активно впроваджувались у клубну практику.
У 1927 – 1928 роках помітно змінилося місце танцю у клубній художній
самодіяльності. В багатьох клубах створювалися танцювальні гуртки, вокальнохореографічні ансамблі, серед яких були й ансамблі нацменшин.
У 30-і роки XX ст. остаточно визначилися засади національної культурної
політики. Для такого багатонаціонального утворення, як СРСР, вона набула
значення одного із чинників, що забезпечує стабільність та єдність держави.
Пошуки формули, що найбільш адекватно змогла б виразити напрямок та сенс
політики держави в галузі національної культури, тривали довгий час. Вона
прозвучала ще на X та XI з’їздах ВКП(б) – «соціалістичний зміст, національна
форма».
У цей час різко змінилась ієрархія самодіяльних жанрів, що склалась в
попереднє десятиріччя. Розпочався новий етап у розвитку танцювального
аматорського мистецтва. Танець, особливо народний, вийшов на одне з перших
місць у клубній самодіяльності, чому сприяли державні директиви. Піднімались
питання про підготовку кадрів для художньої самодіяльності, допомоги
професійних майстрів мистецтв, організацію крайових та обласних будинків
самодіяльного мистецтва, створення гуртків при фабрично-заводських клубах,
народних будинках, школах, радгоспах, колгоспах та інші. Акцентувалися
завдання самодіяльного мистецтва в національних республіках та областях. У
відповідності із «завданнями соціалістичного будівництва та культурної
революції» створювалась система підпорядкування державі аматорського
мистецтва, що розумілось як «організована художня самодіяльність».
Незважаючи на державне сприяння розвитку організованого аматорства в
галузі народного танцю, продовжували існувати та пропагувались «масові
народні танці», витоки яких сягають післяреволюційних часів всезагального
захоплення нескладними рухами, що одночасно виконувала велика кількість
людей. На початку 30-х років XX ст. багато фахівців розглядали танець як
важливий засіб класового виховання.
Значним явищем у культурному житті став Всесоюзний фестиваль
народного танцю, що проходив 14 – 18 листопада 1936 року в Москві. У ньому
брали участь лише танцюристи-аматори (одинаки та колективи), дорослі та
діти, із виконанням національних танців.
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Незважаючи на численні позитивні відгуки в пресі щодо проведення
Всесоюзного фестивалю народного танцю 1936 року, поза увагою не
залишились значні недоліки в організації. Недалекоглядність та формальність
підходу організаторів, перш за все Всесоюзного комітету в справах мистецтв,
проявилась у відсутності будь-якої фіксації продемонстрованого на фестивалі
танцювального скарбу. Через деякий час після закінчення фестивалю, коли
пройшла ейфорія успіху, з’ясувалося, що не залишилося фактичного матеріалу:
не був записаним, сфотографованим, знятим на кіноплівку жоден народний
танцювальний номер. І це відбувалося в умовах поступового зникнення зразків
народної танцювальної культури, що побутували в природному середовищі.
Однак після фестивалю відбулися значні позитивні зрушення щодо
подальшого розвитку народно-сценічного танцю. На державному рівні було
підтримано створення нових та розвиток існуючих професійних колективів, що
працювали в сфері народно-сценічного танцю, наступного року організували
Державний ансамбль народного танцю СРСР під керівництвом Ігоря Мойсеєва.
На зразок центрального ансамблю почали створюватись подібні колективи в
столицях союзних та автономних республік за ініціативою партійних та
державних органів. У 1937 році були створені Державний ансамбль танцю
УРСР під керівництвом П. Вірського та М. Болотова в Києві, Ансамбль пісні і
танцю Татарії в Казані, у 1938 році – Вірменський ансамбль пісні і танцю в
Єревані, у 1939 - Марійський державний ансамбль пісні і танцю в Йошкар-Олі
та Узбецький ансамбль пісні і танцю в Ташкенті та багато інших.
Професіоналізація народного танцювального мистецтва, безпосередньо
пов’язана з художньою самодіяльністю, йшла паралельно з подальшим
розвитком самодіяльних народних танцювальних колективів.
Отже, у 30-і рр. ХХ ст. в СРСР відбулися різкі зміни в палітрі
танцювальної самодіяльності. Відійшло у минуле масове захоплення
фізкультурним танцем, синтетичними масовими формами. «Реабілітовані»
класичні балети і класичний танець як самодостатній вид хореографічного
мистецтва. У великих та малих містах почали відкриватися самодіяльні
хореографічні студії та школи бальних танців. Найбільш масовими стали
самодіяльні колективи народного танцю, чому сприяла державна політика.
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ЦИВІЛІЗОВАНІСТЬ ЛЮДИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ:
ЛІТЕРАТУРНИЙ АСПЕКТ
Цивілізаційний розвиток людства має понад тисячолітню історію й
кількасторічні студії щодо змістового наповнення поняття «цивілізація». У
контексті пропонованої розвідки синонімом цивілізації вважаємо культуру.
Підтвердженням такої позиції є семантика слова «цивілізація», наведене у
«Великому тлумачному словнику сучасної української мови»: «<…> 2. Сучасна
культура, прогрес, освіта. 3. спец. Третій ступінь у розвитку людської культури,
якому передують два інші – доба дикунства й доба варварства» [1, с. 1582]
(курсив мій – Д. Л.).
Інформаційно-цифровий соціум ХХІ століття перед цивілізаційним
поступом ставить нові вимоги, що водночас дозволяють відкрити унікальну
можливість створювати персональний культурний простір, основою якого є
наука й мистецтво, розуміння яких сприяє досягненню свого акме.
Аналізуючи тенденції розвитку культурних явищ, варто врахувати, що
наскрізна діджиталізація (від англійського digital – цифровий) нашого життя
зумовлює й специфіку сучасного мистецтва загалом і літератури як її різновиду
зокрема. Тому художній і non-fiction текст сьогодні мають відповідати запитам
реципієнтів, яких, за класифікацією Марка Пренскі, називаємо «цифровими
мігрантами» (digital immigrants) і «цифровими аборигенами» (digital natives) [5].
Відповідно, літературний процес як складову культурного розвитку доцільно
осмислювати інтегративно – у крос-культурному, інтермедіальному,
концептуальному, літературознавчо-когнітивному та інших аспектах.
Переосмислюється канон як високої, так і масової літератури; змінюється
зміст поняття «класика літератури», оскільки міжнародне визнання митців
слова, які творять нині (незалежно від громадянства, країни походження) дає
підстави ознайомлюватися із творчістю «сивочолих метрів» і «живих класиків»
(за визначенням Тетяни Трофименко) [4].
Можемо констатувати, що переоцінюються підходи в дослідженні й
популяризації так званої жанрової літератури, зокрема фантастики й фентезі,
представленої в різних мистецьких виявах.
Миттєвість нинішнього покоління (інформаційно-часовий фільтр – 8
секунд [3]) вимагає нових форматів літератури, у тому числі й класичної
(взірцевої) у традиційному розумінні, тобто такої, що творилася в період від
античності до орієнтовно середини ХХ століття. Ідеться, наприклад, про серію
«Класні комікси», у якій видавництво «Грані-Т» ще 2008 року опублікувало
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такі твори, як «Кайдашева сім’я», «Захар Беркут», «Мина Мазайло» та інші в
графічному варіанті.
Креативність читачів реалізується через створення фанфіків – вільних
продовжень або адаптацій до сучасного контексту класичних художніх творів,
що почасти є інтермедіальним напрямом переосмислення.
Набуває поширення рух твіттература, за умовами якого зміст художнього
твору необхідно вмістити в 140 символів, наприклад: «Якби Кафка висів на
твіттері, його «Перевтілення» починалося б словами: Новий день. Треба
вибратися на розпродаж. Ой, на моєму животі парочка білих плям… Вочевидь я
перетворився на великого жука. З кимось щось подібне траплялося?
NetDoktor.de не допоможе» [2, с. 182] (NetDoktor.de – німецький онлайновий
портал про здоров’я, який пропонує медичні знання та інформацію про
здоров’я від експертів-лейблів – інформація із вільної енциклопедії Вікіпедія).
У черговий раз у ХХІ столітті актуалізується візуальна поезія, відома ще з
часів барокової культури. З-поміж інших способів візуалізації популярними
стають книжки-картинки, у яких може бути як мінімум вербальної інформації
(1-2 рядки на сторінці), так і взагалі жодного слова. У такому варіанті
представляють історії успіху (Коко Шанель, Фріда Кало, Нікола Тесла, Стів
Джобс то інші) для дітей віком від трьох років (серія «Малятам про
ВЕЛИКИХ»), а отже, призначених для спільного прочитання разом із
батьками.
Для сучасних читачів формат не має значення. Важливим є, по-перше,
ціннісна парадигма літератури, її відповідність власній життєвій позиції; а подруге, загальний літературний ефект – вершиною якого є досягнення катарсису,
при цьому не менш важливим є процес інтеріоризації під час прочитання,
зіставлення себе з позитивним / негативним персонажем, можливість поглянути
всередину себе або на певний час утекти від реальності, організувавши в такий
спосіб інтелектуальне дозвілля.
Отже, цивілізованість можем визначити як здатність до культурного
самовизначення й самоідентифікації, при цьому література стає засобом
успішного руху власною аксіолого-акмеологічною траєкторією.
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ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ
Створюючи підходи до вивчення еволюції публічного адміністрування і
його сучасного становища, треба насамперед зазначити що Public
Administration – це частина загальної політичної науки. Практика та теорія
адміністрування завжди розглядається як одна з найбільш важливих і
актуальних тем вивчення. Аналіз сучасних тенденцій розвитку політики та
суспільства в цілому вочевидь демонструє той факт, що сфери інтересів влади і
суспільства продовжують відокремлюватися один від одного. Це приводить до
необхідності методологічно розділити і процеси вивчення цих сфер у
політичної та соціально-гуманітарній науках. Сучасні підходи до наукової
роботи на теми публічного адміністрування повинні брати до уваги також факт
перетворення класичної теорії менеджменту у державному секторі через
неокласичну в сучасну теорію управління, а також наявність цілої лінійки
моделей адміністрування: від «Old Public Management» та «New Public
Management» до «Good Governance».
Принципово нові форми управління та адміністрування в сучасному
публічному секторі з’явились завдяки низки соціально-політичних,
економічних та інституційних факторів. Нові часи диктують потребу змін
підходів до управління: класичні методі управління, що базуються на
жорсткому застосуванні владних повноважень та суворому виконанні
бюрократичних вимог і процедур, замінюються на такі, що ставлять як
першочерговим надання громадянам якісних послуг в публічному просторі.
Урядові механізми поступово змінюються з контролюючих та керуючих на
мотивуючи.
Поява нових форм управління та адміністрування в державному секторі
обумовлена наступними реальними факторами: перехід на ринковий стиль
управління багатьма процесами, швидку децентралізацію політичної та
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економічної складової, загострення уваги на результатах процесів, а не на
виконанні процедур, потреба в рості продуктивності роботи державних служб
та чиновників. Глобальні зміни, що відбуваються на початку двадцять першого
століття, потребують від держав та їх керівників швидкого і адекватного
реагування. Кожну мить до класичних, давно вже відомих управлінських
проблем та викликів додаються нові, більш нагальні та важливі.
Ситуація в сьогоднішньому глобалізованому світі досить нестабільна. На
це існує багато причин. Одна з них полягає в тому, що кількість нестабільних
національних економік перевищила кількість стабільних. Тому, з одного боку,
органи публічного адміністрування змушені пристосовуватися і мати справу з
сьогоденням, що постійно змінюється. Така адаптація необхідна, наприклад,
для запобігання подальшому погіршенню економічної чи політичної ситуації. З
іншого боку, органи публічного адміністрування повинні в той же час бути
готовими до невизначеного майбутнього. Збалансувати ці два завдання важко,
оскільки те, що робиться зараз для вирішення наявних проблем, може бути
дисфункціональним стосовно того, що варто робити для підготовки до
майбутнього [7].
Питання розробки та впровадження найбільш ефективних управлінських
та адміністративних рішень стає найважливішим. Тому що вірний вибір може
не тільки розв’язати майбутні потенційні проблеми, а навіть взагалі запобігти
виникненню складнощів завтрашнього дня.
Отже, історичні умови сучасності вимагають зміни усіх соціальних
процесів, включаючи і державні. Проблеми трансформації державності
пов'язані з еволюцією самого процесу управління соціально-політичними
процесами. Усе це має знайти своє місце і в корегуванні методології вивчення
цих процесів. Сучасні науковці вже запропонували деякі теоретичні та
методологічні підходи до вивчення проблем модернізації державного
управління та адміністрування. Вони базуються на конкретних наукових
висновках.
Слід розуміти результати цивілізаційних наслідків еволюції людства.
Беручи до уваги кількість процесів, які несуть характер соціальної руйнації, що
стимулює подальше загострення проблем у соціальному, духовному та
біологічному житті людини, треба розглядати нагальні проміжні результати не
як наслідки процесів розвитку цивілізації, а як «результат формування та
розвитку процесів суспільних трансформацій, суб’єктивно зумовлених
історично сформованими механізмами державного управління в межах
існуючої його парадигми» [6].
Алгоритм, за яким сьогодні розвиваються процеси соціальних
трансформацій у переважній більшості держав світу, надає нам перспективу
подальшого зростання соціального розриву між владою і суспільством.
Більшість перетворень відіграють руйнівну роль, а не консолідуючу. Цю
перспективу можливо змінити лише за умов зближення держави і громади,
влади і суспільства. Для цього потрібно створити цілу низку інституційних
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умов для демократизації державних механізмів, які управляють процесами
трансформації суспільства. Це і мотивація дій громадських кіл, спрямованих на
участь у формуванні державної політики, залучення суспільства до формування
і реалізації управлінських та адміністративних рішень, здійснення
повноцінного контролю громади за втіленням державної політики, аналізом
наслідків, та інше.
Науковці вважають що існує два можливих варіанти на шляху
перетворення форми державного управління від суто авторитарної до дійсно
демократичної. Це класичний та інноваційний варіанти. Класичний
(консервативний) – варіант створений на авторитарних, сталих засадах
залежності людини від влади. Ознака цього варіанту це повільні поступки
держави перед громадянином. В свою чергу інноваційний (випереджаючий)
варіант розвитку соціальних перетворень характеризується досить різкими
дієвими кроками та зростанням натиску системи місцевого самоврядування на
державну владу. Та, у свою чергу стрімко втрачає авторитарні важелі, та
трансформується в інструмент управління та адміністрування, яким в повної
мірі керує суспільство.
Консервативний шлях довший, він не дає гарантій остаточного переходу
до демократичних процесів, буває, що він лише поглиблює суспільні
конфронтації та проблеми. Другий варіант історично швидкий, якісно
відмінний від першого. Він працює на випередження ситуації, привносить нові
підходи до державного устрою та управління, реально привносить
демократичні процеси. А вже набута демократія у свою чергу стає надійною
гарантією розвитку та існування громадянського суспільства. Ці процеси
збільшують соціальний капітал країни, сінергічну силу громади та стимулюють
подальшій розвиток демократії.
Натомість, сучасний парадокс у відношеннях та взаємодіях держави і
суспільства (як об’єкта та суб’єкта) полягає на сам перед в тому, що
сформована віками практика управління не відповідає вимогам розвинутих
соціальних систем сьогодення. У випадку, коли суспільство цілком
підпорядковане державі, або іншими словами суб’єкт повністю керує об’єктом,
не виникає ніяких проблем у формуванні цивілізаційних відносин. В історії є
багато прикладів сформованих на цих принципах сталих спільнот. Але з того
часу, як самоорганізація суспільства починає займати важливе місце в системі
управління та адміністрування, державні методи керування крок за кроком
приводять до виникнення гострих суперечностей між громадянами та владою.
Великий поштовх цим процесам дали історичні події, такі як відміна
рабства та знищення кріпосного права. З того моменту усталені державні
механізми стають гальмами подальшого розвитку громадянського суспільства.
Вільна спільнота розвинутої країни починає слугувати себе самій, формуючи
самоорганізовану систему. Саме тут і виникають суперечності, суть яких в
тому, що держава, яка повинна сприяти соціальним процесам розвитку її
громадян, має управлінську функцію, яка обмежує цей розвиток. Офіційні
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інститути, базуючись на принципах історичного минулого, руйнують саму
сутність самоорганізації та перетворюють відповідні соціальні процеси в
управлінські системи. І саме в цих системах держава продовжує грати
домінуючу роль у життєдіяльності суспільства в цілому, та кожного
громадянина окремо.
Вирішення питання та зняття суперечності у взаємодіях між державою
(як суб’єктом) і громадянським суспільством (як об’єктом) можливо якщо
об’єкт та суб’єкт поміняти місцями. Суспільство повинне стати суб’єктом
власних процесів самоврядування, а держава повинна перетворитися на
інструмент, завдяки якому ці процеси будуть наповнені необхідними
інституційними складовими. Ця ідеальна модель може скластися у тому
випадку, якщо самоорганізована соціальна модель суб’єктної людської
взаємодії зможе підкорити собі систему державного управління, діючи в
суспільних інтересах.
Тому саме суспільний розвиток потребує створення такої парадигми
державного управління та адміністрування, яка повинна базуватися на засадах,
принципово відмінних від сталої системи державного управління. Нові
соціально-управлінські та адміністративні системи повинні мати нові форми
суб’єктів, які здатні будуть керувати створенням та розвитком засад та
механізмів публічного управління. Завдання часу – створення теоретичних та
практичних підходів до питання перетворення державного адміністрування в
публічне, оновлення державного адміністрування як такого, яке повинне
отримати нову парадигму.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ
Сучасний розвиток суспільства та постійні процеси пошуку людиною
сенсу існування та свого місця в ньому, призводить до необхідності гуманізації
освіти та зростанню цінності естетичної освіти, а зокрема хореографічної. Ця
обставина носить соціальний характер і складається з того, що саме через
мистецтво відбувається передача духовного досвіду людства, яке сприяє
відбудові зв’язків між поколіннями.
Творчі здібності та професійна майстерність студентів вищої школи
хореографічного напряму можуть мати успішний розвиток за умови
відповідного підходу викладача до організації навчального процесу. Тому
успішне розв’язання завдань навчання та виховання молоді вирішальною мірою
залежить від творчості та професіоналізму педагога, його загальної культури,
ерудиції та психолого-педагогічної майстерності. Педагогічна професія
потребує
постійного
творчого
пошуку,
професійного
зростання,
самовдосконалення, величезної душевної щедрості, розуміння та поваги до
студентів, безмежної відданості справі.
Педагогічна діяльність взаємопов’язана зі спілкуванням. Власне це та
діяльність, яка будується за законами спілкування.
Кулешова О.В. зазначає, що «педагогічне спілкування – це процес
спілкування вчителя і учнів на уроці і поза ним, який має певні педагогічні
функції і спрямований на створення сприятливого психологічного клімату.
Професійне педагогічне спілкування – комунікативна взаємодія педагога
з учнями, батьками, колегами спрямована на встановлення сприятливого
психологічного клімату, на психологічну оптимізацію діяльності і стосунків.
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Уміння налагодити спілкування з учнями – професійна риса вчителя.
Звідси і особливості педагогічного спілкування – те, що відрізняє вчителя у
спілкуванні з учнями від його спілкування з людьми поза професійною
діяльністю» [2].
В.А.Кан-Калік виокремлює п’ять головних стилів педагогічного
спілкування:
1. Спілкування на основі захоплення спільною творчою діяльністю.
2. Спілкування на основі товариської прихильності.
3. Спілкування – дистанція.
4. Спілкування – залякування.
5. Спілкування – загравання.
Отже маємо змогу проаналізувати дані стилі педагогічного спілкування
при вихованні майбутнього хореографа.
Спілкування на основі захоплення творчою діяльністю ґрунтується на
єдності високого професіоналізму педагога та його етичних поглядів. Адже
захоплення тим, що цікаве учням – результат не лише комунікативної
діяльності вчителя, а й значною мірою його ставлення до педагогічної
діяльності загалом [1, с. 97].
Звертаючи увагу на те, що творча діяльність у студентів-хореографів
являється також і професійною, мусимо зазначити, що педагог і студенти
дійсно мають захоплення і спільно прагнуть мети створювати високопрофесійні
творчі проекти, що є результатом творчої діяльності. В процесі такої роботи
педагог має змогу максимально використати свій професіоналізм та особистим
прикладом надати мотивацію студентам отримувати якісні знання, набувати
технічні навички та вміння. Важливим в такому спілкуванні є взаєморозуміння
між викладачем та студентами. Педагог повинен враховувати сучасні
вподобання молоді і, користуючись креативним підходом до навчання,
пропонувати нові, сучасні тенденції, спираючись на фундаментальну
хореографічну освіту.
Спілкування на основі товариської прихильності. Товариська
прихильність є важливим регулятором спілкування загалом і педагогічного
зокрема. Ще А. Макаренко стверджував, що педагог, з одного боку, має бути
старшим товаришем і наставником, а з іншого співучасником спільної
діяльності [1, с. 97].
Важливим моментом в педагогічному спілкуванні студентів кафедри
хореографії з викладачем повинна бути абсолютна довіра та розуміння. Педагог
чітко, грамотно і методично викладає фахову інформацію, допомагаючи
студентам в повному обсязі засвоїти базові професійні знання. Підготовка
фахівців в галузі хореографії будується на лекційно-практичних заняттях, де
студенти отримують теоретичні та методичні знання, які закріплюють на
практиці під час роботи в хореографічних класах. Особливістю проведення
таких занять є позитивний психологічний клімат в групі, що максимально
залежить від наставника-педагога, який має лідерську позицію на уроці, але
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активно приймає участь в роботі творчої лабораторії і, таким чином, створює
сприятливе середовище для засвоєння нової інформації та народження нових
проектів.
Спілкування – дистанція. Сутність такого спілкування полягає в тому, що
в системі стосунків педагога і учнів запобіжним є дистанція. Проте й тут має
бути міра. Гіпертрофована дистанція призводить до формалізації спілкування
вчителя й учнів, перешкоджає створенню справжньої творчої атмосфери.
Безперечно, дистанція повинна існувати, але має випливати із загальної логіки
стосунків учителя і учнів, а не диктуватися вчителем. Якщо дистанція стає
домінантою педагогічного спілкування, одразу різко знижується загальний
творчий рівень спільної діяльності педагога та учнів. Це спричинює
формування між ними авторитарних стосунків, що зрештою негативно
позначається на результатах виховання.
До спілкування – дистанції нерідко вдаються вчителі-початківці, які
бояться учнів і намагаються в такий спосіб утвердитися. Однак цей стиль
спілкування, як правило, не дає хороших результатів, оскільки дистанція не
може бути основою формування педагогічного авторитету [1, с. 98].
Працюючи зі студентами-хореографами, викладач будує спілкування
через встановлення міжособистісної дистанції, яка є запорукою поважного
ставлення до педагога під час навчального процесу. Але, слід пам’ятати, що для
досягнення результатів в спільній творчій роботі, дистанція не повинна ставати
нездоланним бар’єром, який заважає реалізації креативних творчих ідей та
встановленню комунікацій.
Спілкування – залякування. Цей стиль спілкування зумовлений
насамперед невмінням організувати продуктивне спілкування на основі
захоплення спільною діяльністю. Безперечно, таке спілкування сформувати
нелегко, і молодий учитель нерідко йде шляхом найменшого опору. Обираючи
спілкування-залякування чи дистанцію у крайньому їх прояві. Щодо розвитку
творчості або здійснення саме виховного впливу на учнів, а не просто
ситуативного керування їхньою поведінкою цей стиль спілкування є
безперспективним [1, с. 99].
Зважаючи на те, що сутність професії хореографа включає творчий,
вільний і нестандартний підхід, студенти мають розвивати в собі такі якості, як
увагу, спостережливість, фантазію, асоціативне мислення. Для цього їм стає в
нагоді доброзичлива, сприятлива, дружня атмосфера на уроках, де викладач
мотивує студентів до пізнання через зацікавленість та повагу до кожної
особистості. У випадку ж залякування студентів, процес пізнання різко
гальмується, порушується взаємозв’язок між викладачем і групою,
припиняється розвиток творчості, в наслідок чого може наступити момент
розчарування в професії.
Спілкування – загравання. Сутність його полягає в завоюванні дешевого
авторитету в дітей, що суперечить вимогам педагогічної етики. Цей стиль
відображає, з одного боку, намагання молодого вчителя швидко налагодити
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контакт із дітьми, сподобатися класові, а з іншого – відсутність необхідної
загально педагогічної та комунікативної культури, умінь та навичок
педагогічного спілкування, досвіду професійної комунікативної діяльності.
Побоюючись спілкування з класом і одночасно бажаючи мати з учнями
контакт, учитель зосереджує увагу не так на змістовному аспекті взаємодії, як
на проблемах взаємин, які набувають гіпертрофованого значення [1, с. 100].
Даний стиль спілкування є безперспективним як в педагогічному процесі
в цілому, так і при вихованні студентів-хореографів зокрема. Він шкодить
здоровій, творчій атмосфері в колективі, ретушує межі понять викладач –
студент, зводить нанівець творчу роботу. Недопустимою є втрата авторитету
викладача. Загравання зі студентами призводить до появи зіркової хвороби,
самовпевненості і пихатості, що зупиняє розвиток творчої особистості і
перешкоджає професійному зростанню студента.
Отже, в основі педагогічного процесу лежить спілкування викладача зі
студентами. Саме від професіоналізму викладача залежить стиль спілкування.
Тому одним з найголовніших чинників підготовки фахових кадрів в
мистецьких вищих навчальних закладах є професійне кадрове забезпечення
викладачів, які, використовуючи оптимальні стилі спілкування зі студентами,
роблять процес навчання цікавим, пізнавальним, творчим, активно
впроваджуючи новітні технології, сучасні методології, креативність та
залучаючи студентів до співпраці по підготовці та створенню творчих проектів.
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ЭЛЕМЕНТЫ БРЕНДИРОВАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ГЕРАЛЬДИКА И ФАЛЕРИСТИКА В
СОБРАНИЯХ ИЗВЕСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
Актуализация и постановка проблемы. Культурное наследие окружает
нас во всех сферах жизни. В настоящее время остро стоит вопрос о пересмотре
отношения к мифам, легендам и стереотипам о стране и отдельных ее регионах.
Все чаще для привлечения туристов в страну стали использовать новые
культурные практики, такие как бренд и актуализация объектов культурного
наследия в современных условиях жизни. Тем более, что 2018 год назван в
Европе годом Культурного Наследия, а Президент Украины поддержал эту
инициативу и 2018 год объявлен в Украине «Годом охраны памятников
культурного наследия».
Немецкая исследовательница СибиллКрамер говорит об использовании
термина «культурные практики» так: «Мы используем этот термин для
определения стратегий для работы с символическими мирами; стратегий,
которые изменяемы и которые тем или иным образом связаны с
материальными рутинами. Культурные техники порождают рутины,
семиотические практики расширяют наши возможности для коммуникации и
когниции» [1].
Каждый город и регион в целом, старается создать свой неповторимый
облик, «образ», оригинальный, при этом сохраняя историческую
аутентичность. В качестве бренда городов используют как традиционную
символику (гербы, флаги, гимны), так и новаторские идеи – логотипы. Такое
брендирование представлено в разных формах, например, через актуализацию
архитектурно-ландшафтных
объектов,
через
декоративно-прикладные
предметы и через полиграфическую продукцию.
Одной из форм актуализации наследия все же остается
коллекционирование (государственное и частное). Тем более, что
коммуникация «посетитель-музей» или «посетитель-коллекция» также
изменила свои традиционные формы и стало более индивидуальным,
свободным, виртуальным, интерактивным.
Анализ последних публикаций и исследований по теме. Вопросы,
связанные с такими понятиями как «брендинг», «культурныйбрендинг»,
«ребрендинг» очень доступно и удачно озвучены в научном исследовании
КейтДинни «Брендинг территорий». Именно отсюда мы узнали, что
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«культурныйбрендинг– это современная форма репрезентации города, региона
и страны в целом, позволяющий показать социокультурное пространство с ярко
выраженными самобытными чертами»[2].
Вопросы, связанные с геральдикой и фалеристикой раскрыты в
энциклопедиях, словарях. Однако, и тут мы смогли обратиться к таким
научным работам как «Геральдика» М.Пустуро, который рассматривает
геральдику в процессе изменений, происходящих в искусстве в течение веков
до сегодняшнего дня[3].
Очень помогла в исследовании книга Ярослава Семотюка[4], в которой
он познакомил украинского читателя с украинскими военными традициями.
Книга автора была переведена на разные языки и стала популярной во всем
мире.
Говоря о развитии геральдики и фалеристики в Украине, следует
отметить, что в последнее время проводиться большое количество
конференций, симпозиумов, научных исследований по теме. В большинстве
случаев они затрагивают вопросы краеведения и туризма в Украине. О
возрастающем интересе к феномену геральдики и фалеристики говорят и
работа таких товариществ как Украинское геральдическое товарищество,
Научное товарищество геральдики и вексикологии, Украинская академия
геральдики.
Выделение нерешенных ранее вопросов по теме. И все же, белым
пятном проблемы остается вопрос о коллекционировании национальных
символов украинского народа и актуализации их в современном культурном
пространстве.
Как утверждают ученые, геральдика и фалеристика – это науки
законченные, цельные и почти не развивающиеся в настоящем времени. Однако
данные темы могут быть включены в определенные дисциплины
гуманитарного цикла. Такие как, «актуализация культурного наследия»,
«современная украинская культура», «основы искусствоведения», «жанры и
виды искусства» и другие. Также интересно проследить, какую нишу в системе
современных ценностей (общечеловеческих и индивидуальных) займут такие
понятия как герб, флаг, гимн, орден, медаль и т.д.
Цели статьи. Нашей целью было – определить роль и функциональное
предназначение геральдики и фалеристики как элементов брендирования в
современной культуре и показать некоторые известные коллекции этих
предметов.Для примера мы взяли украинские национальные символы –
казацкие клейноды, элементы которых используются и по сей день в символике
некоторых украинских городов.
Основной материал. Геральдику называют предвестницей брендинга в
современном понимании. Вместе с этим термином используют всем известные
«логотип», «ярлык», «лейбл», «эмблема». Рассматривая логотип как знаксимвол,
мыопределяемегозарождениезначительноболеераннейэпохой
и
связываемего с геральдикой. С позицийсемиотики важно понимать,
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чтоглавнойзадачей герба всегда оставалось не декларированиепринадлежности
к некоемуизбранному кругу, а герб – этопреждевсегоопознавательный знак.
Описанием и толкованием гербов занимались первоначально герольды,
которые выработали определенный язык (жаргон) и правила, соблюдавшиеся
безукоснительно всеми. В наше время геральдика из прикладного знания
превратилась во вспомогательную историческую дисциплину.
Упоминание о символических изображениях (прообраз гербов)
встречается в произведениях Гомера, Вергилия, Плиния и других
античныхавторов. Легендарныегерои и реальныеисторическиеличности,
например цари и полководцы, часто имели личные эмблемы (например, шлем
АлександраМакедонскогоукрашалморскойконь (гиппокамп), шлем Ахиллеса –
орёл,
шлем
царя
НумибииМасиниссы
–
пес,
шлем
римскогоимператораКаракаллы – орел). Некоторыеэмблемыостровов и городов
античного мира использовалисьпостоянно – на монетах, медалях и печатях.
Так, эмблемойАфинбыла сова, Коринфа – Пегас, Самоса – павлин, острова
Родос – роза[5].
Для создания бренда любого города страны или даже небольшого
поселка, необходимо предложить визуальный ряд символов и кодов, по
которому будет «читаться» история и самобытность данного места или страны
в целом, а также для создания привлекательности и комфортности будущим
туристам-посетителям.
Такими визуальными элементами есть герб и флаг. Например, город
Одесса узнаваем по эмблеме города «морячок» или «морской якорь»
(использовался для фильмов Одесской киностудии), по сине-голубым цветам,
символизирующим море, и песне «У Черного моря…», которая встречает всех
гостей на вокзале. Однако, сейчас часто можно услышать разговоры о том, что
все эти символы устарели и не несут уже той смысловой и эмоциональной
нагрузки как раньше. Чтобы город был узнаваем необходимо
провестиребрендинг «мифов» Одессы.
Геральдикакакособая форма символики возникла в феодальной Западной
Европе, где герб был отличительный знак имени. Отдельно можно выделить
цеховые гербы, которые создавались именно для брендирования продукции той
или иной мастерской. В таких гербах видны уже зарождающиеся основы
символизма семиотики. Так, виноделы изображали на своем гербе бочку,
цирюльники – ножницы, а мясники – быка. Подобночастным гербам,
государственные гербы и эмблемы зарождались исторически и
имелисвоилегенды. Также можно привести примеры как цеховые мастера
украшали «мистериальные повозки» во время театральных процессий, дабы не
только выделиться среди остальных мастеров, но и с целью рекламы своего
товара и марки. По-видимому, герб был единственным средством и способом
заверить необходимые документы, поэтому должен был быть понятен всем [6].
Существовало
несколько
типов
геральдических
систем:
Западноевропейская (в основе – личное, индивидуальное начало), польская
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(родовое начало), «смешанная» или «русская» система геральдики в России.В
XIX в. гербоведение получило широкоераспространение и во многих странах
появлялись аристократические кружки, занимающиеся блазонированием
(описанием) гербов.
Фалеристика – коллекционирование орденов, медалей, значков, любых
нагрудных знаков (в том числепочётных, юбилейных, ведомственных, об
окончанииучебныхзаведений и т. д.), а также наука, историческая дисциплина,
занимающаясяизучениемисторииэтихпредметов,
их
систем
и
их атрибуцией.Термин «фалеристика» впервыебылупотреблён в 1937
годучехословацкимколлекционером
наград О.
Пильцем,
а
в
русскийязыктерминввелисторикиз
Баку,
известныйколлекционер
и
исследователь, специалист по наградам Р. В. Шейн [7].
Фалеристика представлена в Украине в основном орденами и медалями
времен Великой отечественной войны. В Украине существует «Ассоциация
коллекционеров военной символики» (АКВС) – не правительственная, не
политическая организация, цель которой содействовать творческой,
профессиональной деятельности в сфере изучения военной символики, военной
истории, создавать условия для сохранения и возрождения традиций
патриотизма, содействия сбору и сохранению военной символики Украины и
других государств, как военно-исторического наследия.Ее президент Игорь
Масленников.Также в Украине действуют организации филателистов,
нумизматов, бонистов, которые коллекционируют, сохраняя историю для
потомков.
Выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего
развития в этом направлении. Значимый этап развития украинской
национальной символики – казачество. Украинское казачество имело свои
символы-награды, или клейноды (в переводе с немецкого «драгоценность»).
Среди них – корогва, бунчук, булава, печать с гербом, пирначи, литавры,
значки, палицы.Многие из них оказались за границей – в России (в Эрмитаже, в
Свято-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге), другие – за границей (в
Швеции). И в настоящее время ведутся работы по возвращению национальных
ценностей на родину [8].
Одной из действенных форм сохранения, брендирования и актуализации
культурного наследия страны остается коллекционирование, как частное так и
государственное (музейное). Приведем некоторые примеры:
1.Музей истории оружия – частный музей в Запорожье. В музее представлен
широкий спектр холодного и огнестрельного оружия: от оружия каменного
века до автоматов Второй мировойвойны.Музей открыт 7 июля 2004 года.
Хронологические рамки коллекцииохватываютпромежутоквремени – от
древнихвремён до середины XX века. Его основатель коллекционер и меценат
из Запорожья Виталий Шлайфер собрал большую коллекцию образцов оружия
казаков в XVI-XVIII вв[9].
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Среди экспонатов музея –грушевидная булава (иногда изображается на
художественных полотнах в руках Богдана Хмельницкого) – на ней нет ни
знаков, ни надписей. Булава, состоящая из 13 перьев, что символизирует 13
порогов Днепра. Боевые косы – они были на вооружении казаков (косаньеров),
топоры, мечи, пики, кистени, копья, сабли, штык-багинет и многое другое [10].
2. Музей сельского быта казаков образца 18 столетия на хуторе «Галушковка».
Изюминка музея – коллекция казацкого оружия.
3.В нескольких исторических музеях Украины (вПереяслав-Хмельницком, в
Черниговском, в Днепропетровском им. Д.Яворницкого, в Национальном музее
истории Украины, Белоцерковский краеведческий музей хранитбулаву из
орехового дерева с позолоченным шаром на конце, знамя малинового цвета
(находка из села Шпендеевка), булавы, бунчук и литавры периода 17–18 ст.
4. Коллекциядоктора медицинских наук ЮрияЛукиянаСас-Подлусского –
мецената Украинского Национального Музея в Чикаго, почетного президента
американского нумизматического товарищества, Генерального есаула отдела
нумизматики и казацкой геральдики Генерального управления украинского
вольного казачества, члена разных медицинских товариществ. Его коллекция –
это уникальное большое фалеристическое наследие периода освободительного
движения украинцев. Онпервым в 60-ых годахпрошлогостолетия для
американскогожурнала
“The
Medal
Collector”
описалважныесобытияизукраинскойистории и заложил основу для открытия в
журнале нового раздела: “НаградыУкраины”. Важнымсобытием в
жизниколлекционерастановится
1963
год–
виставка
CentralStatesNumismaticSociety,
где
он
уперше
представил
на
американскомконтинентеэкспозицию
“NationsinstruggleagainstCommunism”.
Также он параллельно собирает
коллекцию чернобыльских наград и медалей. Благодаря своей работе,
оптимизму и щедрости, коллекционер тратит собственные деньги на
приобретениепредметовукраинскогонаследия и даритих потом музею [11].
6.ЕрмоленкоАндрей Иванович–украинский художник, иллюстратор и дизайнер,
арт-директор «Українського тижня», известный коллекцией нашивок для
воинов, созданием неофициальных модерновых логотипов и гербов для
городов Украины «UnitedColoursofUkraine» (24 штуки), и созданных по заказу
украинского
бренду
одежды Chapaev
Street
(футболки
Yürek скрымскотатарскими орнаментами) [12].
Использование предметов культурного наследия (в частности
геральдических и фалеристических) возможно и не только в прямом
назначении. Их стилизованные образы используют в создании бренда городов
для привлекательности той или иной территории, а также на всевозможных
предметах быта и домашнего обихода (кружки с символикой, тарелки,
футболки, шарфы, брелки и т.д).
Создание бренда предполагает персонифицирование позитивного образа
и визуального влияния на аудиторию. Региональная символика (в том числе и
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территориальная и городская геральдика) выступает не только своего рода
маркером, который обозначает территориальное разделение и границы, но и
используется в более широком смысле, выполняя функции самоидентификации
и актуализации культурного наследия тех или иных регионов страны.
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ТУРИЗМ, ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин
глобалізаційні процеси охопили всі сфери світового господарства, у тому числі
і ринок туристичних послуг. Як наслідок, відбувається зростання рівнів
інтегрованості туристичних галузей та окремих підприємств різних країн та
загострення конкурентної боротьби між країнами за розподіл туристичних
потоків. Сучасною тенденцією в економіці розвинених країн є зростання частки
туристичних послуг як у структурі валового внутрішнього продукту, так і в
структурі споживання. Для них характерний інтенсивний розвиток нових
інформаційних технологій, електронної торгівлі в сфері туризму. Такі процеси
створюють
загрози
туристичним
галузям
країн
із
нижчою
конкурентоспроможністю національних підприємств, несформованістю
ринкових механізмів та недосконалою державною туристичною політикою. Це
стосується країн з трансформаційною економікою, до яких належить й Україна.
Економічні засади дослідження туристичних ринків закладені у працях
Г.М. Алейникової, В.Ф. Данильчука,Ю. Б. Забалдіної, Н.И. Коніщевої,
Т.І. Ткаченко, В.С. Ковєшнікова, менеджменту підприємств туристичної сфери
– А. І.
Карсєкіна, С.В. Мельниченко, І.М. Школи, туристичної логістики –
Г.І. Михайліченко, історичних та культурологічних аспектів туристичної
діяльності – В.К. Федорченка, В.В. Волинця та ін. Важливе значення мають
праці вчених близького та далекого зарубіжжя – Ф. Котлера, М. Портера, П.
Кругмена із проблем конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх
ринках, В.А. Квартальнова, І.В. Зоріна, М.І. Кабушкіна, Г.А. Папіряна, А.П.
Дуровича та ін. з проблем менеджменту туристичної діяльності.
Отже, теоретико-методологічні дослідження проблем ринку туристичних
послуг посіли важливе місце у економічній науці. Проте в умовах переходу
національної економіки України до ринкових відносин та подальшого
загострення конкуренції на світових ринках послуг виникає потреба
поглибленого вивчення ряду аспектів формування, функціонування та розвитку
ринку туристичних послуг в Україні.
Насьогодні є актуальним використання ефективних механізмів
управління туристично-рекреаційним потенціалом нашої країни, управління
розвитком потенціалу туристичних фірм.
На підставі дослідження теоретичних аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах туристичного бізнесу, відзначимо, що:
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- туризм в Україні повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів,
джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом
загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, ознайомлення
з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави.
Здійснивши аналіз сучасного стану розвитку сфери туризму
Миколаївщини на зовнішніх ринках ми з’ясували, що проблемними питаннями
розвитку туристично-рекреаційної сфери Миколаївської області є:
- відсутність взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку туризму і рекреації в
регіоні;
- недостатня кількість якісних туристичних продуктів на туристичному
ринку;
- низький рівень розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури;
- низька якість сервісу та невідповідність стандартам засобів розміщення;
- недостатня інженерна інфраструктура на туристично-рекреаційних
територіях (відсутність водопостачання та водовідведення, незадовільний стан
доріг та відсутність під’їздів до багатьох туристичних об’єктів тощо);
- відсутність поінформованості потенційних туристів про можливості
рекреаційно-туристичного потенціалу області;
- відсутність ідентифікації регіонального продукту на національному і
міжнародному туристичному ринках;
- незбалансованість соціальної та економічної ефективності використання
рекреаційних ресурсів та необхідність їх збереження;
- неналежний стан туристичних маршрутів (брак обладнаних місць
короткочасного відпочинку, гірських притулків, відсутність єдиної системи
знакування шляхів активного туризму (пішохідних, велосипедних, водних
тощо);
- недостатність туристичної інформації як для туристів, так і для
підприємств, що надають послуги у сфері туризму, – туристичних карт,
рекламної продукції, інформації про область, недосконалість бази даних щодо
туристично-рекреаційних об’єктів.
Для удосконалення розвитку туристичної сфери Миколаївської області на
зовнішніх ринках необхідно забезпечити:
- здійснення ефективної іміджевої та маркетингової політики,
спрямованої на популяризацію рекреаційно-туристичного комплексу
Миколаївської області;
- формування інтегрованої інформаційної системи у сфері рекреаційнотуристичних послуг;
- формування туристичних дестинацій зі сталим розвитком громад, де
соціально-економічне життя значною мірою забезпечуватиметься розвитком
туризму;
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- сприяння запровадженню інвестиційних проектів та пропозицій з
відновлення і зміцнення існуючої матеріально-технічної бази туризму,
впровадження ефективної інноваційної діяльності;
- створення рекреаційно-туристичної інфраструктури на історикокультурних та природно-рекреаційних територіях і об’єктах області;
- проведення комплексу організаційних заходів щодо оголошення
рекреаційних територій Чорноморського узбережжя курортами з наданням
відповідного статусу;
- розширення міжнародної та міжрегіональної співпраці у сфері туризму;
- систематизація і стандартизація якості та розширення асортименту
туристичних послуг;
- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та
об'єктів культурної спадщини;
Згідно Програми розвитку туризму та курортів у Миколаївській області
на 2016-2020 роки основними заходами, які будуть сприяти пропагуванню
позитивного туристичного іміджу міста Миколаїв будуть: проведення
спеціалізованих рекламно-інформаційних турів із залученням представників
засобів масової інформації, висвітлення інформації про туристичні заходи,
зокрема розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;
Виготовлення
тематичних
туристичних
путівників,
довідників
по
Миколаївській області для туристів; організація та проведення туристичноспортивних заходів (зльотів, змагань, походів, експедицій) та масових
фестивальних заходів.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ У СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Починаючи зі старшого шкільного віку, більшість людей починає
замислюватися над питанням свідомого вибору свого професійного
майбутнього, визначаючи подальший вектор власного життя, пов’язаний,
передусім, із певною сферою професійної діяльності та реалізацією у ній
особистісного потенціалу [1].
Професійне самовизначення – складний процес, який передбачає
виникнення професійних інтересів, спрямованості, намірів, а також розвиток
особистості як суб’єкта праці, що значною мірою визначає плин життя
людини і формування у неї образу «Я-професіонала». Це складний процес,
який полягає у співвідношенні суб’єкта вибору (того, хто вибирає) з об’єктом
вибору (що вибирається) [2].
Вивченням феномену професійного самовизначення у старшому
шкільному віці займається ціла плеяда науковців, серед яких варто відзначити
сучасні дослідження А.В. Алексєєвої, О.І. Вітковської, Н.О. Гончарової,
О.М. Кокуна, О.В. Мазяр, О.Р. Малхазова тощо. Сьогодні в науці накопичено
значний обсяг наукових робіт, що розкривають соціально-психологічні
особливості професійного самовизначення, проте культурологічні аспекти
даного процесу досліджено недостатньо.
Професійне самовизначення старшокласників відображає ступінь
суб’єктивних мрій, котрі ґрунтуються на оцінці власних ресурсних
можливостей, культурних цінності середовища, у якому виховується учень. Це
складний процес розвитку стійкого інтересу до певного виду професійної
діяльності, а також формування ціннісних орієнтирів, пов’язаних з нею. Він
передбачає розширення у старшокласників профорієнтаційного кругозору,
подолання різноманітних протиріч і неузгодженостей, пов’язаних з вибором
майбутньої професії [3].
Запорукою успішного професійного самовизначення у старшому
шкільному віці виступає формування в учнів готовності до здійснення
свідомого професійного вибору. Особливості психологічної структури
готовності учнів до професійного самовизначення детермінуються
специфікою привабливої для старшокласника професійної діяльності,
прийняттям основних засад відповідної професійної культури. До основних
компонентів готовності учнів до професійного самовизначення відносяться:
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1) мотиваційно-ціннісний компонент – проявляється у позитивному
ставлення особистості до майбутньої професії; його показником є свідомі
мотиви вибору професійної діяльності, чіткі професійні наміри, інтереси,
ціннісні орієнтації, що визначають успішність професійної діяльності,
векторність подальшої продуктивної самореалізації;
2) когнітивний компонент – знання власних індивідуальних
особливостей та профінформаційні знання; його показниками виступає
здатність до самоаналізу й аналізу професійної діяльності, а також
професійної культури;
3) діяльнісно-практичний компонент – наявність профорієнтаційних
умінь і навичок, необхідних для прийняття обґрунтованого та самостійного
рішення щодо свого професійного майбутнього, що у певній мірі
співвідноситься з культурними вимогами середовища та внутрішніми
установками;
4) самооціночний компонент – розвиток самооцінки та усвідомленості
ступеня самостійності прийняття рішення щодо майбутньої професії,
співвіднесення свого вибору з образом-ідеалом [4].
Потужним чинником, що впливає на формування вищезазначених
компонентів готовності особистості до професійного самовизначення виступає
культурна атмосфера, у якій розвивається особистість. Під впливом культурної
атмосфери молодь засвоює стандарти поведінки та діяльності, визначає
особистісно-значущі цінності, що покликані впорядкувати її соціальне життя у
професійному майбутньому.
У процесі професійного самовизначення особистість керується
ціннісними орієнтаціями відповідно до індивідуального та соціального досвіду,
суспільних і особистих потреб та інтересів. Сьогодні термінальні та
інструментальні цінності (цінності-цілі та цінності-засоби), які засвоюються
особистістю під дією розмаїття сегментів культури, відзначаються наявністю
суперечностей між традиційними та новими ціннісними орієнтирами,
загальною кризою духовності.
Система ціннісних орієнтацій розкриває змістовну сторону професійної
спрямованості особистості старшокласника, здатної знайти своє місце у житті,
самовизначитися та реалізувати себе у професії. Вона створює основу для
побудови взаємовідносин із навколишнім світом, з іншими людьми, із самим
собою. Профорєінтаційні орієнтири у даному контексті визначають суть
мотивації життєвої активності, спрямованість концепції професійного
становлення та основний зміст культури професійного життя [5].
Зауважимо на той факт, що для професійного самовизначення особливого
значення набувають цінності пізнання, продуктивного, активного діяльного
життя, розвитку, творчості, а також цінність відповідальності, освіченості,
самоконтролю, сміливості, твердої волі, ефективності у справах тощо.
Важливою тенденцією ціннісних орієнтацій сучасного культурного простору
виступає відверта перевага індивідуалізму, особистісних пріоритетів. Доцільно
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зауважити на те, що ціннісні орієнтації формуються не випадковим чином, вони
є результатом взаємодії загальнокультурного простору й особистості, при
цьому їх змістовий компонент є ключовим, а функціональний і поведінковий –
підпорядкованими.
Отже, професійне самовизначення старшокласників формується під
впливом багатьох чинників, серед яких особливу роль відіграє
культурологічний аспект. Завдяки формуванню особистісно-значущих
культурних цінностей та пізнанню особливостей певної професійної культури,
в учнів старшого шкільного віку розвиваються потужні можливості для
професійного успіху у майбутньому.
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У сучасних умовах конкуренції підприємств сфери туризму все більшої
ваги набуває значення послуг. Для більшої кількості споживачів стає важливим
не просто задовольнити потребу у туристичній послузі, а, скоріше, спосіб її
отримання, тобто сервіс щодо надання туристичної послуги.
Кожне туристичне підприємство, яке дбає і хоче щоб бізнес розвивався
успішно повинно орієнтуватися перш за все на потреби споживачів, проводити
моніторинг попиту споживачів. В основі попиту послуги має бути її якість та
корисність для споживачів. Чим вартість послуги дорожче, тим більша увага
повинна бути приділена туристичним підприємством щодо сервісного
обслуговування. Якщо послуги не будуть підтримуватися сервісним
обслуговуванням, то вони і попитом користуватися не будуть та не знайдуть
своїх покупців.
А з цього випливає, що в логістиці кожного туристичного господарства
поруч з управлінням матеріальними потоками не менш важливим є і управління
сервісними потоками.
Потоки послуг у туризмі – комплекс послуг з перевезення, розміщення,
харчування, екскурсійні послуги, а також послуги гідів-перекладачів та інших
послуг, наданих в залежності від мети подорожі. Крім того, логістичний підхід
виявився дуже ефективним і для організацій, що надають тільки послуги
(транспорт, медицина, гостинність) [1, с.93].
Потік сервісних послуг – це потоки послуг, що надаються з урахуванням
якості обслуговування.
Зростання в теперішній час важливості логістичного управління
сервісними послугами можна пояснити декількома причинами: кінцева мета
діяльності більшості туристичних підприємств споживач; розвиток індустрії
послуг та концентрація у них все більшої кількості підприємств та
працездатного зайнятого населення; розвиток концепції всезагального
управління якістю і індустрією послуг.
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У зарубіжних країнах почав використовуватися термін «логістика
сервісного відгуку», який можна трактувати як процес координації логістичних
операцій, що є необхідними для того, щоб надавати послуги найбільш
ефективними способами як з погляду витрат, так і задоволення попиту
споживачів.
Особливості туристських послуг відіграють важливу роль в організації
логістичного управління. При цьому потрібно враховувати, що якість послуг в
логістиці суттєво залежить від інформованості покупця послуг (туриста) про
туроператора чи турагента – продавців турпродукту, про споживчі властивості
туристського продукту, про умови забезпечення безпеки в місці тимчасового
перебування, права, обов'язки і відповідальності сторін (продавця і покупця) та
ін.
Логістичний сервіс – забезпечення необхідного рівня задоволення вимог
обслуговування споживачів за найнижчих сукупних витрат, що передбачає
гарантоване отримання клієнтом послуги відповідної якості, кількості та
асортименту у визначеному місці, у визначений час за визначеною ціною [1,
с.35].
Логістичний сервіс – комплекс дій, який охоплює і поєднує всі сфери
бізнесу реалізації послуг таким чином, щоб задовольнити споживача і досягти
мети діяльності туристичного підприємства. Обслуговування споживача є
процесом надання додаткових і конкурентних переваг для того, щоб
максимізувати загальну цінність для кінцевого споживача [3, с.147].
Існують різновиди сервісу щодо задоволення попиту споживачів. Сюди
можна віднести: покращення якості та різновидів послуг, пільги, оперативність
надання послуг – усе це може дати немалий ефект, а тому швидко розвивається.
Щоб задовольнити потребу в якості необхідно надавати послуги відповідного
рівня.
Об'єктами логістичного сервісу є споживачі матеріальних потоків.
Логістичний сервіс невід’ємний від збуту, а тому є комплексом послуг, які
пропонуються споживачам під час процесу прийняття замовлень, при покупці,
виробництві, постачанні та при продажу послуг.
Особлива роль у логістичній системі належить підсистемі з
обслуговування споживача. Першою особливістю цієї підсистеми можна
вважати те, що споживачі, на яких спрямовується логістичний сервіс, повинні
бути не просто її кінцевою ціллю, а стати складовою цієї системи. А тому коли
формується система логістичного сервісу, споживач має розглядатись як
специфічний структурний елемент, інтегрований зовнішнім середовищем у
логістичну систему [4, с.49-50].
Другою особливістю є те, що саме системи обслуговування є основою
при дотриманні зворотного зв'язку між споживачем та виробниками
логістичних послуг.
У сьогоднішніх ринкових умовах з метою стабільного функціонування
підприємств сфери туризму, забезпечення конкурентних переваг може бути
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можливим тільки при удосконаленні системи управління і приведення її у
відповідність до сучасного рівня техніки, технології, знань, організації
діяльності.
Значною особливістю використання логістики у сфері послуг є те, що
окрім ефективності економічної, мова йде водночас і про ефективність
соціальну. Логістика є рівнем культури щодо застосування знань, які дозволять
не просто приймати і впровадити систематичні рішення, але дозволять
запровадити системну раціоналізацію складних логістичних систем.
Логістика на туристичному підприємстві має бути підґрунтям
економічних стратегій діяльності закладів, повинна використовуватися як
інструмент у конкурентній боротьбі та розглядатися як логіка управлінських
рішень при плануванні, управлінні, організації та регулюванні при русі
туристичних продуктів від первинного джерела до кінцевого споживача.
У наш час логістика визначає стратегії розвитку у загальному, а не просто
мінімізує витрати. Туристичні підприємства вимушені витримувати
конкуренцію на зовнішньому ринку, а це призводить до необхідності
покращувати якість обслуговування споживача. Такі підходи дозволять
забезпечити координацію логістичного забезпечення ринку та виробничої
стратегії.
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1.
Банько В.Г. Туристська логістика. Навч.посіб. / В.Г.Банько – К.:
Дакор, КНТ, 2008. – 204 с.
2.
Васелевський М. Інформація та кадри в логістичних системах / М.
Васелевський, Р. Патора. – К.: Львівська політехніка, 2001. – 272 с.
3.
Гура Л.М. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.М.Гура. –
Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: Персонал, 2008. – 555 с.
4.
Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту. Навч.
посібник / В.В.Смиричинський., А.В.Смиричинський –Тернопіль: «Економічна
думка», 2003. – 240 с.
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Миколаївського національногоуніверситету
ім. В.О.Сухомлинського, м.Миколаїв
РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПІАНІСТІВ
Ідея розвитку учнів у процесі їх навчання завжди була однією з найбільш
важливих в педагогіці. Численні й різнобічні підходи до її теоретичного
обґрунтування та практичної реалізації привели до створення теорії
розвиваючого навчання. У педагогіці і психології вона була фундаментально
розроблена та висвітлена в працях Л. Виготського, Л. Занкова, Д. Узнадзе,
В. Давидова, Д. Ельконіна.
У фортепіанній педагогіці ідеї розвиваючого навчання отримали
фундаментальну розробкув роботах Г. Ципіна і його послідовників.
Цілісна теорія загальномузичного розвитку виникла не на порожньому
місці. Фортепіанна педагогіка накопичила безліч «розвиваючих» ідей і багатий
досвід їх індивідуально-особистісного втілення в класах таких талановитих
майстрів, як К. Ігумнов, О. Гольденвейзер, Ф. Блуменфельд, Л. Ніколаєв,
С. Фейнберг, Г. Нейгауз. Практична діяльність та методичні засади цих
видатних педагогів продовжують кращі традиції, що створені Антоном і
Миколою Рубінштейнами, В. Сафоновим, А. Есіповою та іншими відомими
музикантами минулого.Безсумнівною гідністю створеної теорії є те, що в ній
вдалося творчо з’єднати багатий досвід передової музичної педагогіки з
новітніми досягненнями в галузі психології, дидактики та інших суміжних
наук, дослідити специфіку їх застосування в практиці виконавського навчання і
створити на цій основі цілісну концепцію розвитку музиканта в процесі
навчання грі на фортепіано.
У центрі фортепіанної підготовки учнів та студентів теорія розвиваючого
навчання ставить розвиток «музичного розуму» (М.Рубінштейн), а на основі
вирішення цього завдання йде і емоційне осягнення образного світу творів, які
вивчаються, і оволодіння комплексом піаністичних умінь і навичок, які
необхідні для його виконавського втілення.
Завдання педагога, за твердженням Г.Ципіна, полягає не в тому, щоб
досягти в заняттях з учнем або студентом якогось розвиваючого ефекту, а в
тому, «чтобыэтотэффектбыл максимально высок» [1, 6]. Питання про музичнодидактичні принципи, які націлені на досягнення максимального розвиваючого
ефекту в навчанні, є центральним у розглянутій проблематиці. Серед основних
музично-дидактичних принципів, які здатні утворити досить міцний фундамент
розвиваючого навчання, – збільшення обсягу репертуару, прискорення темпів
його проходження, збільшення міри теоретичної ємкості занять, відхід від
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пасивних, репродуктивних способів діяльності в бік розвитку творчої ініціативи
та самостійності студента.
Так, розширення репертуарних рамок за рахунок звернення до можливо
більшої кількості музичних творів, більшому колу художньо-стильових явищ
сприяє збагаченню професійної свідомості студента, його музичноінтелектуального досвіду. Збільшенню обсягу репертуару і прискоренню темпів
його проходження служать такі форми роботи, як читання з листа і ескізне
розучування творів. Читанню з листа музична педагогіка завжди надавала
великого значення. Ще в XVII-XVIII ст. у трактатах Ф.Е. Баха, Х. Шубарта та
інших педагогів-музикантів можна зустріти думку про необхідність тренування
у читанні нот з листа «a primavista» (з першого погляду). Серед музикантів
зустрічалися й зустрічаються виконавці, які читають з листа складні п’єси у
швидких темпах з такою точністю й свободою, ніби твір був вивчений раніше.
Само собою зрозуміло, що така майстерність може бути доступна лише
геніально обдарованим виконавцям. Але професійному читанню нотного тексту
з листа може навчитися кожен музикант. Уміння читати з листа виробляється
як у класі, так і вдома під час самостійної роботи студента. Ескізне
розучування творів відомий піаніст-педагог Л. Баренбойм визначає як особливу
форму навчальної діяльності, яка може бути охарактеризована як проміжна між
читанням з листа і досконалим освоєнням твору. Оволодіння матеріалом не
підводить в цьому випадку до високих ступенів завершеності; робота
припиняється дещо раніше. Останнім, завершальним рубежем цієї роботи
служить етап, на якому музикант охоплює загалом і в цілому образнопоетичний задум твору, отримує художньо-достовірне, неспотворене уявлення
про нього і як виконавець опиняється в стані переконливо втілити цей задум на
інструменті.
Інтенсивно розвиваючий вплив таких форм роботи, як читання з листа і
ескізне розучування творів полягає в тому, що вони внаслідок особливого
емоційного підйому при знайомстві з новою музикою сприяють зрештою
якісному поліпшенню самих процесів музичного мислення. Вимагаючи
максимальної уваги до цілісного охоплення твору і втілення звукового образу,
ці форми роботи сприяють формуванню симультанного сприйняття, створюють
основу для роботи інтуїції. Принцип вільного, не регламентованого завданнями
навчального процесу вибору стимулює розвиток особистісних інтересів
студента. Знайомство з різними стилями і відповідній їм технікою виконання
збагачують піаністичні навички, а спроби подолання випереджаючих
виконавських труднощів сприяє піаністичному зростанню.
Збільшення міри теоретичної ємкості занять пов’язано з відмовою від їх
«узкоцехового» трактування. Теоретичне «насичення» пов’язано з
використанням в ході занять можливо більш широкого діапазону інформації
музично-теоретичного та музично-історичного характеру, збагачення
свідомості студента розгорнутими системами уявлень і понять, пов’язаними з
конкретним матеріалом, представленим у виконавському репертуарі.
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Так, теоретики-музиканти Л. Мазель, В. Цуккерман, Ю. Раге на першому
етапі знайомства з новим твором настійно рекомендують використовувати
метод цілісного аналізу для розкриття змісту музики через смислову сторону, а
це неминуче спричинює необхідність набуття нових знань. Для розкриття
змісту музичного твору та його звукового втілення необхідні знання стильових
особливостей композитора, так як в практичній роботі зі студентами проблеми
усвідомлення нотного тексту в першу чергу пов’язані з розумінням стилю. Для
вирішення цієї проблеми доцільно застосовувати метод порівняльної
характеристики стилів композиторів як близьких, так і протилежних творчих
напрямків. Метод порівняльної характеристики надасть можливість придбати
нові знання, що в свою чергу сприятиме інтенсивному розвитку музичного
мислення. З метою максимального використання знань на практиці слід також
застосувати метод узагальнення, що припускає виявлення найбільш
характерних стильових особливостей композитора в одному або декількох його
творах. Використання методу історико-стилістичної дедукції, суть якого
полягає в знаходженні загальних закономірностей стилю, жанру в кожному
конкретному творі, спричинює необхідність придбання знань про закони
музичного мистецтва, про взаємозв’язок минулого і сьогодення в культурі, про
філософію і естетичні погляди тієї епохи, в яку жив композитор.
Метод диференційованого аналізу на другому етапі вивчення музичного
твору дає можливість придбати і засвоїти відомості про музичну форму і засоби
музичної виразності. Методи комплексного аналізу історичної епохи, словесної
інтерпретації змісту музичного твору, художнього порівняння, що
застосовуються на останньому, третьому етапі вивчення твору сприяють
накопиченню знань студентів в галузі суміжних мистецтв, розвитку образного
мислення, вдосконалення виконавської майстерності.
Культивування інтелектуальної активності і на її основі самостійного
підходу студента до вирішення тих чи інших конкретних завдань є
найважливішою метою для викладача фортепіано.
Поняття самостійності в навчанні фортепіанного виконавства
неоднорідне за своєю структурою і внутрішньою сутністю. Воно виявляє себе
на різних рівнях, синтезуючи і вміння студента без допомоги викладача
зорієнтуватися в незнайомому музичному матеріалі, і «правильно
расшифроватьавторский текст, составитьубедительнуюинтерпретаторскую
«гипотезу», и готовность самому отыскатьэффективныепути в работе, найти
нужныеприемы
и
средствавоплощенияхудожественногозамысла,
и
способностькритическиоценитьрезультатысобственноймузыкальноисполнительскойдеятельности, равнокак и чужиеинтерпретаторскиеобразцы, и
многоедругое» [1, 169]
При всій різноманітності прийомів і засобів, які використовуються у
практиці викладання фортепіано для досягнення активізації музичної
свідомості у піаністів, всі вони, в принципі, можуть бути зведені до одного:
прилученню виконавця до прискіпливого, невідривного вслуховування у
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власну гру. Педагог повинен максимально активізувати студента – навчити
його слухати себе, переживати і осмислювати різноманітні звукові модифікації.
Працюючи у вказаному напрямку, педагог-піаніст отримує можливість
трансформувати активне мислення студента в самостійне і на наступних етапах
в творче.
Отже, значення теорії розвитку студента-музиканта визначається
насамперед тим, що в ній знайдено і розкрито шляхи втілення
загальнодидактичних принципів розвиваючого навчання в реальній практиці
фортепіанно-виконавської підготовки студентів. Всі форми і засоби роботи
взаємопов’язані і в єдності сприяють ефективному розвитку музичноінтелектуальних здібностей, творчої самостійності та активності студентів.
Таким чином, перед викладачем класу фортепіано ставляться наступні
завдання: розкрити для студента перспективи реалізації розвиваючих тенденцій
в інструментальному класі; обґрунтувати і підтвердити на практиці можливість
поєднання загальнорозвиваючих методів навчання з формуванням руховотехнічних умінь і навичок; допомогти студенту усвідомити вимоги, які такий
підхід пред’являє до нього самого, і переконати його в тому, що це виявиться
надзвичайно плідним для його власного розвитку – загальнохудожнього та
музично-виконавського.
Список використаних джерел:
1.
Цыпин Г.М. Обучениеигре на фортепіано /Г.М.Цыпин. – М.:
Просвещение, 1984. – 176с.
Романенко С.В.,
завідуюча відділом пересувних та
стаціонарних виставок
Миколаївський обласний краєзнавчий
музей, м. Миколаїв
УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ВП «МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ ТА
МИСТЕЦТВ» У ВИСТАВКОВИХ ПРОЕКТАХ МИКОЛАЇВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
Миколаївський обласний краєзнавчий музей проводить активну
виставкову роботу з популяризації мистецьких та природознавчих об’єктів,
історичних та культурних подій, визначних особистостей. Питому часткуцієї
роботи складають вернісажі миколаївських митців: художників, дизайнерів,
фотографів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Як правило, вони
мають споглядальний характер та розраховані на естетичне сприйняття робіт.
144

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Цікавими та незабутніми виявилися художні виставки студентів та
викладачів ВП «Миколаївська філія Київського національного університету
культури та мистецтв»: Юрія Одробінського, Інни Черкесової, Олени Тригуб та
інших, які відбувалися у 2015-2017 рр. Співробітництво музею з педагогами
університету успішно проходить і в інших сферах діяльності. Вони
неодноразово брали участь у різноманітних проектах музею: наукових
конференціях, семінарах, майстер-класах, зустрічах.
Однією з перших виставок у приміщенні «Старофлотських казарм» стала
виставка «Лабіринти долі» (2015 р.), якамала на меті знайомство з творчістю
завідувача кафедри дизайну Миколаївської філії Київського національного
університету культури та мистецтв, кандидата мистецтвознавства, члена
Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України та
Спілки дизайнерів України Юрія Одробінського.
Юрій Владиславович давній друг краєзнавчого музею. При створенні
експозиції 2012 р. проявив хист та майстерність не тільки як художник та
різьбяр, але і як реставратор меблів. Неодноразово він брав участь у музейних
виставках в якості учня заслуженого майстра народної творчості України
Євгена Зайцева (1940-2001).
Для експонування на персональній виставці «Лабіринти долі» майстер
надав 39 робіт у техніці рельєфного різьблення та живопису. Це роботи як
ранішнього періоду («Джерело життя» (2007 р.), «Таємниці буття» (2007 р.),
«Осінній коктейль» (2008 р.) тощо), так і створені безпосередньо для виставки
(«Купання немовляти» (2014 р.), «Місячна птаха» (2015 р.), «Спокуса» (2015 р.)
тощо). Також були представлені каталоги виставок, буклети, нагороди,
фотокартки та інші матеріали, які розповідали про творчість та особисте
формування митця.
Твори Ю. Одробінського привертали увагу відвідувачів не тільки
довершеною технікою виконання та художньо-образною цілісністю, але й
самобутністю, глибокою філософською змістовністю, зверненням до прадавніх
поглядів на буття. Художник щиро ділиться своїм почуттям, виплескуючи його
на панно та картини.
Наступна виставка –«Жіночі обереги: традиція та сучасність» (16.12.159.02.16), стала можливою завдяки напрацюванням миколаївських художниць
Інни Черкесової, Інни Кушніренко, Ольги Дробишевої та Ради Вронської.
Окрім декоративних робіт та картин, майстрині презентували колекції
авторських ляльок-мотанок, які є втіленням образу південноукраїнської жінки.
«Стародавні ляльки – це обереги, що пов’язані з могутньою жіночою енергією.
Мисткині впевнені, що своєю творчістю протистоять «людиніантропотехнології» заради збереження духовності та людяності поколінь наших
внуків та правнуків. Штучна віртуальна реальність не повинна замінити
реальність справжню та створити з людини біодоповнення до машини!» [1].
Інна Григорівна Черкесова – професор кафедри дизайну, заслужений діяч
мистецтв України, член Спілки дизайнерів України, автор концепції створення
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стилю Півдня України у декоративно-прикладному мистецтві – представила на
виставці графіку, гобелени та 8 різнопланових колекцій ляльок. Серед них:
великодні ляльки,травнички, колекції «Волинський серпанок», «Дівчата степовички», «Деметра і Кора. Елевсинські містерії», «Мазальниці-чарівниці».
Остання збірка присвячена пам’яті журналіста та митця Євгенії Петрівни
Бондаренко (1928-2014).
Інна Григорівна та Євгенія Петрівна товаришували, багато спілкувалися,
обмінювалися творчими задумами. Бондаренко Є.П. розповідала про
таврійський розпис, що бачила на Херсонщині, про обереги від водяного на
вишиванках, що носять на Кінбурні, про жінок, які колись мазали стіни
саманних хат. «Этиволшебницыпокрывалиглиняныехатыизвестьюцвета «сивий
туман». И хатывыгляделифарфоровыми. Затем на этот «фарфор» мазальницы
наносили узоры и, несмотря на «туманную пелену», издалекабросались в глаза
ярко красочныецветы и вечнозеленыедеревья, румяныеяблоки и сочныегруши,
золотистыеколосьяпшеницы
и
парящиеласточки,
каплидождя
и
морскиеволны...
Хаты–произведенияискусства–еще
не
так
давно
можнобылоувидеть в причерноморских селах. Теперь, к сожалению, ихнет», –
розповіла Інна Черкесова журналісту «Південної правди» [2, с.3].
Під впливом від почутого у Інни Черкесової народилися дивовижні
образи мазальниць – гордих, самодостатніх степовичок, які вміли все: мазати
хату, виховувати дітей, орати лани, вибирати рибальські сітки, поратися по
господарству. Як і більшість творів художниці, ляльки мазальниці – це
уособлення жителів Північного Причорномор’я, невеличка частинка історії та
культури краю.
Ще одна колекція, наповнена глибоким філософським сенсом та любов’ю
до рідної землі, має назву «Деметра і Кора. Елевсинські містерії». У ній, за
допомогою традиційних видів слов’янської ляльки-мотанки(ляльки: «Ведучка»,
«Пеленашка»,
«Стовбушка»),
мисткиня
відобразила
споконвічну
таємницювмирання та воскресіння природи, яка відображена в давньогрецьких
легендах та ритуалах.
Гобелени Інни Черкесової, її килими, інсталяції, графічні листи,
ілюстрації, ляльки-мотанки– це погляд художниці на самобутній шлях розвитку
півдня України, починаючи від сивої давнини до сьогодення.
Ще один викладач університету, Олена Тригуб, подарувала відвідувачам
музею виставку батику та живопису (7.12.16 – 4.02.17).
Мистецтво батику виникло на сході, але в роботах майстрині він все
більше набуває українського колориту. «Розглядаючи світ крізь призму
яскравих фарб з великою кількістю кольору і простору, вона (Олена Тригубавт.) передає його у великомасштабному абстрактно-семантичному змісті на
тканини, намагаючись зберегти це сильне сприйняття і враження» [3, с. 161].
Олена Леонідівна – старший викладач кафедри дизайну, здобувач
Львівської національної академії мистецтв, член Національної спілки
художників України, член спілки дизайнерів України. З 2005 р. бере активну
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участь у виставках: спочатку як майстер з розпису тканини (батику), потім, як
живописець.
Виставка, яка відбувалася у музеї, четверта персональна виставка
О.Л. Тригуб, але перша у стінах музею. Хоча ім’я художниці добре відомо
відвідувачам, адже її роботи (панно та фіранки, розписані у техніці батик)
доповнюють експозицію археологічного розділу.
На виставці експонувалося більше 20 робіт. Це серія батиківнатюрмортів: «Мальви Миколаївщини» (шовк, холодний батик), «Сонячний
Південь» (шовк, холодний батик), «Тюльпановий настрій» (шовк, холодний
батик), «Вербна неділя» (шовк, холодний батик) тощо, а також олійний
живопис: «Софіївський парк» (полотно, олія), «Софіївка: Темпейська долина»
(полотно, олія) тощо. Це лишеневеличка частина того, що майстриня встигла
напрацювати за останні п’ять років.
На відкриття виставки, говорячи про свій творчий шлях, Олена Тригуб
відмітила: «Основний мій стиль це, звичайно, орнаментальний символізм. У
живописі – імпресіонізм. Розпис тканини це основне, а робота олією більше
допомагає мені переключитися і краще бачити локальні яскраві плями у
батику» [4].
Яскрава, динамічна, насичена кольором та експресією, виставка Олени
Тригуб приваблювала відвідувачів щирістю, вишуканістю та майстерністю
виконання.
У 2017 році у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася
велика виставка «Південь-Style 2017». Це щорічна виставка, яка є
результатомспільної творчої роботи студентів і викладачів кафедри дизайну
впродовж навчального року.
Більш ніж 100 предметів:рисунки, живопис, проекти ручної і комп’ютерної
графіки, макети, варіації книжкової графіки, соціальної реклами, фірмового
стилю, об’ємно-просторові композиції, колекції авторського одягу бренду «МФ
КНУКіМ», варіації конкурсних зачісок – познайомили з напрацюваннями,
зробленими студентами.
Підсумки творчої роботи показали і викладачі кафедри: народний
художник України, професор Юрій Андрійович Макушин(скульптура),
кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України
Юрії Владиславович Одробінський(живопис та різьблення по дереву),
заслужений діяч мистецтв України, професор Інна Григорівна Черкесова
(гобелени та графіка), кандидат педагогічних наук, член спілки дизайнерів
України, доцент Микола Миколайович Сопільняк (живопис), члени
Національної
спілки
дизайнерів
України
Юрій
Костянтинович
Корнюков(графіка) таОлена Леонідівна Тригуб (батик та живопис).
Кожна виставка, що проходила у музеї, супроводжувалася не тільки
екскурсіями, але й різноманітними заходами. Так, всі автори персональних
виставок проводили майстер-класи для вчителів області, майстрів-аматорів та
просто зацікавлених відвідувачів. Відбувалися зустрічі зі студентською
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молоддю та школярами.У 2017 р. викладачі та студенти кафедри дизайну
організували цікавий арт-майданчик, що діяв під час заходів, присвячених
міжнародній акції «Ніч музеїв». Крім цього, колекція музею поповнилася
новими предметами – роботами експонентів[5].
Таким чином, виставки викладачів та студентів кафедри дизайну ВП
«Миколаївська філія Київського національного університету культури та
мистецтв»познайомили миколаївців з творчістю талановитих художників та їх
учнів, були яркою подією у житті громади. Вони збагатили досвід відвідувачів,
принесли задоволення і розширили уявлення про сучасну культуру
Миколаївщини.
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ДО ПИТАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Десятиліттями в Україні відбувалися трансформаційні процеси, що, у
свою чергу, призвело до зміни поколінь.
Сьогодні все актуальнішою стає проблема адаптації до мінливих
соціальних процесів самих громадян. Для кращого розуміння особистості, її
соціального значення в суспільстві, неможливо це зробити без усвідомлення й
опанування людиною сфери соціокультурного простору загалом.
Розглядаючи культуру з точки зору соціальної інфраструктури, можна
сміло стверджувати, що вона є самостійною галуззю зі своєю специфікою.
Соціум і культура – два взаємопов’язані значення, але водночас і
відрізняються один від одного. В будь-якому суспільстві можуть співіснувати
різні типи культури, такі як:

національного характеру;

класового характеру;

фахового характеру;

вікового та інші.
Звідси випливає необхідність у значенні «соціокультурне», яке дозволяє
змінити однобічність культурологічного та соціального значення життя людини
в різні періоди історії людства.
Соціокультурна діяльність – певна система дій, що відображає цілі і
функції державної політики в галузі культури і дозвілля, визначає шляхи,
методи і засоби їх реалізації; являє собою керований суспільством і його
соціальними інститутами процес залучення людини до культури й активного
включення самої людини в цей процес [2, с. 17].
Людина використовуючи свої здібності і можливості, які проявляються у
створенні культурних цінностей і спрямовуються на вдосконалення особистого
розвитку людини за допомогою вивчення та засвоєння нею певних знань, норм
та цінностей, дають змогу визначити якісно новий рівень соціокультурної
діяльності.
Основною метою соціокультурної діяльності є задоволення і формування
різних потреб людини, а саме індивідуально-культурних та соціокультурних.
Говорячи про соціокультурну діяльність неможливо оминути таке
поняття, як «культурно-дозвіллєва діяльність», яка є похідною від культурного
простору.
Культурно-дозвіллєва діяльність – діяльність, яка включає:
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сукупність установ та організацій культури;
органів їх управління;
взаємозв’язки і взаємовідносини між ними та ін.
Та самою основною метою культурно-дозвіллєвої діяльності є
формування ціннісних орієнтацій особистості та максимальне задоволення
найважливіших соціокультурних потреб людини. Щоб досягти високого
результату в задоволенні людиною певних її потреб, потрібно застосувати
систему маркетингових комунікацій.
Система
маркетингових
комунікацій
оперує
різноманітним
інструментарієм: ярмарки, виставки, комерційні презентації, рекламні видання,
демонстрації, проведення конкурсів, спеціальні рекламні засоби та ін. [1,
с. 311].
Завдяки впровадженню маркетингових комунікацій, організовуються
різного плану заходи, основною метою яких є задоволення соціальних чи
культурних потреб людини.
Сучасна соціокультурна діяльність – це така діяльність, під якою
розуміється пошук та збереження певних цінностей, формування більш
складних соціокультурних відносин між людьми, задоволення запитів
споживачів.
В сучасному суспільстві повинно чітко бути сформульоване визначення і
поняття соціокультурної діяльності, значущість даної сфери є очевидною і для
подальшої популяризації потрібно її аналізувати та вдосконалювати:
особливості різних верств культури населення, систематично вивчати запити та
потреби споживачів, розвивати соціальну активність людини, відволікати її від
асоціальної поведінки.
Таким чином, основа соціокультурної діяльності, безпосередньо
пов’язана з культурно-дозвіллєвою діяльністю, може бути виражена через такі
напрями:
- організація і забезпечення умов для проведення соціокультурної
діяльності відповідно до потреб, інтересів і можливостей споживачів;
- розроблення і поширення нових технологій соціокультурної
діяльності;
- впровадження інноваційних технологій для їх використання в сфері
соціокультурної діяльності;
- забезпечення ефективності й інтенсивності соціокультурної діяльності
в цілому;
- розвиток соціокультурної діяльності в системі нових підходів до
стратегічного управління тощо.
Список використаної літератури:
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канд. мистецтвознавства, доцент, професор
кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ»,
м. Миколаїв
ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ –
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МЕЦЕНАТСТВА
Актуальність проблеми. Розвиток меценатства на Півдні України
найтісніше пов'язаний з історією краю, становленням промисловості і торгівлі,
розвитком археології, організацією музеїв і виставок. Яскравіше діяльність
меценатів позначилась в Одесі. Окремі визначні особистості зробили внесок в
культуру Херсона і Миколаєва. Цей значний пласт в історії мистецтва Півдня
досліджений в діяльності окремих постатей потребує узагальнення з метою
створення цілісного уявлення про меценатство та його роль в культурі і
мистецтві регіону на межі ХІХ-ХХ століть.
Аналіз основних джерел. Головними з теми є дослідження Л. Савицької,
про художнє життя Одеси початку ХХ століття [9], матеріали В.Абрамова, про
одеських меценатів І. Куріса [3], М. Кузнєцова [4], О. Ганзена [2], О. Руссова
[1], його дослідження колекції родини Толстих [5], стаття С. Лущика про
одеського міського голову Г. Маразлі [8]. Статті А.Гедройца [6], Н. Сапак [10;
11] про громадську та благодійну діяльність князя М. Гедройца. Діяльність
родини Аркасів, що мешкала в Миколаєві знайшла висвітлення в статі
краєзнавця А. Сацького [12].
Мета дослідження полягає у розкритті головних аспектів діяльності
меценатів на Півдні України, їх участі у роботі товариств красних мистецтв,
організації музеїв і влаштуванні виставок, визначенні ролі їх приватних
колекцій та музеїв в поширені художнього життя регіону.
Рух меценатства на Півдні України сформувався в ХІХ столітті в Одесі,
коли з припливом іноземного капіталу, контактами із столицями місто стає
адміністративним центром краю. А завдяки заснуванню Одеського товариства
історії та старожитностей (1839) і початком планомірного збирання та вивчення
пам’яток місто стає значним культурним центром. Археологічні розвідки
сприяли появі приватних колекцій. Зацікавленість збиранням зумовила
розвиток торгівлі предметами матеріальної культури і мистецтва. Інтерес до
мистецтва серед заможних верст та бажання його матеріальної підтримки
сприяв появі значної кількості меценатів.
Особливого значення набула діяльність меценатів в Одеському товаристві
красних мистецтв (1865). У його складі були майже всі представники
аристократії та торгівельно-промислового капіталу міста, які вкладали значні
кошти в музейну та виставкову справи, матеріально підтримували талановиту
молодь.
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Багато пересувних виставок експонувались в будинках, що належали
міському голові Одеси Г. Г. Маразлі (1831 – 1907). До 1905 року більшість
виставок були розгорнуті в будинках мецената [8, 138]. Він брав активну участь
у діяльності Одеського товариства красних мистецтв, багато років був його
віце-президентом. Йому належить найбільший внесок у будівництво міської
бібліотеки та музею Одеського товариства історії та старожитностей.
Розуміючи необхідність створення художнього музею, меценат подарував місту
на правах повної власності будинок на Софіївській вулиці.
У Миколаєві організація художнього музею відбулася завдяки князю
М. А. Гедройцу (1848–1933) [6]. Його інтереси були пов’язані з популяризацією
вітчизняного мистецтва шляхом організації музеїв та влаштування виставок.
Вирішальним в його діяльності стало створення художнього музею
В. Верещагіна (1914). З цією метою був організований Комітет з питань його
створення (1910), який став основою Товариства красних мистецтв імені
В. Верещагіна. Його головою було обрано М. Гедройца [10]. Майже водночас
він брав участь у створенні музеїв в Катеринославі, Севастополі, Ялті,
“Ділового двора” в Чугуєві. 1918 року меценат переїхав до Харкова і майже до
смерті брав активну участь у роботі місцевих музеїв [10, 33].
Створення Херсонського музею (1912) також пов’язане з ім’ям
М. Гедройца, але тут його діяльність полягала в комплектуванні колекції.
Фундатором і директором музею був секретар губернського статистичного
комітету археолог та історик В. І. Гошкевич (1860 – 1928). Під його керуванням
здійснювались розкопки курганів, був зібраний археологічний матеріал.
Протягом багатьох років учений збирав нумізматичну колекцію. Ці матеріали й
стали початком музею старожитностей Херсонського краю. Йому ж належала
ідея розмістити художню колекцію в музеї старожитностей [11, 123].
Характерною рисою діяльності більшості меценатів була їх захопленість
колекціонуванням предметів мистецтва і археології. Як правило, колекції
переростали в приватні музеї. З перших художніх зібрань Одеси була колекція
графів Толстих, зібрана трьома поколіннями власників. Досліднику
В. Абрамову вдалося скласти уявлення про одну з найбільших колекцій, що
включала твори художників французької, італійської, нідерландської,
російської та інших європейських шкіл. А також твори іконопису, предмети
народного побуту. Відомі збирачі займались благодійністю. Так, М.Толстой –
молодший подарував кілька творів публічній бібліотеці і майбутньому
міському музею [5, 93-94]. 1896 року М.Толстой старший розпочав будівництво
власної картинної галереї. Завершив будівництво споруди його син. Він же
протягом двадцяти років займався поповненням зібрання, зробивши його
доступним для ознайомлення і вивчення.
Збирачі розуміли своє завдання значно ширше, ніж просте захоплення і
намагались зробити свої домашні музеї доступними для любителів і знавців
мистецтва. Власником найбільшого одеського зібрання був заможний земле - і
домовласник О. П. Руссов (1857 – 1908). Протягом двох років він був віце152
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президентом Товариства красних мистецтв і спрямовував увагу на підтримку
місцевим художникам. З цією метою було створено товариство допомоги
художникам. Свою колекцію меценат почав збирати у 1880-х роках, купуючи
здебільшого твори з виставок і безпосередньо у художників Петербурга,
Москви, Одеси. Місцева преса неодноразово повідомляла про придбання ним
творів І.Айвазовського, І.Рєпіна, І.Левітана, В.Верещагіна І.Шишкіна, М.Ге,
Р.Судковського, одеських художників. У зібранні була колекція вітчизняних
медалей, виробів із слонової кістки, срібла, фарфору, старовинних годинників,
зброї, колекція мініатюри. На початку століття збирач на свій кошт побудував
загальнодоступну галерею. Крім постійної експозиції, у спеціальному
приміщенні пропонував організовувати виставки, концерти і аукціони. Після
смерті мецената музей було закрито [1, 24].
Збиранням і популяризацією творів мистецтва займались одеські
художники. Відомий художник М. Д. Кузнєцов (1850–1929) син заможного
херсонського поміщика, регулярно виїздив за кордон, для знайомства з
сучасним мистецтвом. Не виключено, що початок зібранню був покладений у
1880-х рр., коли він жив у родовому маєтку Степанівці, під Одесою, де
гостювали одеські художники. Тому перші роботи були подаровані господарю.
В Одесі М. Кузнєцов звів будинок майбутнього музею. У зібранні були роботи
німецьких, англійських, голландських, іспанських художників і багато творів
вітчизняного мистецтва. Зокрема твори І.Рєпіна, В.Сєрова, В. Васнєцова,
І. Левітана, В. Полєнова, І. Шишкіна, Р. Судковського, І. Похітонова. Галерея
М. Кузнєцова відіграла певну роль у творчості одеських художників.
Початок колекції одного із засновників Товариства красних мистецтв
О. В. Ганзена (1876 – 1940) поклав його дід по батькові – Л.Ганзен, колишній
саксонський генеральний консул в Одесі, та, почасти, дід по матері – художник
І.Айвазовський. У Ганзенів була значна колекція творів вітчизняних та
зарубіжних художників. Зібрання було започатковане на зламі століть, коли
після років навчання в Петербурзькій академії художеств він навчався в
Мюнхені і Берліні. У ці ж роки він займається створенням музею, купує твори
І.Айвазовського, О.Борисова, І.Бродського, М.Врубеля, М.Реріха, зарубіжних
художників Рембрандта, К.Меньє, Т.Майера, твори майстрів Відродження.
Колекція налічувала майже чотириста картин. Для її розміщення художник
надав один з своїх будинків. Однак музей так і не був відкритий. Причиною
став переїзд Ганзена, у зв’язку з призначенням на службу в Морське
міністерство [2, 27].
Величезна колекція з предметів, різних за часом, функціональним
призначенням і видами мистецтва, належала І. І. Курісу (1840 – 1898), який в
минулому очолював херсонське дворянство. У зібранні були книги з бібліотек
“царських осіб і видатних людей”, історичні документи, перші видання творів
О. Пушкіна, порцелянові вироби, картини Г. Гольбейна, А. Ван Дейка,
Е. Мурильйо, Ф. Буше. Його зібранням користувалися вчені для досліджень і
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публікацій. Після смерті мецената зібрання успадкувала вдова, деякі роботи
вона передала музею Товариства історії та старожитностей [3, 27].
Невеликі приватні зібрання Миколаєва мали здебільшого археологічні
пам’ятки. Образотворче мистецтво представлене окремими творами чи добором
незначної кількості речей, що відповідали інтересам власників, які не були
колекціонерами в прямому розумінні.
Зібрання сім’ї Аркасів, було здобутком кількох поколінь цієї династії,
відомої в Україні. Останній її власник – М. М. Аркас (1852 – 1909) – відомий
діяч і популяризатор національної культури. З 1907 року й до кінця життя
М. Аркас очолював засноване ним Миколаївське товариство “Просвіта”. На
кошти М. Аркаса були побудовані і утримувались школи в селах
Христофорівка та Стара Богданівка. Митець збирав пам’ятки матеріальної
культури, твори народного мистецтва. Відомо, що в його міському будинку
була невеличка колекція козацьких портретів, зібрання західноєвропейського
фарфору, зброя та, головним чином, археологічні предмети античності [12, 21].
Колекція сім’ї мала кілька окремих зібрань. Основу її складали монети,
пам’ятні медалі і жетони З. А. Аркаса (1793 – 1867), археолога-любителя,
історика Чорноморського флоту, знавця античних старожитностей [12, 19].
Іншу частину колекції складали античні предмети, знайдені під час розкопок на
землях аркасівських маєтків, частково – в Ольвії. Започаткував її М. А. Аркас
(1816 – 1881). Він також досліджував відкриті в Ольвії залишки архітектурних
споруд. Збирав М. Аркас документи, книги, карти, плани, пов’язані з історією
заснування міст на землях Північного Причорномор’я. Значна частина колекції
розміщена в Херсонському історичному музеї. Ряд предметів його спадкоємці
передали 1914 року до історичного музею Миколаєва.
Висновки. Отже, меценатство на Півдні мало ряд характерних
особливостей, зумовлених розвитком археології краю, інтересом до збирання
творів мистецтва і старовини, найтіснішими культурними контактами з
європейськими центрами, організацією значної кількості пересувних і місцевих
виставок, створенням громадських і приватних музеїв. А зацікавленість
представників великого капіталу розвитком культури сприяла створенню і
діяльності Товариств красних мистецтв, їх тісному спілкуванню і дружбі з
художниками.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В СИСТЕМІ
МІЖРІВНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Важливою складовою реформи освіти вищої школи, відповідно до
Болонського процесу, є компетентісний підхід, який з стадії осмислення
перейшов у стадію практичної реалізації. Особливе важливим це питання є для
інформаційної сфери, трансформаційні процеси якої надзвичайно динамічні.
Зміни в освітній сфері країни потребують перегляду змісту, форм і
методів підготовки фахівців інформаційної сфери, зокрема трансформації
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бібліотечної професії. Адже бібліотечний фахівець сьогодні стає
інформаціологом, інформаційним брокером, інформаційним аналітиком,
маркетологом, журналістом в бібліотеках, які еволюціонують в інформаційні та
культурно-просвітницькі центри. Отже, в умовах компетентісно-орієнтованої
освіти питання формування професійних компетенцій майбутніх працівників
інформаційної сфери є особливо актуальним.
Слід зазначити, що питання формування професійних компетенцій
бібліотечних працівників досліджували І. Давидова, В. Загуменна, С. Зозуля,
В. Ільганаєва, А. Соляник, А. Чачко та ін.
Проте, аналіз наукової думки щодо формування професійних
компетенцій засвідчує, що дане питання недостатньо висвітлено в аспекті
міжрівневої підготовки фахівців інформаційної сфери, враховуючи особливості
формування на рівнях бакалавр та магістр.
Епоха формування суспільства знань диктує потребу в компетентних в
усіх аспектах професійної діяльності працівників, адже система знань сучасної
освіти пріоритетне значення відводить взаємодії теорії і практики.
Відзначимо, що недостатність такої взаємодії призводить до такого
результату, коли випускник має певні складності в реальній професійній
діяльності. Тому так потрібні зміни в освітній діяльності інформаційних
працівників, які будуть впливати на формування таких компетенцій, які
потрібні на сучасному етапі для практичної діяльності та на перспективу [4,5].
Традиційна вища освіта, як відомо, довгі десятиліття спиралась на
принципи відтворення отриманої інформації, практичні заняття – на діях за
певними зразками. Це ускладнювало професійну діяльність. Молоді фахівці
були
старанними
виконавцями,
дисциплінованими
працівниками,
використовували форми і методи в роботі бібліотек, яких їх навчили у вищій
школі. Так, результати дослідження «Бібліотечна професія: сучасний стан та
перспективи розвитку», проведеному в 1986-1991 рр. (в якому брали участь
викладачі Миколаївського філіалу Київського державного інституту культури –
зараз ВП «Миколаївська філія КНУКіМ») свідчили, що лише невелика частина
працівників бібліотек схильна до інноваційного мислення, є ініціатором нових
починань, адекватно реагує на зміні у суспільстві, здатна до засвоєння новітніх
інформаційних технологій [1].
Але слід відзначити, що кінець XX ст. та початок ХХI ст. вже
характеризується трансформаційними змінами у використанні форм навчання у
вищій школі: змінюються лекційні заняття, збільшується частка практичних
занять, що проводиться безпосередньо в бібліотеці; готуються дипломні роботи
за запропонованими бібліотеками темами, а також і їх захист відбувається на
базі провідних бібліотек.
ХХI ст., що характеризується розвитком інформаційних технологій,
активно вплинуло на потребу у фахівцях, які б могли самостійно мислити,
приймати обґрунтовані рішення, мали б високий рівень ініціативності,
творчості, креативності та здібності самореалізації.
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Певні протиріччя, що склалися, потребують дослідження універсальних і
професійних компетенцій, кожна з груп, а також із їх видів потребує свого
обґрунтування значимості.
Формування професійної компетентності вимагає адаптованих форм
освітньої діяльності, розподілі критеріїв розмежування ступенів бакалаврмагістр в умовах трансформації існуючого типу освіти в компетентісноорієнтований. Вважаємо, що для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
характерними мають бути: знання основ своєї професії, особливості її
трансформації; володіння методами критичного аналізу інформації; реалізація
професійних методів і технологій; вміння оцінювати нову професійну
інформацію, наукові дослідження, можливість впровадження їх результатів у
практику; здібність вирішувати широке коло нетипових завдань; володіти
високим рівнем евристичного мислення; самостійність; адаптивність до
сучасних трансформаційних змін і нових підходів та функцій діяльності.
Для майбутніх магістрів критерії більш широкі: високий рівень знань у
професійній сфері; обізнаність відносно новітніх теорій, методів і технологій;
здібність до самостійної науково-дослідної діяльності (можливість власного
внеску в інформаційно-бібліотечну науку); творчий підхід до реалізації
професійних технологій; здібність самостійно створювати нову інформацію;
готовність здійснювати складні інтелектуальні операції; перспективне
мислення; вміти діяти в змінних обставинах; удосконалення професійної
майстерності, готовність управління власною самоосвітою та ін.
Серед умінь, що охарактеризовані теоретиками і практиками в галузі
бібліотечної сфери, треба звернути увагу на вміння працівників інформаційної
галузі, зокрема бібліотекарів, аналізувати особливості своєї діяльності,
критично усвідомлювати та впроваджувати інновації, прогнозувати результати
діяльності, аналізувати ефективність роботи, володіти методами вирішення
проблем та нетипових ситуацій. Слід відзначити і важливе вміння самостійного
прийняття рішення, вміння формулювати і аргументувати оцінку різної
інформації. На теперішній час вже обов’язковим є вміння використовувати
інформаційні і телекомунікаційні технології, мультимедіа в різних напрямах
бібліотечної діяльності [3].
Змінився перелік компетенцій фахівців інформаційної діяльності в епоху
цифрового громадянства. Майбутні працівники інформаційної сфери, зокрема
за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» повинні
володіти базовими навичками в сфері інформаційних технологій; мати
уявлення про комунікаційні і мережеві технології; знати про веб-сервіси і
технології; знати про різні типи баз даних (бібліографічні, небібліографічні,
статистичні, повнотекстові); мати уявлення про автоматизацію бібліотеки; мати
навички роботи з бібліотечним сайтом, блогом; вміти працювати з соціальними
медіа; володіти навичками роботи з пошуковими системами; бути в курсі
новітніх трендів у сфері інформаційних технологій і цифрових ресурсів; знати
про системи контент менеджменту тощо [3].
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Перелік професійних компетенцій збільшується, увага звертається на такі,
які вкрай необхідні для інформаційного працівника. Здійснюється їх
упорядкування, зокрема на такі групи, як загально професійні компетенції, до
яких відносяться інформаційно-управлінські, інформаційно-правові та
спеціально-професійні, які вміщують відповідно інформаційно-технологічні,
інформаційно-аналітичні як основні. Активно досліджуються і мовнокомунікативні компетенції, які охоплюють комплекс знань, умінь і навичок
правильної організації спілкування. що в сучасних умовах здійснюється
різними способами, використовуючи традиційні та віртуальні канали передачі
інформації.
Таким чином, важливою складовою вищої освіти є формування
професійних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної сфери під час
вивчення фахових дисциплін, обов’язковість формулювання компетенцій не
тільки в цілому до дисципліни, й до кожної теми. Це сформує уявлення
студентів щодо формування конкретних знань, вмінь, навичок, назв конкретних
компетенцій, якими повинні володіти майбутні професіонали. Перелік нових
дисциплін до спеціальності «Інформаційна. бібліотечна та архівна справа» [2]
свідчить про новий підхід до бібліотечної освіти, що буде впливати на
формування нових професійних компетенцій, продиктованих часом.
Розподілене за рівнями бакалавр-магістр формування професійних компетенцій
передбачає здатність фахівця успішно діяти в процесі своєї професійної
діяльності, адаптуватись до трансформаційних змін діяльності бібліотек у
соціумі.
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КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ БІБЛІОТЕЧНОМУ ПРОСТОРІ
Глобальні трансформації сучасного світу здійснили свій вплив і на
бібліотеки, які займають одне з ключових позицій в інформаційній структурі
суспільства. Виступаючи соціальним інститутом, бібліотека зазнає величезних
змін, які, зокрема, змінюють бібліотечний простір, завдання, функції бібліотек,
форми соціокультурної діяльності, бібліотечні ресурси, працівників бібліотеки.
Відзначимо, що бібліотечний простір являє собою комплекс професійних
компонентів, що формують сучасну бібліотеку як соціально-комунікативну
установу, центр соціальнокомунікаційної діяльності. Бібліотечний простір
містить професійний простір (компетенції бібліотекарів, їхню готовність до
впровадження інновацій тощо); інформаційний простір (інформаційно-ресурсну
базу бібліотеки); фізичний простір (створення комфортних умов для
користувачів, бібліотечний інтер’єр, зонування бібліотечного простору).
Питання комунікацій у бібліотечному просторі досліджували Н. Грабар,
І. Давидова, Н. Каліберда, В. Ільганаєва, О. Мар’їна, А. Струнгар, Г. Шемаєва
та ін.
Змінюються комунікації сучасного бібліотечного простору. Бібліотека
має рухатися до активізації соціокультурної діяльності, розвиватися як центр
креативних проектів, зустрічей і комунікацій. «Книгозбірням потрібно не лише
забезпечувати максимальний обсяг інформації з вільним і рівним доступом до
неї, а створювати комфортне інтелектуальне середовище, здатне залучати і
виховувати нові покоління читачів» [7, с. 20].
Бібліотека створює для користувачів нове поле вибору інформації,
організує інформаційно-комунікаційне середовище, що сприяє творчому
розвитку людини. Визначаючи особливості комунікації в сучасному
бібліотечному просторі, необхідно відзначити, що бібліотека є простором
спілкування з багаторічним досвідом даного феномену. Сучасна бібліотека в
період розвитку комунікаційного суспільства повинна створювати
комунікативно-орієнтований простір, що спонукав би користувача до
неформального спілкування з працівниками бібліотеки, іншими користувачами,
із запрошеними фахівцями з різних сфер діяльності (науковцями, акторами,
лікарями, працівниками ІТ-компаній, музикантами, краєзнавцями тощо) та
власне з документами (книгами, електронними документами, виставками
документів із архівних та музейних фондів).
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Грабар Н. у своїй монографії відзначає, що «комунікація спирається на
надзвичайно важливі цілі – взаємопорозуміння і взаємодію та могутній мотив –
потребу в соціалізації [2, с. 14], яка являє собою процес в передачі суспільством
соціального історичного досвіду, символів, цінносте і норм, а також засвоєння
їх індивідом. Отже, бібліотекар безпосередньо бере участь у соціалізації,
залучаючи людей до цінностей культури, стає публічною людиною, яка
спілкується.
У сучасній моделі суспільства знань в бібліотеці повинно поєднуватися
традиційне бібліотечне обслуговування і сервіси електронної бібліотеки. Серед
нових підходів до розвитку бібліотечної справи та, зокрема, комунікацій у
бібліотечному просторі, фахівці називають синергетичний підхід [4,7], який
полягає у розвитку бібліотеки через надходження до неї зовнішньої інформації
та готовності її співробітників до обумовлених новою інформацією
трансформаційних процесів.
Значимими у сучасному бібліотечному просторі є віртуальні комунікації
[5,6]. Змінилися формати комунікацій у зв’язку із засвоєнням нових
інформаційно-комунікаційних технологій: використання електронної пошти,
скайпу, Інтернет, сайтів бібліотек, блогів, соціальних мереж, вебінарів та ін. Ці
формати, безумовно, мають свої переваги, але поряд з цим, дослідники
визначають, що бібліотекам характерна інерційна адаптація до використання
розмаїття форм віртуальної комунікації, пояснюючи це професійним
консерватизмом, складністю технологічних і організаційних інновацій,
психологічними чинниками, складом працівників бібліотек, їх рівнем освіти та
підготовки до таких змін.
На думку О. Мар’їної, адаптація бібліотек до цифрового медіасередовища
стає необхідністю та шансом, який потрібно реалізувати системно і в стислі
терміни, керуючись при цьому не тільки технологічною та економічною
доцільністю, але і соціальною значимістю бібліотечно-інформаційної сфери
діяльності в умовах розширення інформаційного простору [6]. Вона наголошує,
що перед бібліотечним співтовариством постає завдання створити нові умови
комунікації, які служили б цілям розуміння, орієнтації та розваги окремих
користувачів. Бібліотекам, бажаючим вступити в віртуальний цифровий
простір, важливо сформувати стратегію розвитку «свого» нового
комунікаційного середовища: змінити орієнтацію діяльності в медіа середовищі
по створенню контенту на дослідження інформаційних потреб користувачів;
позиціонувати себе як надійне та безпечне джерело інформації,
використовуючи для цього всі продукти та послуги, здатні запропонувати
аудиторії більш глибоку і цікаву концепцію самореалізації.
Найбільшого поширення у бібліотеках набувають нові технології та
форми електронного інформаційного обслуговування користувачів, основним
завданням яких є забезпечення наукових, освітніх, культурних потреб
споживачів інформації шляхом підготовки та представлення на бібліотечних
веб-сайтах матеріалів науково-інформаційного, довідкового, тематичного,
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консультаційного, науково-методичного характеру. У НБУВ на основі
спеціальних
програмно-технологічних
розробок,
для
вирішення
багатоаспектних завдань, пов’язаних з оптимізацією інформаційного
обслуговування, започатковано комплекс електронних послуг, – інформаційнобібліографічний сервіс «Віртуальна довідка»; інформаційний ресурс
«Тематичний інтернет-навігатор»; інформаційний ресурс «Джерела наукової
інформації»;інформаційний ресурс «Наукові реферативні огляди» [3]. Також
слід відзначити, що в бібліотеках створюються багаторівневі моделі з зонами
роботи, відпочинку, форми мерчандайзингу, що також активно впливає на
комунікації в бібліотеках. Забезпечення більш широкого використання
сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій у бібліотеках дасть
їм змогу підвищити суспільний статус, розширити свої функції як за рахунок
забезпечення доступу до інформації, так і організації віртуального спілкування
читачів у світовому інформаційному просторі [1].
На сучасному етапі суспільні трансформації впливають на бібліотеки
настільки рішуче, що змінюють не лише всю систему бібліотечної роботи і
бібліотечних ресурсів, але й вперше ставлять питання про «межі» бібліотечного
простору і самих основ існування традиційних бібліотек та їхніх функцій.
Визначені вектори розвитку сучасної бібліотеки: бібліотека – центр культурних
комунікацій та безперервної освіти; бібліотека – центр нових інформаційних
технологій; бібліотека – центр суспільного життя громади; бібліотека –
відкритий комфортний простір для місцевої громади.
Отже, сучасні бібліотеки покликані створювати гармонійний
комунікаційний простір для суспільної взаємодії, формування активних
громадян та ціннісних орієнтирів суспільства, активно включатися у процеси
економічного і соціального розвитку місцевих громад. Користувач повинен
бачити в бібліотеці співзвучний часу інформаційний центр.
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кандидат педагогічних наук,
в.о. професора кафедри музичного
мистецтва ВП «МФ КНУКіМ»,
м. Миколаїв
ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ПРАКСЕОЛОГІЧНА
СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
КЕРІВНИКА ХОРОВОГО КОЛЕКТИВА
Сьогодні в галузі освіти надзвичайною актуальністю є проблема
підготовки висококваліфікованого керівника творчого колектива. На жаль,
сучасна молодь не завжди шанує гуманістичні ідеали, які пропагуються
високохудожніми творами музичного мистецтва. Справитися з цією ситуацією
може лише добре підготовлений керівник творчого колективу. Й тому
формуванню музичної культури у майбутніх фахівців шляхом сучасної
мистецької освіти має надаватися особлива увага.
На якість професійної музичної освіти, а саме на рівень фахових знань та
індивідуальних мистецьких потреб студентів-музикантів впливає формування
практичних вмінь та теоретичних знань у процесі вивчення музичних
дисциплін. «Хорове диригування» є однією з провідних дисциплін підготовки
сучасного керівника творчого колектива, а інтерпретаційний аспект
диригентсько-хорового виконавства – один з основних унікальних явищ
музичної культури, який здатен впливати на професійне формування
кваліфікованого керівника хорового колективу. Це явище музичної культури
ми спробуємо дослідтити як мануальне моделювання образного задуму
хормейстера.
Слід зазначити, що на сьогодні першочерговим постає питання
визначення істинної природи мистецтва диригування хором, його сутності,
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загальних та специфічних мистецьких закономірностей, питання розкриття
творчої взаємодії диригента і хорового колективу.
Особистісний фактор у музичному виконавстві прямо й безпосередньо
пов’язаний з поняттям «інтерпретація». Інтерпретація хорової музики
диригентом-хормейстером – це дещо більш суттєве, ніж лише управління
хором. Це – художня діяльність. Диригент-хормейстер управляє не лише хором
або музикою, а колективним музичним виконавством відповідно до власного
художнього задуму. При цьому мається на увазі й художня форма управління.
Диригентська функція управління художньою стороною хорового виконавства
забезпечує саме інтерпретацію реального звучання музики.
Психологи часто використовують поняття «моделювання» стосовно тих
або інших психічних процесів, у тому числі – емоцій. Однак ми розглядатимемо
художнє моделювання мистецького явища, що існує потенційно – моделювання
музики, яка уявно звучить у свідомості диригента-хормейстера, а, відповідно, й
про художні емоції.
Під таким моделюванням розуміється як мануальне відтворення
характерних рис емоційно-образного змісту музики, так і основних параметрів
її ірреальної художньої звукової форми – виразових засобів (елементів).
Останнє обумовлює непересічну структуру мистецтва хорового диригування,
специфіку явища в цілому, що й визначається як художня модель уявного
звучання музики.
К. Ольхов визначив диригування як «своєрідний переклад музики на мову
жестів і міміки, переклад звукового образу в зоровий з метою управління
колективним виконанням» 1, с. 22. Але створення зорового пластичного
художнього образу неможливе за допомогою одних лише жестів і міміки, як
неможливе створення хореографічного художнього образу без виразних рухів.
Розуміючи це і намагаючись вирішити дане протиріччя, Ольхов пише: «Можна
сказати, що міміка головним чином передає необхідний емоційний стан, а рухи
рук управляють технічними деталями виконання» 1, с. 23.
Як техніка ораторського мистецтва виховується не стільки граматикою,
скільки високими зразками словесного мовлення, так й істинна, художня
техніка диригування – носій інтерпретаційного начала – виховується передусім
високими зразками музичного мистецтва. При цьому диригентська «граматика»
– ремесло – теж необхідна. Проте, слабке місце усіх правил і вправ в тому, що
вони безсилі навчити живої мови, в тому числі й диригентської, яка формується
лише у практичній художній діяльності.
Механістична «правильність» виконання того або іншого технічного
прийому немислима навіть на початковій стадії навчання мистецтва
диригування. Ще Ж. Новерр писав: «Якщо навіть картина нарисована за всіма
правилами, в ній може не міститися а ні смаку, а ні вишуканості, а ні
правдивості» 2, с. 71.
Наведена думка видатного критика є особливо актуальною для
диригентсько-хорової професії, повної протиріч і парадоксів. «Диригент –
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роздатчик вступів, інформатор музики, технічний визначник і хранитель темпів
і тільки, диригент, чиї обов’язки – “дати раз” і показати “голосніше – тихіше”, –
без такого диригента можна обійтися» 3, с. 73, – пише Б. Покровський.
У нашому випадку мова йде про чуттєве пізнання співаками хору
диригентського суб’єктивного музичного образу, уявного трактування
виконуваної музики через сприйняття та переживання його мануального,
міміко-пластичного мистецтва, основою якого є художня модель цієї музики.
Матеріал для побудови художньої моделі обов’язково співпадає з
матеріалом того або іншого виду мистецтва, у нашому випадку – мімікопластичним. Мануальна модель виступає як «представник», «заступник»
оригіналу – музики, що звучить в уяві – у диригентсько-хоровій практиці, а сам
процес художнього моделювання включає до себе як раціональне, так і
емоційне начала.
Виходячи з вище зазначеного, слід визнати, що диригентська мануальна
модель є результатом своєрідного синтезу наукового (логічного) та художнього
(образного) мислення, результатом аналітичного і одночасно емоційного
осягнення музичного твору. Концертне диригування, що включає у якості
основи зразкову модель хорової музики, є одним з непрямих критеріїв
художності хорового виконавства. По ньому у значній мірі можна судити про
неординарність творчого мислення, унікальність конкретного художнього
задуму диригента-хормейстера.
Мануальна модель музики постає як зв’язуюча, допоміжна ланка між
художнім задумом диригента і вокально-виконавськими діями співаків хору.
Мануальна модель музики не є механічним рухово-пластичним
дублікатом музичного образу. З одного боку, слід визнати ескізний характер
мистецтва диригування, з іншого – його творчий характер (художнє сполучення
пластики та музики), що особливо помітно виявляється при моделюванні
сутності музичного образу, його емоційно-смислового змісту.
Цілісність мануального відтворення уявного звучання музики полягає у її
цілісному, формо-змістовному розумінні. Мова йде про створення мануального
аналогу основних виразових елементів звукової форми музики, а також про
відповідний художньо-пластичний вираз її чуттєвої експресії звучання –
емоційного змісту.
Е. Ансерме писав, що жест диригента передає не музику, а лише її
«внутрішнє начало» 4, с. 13. Проте, усе ж таки диригент-хормейстер
повідомляє через це начало емоційно-змістовну сутність музики. Останнє
пов’язане з тим, що він свідомо, а часом й інтуїтивно ідентифікує цілісний
музичний образ з його пластичним еквівалентом, при цьому довільно або
мимоволі створюючи мануальний аналог, подібність не лише звукової
структури, але й почуттєвої експресії музики.
Отже, мануальне моделювання музики містить у собі два найважливіші
взаємопов’язані аспекти – відтворювально-інформаційний (виявлення основних
елементів звукової форми музики) та інформаційно-творчий (виявлення її
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сутнісного емоційного змісту). Якщо перший аспект включає як мінімум
тактування (відображення метро-ритму, темпу і деяких інших виразових
елементів музики), то другий аспект передбачає пластику і експресію жесту
(вираз динамічного емоційно-образного характеру музики). На думку
В. Медушевського, емоційний образ відносно моделювання емоцій в музиці, це
«не сполучення прийомів, але гнучка, жива структура» 5, с. 23. Те ж саме
можна сказати й про пластичний емоційний образ у диригуванні – художню
модель. Лише в цьому випадку мистецтво диригування як мануальна модель
уявного звучання музики перетворюється на художній інструмент впливу з
боку диригента-хормейстера та предмет чуттєвого пізнання з боку співаків
хору.
Мистецтво диригування як музично-пластична діяльність представляє
собою складний процес, що включає у себе інтелектуальний, емоційний,
вольовий, слуховий та моторний компоненти, які тісно пов’язані між собою.
Ясне внутрішнє відчуття хорової музики, доволі чітке звукообразне уявлення як
в цілому, так і в деталях (характер звуковидобування, вокальна манера і т. ін), є
необхідною умовою формування тих або інших мануальних виразних рухів,
відчуття їх внутрішньої наповненості.
Для успішного мануального моделювання певних сторін, якостей і
властивостей хорової музики важливо мати чітку художню концепцію її
виконання – своєрідну інтерпретаційну гіпотезу, тобто трактовку музики. Лише
глибоко продумане майбутнє виконання хорового твору, достатньо яскраві
музично-виконавські вокальні (інтерпретаційні) уявлення диригентахормейстера визначають виникнення відповідних до них моторно-пластичних
відчуттів.
Мануальна модель у диригентсько-хоровому мистецтві народжується
саме в результаті музично-пластичного мислення диригента. Інша складова
виразно-образного диригування – технічна майстерність, тобто мануальнопластичний професіоналізм. Саме диригентське художнє мислення, помножене
на мануально-технічну майстерність, забезпечує виразно-образне диригування,
яке емоційно впливає на музичну свідомість і підсвідомість співаків хору.
Таким чином, у структурі художньо-творчої діяльності диригента-хормейстера
окреслюються принаймні два взаємопов’язані начала – програмуюче, яке
визначає формування музично-слухових і зорово-пластичних уявлень, та
реалізуюче, спрямоване на матеріалізацію цих уявлень у конкретні рухові акти.
Мануальна модель в умовному розумінні є рухомою проекцією музики у
просторі. Оскільки головними носіями музичного змісту є висотні та ритмічні
співвідношення звуків, то вони виявляються основою не лише слухових
уявлень, але й рухових відчуттів. Звідси виходить наступне визначення:
диригентські рухи – це спеціально відпрацьовані у процесі навчання і творчої
практики виразні, пластичні рухи-дії, яким властивий інтонаційно-ритмічний та
емоційно-одухотворений зміст, що обумовлений виконуваною музикою.
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Мистецтво диригування засноване передусім на художньо-смислових
рухах-діях. У процесі мануального моделювання уявного звучання музики
остання своєрідно об’єктивується в інакшій художньо-семіотичній системі і,
тим самим, конкретизується у реальних рухах-діях. Художня техніка диригента
хору, умовно кажучи, виявляється конкретною матеріальною формою
мануально-пластичного образу, подібного до музичного.
Диригентська художня техніка (модель музики) має співтворчий характер
і в процесі свого формування відіграє певну роль щодо кінцевого становлення і
конкретизації уявного музичного образу, адже останній зароджується і
розвивається одночасно у слуховізуальній і психофізіологічній сферах
диригента-хормейстера. Так, у співставленні почутого уявлення з уявленням
побаченим відбувається уточнення і корекція як вокально-музичних намірів,
так і мануальних засобів їх здійснення.
Далі модель як динамічне, процесуальне явище виходить на рівень
художньо-прикладної форми музичної діяльності – етап «взаємодії» з хоровим
колективом із властивою їй коригуючою функцією диригента хормейстера, і
тим самим переростає межі власне моделі.
Від уявної трактовки, тлумачення музики диригентом-хормейстером – до
її мануально-пластичної моделі, тобто – до мистецтва диригування
(управління), що несе інтерпретаційне начало, а від нього – до фактичної
інтерпретації виконуваної хором музики, тобто до реальної музичної практики,
– таким є «діалектичний шлях пізнання істини», сутності феномену
диригування хором. У цьому перефразованому тезисі з натяком на відомий
вислів класика вбачається принципова функція мануального мистецтва
диригування хором – об’єднуюча.
Неможливо висловити художній образ, його емоційний зміст поза
відповідним психічним станом диригента. Емоції – психологічне явище,
властиве людині, а не мистецтву, яке лише викликає їх в людині.
Нотний текст є своєрідною типізацією звукових образів; він створює
нотну схему як носій найсуттєвіших сторін хорової композиції. Диригування,
навпаки, будучи динам ічним художнім процесом, фактично «розшифровує»
хорову партитуру у зворотному напрямі. Воно одночасно виявляє як художню
ідею композитора у формі образно-пластичних рухів, так і суб’єктивні художні
наміри диригента-хормейстера. Якщо нотний текст, фіксуючи істотні якості
музики, в результаті дає її схему, то мануальне мистецтво диригування
відтворює хоча й неповний, приблизний, проте усе ж художній образ
майбутньої вокально-звукової реальності.
Одже, художньо-мануальна модель створюється за допомогою руховопластичних дій на основі уявлення про цілісність відтворюваного художнього
образу. Художня техніка диригента-хормейстера є носієм мануальнопластичної образності, яка обумовлена виконуваною музикою.
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ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ
БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Нині гостро перед суспільством постало питання про забезпечення
соціальної безпеки. Її ціннісні основи, які лежать в площині культури стають
стратегічним орієнтиром України досягнення сталого розвитку. Саме культурні
цінності нині виступають вагомими чинниками безпеки українського
суспільства. Культурологічний підхід до розвитку суспільства передбачає
виховання освіченої, культурної особистості, що володіє основними
елементами політичної, художньо-естетичної, фізичної культури, культури
праці, відпочинку, поведінки, мови, сімейних відносин [2, с. 241].
Розглянемо основні тенденції інфраструктурного забезпечення у сфері
культури України.
Інфраструктурне забезпечення сфери культури нині в Україні
представлена 17,1 тис. од. закладами клубного типу, 17 тис. од. масових та
універсальних бібліотек, 576 музеями, 112 професійними театрами та
76 концертними організаціями. Впродовж 201’0 - 2016 рр. скоротилася на 4,5 %
мережа закладів культури клубного типу, на 8,7 % масових та універсальних
бібліотек, на 12,5 % мережа професійних театрів. Найсуттєвіших позитивних
змін зазнало інфраструктурне забезпечення музеїв, яке розширилося на 12,7 %.
Серед усіх закладів культури і мистецтв в Україні найпоширенішими
залишаються масові та універсальні бібліотеки та клубні заклади.
Слід зазначити, що скорочення мережі закладів культури та мистецтв за
досліджуваний період призвів до зменшення відвідуваності цих закладів.
167

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Спостерігається тенденція до зменшення на 21,3 % відвідуваності населенням
музеїв, на 33,3 % концертів (табл.1).
Таблиця 1 – Відвідування населенням України закладів культури і
мистецтв
(на 100 осіб)
2016 до 2010,
Заклади культури
2010 2011 2014 2015 2016
%
Музеїв
47
48
49
35 37
78,7
Театрів
Концертних
організацій

14

15

13

13

14

100

9

9

6

6

6

66,6

Джерело[2, с. 7]

На початок 2017 р. значна частина приміщень масових та універсальних
бібліотек розміщена у будівлях, які не відповідають сучасним вимогам. Так, у
2016 р. в Україні 9,1% 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 Київській (1,4%), Миколаївській (1%) та Херсонській (0,8 %)
областях.
Серед об’єктів культури та мистецтв важливу роль відіграють музеї. Саме
вони сприяють відтворенню ремесел, передають традиції, художні навички
іншим поколінням, формують історичну свідомість та пам’ять, допомагають
людям засвоїти нову інформації. Сучасний музей став соціальним інститутом,
який залучає широкі верстви населення до світу культури і соціальнокультурної творчості. Він інтегрує в собі науково-дослідні, охороннореставраційні, художньо-експозиційні та культурно-просвітницькі функції.
Кількість музеїв в Україні щороку збільшується. З’являються нові музеї. На
початок 2017 р. в Україні функціонувало 576 музеїв. Загальна площа музеїв
нині складає 83420,1 тис. м2.
Окрім Києва, музеями багаті Полтавська, Івано-Франківська, Харківська,
Чернігівська області. Слід зазначити, що більшість музеїв підпорядковані
місцевим органам влади (65,7 %). Тільки 45 музеїв є національними. З усіх
музеїв, що нині функціонують в Україні, найбільша кількість історичних – 190
одиниць. Негативним фактором є те, що музеїв науково-технічного профілю в
Україні немає взагалі. Слід зазначити, що в багатьох областях України
відкрилися школи ліплення, глиняної іграшки, історичні види ремесел. Музеї
України представлені трьома формами власності - державною, комунальною та
приватною. Так, у м. Києві функціонує 20 державних музеїв. А в Закарпатській,
Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Чернівецькій областях
музеїв державної форми власності немає. Музеї завжди славилися своїми
фондами та можливістю доступу до них населення. Загальна кількість
предметів основного фонду музеїв України становить 11,5 млн одиниць, з яких
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2,1 млн зосереджено у музеях Києва та 1,2 млн – Львівської області. Основні
фонди музеїв постійно поповнюються. Частина вибуває у зв’язку з високою
зношеністю. Скажімо, впродовж 2011 р. до музеїв надійшло 211,4 тис. одиниць,
а вибуло 1,5 тис. Однією з основних проблем в діяльності музеїв у державі є
старіння основних фондів. Так у 2016 р. 9,1 % основних фондів музеїв
потребували реставрації.
Важливими об’єктами закладів культури та мистецтв є клубні заклади.
Нині в Україні їх налічується 94,9 тис. од. Матеріали досліджень вказують, що
велика кількість функціонуючих клубних закладів потребує значного
оновлення матеріально-технічної бази. Так, у 2016 р. 31,7 % закладів
потребувало капітального ремонту, а 2,3 % закладів перебували в аварійному
стані. Найбільша кількість клубів, які знаходяться в аварійному стані
зосереджено в Миколаївській області – 9,4 %. Проте, скажімо, у Рівненській
області таких закладів немає.
Розвиток мережі театрів в Україні за досліджуваний період відбувається
суперечливо. Спостерігається урізноманітнення та розширення культурної
діяльності, що є результатом демократичних змін, економічних реформ та
надання свободи творчості. Матеріали досліджень вказують на те, що в Україні
на початок 2017 р. функціонувало 117 театрів, з них 39 театрів – драматичних,
30 – музично-драматичних, 29 – лялькових, 25 – дитячих, 7 – музичної комедії
та мініатюр, 6 – опери та балету.
Таким чином, матеріали досліджень вказують на те, що в Україні має
місце відбувається руйнація культурних об’єктів, що зумовлює руйнацію й
культурного середовища. Вважаємо, що заклади культури можуть і повинні
сприяти безпечному середовищу перебування громадянина. Їм ми
ідентифікуємо виховну функцію, реалізація якої сприяє задоволенню духовних
потреб людини та досягненню її життєвих цілей.
Список використаних джерел:
1.
Куценко В.І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку /
Куценко В.І., Удовиченко В.П. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. – 652
с.
2.
Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2017
році [стат. збірник]. - К.: Держкомстат України, 2017. – 89 с.
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Тіщенко К.С.,
старший лаборант кафедри музичного
мистецтва, ВП «МФКНУКіМ», м. Миколаїв
ІНОВАЦІЙНІ МЕТОДИ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У
КОНТЕКСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ
В сучасному середовищі важко вигадати нові форми роботи з читачами,
та їх можна запозичити з інших сфер. Так бібліотека, виконуючи виховну
функцію, включається в освітній процес.
Превентивне виховання особистості – це ряд заходів, які спрямованні на
досягнення максимально позитивного ефекту в процесі соціалізації дитини,
запобіганню впливу негативних факторів шляхом ранньої діагностики проблем
емоційного, психологічного, фізичного плану.
Основне направлення превентивного виховання збігаються з
направленістю бібліотечного обслуговування:

формування навичок здорового способу життя;

правове виховання;

формування позитивних якостей особистості;

морально-естетичне виховання.
Бібліотечний осередок стає перехідним етапом від дитячого садка до
шкільної лави. Сучасна бібліотека – це бібліотека «без кордонів».Здатність
виходити за межі комфортної зони та привчати у ранньому шкільному віці
дитину до книги – справжній талант бібліотечних працівників.
Дослідники в галузі педагогіки, А.С. Макаренко, С.Т. Шацький
сформували і займались розвитком основних принципів, форм і методів роботи
з важковиховуваними дітьми.
Колектив, що має виховну спрямованість, за А.С. Макаренко містить
наступні ознаки:
-чітко визначену спільну ціль, зрозумілу усім учасникам. при вихованні
проблемних дітей головна увага приділяється формуванню конкретних задач,
одні з яких дитина може виконати одразу інші довгострокові.
- відчуття захищеності. для розкриття внутрішніх страхів необхідно
знаходитись у безпечному оточенні. проблема з якою зустрічаються кожен 2
школяр і яку може вирішити бібліотека.
- соціалізація або зв'язок дитячого колективу з іншими членами
суспільства. для дитини важливо відчувати себе необхідною ланкою якогось
процесу, це впливає на формування її соціальної відповідальності.
- вихователь є центром і двигуном всього колективу. у випадку
інноваційної роботи, цю роль бере на себе бібліотекар, що має креативне
бачення і світосприйняття, може вільно спілкуватись з дітьми.
В.Н. Сорока-Росинський сформував принципи нової поведінки,що
спрямована на превентивні засади:
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1.
Перехід від примусу до принципу добровільності. Нажаль,у на час
більшість людей нехтують бібліотекою, це передається дітям. Перше
знайомство з цим закладом відбувається лише 1 вересня, але воно не передає
всієї глибини необхідності відвідування бібліотек. Заохочення спочатку до
візитів у бібліотеку, потім до активної участі та читанню книг може проходити
у якості системи бонусів, які надає бібліотека.
2.
Постановка мети для кожного і для всіх. Знаходячись в одному
просторі діти можуть формуватися по-різному, маючи одну мету на всіх,вони
шукатимуть нових методів її втілення.
3.
Навчання – головна зброя перевиховання. Лише освічене
суспільство здатне обійти негативні чинники.
Система заходів, які проводять бібліотечні установи містять: тижні права,
здоров’я, тренінги з розвитку особистості, масові заходи тощо.
Інноваційними у цьому векторі мають стати підходи до подачі
інформації. За статистикою, монолог (бібліографічний огляд, опис виставки, як
класичні форми роботи) є ефективним не більш ніж у 60% у випадку
зацікавленої аудиторії. Для активізації дітей потрібен діалог з елементами гри.
Рольова гра, у якості інтерактивного методу може використовуватись
бібліотекарем для ранньої діагностики емоційногостану маленьких читачів.
Образна передача емоцій допомагає розкрити внутрішні переживання та
страхи.
«Бібліотека майбутнього» має можливість спілкування з читачами
дистанційно за допомогою веб-ресурсів, мережі Інтернет. Оперативність,
можливість користуватись необхідною інформацією у будь який час стає
пріоритетним фактором.
Бібліотека повинна зруйнувати стереотип тихого місця.Виходячи на
новий рівень мобільного обслуговування, вона може обслуговувати читачів у
гнучкому графіку та будь де. «Перевернуте навчання» (активне) служитиме
фундаментом для формування нових інтересів молоді.
Рекламне забезпечення та пропаганда у соцмережах. Швидкісний потік
інформації,що отримує покоління Z,формує короткострокову пам'ять
споживачів: вони швидко забувають про необхідність звертатись до інших
ресурсів окрім вже відомих.Використання мультимедійного обладнання сприяє
збільшенню попиту.
Створення бібліотечного осередку не в якості окремого структурного
підрозділу, а його залучення до загальноосвітнього процесу, сприятиме
популяризації бібліотеки. Дитячі, юнацькі, шкільні бібліотеки мають усі
необхідні умови, щоб конкурувати з додатковими послугами освітнього
процесу. Суспільство погоджується витрачати кошти для поглибленого
навчання своїх нащадків. Репетитори, зайняття після уроків, усе це існує у
освітній системі. Але за наявності бібліотекара-вихователя можна створити
клуби за інтересами. Такі організації повинні діяти при шкільних бібліотеках та
нести не лише освітню, але і пізнавальну функції. Одним із факторів, що
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включає превентивне виховання є запобігання впливу зовнішнього шкідливого
середовища на дитину. Свого роду «ізоляція» особистості від впливу «вулиці».
Для підлітків, бібліотека має стати джерелом таємного знання. Цікавий
метод– інтелектуальні загадки по типу «секретних кімнат». Постановка
проблемного питання перед прочитанням твору, пошук схованого сенсу
поглибить інтерес до літератури. У якості проведення одного з видів масових
заходів на базі бібліотеки можна організувати квест з логічними завданнями та
ланцюгом загадок.
Зміна робочих зон, сприятиме активізації мозкової діяльності, фіксація
уваги при викладанні схожого матеріалу на заняттях та у приміщенні
бібліотеки поглиблює ефект пам’яті, допомагає засвоювати інформацію
різнопланово.
Самоосвіта, як фактор самостійного вибору втілюється через перегляд
бібліотечних фондів, аналіз наявної інформації та одночасно дозволяє рухатись
самостійно обираючи вектор досліджень надає свободу вибору.
Так, залучаючи інноваційні методи, які використовуються у різних
напрямках діяльності: розважальній та освітній сферах, бібліотека може
створити простір для превентивного виховання, для збільшення попиту до своїх
послуг та удосконалення системи бібліотечного обслуговування.
Список використаних джерел:
1.
Макаренко А. С. Методика виховання / А. С. Макаренко // Тво-ри :
у 7 т. — К., 1954. — Т. 5. — С. 97 —119.
2.
Практическаяпсиходиагностика. Методики и тесты : учеб. пособие /
ред.-сост. Райгородский Д. Я. – Самара : Бахрах, 2000. – 672 с.
Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / за ред. Капської А.
Й. — К. : Центр навч. л-ри, 2004. —352 с.
Фастовець О.О.,
к.пед.н., доцент кафедри туризму,
Національний університет фізичного
виховання та спорту України, Київ
ТУРИЗМ ДО ОБ’ЄКТІВ СПАДЩИНИЯК ІНІЦІАТИВА РОКУ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ЄВРОПІ
ОголошенняРади Європи 2018 р. як «Європейський рік культурної
спадщини», обумовило значну увагу до представлення різноманітності
культурної спадщини та її значення у формуванні відчуття загальної
ідентичності та майбутнього Європи.Метою основних заходів стало
підвищення усвідомлення про соціальну та економічну важливість культурної
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спадщини.Проведення запланованих акцій сприятиме залученню до цього
процесу різнихверств населення (дітей та молоді, членів місцевих спільнот та
людей, далеких від культурного життя) з метою формування в них відчуття
єдності колективної пам’яті та ідентичності громадян Європи.
Євроінтеграційний вектор України, її приєднання до європейських та
міжнародних конвенцій є головними факторами розвитку вітчизняної освіти,
культурної спадщини України в сучасних соціально-економічних умовах науки,
її закономірного залучення до загальносвітової культурної політики,
визначальними рисами якої є піклування про свою культурну й природну
спадщину, активне використання її для розвитку країни, гідне представлення
всьому світу, примноження її багатства та передача майбутнім поколінням.
Наприклад, Центр Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в рамках проекту з
розвитку освітніх програм щодо інформування підростаючого покоління про
унікальні цінності пам’яток природи й культури та залучення молоді до
практичної діяльності зі збереження всесвітньої спадщини підготовив
методичний посібник «Всесвітня спадщина в руках молодих»; його
перекладено різними мовами. [1,c.68]
Культурна спадщина обумовлює зростання доходів та створює робочі
місця в містах та регіонах. Більше 7,8 млн. робочих місць в Євросоюзі
опосередковано пов’язано із спадщиною (наприклад, в туризмі, безпеці).
Безпосередньо більше 300 тис. осіб зайняті у сфері культурної спадщини.
На території Європи сконцентровано майже половина (453) пам’яток
Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 8 з 10 європейців вважають що
культурна спадщина важлива не лише для них особисто, але і для їхнього
суспільства, регіону, країни та Євросоюзу в цілому. Абсолютна більшість
людей починають відчувати гордість за об’єкти культурної спадщини, які
знаходяться в їхніх країнах або інших державах ЄС. Більше 7 з 10 європейців
також погоджуються, щоспадщинасприяє покращенню якості їхжиття. 9 з 10
осіб вважають, що культурну спадщину необхідно викладати у школах, а 3/4
європейців вважають, що держави-члениЄвросоюзу, а також органи управління
Євросоюзом повинні виділяти більше ресурсів для захисту Європейської
культурної спадщини.
В умовах збільшення загрози руйнування спадщини, особливо у зонах
конфлікту, Єврокомісія вважає важливим проголосити 10 основних ініціатив
Року культурної спадщини в Європі, які сконцентровані у 4 основних
напрямах: залучення, стійкість, захист,інновації. У таблиці 1 наведені основні
ініціативи Єврокомісії щодо Року культурної спадщини в Європі.
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Таблиця 1
Ініціативи Року культурної спадщини в Європі
Напрями

Основні ініціативи

1 Залучення Спадщина – загальне, що належить усім
Спадщина в школі – діти відкривають для себе найцінніші
об’єкти спадщини та традиції
Молодь для спадщини – молодь надає спадщини друге життя
2 Стійкість Спадщина в ситуації трансформації – пристосування
індустріальних споруд, релігійних будівель та військових
об’єктів та ландшафту
Туризм та спадщина – відповідальний туризм до об’єктів
культурної спадщини
3 Захист
Дбайливе ставлення до спадщини – розробка стандартів по
роботі із спадщиною
Спадщина у небезпеці – боротьба з незаконним обігом
культурних цінностей та управління ризиками
4 Інновації Навички, пов’язані із спадиною – покращення освіта та
навчання традиційним та новим професіям
Все для спадщини – підтримка соціальних ініціатив, участь
громадян та спільноти
Наука для спадщини – дослідження, інновації, наука та
технології під час спадщини
Серед основних ініціатив важливе місце належить розвитку
«відповідального» туризму до об’єктів культурної спадщини. Необхідність
відповідального ставлення до культурної спадщини в Україні актуалізується у
зв’язку з складними політичними та економічними умовами, змінами попиту
потенційних споживачів послуг сфери туризму. У сучасних туристів
відбувається зміна мотивації від лише набуття знань до поглибленого
знайомства з культурно-історичними або природними атракціями, у першу
чергу з унікальними об’єктами, що включені до Списку ЮНЕСКО.
Разом з тим, необхідно зазначити, що в цілому туристична діяльність в
країнах Європи (і в Україні) повинна здійснюватися на засадах збалансованого
розвитку.Наприклад, відомий європейський туристичний оператор TUI в межах
програми makeadifference(бути відповідальним) в рамках спеціальної програми
«Колекція» організує 10 мільйонів «зелених та відповідальних» подорожей на
рік, які не завдають шкоди довкіллю та сприяють допомозі населенню.
Компанія здійснила опитування 4 тисяч відпочиваючих на восьми великих
ринках. Результати свідчать, що: один з двох забронював би більш екологічно
відповідальну подорож, якщоб вона була доступною; двоє з трьох змінили б
свою поведінку на відпочинку, якщо б це було корисно для довкілля; двоє з
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трьох зазначили, що бажано туристичним компаніям бути більш прозорими у
питаннях соціальної та екологічної відповідальності їх маршрутів[2, с.233].
Культурна спадщина є матеріальною та духовною основою виокремлення
виду туризму –культурний туризм. Під терміном «культурний туризм»
прийнято розуміти туризм із метою ознайомлення та пізнання культурної
спадщини різних країн та народів. Поняття «культурний туризм» широко
почали використовувати після конференції ICOMOS – Міжнародної Ради
пам’яток та історичних міст у Брюсселі у 1976 р.
Ми погоджуємося з думкою дослідниці М.Д. Сущинської, що культурний
туризм як окремий вид у системі туризму виділяється за трьома напрямами:
– характером діяльності туриста, що полягає в отриманні нового досвіду та
вражень для задоволення культурних потреб. Ця ознака формує концептуальну
відмінність культурного туризму від інших видів туристської діяльності;
– мотивацією туристів, залучених до культурного туризму. Ця ознака
характеризує масштаби та структуру попиту туристів в сфері культурного
туризму;
– характеристикою пропозиції – особливих туристських ресурсів, які
залучені до процесу задоволення попиту у сфері туризму [3, с. 8].
Отже, подальший розвиток туристичної діяльності в Україні
повиненздійснюватися на засадах збалансованого розвитку. Тому, одним з
важливих завдань вітчизняної теорії та практики у сфері культурної спадщини є
впровадження в країнах Європи концепції збалансованого розвитку, як окремих
країн так і їх регіонів. Розвиток«відповідального»культурного туризму
сприятиме збереженню культурної спадщини України та широкому знайомству
іноземних та вітчизняних туристів з найкращим надбанням українського
народу.
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КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАСОБАМИ
ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ МЕТАЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕРНУ
Глобалізація, породжуючи тенденцію космополітизації культури,
загрожує національно-культурній ідентичності. Але вона йстворюєумови для
розширеногодіалогу культур, а значить одночасно створює умови для
розвиткунаціональноїкультури. В умовахсучасного уніфікованогосвіту перед
кожною національною культурою постаєзавданнявибудуватинову модель
свогоіснування, яка б враховувала й етнічнусамобутність, і новітнітенденції.
І це стосується не лише країн пострадянського простору та України, а й
порівняно стабільних країн Західної Європи, охоплених процесами
багатоаспектної
економічної
інтеграції.
Враховуючи
той
факт,
щозбереженнянаціональноїідентичності є зворотнім боком цихпроцесів. Отже,
практичною і теоретичною потребою постаєдослідження проблем
національного у їхзв´язкуіззагальнолюдським.
Ідентичність є однією з найважливіших сутнісних ознак людського
існування, і, водночас, вона дозволяє розкритись автентичності національної
культури. Важливим моментом як для культурної, так і для національної
ідентичності, є не тільки фактор єдності певної спільності, але й фактори її
диференціації, культурної відмінності та інакшості [1, с. 8].
Уперше проблема національної ідентичності стаєоб’єктомнаукового
дискурсу в XIX сторіччі. Цебулопов’язано з бурхливимипроцесами, що
переживала Європа та Південна Америка, де виникали та ширилисярухи за
звільненнявідколоніальноїзалежності
і
з’являлисянаціональнідержави.
Ізсередини 70-х років XX сторіччяконцепціянаціональної (та тісно з нею
пов’язаноїетнічної) ідентичності стала набувати все більшої ваги як відповідь
на геополітичнуситуаціюпостколоніальногосвіту, щопостійнозмінюється, та
політичнуактивізаціюетнічнихрухів у промисловорозвиненихкраїнах.
Зіншого боку, проблема ідентичності стала предметом теоретичного
дискурсу в межах критики уявленьтрадиційноїметафізики про те, що все
ідентичне самому собі. Цей контекст аналізуідентичності постав як проблема її
криз, щоаналізуються як необхіднийетапрозвитку і людини, і кожного
соціальногоінституту. Якби не було криз ідентичності, то не було б
ніособистісногопоступуіндивідів, ніпоступуспільнот, ніпоступусуспільства в
цілому, який є подоланнямстароїідентичності та набуттямнової. Кожна криза –
цевичерпуванняпотенційрозвиткупопередньоїякості та пошук і перехід до
нової, розвиненішої та досконалішої [2, с. 5].
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Постмодернізмкритикуємодерніконцепціїкультурноїідентичності
та
пропагуєсвоїальтернативи.
У
постмодерні
як
способііснування,
ідентичність“розчиняється” та “руйнується”. Ідентичності “множаться”,
“сполучаються” і “підміняються”, відбуваєтьсяїхрелятивізація та віртуалізація.
У постмодерніможназмінити свою ідентичність, відмовитисявідколишньої і
вибрати будь-яку іншу. Можназмінити свою мову, культуру, національність,
релігію. Перед особистістюстоїтьзавданняконструювання себе як на глибоко
персональному, так і на соціальномурівні, створеннявласноїсистемицінностей
[3].
В даному контексті актуальними є прагнення окремих індивідів та
національних культур до пошуку себе, усвідомлення свого місця в новому
глобалізованому світі, що постійно змінюється.
Література постмодерну адекватно реагує на такий запит появою жанру,
що отримав назву «історіографічна металітература». Ввела у науковий обіг
термін «історіографічна металітература» (historigraphicmetafiction) канадська
дослідниця ЛіндаГатчен (LindaHutcheon) у своєму дослідженні «Поетика
постмодернізму: історія, теорія, література» на означення особливого типу
постмодерністського роману [4].
Термін використовується на позначення творів художньої літератури,що
поєднують літературні засоби металітератури та історичного роману, рясно
використовують алюзії на інші художні, історичні та літературні тексти
(інтертекстуальність).
Тобто історіографічна металітература стала результатом та інструментом
активного переосмислення історії, її часових та просторових вимірів,
породженого тривалим та глибоким незадоволенням різноманітних
маргінальних груп (гендерних, національних, етнічних, колоніальних,
релігійних) постмодерністського суспільства, які тривалий час вважались
периферичними відносно історичного опису, щодо того, наскільки традиційна
наукова історіографія неспроможна ефективно описувати «гострі» історичні
події (Голокост, голодомори, цивілізаційні геноциди, використання атомної
зброї та інших видів масової зброї, демографічний вибух та міграцію
населення, новітні хвороби, глобалізацію тощо).
Історіографічна металітература покликана задовольнити потребу
висловлення та репрезентації маргінального історичного досвіду та пам’яті. В
основі явищ переосмислення історії лежить одвічна суперечність між історією
та пам’яттю, що перетворює традиційну історію на «гнобителя пам’яті
пригноблених».
Літературні твори даного жанру прагнуть не до опису історичних фактів,
а до пошуку правди, яка трактується як явище суб’єктивне та множинне. Не
існує неправди, є інша правда.
Саме як джерело та засіб висловлення альтернативних історичних
поглядів, історіографічна металітература сприяє формуванню культурнонаціональної ідентичності її авторів та читачів, адже часто дає можливість
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пізнати протилежну сторону чи невідомі аспекти історичних подій очима
культурно-національних меншин, визначитись у своєму ставленні до спірних
історичних фактів, усвідомити свою позицію щодо них.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ
ПАМ’ЯТІ У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ
Ідея розуміння простору міста як культурного тексту, доступного для
зчитування та сприйняття, з’явилася у науковому дискурсі більш ніж століття
тому і все ще залишається актуальною. Завдяки здобуткам ТартуськоМосковської школи семіотики, а також таких дослідників як К. Леві-Стросс, Р.
Барт, К. Лінч, до наукового дискурсу увійшли поняття образ міста, семіотика,
знак, семантика та синтаксис простору. Вони означили місто як простір
комунікації, що складається з окремих структурних елементів, які
підпорядковуються цілому (ландшафту, стилю, міфології та ін.) і являє собою
знакове середовище проживання людини [2 C. 63].
Важливо зазначити, що до розуміння «тексту міста» дослідники
включають не тільки місцеву архітектуру, ландшафт, логістику чи систему
розбудови. Важливими складовими цього поняття є також міф міста, уявлення
про нього закріплені у зовнішніх для міста носіях та у свідомості самих містян.
Мішель де Серто у книзі «Изобретение повседневности» [4] зазначає, що
текст міста у сприйнятті відрізняється тим, що його читачі знаходяться у
самому тексті і відповідно у повсякденному житті керуються заданими ним
рамками. Це означає, що саме мешканці міста є одночасно і головними
споживачами, і творцями міста. Текст міста, його ідея включають у себе і
фізичні об’єкти архітектури та інфраструктури, і «соціальні практики» містян.
Саме вони надають тексту справжнього, унікального значення, а поєднання цих
двох складових дає повну картину буття міста, його розуміння.
Кевін Лінч у книзі «Образ города» [3] ставить питання про те, як саме
люди сприймають міста? Дослідник приходить до висновку, що місто – це не
лише те, що можна побачити, чи почути. «… це простір, який можна сприймати
не тільки органами відчуттів безпосередньо, але й на рівні абстракцій, уяви і
навіть темпорально…». Намагаючись окреслити поняття «образ міста»,
дослідник виводить його структурні елементи. На думку К. Лінча, структура
образу міста складається з шляхів (комунікації, які потенційно і реально
використовуються мешканцями), кордонів або країв (структурні елементи, що
відділяють, означують кордони певного району або цілісного для сприйняття
простору), районів (двовимірні структури доступні для сприйняття «зсередини»
і «ззовні», які у просторі міста сприймаються як цілісності і за певними
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критеріями відрізняються одна від одної), вузлів (стратегічні точки міста, до
яких містянин може спокійно потрапити, пункти, що фокусують рух, від яких і
до яких людина рухається, наприклад вокзали, перехрестя, кафе і т.д.) та
орієнтирів (точкові елементи міста, важливі для сприйняття міської
перспективи, такі як пам’ятники, вітрини, фасади і т.д.). Ці елементи разом
складають образ міста, проте їх зміст є суб’єктивним для кожного глядача, тому
і сам образ міста в залежності від місця проживання, образу життя, віку,
професії і т.д. глядача буде різним. Суб’єктивність є дуже важливою умовою
дослідження образу міста. Почати варто з того, що простір міста сам по собі є
суб’єктивним, адже його зміст, характер і навіть розмір залежить від
повсякденних практик і стратегій комунікації кожної людини з цим простором.
Наприклад, для людини, яка живе, працює і проводить весь свій вільний час у
певному районі, місто звужуватиметься до розміру ареалу його/її
повсякденності. Якщо цю людину попросити окреслити образ її міста, то перш
за все це образ включатиме у себе загально розповсюджену легенду міста
(промислове місто, місто студентів, давне, мистецьке місто і т.д.), а далі
особистий досвід комунікації, пов’язаний з місцем проживання, середовищем
спілкування, особистими інтересами і т.д.. На формування цього образу також
накладаються політичні погляди, особисті спогади, пов’язані з тим чи іншим
містом. Сума особистих образів міста певної соціальної групи складає образ
міста.
Застосовуючи напрацювання Лінча до аналізу образу міста у мнемонічній
перспективі варто зазначити, що аналіз конкретних комеморативних об’єктів
міста, їх залучення у повсякденні практики містянина, а також роль у заходах
вшанування пам’яті, їх наративу, місця у самоідентифікації громадянина та
ставлення спільноти можуть розкрити картинку культурної пам’яті міста, а
також того, що місто і його мешканці самі хочуть про себе розповідати та
пам’ятати.
А. Ассман у книзі «Долгая тень прошлого. Мемориальная культура и
историческая политика» [1] наводить приклад американських міст Даллас та
Менфіс, у яких у 1963 році було вбито президента Джона Кеннеді та у 1968 –
Мартіна Лютера Кінга, відповідно. Протягом тридцяти років у просторах цих
міст не існувало жодної згадки про означені трагічні події, хоча у кожному
місті були вулиці, парки і будівлі названі на честь інших жертв. Дослідниця
пояснює це великим ступенем травматичності події та глибинним відчуттям
сорому всередині спільноти. Лише коли минуло 30 років і виросло покоління
людей, які не були безпосередніми свідками цих подій, а відтак і не зазнали
прямої травми, у кожному з означених міст були створені музеї, присвячені цим
трагічним подіям та пам’ять про них була відображена у міській топонімії.
Подібні тенденції прослідковуються у дослідженнях культурної пам’яті
німецьких та австрійських міст після Другої світової війни, а також у містах
Центральної та Східної Європи після 1989-го року.
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Важливою складовою дослідження культурної пам’яті міста є не тільки
наявність чи відсутність пам’яті про певні події у міському просторі, але й
характер її презентації. Порівняльний аналіз місцезнаходження меморіалів
жертвам репресій у Берліні (Меморіал жертвам Голокосту займає центральне
місце у просторі міста у розташований навпроти будівлі Бундестагу) та Москві
(Пам’ятник жертвам політичних репресій збудований у 2017 році на перехресті
Садового кольца і проспекту Сахарова, периферійній точці «великого центру»
міста) дозволяє означити місце, яке травматичні події займають у колективній
пам’яті містян. Важливими складовими аналізу також виступають доступність
коммеморативного об’єкту для містян, його розташування відносно центру
символічної влади, візуальна, аксіологічна та семіотична складова об’єкту.
Таким чином, можна зробити висновок, що культурна пам’ять є вагомою
складовою образу міста, важливою для самоідентифікації простору та його
мешканців. Дослідження культурної пам’яті у просторі міста включає у себе не
тільки міський ландшафт та його об’єкти, а також суб’єктивні уявлення містян,
міф міста, характеристики сприйняття та взаємодії простору та громади.
Порівняльний аналіз історії міста та комеморативних об’єктів міського
простору дозволяє визначити ключові точки травматичної пам’яті та
самопрезентації міста та громади. Дослідження семіотичної та аксіологічної
систем укладання та функціонування комеморативних просторів означує
мнемонічний горизонт міста та характеристики основних його складових.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ
МАС-МЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ
Сьогодні ми переживаємо складний період переоцінювання багатьох
усталених стереотипів, ідеологічних догм і світоглядно-ціннісних орієнтацій.
Мабуть, однією з найхарактерніших особливостей часу є криза домінуючих
парадигм. Це стосується і постановки проблем і їх розв’язання у сфері
культури.
Багато провідних галузей економіки, від комп’ютерної до туристичної,
«окультурюються», стають інтелектуальними і творчими, це призводить до
того, що і культурна галузь індустріалізується. Із переходом найрозвиненіших
країн у постіндустріальну стадію розвитку традиційна виробнича сфера
забезпечує дедалі меншу частку національного доходу, поступаючись
інформаційним (креативним) індустріям, які виробляють передусім «ідеї» та
«образи». Мистецтво, доведене до товарного вигляду й поширюване головним
чином через електронні мас-медіа, стає процвітаючою індустрією. Частка
культурних індустрій (таких як видавнича справа, кінематографія,
аудіовізуальні індустрії, музичний та шоу-бізнес, індустрія звукозапису,
реклама, арт-ринок, мода, а також виробництво програмного забезпечення для
комп’ютерів) в економіках західноєвропейських країн уже становить до 10
відсотків ВВП [2, 234].
За словами української дослідниці Барни Н.В. відбувається просування
інформаційного продукту в багатоканальному комунікаційному просторі. Це
зумовлює необхідність таких комунікативних технологій, які б полегшували
сприйняття інформації. Особлива потреба у таких посередницьких функціях у
людини цивілізації, яка знає лише мову речей. Способом розв’язання в культурі
проблеми розуміння «іншого», але шляхом «уживання» в нього, є естетична
комунікація. Важливим є те, що естетичне повідомлення майже завжди
включає в себе художність як засіб індивідуалізації форми шляхом надання їй
виразності. Технократизація комунікативного простору сформувала новий тип
культури – «культуру мас-медіа» (М.Маклюєн), що посилила роль художньоестетичного фактору. Мас-медіа сформувало специфічну художність,
образність якої є змодельованою за певними зразками та розімкненою щодо
соціо-комунікативного простору, тобто з високим КПД інтерпретативності та
імпровізаційності [1, 296].
Кожен медіа-продукт є частиною медіасередовища, сприймається і
оцінюється аудиторією в синтагматичних і парадигматичних відносинах з
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іншими медіа-продуктами. На основі цього формується його рейтингова оцінка,
яка визначає сам факт його існування в медійному просторі. У зв’язку з цим
творці медіатекстів виявляються вкрай залежними від громадської думки, від
реакцій аудиторії. Медіатексти, що відображають принципово чужі цільовій
аудиторії ідеали, цінності, установки і не враховують її інтереси, специфіку
національного менталітету, приречені на невдачу. Саме цей факт є своєрідною
гарантією того, що «щеплення через ЗМІ чужорідних соціокультурних
цінностей» не матиме великого успіху.
Будь-яке дослідження культури в глобалізованому, обплетеному масмедіа й «Інтернетом» світі мусить брати до уваги всеохопний аспект
комунікації - здатність до взаємодії. При входженні в певне культурне
середовище, медіа-технології долають уже встановлені рамки характерних для
нього традицій, вартостей та стилів життя і водночас підважують, змінюють
основи цієї культури. Ідея глобалізації, у тому числі в сфері масової культури,
значною мірою сформувалась під впливом концепції «Глобального поселення»
М. Маклюена, що досить вдало відображає специфіку сучасного суспільства,
рівень глобальних зв'язків у якому значно підсилився за рахунок розвитку
комунікативних технологій. Чим більше універсалізуються інформаційні
процеси у світі, тим помітніше відбувається збереження, відродження
національних культурних традицій. Найважливішим аспектом інформатизації
суспільства постає потреба врахування численних національних культур [3,
128].
Національний характер як «згусток історичного шляху народу і його
культури» є конструктом, в достатній мірі стійким до зовнішнього впливу, і
стійкість ця забезпечується переважно першим компонентом історією народу,
його минулим, яке не можна змінити, на відміну від другого компонента
культури, здатної розвиватися і змінюватися в залежності від цілого ряду
чинників: політичних, економічних, соціальних, науково-технічних. Складно
уявити, що в рамках певної історичної епохи можливо відчутна зміна
сукупності психологічних специфічних рис, що складають національний
характер, приріст і прояв нових рис, більшою мірою характерних для іншого
етносу, внаслідок культурного впливу, яке він надає. Отже, мас-медіа (навіть
якщо припустити, що вони дійсно пропагують чужі культурні цінності) не
становляють істотної загрози для українського національного характеру.
В епоху інформаційних технологій культура стає важливим чинником
національної безпеки. Вона відіграє вирішальну роль у запобіганні таких
негативних проявів, як культ насильства, політичний екстремізм, ксенофобія,
злочинність та моральна деградація.
Формування культурного простору за допомогою мас-медійних засобів є
нагальною
проблемою
українського
суспільства.
Її
вивчення
сприятиме збереженню національного характеру шляхом врахування власного
історичного досвіду і засвоєння загальносвітових гуманістичних цінностей.
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РОЗВИТОК НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНО-ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ)
Гра на музичних інструментах зі статусом «народні» (від свого
походження та первинного розповсюдження в практиці традиційного
музикування) завжди була розповсюдженим видом духовної культурної
діяльності та частиною самодіяльної творчості народу. Але, з початку ХХ
століття, зокрема у північно-причорноморському регіоні, виконавство на
народних інструментах набуває неабиякої популярності, завдяки активній
пропаганді народно-інструментального мистецтва: гастролям солістів та
колективів, а також організації самодіяльних ансамблів та гуртків гри на
народних інструментах[6, 94].
Найбільш значним поштовхом для подальшої популяризації гри на
народних інструментах в регіоні стало утворення славетного миколаївського
оркестру ВУОРМ (всеукраїнський оркестр робітників металістів, 1925 р.), а
також ансамблю баяністів «Чорноморець»(1928р), в Одесі. Це були колективи,
які гастролювали не тільки на теренах України, а й за її межами [5,10; 7,14; 4,9].
Під впливом зазначених подій, у 20-х-30-x роках ХХ століття, мистецтво
гри на народних інструментах стало впроваджуватися у мистецьку освіту,
проте напрямки функціонування та чинники розвитку зазначеного виду
музично-виконавського мистецтва у спеціалізованих навчальних закладах ще
не досліджувались. Окремі публікації П. Вакуліна, О. Макаренка, Є. Стиркул
присвячені історії відділів народних інструментів музичних училищ
Миколаєва, Херсона, Одеси, але в них не визначені форми та напрямки
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розвитку народно-інструментального мистецтва в системі профільних
навчальних закладів.
У першій чверті ХХ століття, у містах Миколаєві, Херсоні виникали
приватні музичні школи, в Одесі – Робітнича консерваторія, а згодом – відділи
народних інструментів стали відкриватися у перших державних музичних
школах, музичних та культурно-освітніх училищах [5,12, 8,1-2;].
Основним напрямком розвитку народно-інструментального мистецтва у
системі навчальних закладів культури і мистецтва постала зростаюча
професіоналізація та академізація виконавства на народних інструментах.
Найбільшої інтенсивності цей процес набув наприкінці 50-х – початку 60років ХХ століття. Зумовлена така професіоналізація, по-перше,
впровадженням різноманітних конкурсів виконавців на народних інструментах,
що потребувало якісного росту виконавської майстерності, а як наслідок,
пошуку нових, методик викладання: так, наприклад, прогресивною на той час
стала школа гри на баяні І.Алексеєва. По-друге, зростаюча виконавська
майстерність, також потребувала оновлення та удосконалення музичних
інструментів. У 50-60-роки активно удосконалюються такі інструменти, як
бандура, баян: майстрами України та діаспори І. Скляром, В. Герасименком,
В. Тузиченком здійснюється хроматизація бандур, створюються оркестрові
бандури, а також, удосконалюється баян та широко впроваджується у
навчальних мистецьких закладах (музичних училищах, консерваторіях)
виборна система С. Чапкія. По-третє, урізноманітнюється та стає більш
сучасним
репертуар для народних інструментів, з’являються віртуозні
авторські твори, оригінальні обробки та переклади класичних творів для
оновлених музичних інструментів [1,160-161; 2, 2-18].
Наступним етапом зростання професійних засад розвитку народно
інструментального жанру у культурно-мистецькій освіті можна вважати рубіж
90-х років та початку ХХІ століття, коли набуває розмаху система конкурсних
змагань різного рівня, продовжує зростати виконавська майстерність молодих
виконавців, а в силу конкретно-історичних умов та зміни культурних
орієнтацій (набуття Україною статусу незалежної держави) відбуваються значні
зміни у орієнтації репертуару: поява творів-стилізацій, музичних творів в стилі
постмодерн, введення елементів театралізації, поява нової (за І.Єргієвим)
музики [2, 18-23; 4,23-25].
Основними формами функціонування народно-інструментального жанру
в мистецькій освіті виступають сольне виконавство, ансамблеве та оркестрове
виконавство. Найбільш відомі випускники музичних училищ, які досягли
значного виконавського росту, стали лауреатами престижних Всеукраїнських
та Міжнародних конкурсів, це – Р. Юсипей, А. Мороз ( Херсонське музичне
училище – ХМУ), Ю. Коч, Г. Матвіїв (Миколаївське вище державне музичне
училище – МВДМУ, Одеська Національна музична академія – ОНМА),
В. Мурза, А. Мурза, І. Єргієв, В. Філатова, В. Чефранов (Одеське музичне
училище – ОМУ; ОНМА)[8, 16-18; 1, 163].
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Серед ансамблів слід відзначити колективи: Лауреатів Всеукраїнських
конкурсів – ансамбль бандуристів, під керівництвом Н. Мазур, фольклорний
ансамбль «Венцерадо» під керівництвом В. Кисіля (ХМУ), Лауреатів
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів – ансамбль українських народних
інструментів під керівництвом Л. Васкан (Миколаївський коледж культури і
мистецтв –МККМ), ансамбль народних інструментів «Біс-квартет» під
керівництвом М. Морозинського, «Classic guitar» - керівник В. Сологуб
(Миколаївської філії Київського Національного університету культури і
мистецтв - МФ КНУКіМ).
Оркестрове народно-інструментальне мистецтво розвивається у вигляді
колективів із стандартним, для навчальних закладів, інструментальним
складом, де провідна струнна група – домри, та із українським типом складу
оркестру (із провідною струнною групою – скрипками). Лауреатами
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів є оркестри народних інструментів
(із провідною домровою групою): оркестр МВДМУ (кер. О. Луук) та МККМ
(кер.О. Комінарець), а також, оркестр українських народних інструментів, із
скрипковою групою в основі (кер. В.Шеремет). Значного виконавського рівня
досягли оркестри Херсонського училища культури (кер.О.Новаковська) та
Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Данькевича (кер. А. Чорний,
В.Павлишина) і оркестр народних інструментів ОНМА ім. А. Нежданової. (кер.
О. Олійник, Р. Козак).
Отже, основними формами народно-інструментального мистецтва в
системі культурно-мистецьких закладів є сольна, ансамблева і оркестрова, а
напрямками розвитку народно-інструментального мистецтва виступають
постійна професіоналізація та академізація. Вони відображуються в зростанні
виконавської майстерності, що зумовлена поширенням системи конкурсів, а це
в свою чергу потребує оновлення методик викладання; в удосконаленні
музичних інструментів, та розширенні репертуару за рахунок оновлення
композиторських стилів та утворення шару нової (за засобами письма та
виразності) музики ХХІ століття. Розвиток народно-інструментального
мистецтва у системі спеціальних освітніх закладів культури і мистецтв призвів
до значного зростання рівня майстерності всіх музично-виконавських форм, що
плекає конкурентоспроможні колективи та яскраві творчі особистості солістівінструменталістів.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО
УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЮ СФЕРОЮ
Методологія державного регулювання соціокультурною сферою на
місцевому рівні формується в сучасній Україні під впливом процесів
соціокультурної трансформації, яка являє собою комплексне, переважно
еволюційне перетворення суспільства як соціокультурної системи.
На сьогоднішній день існують організаційно-економічні та правові
проблеми формування сфери соціокультурних послуг, немає повного розуміння
необхідних умов та механізмів формування ефективно функціонуючої
соціокультурної сфери, не вивчено вплив структурних інноваційних зрушень на
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соціальні процеси у суспільстві. Проблеми методології управління
соціокультурною сферою в умовах трансформації економіки нечасто входять у
поле зору дослідників.
В рамках державного регулювання соціокультурної сфери на місцевому
рівні важливо створити відповідні умови для колективного духовного,
творчого, та трудового піднесення місцевих жителів, об’єднаних
високоорганізованою спільною роботою. Необхідно запроваджувати
кардинальні зміни буквально всіх сторін суспільного життя. Це означає, що в
рамках модернізації економіки України, держава покликана направити свої
зусилля на прискорене зростання інтелектуального потенціалу місцевих
громад, створення умов затребуваності результатів інтелектуальної праці в усіх
сферах життєдіяльності громадянського суспільства.
Управління соціокультурною сферою за допомогою поєднання
програмно-цільового з відомчим методом в умовах трансформаційних процесів
України характеризується тим, що за рахунок цього можна сконцентрувати
обмежені ресурси для вирішення пріоритетних завдань у всіх основних галузях
соціально-культурної сфери. При цьому широко використовується індикативне
планування програм соціального розвитку, терміни реалізації яких
обумовлюються прямою залежністю виконання програмних заходів від наявних
економічних ресурсів.
Формування системи ефективної взаємодії місцевої влади та приватного
капіталу – дуже важливий крок до взаємної соціальної відповідальності на
шляху до громадянського суспільства і правової держави з ефективною
соціальною політикою.
Принципи побудови ефективної системи державного регулювання
соціокультурної сфери на місцевому рівні повинні базуватися на стратегічних
орієнтирах, мета яких – масштабні інвестиції довгострокового характеру, поява
інвестиційних проектів, спрямованих на оновлення кадрового складу
управлінських, технічних фахівців і кваліфікованих робітників необхідних для
створення в Україні економіки знань.
На думку більшості науковців і практиків ефективне регулювання
соціокультурної сфери на місцевому рівні робить величезний вплив на
об’єднання нації, на зміцнення довіри до соціальних інститутів, що, в свою
чергу, відбивається, на соціально-економічному прогресі держави в цілому.
Аналіз практики регулювання соціокультурної сфери в Україні дозволяє
констатувати, що: прогрес економіки України залежить сьогодні від успіхів у
вирішенні проблем соціально-культурного розвитку суспільства. Саме ця
сфера, створює нині систему координат господарського зростання, створення
соціально орієнтованої держави, формування інноваційної економіки країни;
реально гарантує умови для постійного підвищення добробуту місцевого
населення, вирішення сукупності проблем для творчого розвитку кожного
громадянина, тобто основи постійного інтелектуального прогресу української
нації, є об’єктивно необхідною передумовою будівництва громадянського
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суспільства, дотримання не тільки соціальних прав кожного громадянина, але і
його обов’язків перед державою; соціальний прогрес суспільства залежить не
тільки від наявності у нього достатніх матеріальних, фінансових і людських
ресурсів, але в ще більшій мірі від якості та результативності управління
наявними можливостями держави, її регіонів, місцевих об’єднаних громад,
підприємств, установ і організацій з метою максимізації результатів в
інтелектуальному розвитку особистості, постійному зростанні професійного і
культурного рівня, всебічного розвитку інноваційних підходів у роботі, що
забезпечують зростання продуктивності праці і його конкурентоспроможності;
управління соціокультурною сферою має здійснюватися на основі планових і
перспективних програм, реалізація яких покликана служити базою
інтелектуалізації всіх інших галузей національного господарства, насамперед
економіки, задовольняючи в повній мірі потреби суспільства в інноваційних
інтелектуальних продуктах; необхідність внесення радикальних трансформацій
в систему регулювання соціокультурної сфери обумовлена невідповідністю її
стану суспільним потребам, які постійно зростають і якісно змінюються.
Регулювання соціокультурної сфери на місцевому рівні зобов’язане
постійно розширювати застосовуваний інструментарій, послідовно збільшувати
ресурси, що направляються на вирішення проблем соціального характеру,
покращувати ефективність їх застосування, ширше реалізовувати програмноцільові методи управління,
підвищувати економічну і соціальну
результативність,
підвищувати якість соціального планування та
програмування на основі єдиної загальнонаціональної соціокультурної
стратегії.
В науковій літературі, у більшості випадків, державне регулювання
зводять тільки до діяльності органів виконавчої влади, що, на наш погляд,
невірно, оскільки виключення законодавчих і судових органів, а також
муніципальних і державних установ з системи державного регулювання
призводить до її руйнування, оскільки всі вони взаємообумовлені і діють для
досягнення спільної мети – забезпечення балансу між різними соціальноекономічними сферами.
Отже, місцеве управління – складний різновид публічної влади, який
може вводити, як місцеві представницькі та виконавчі органи, так і державну
адміністрацію на місцях, що зумовлює сполучення в інституті місцевого
управління самоврядних і державних начал[1].
З метою реалізації поставленого завдання регулювання на місцевому
рівні повинно спиратися на результати вивчення громадської думки з проблем
надання соціокультурних послуг та забезпечення державою соціальних
гарантій, що дає можливість визначити суспільні настрої місцевого населення в
умовах трансформації соціокультурної сфери.
Водночас, ефективність місцевого регулювання соціокультурною сферою
повинна розглядатися з точки зору задоволеності всіх суб’єктів, на які
спрямована соціальна політика держави і суб’єктів, що реалізують її.
189

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Результатом діяльності в соціокультурній сфері виступає кінцевий
продукт у вигляді певної продукції або послуг – задоволення духовних потреб,
використання вільного часу місцевого населення. Послуги соціокультурної
сфери є змішано-суспільними благами, які мають важливе значення для
особистості та суспільства, що у теорії відображено в понятті соціальнозначущих послуг. Де область соціальних гарантій становить неринковий
сектор, а поверх них– вільні ринкові послуги.
Досліджуючи, наскільки місцеві жителі задоволені різними елементами
соціокультурної сфери, можна оцінити зовнішню соціальну ефективність
місцевого управління.
Водночас, необхідно звернути увагу на такі категорії, як «рівень розвитку
соціокультурної сфери», «рівень життя» і «якість життя місцевого населення».
Так, в рамках соціокультурної сфери на місцевому рівні формуються і
реалізуються суспільні інтереси і потреби місцевого населення, водночас,
необхідно звернути увагу на фактори, що обумовлюють їх виникнення.
Система соціокультурних потреб виробляється під істотним впливом
соціальних фактів.
Список використаних джерел:
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управління Національної академії державного управління при Президентові
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Шкроботько-Чорна А.Л.,
завідуюча бібліотекою-філією №11
Центральної міської бібліотеки
ім. Ш.Кобера і В.Хоменко м.Миколаєва
ZAХМАРНА БІБЛІОТЕКА
Змінюється світ навколо нас. Ми, бібліотекарі, приймаємо правила гри
часу і теж змінюємося. І на питання «Навіщо приходити в бібліотеку?»
відповідаємо новими несподіваними ідеями. Наші бібліотеки дуже різні: великі
і маленькі (за кількості бібліотекарів), але кожна має свій стиль, імідж, а також
свої напрацювання у роботі. Найголовніше полягає в тому, що інновації в
наших бібліотеках присутні практично на всіх напрямках діяльності: зараз
бібліотека це не просто видача книг і де можуть проводитись тематичні заходи,
а поліфункціональний простір з сучасним дизайном. Інтерактивні ігрові
технології, діалогові форми, виставочна діяльність з застосуванням інсталяцій,
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книжкової архітектури, проектна діяльність, нові послуги в бібліотеках. Цей
список можна продовжувати і продовжувати.
Вітри змін живляться досягненнями. Ми враховуємо вплив Web на нашу
діяльність. Наша бібліотека вивчає та застосовує у своїй роботі з просування
книги та читання новітні інформаційні технології та програми для створення
презентацій, буктрейлерів, відеомотиваторів, синквейнів, QR-кодів на книги та
авторів.
Бути сучасною – бібліотекою це також опанувати та використовувати
хмарні технології.
Цікава пропозиція – створення тестової версії мобільного застосунка на
одній з відкритих онлайн-платформ Yapp. Для бібліотеки це безліч
можливостей – колекція рекомендацій, презентацій, відео за інтересами,
напрямками.
Наступні 5 програм, які можна використовувати і окремо і разом у своїй
роботі:
www.geoguessr.com
–
симулятор
онлайн
виживання;
www.techsmith.com/jing.html – миттєвий знімок екрану або його частини, запис
відео з екрана або його частини; www.tineye.com – пошук за зображенням;
www.canva.com – дизайн презентацій, фотоколажів, постерів, графіка для
блога; play.google.com – читання та створення книги. Можна разом з
відвідувачами здійснити подорож, дізнатись більше про місце, створити книгу
про свою подорож, оформити її та читати разом з друзями.
Хочу вам представити наші напрацювання в онлайн-сервісі Thinklink та
«Playcast».
http://www.playcast.ru/view/10672376/36c70959c8534a8345f15aad8bfb961fb
d545e4apl посилання на музичну листівку на В.Рутківського
https://www.thinglink.com/scene/1021818217653338115
посилання на
інтерактивний постер «5 книг ідеальних для твоїх зимових канікул»
https://www.thinglink.com/scene/1021794851592601601
посилання на
науково-дослідницьку роботу «Психологізм у романі Джейн Остін «Гордість
та упередження»учениці 8 класу Миколаївської гімназії №41
На нашу думку, така форма популяризації книги сучасна і захоплююча. І
найголовніше, це дає можливість залучати до створення таких інтерактивних
плакатів наших читачів.
Отже, ми говоримо: «Так» хмарним технологіям! Опановуємо нові
програми, поширюємо їх в наших бібліотеках. Стати ZAхмарною може будьяка бібліотека, має бути лише бажання вчитись.
Тому тренд сучасного бібліотекаря: навчання протягом життя.
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Яцула Т.В.,
доктор педагогічних наук,
професор кафедри педагогіки, психології
й освітнього менеджменту
Херсонського державного університету,
м. Херсон
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ
Сучасні соціокультурні процеси у світі, які справляють вагомий вплив на
освітню галузь зумовлюють необхідність змістового поглиблення, пошуку і
застосування нових форм і методів підготовки майбутніх учителів до виховної
роботи з школярами, зокрема у сфері їх дозвілля.
Особливостями дозвілля в сучасних умовах існування суспільства стає
поширення масової культури завдяки ЗМІ, що робить дозвілля людини
беззмістовним, стандартизованим. Фіксується комерціалізація культурнодозвіллєвих установ що, у свою чергу відображається в програмах,
спрямованих на «безтурботне» проведення часу, на втрачання інтелектуальнотворчого сенсу. Серед дозвіллєвих установ переважають кафе, бари, інтернет- і
фітнес-клуби та інше. Громадяни, які не в змозі відвідувати зазначені установи,
спостерігають таку форму проведення дозвілля в художніх фільмах (майже
кожен з яких демонструє ту або іншу форму), телепередачах, рекламних
пропозиціях тощо. Як відзначають соціологі [5;6], с одного боку, зростає
кількість пропозицій індустрії дозвілля, з іншого – практично всі пропозиції
мають за мету комерційний прибуток, несуть розважальний, рекреаційний
характер. Індустрія дозвілля через репрезентацію в ЗМІ виробляє потребу в
розвагах і бездіяльному способі життя.
Важливою особливістю дозвілля дітей і молоді сьогодення, за нашим
висновком, є нові специфічні форми проведення дозвілля, наприклад,
комп’ютерні ігри, нічні клуби, дискотеки та ін. Усе активніше входить у
простір наукових досліджень соціології поняття «субкультура дозвілля».
Композиторами пишеться спеціальна музика для відпочинку молоді,
створюються відеокліпи. Існує індустрія молодіжного дозвілля, що у свою
чергу формує певні цінності. Нове покоління вже не може жити нормами
старших, які також стають активними споживачами дозвіллєвої індустрії
молоді: перегляд фільмів, слухання молодіжної музики з відповідними
відеокліпами тощо.
Завдяки інформаційному впливу школярі опиняються у владі стереотипів,
що нав’язують модель проведення вільного часу. Засоби масової комунікації,
медіа-ресурси, з одного боку, заповнюють час дозвілля, з іншого – продукують
уявлення про кращі варіанти його проведення. Телебачення, комп'ютерні ігри,
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спілкування й розваги в мережі Інтернет впливають на зміст, форми, методи
проведення дозвілля. При цьому творчий саморозвиток перестає розглядатися
як можлива сфера дозвілля підростаючого покоління.
Динамічні зміни в засобах комунікації змінюють звичні практики
спілкування. Новий інформаційний простір надає специфіку спілкуванню,
особливо серед молоді.
Разом із цим слід зазначити, що не тільки зовнішні фактори спрямовують
зміст, форми дозвілля школярів. Внутрішній світ особистості має важливе
значення для вибору тієї або іншої форми дозвілля. Чим вище духовний стан
особистості, тим більш різноманітним є її вибір, що передбачає розширення
якісного використання новітнього інформаційного простору. Саме ці школярі
створюють співтовариства, групи зі спілкування, презентації тощо й
обмінюються ними в мережі Інтернет. Наприклад, аналіз контактних груп
спілкування в мережі Інтернет свідчить про творчий саморозвиток особистості
за допомогою співтовариств такої спрямованості: «Подорожі», «Прикрась свій
світ», «Це – цікаво», «Фотографія як мистецтво», «Віршів прозорих переливи»,
«Літературна Галактика», «Вчимося малювати» та інші.
Аналізуючи особливості дозвілля дітей та молоді, ми зважали на те, що
зміни в суспільному житті, безумовно, внесли зміни в інфраструктуру часу
дозвілля. Але, зважаючи на надбання попередніх років та особливості
сучасності, можна спроектувати таку організаційну модель дозвілля, яка б, з
одному боку, задовольняла потреби дітей та молоді, з іншого – сприяла їх
особистісному розвитку.
Дозвілля школярів є динамічною системою задоволення потреб
особистості, що знаходиться під впливом соціокультурних умов життя.
Комерціалізація суспільства негативно впливає на особистісний розвиток
школярів під час дозвілля, спрямовує їх на стереотипи у використанні часу
дозвілля, на розваги замість духовного розвитку. Саме тому підготовка
майбутніх учителів до взаємодії зі школярами в зазначений час стає актуальною
проблемою педагогічної освіти і потребує теоретичного й методичного
обґрунтування її вирішення.
В основу нашої концепції покладено ідею культури особистісної
взаємодії вчителя з школярами як певного стану готовності до організації
їхнього дозвілля. Під організацією дозвілля ми розуміємо процес планування та
реалізації мети, завдань, форм, методів взаємодії зі школярами у сфері дозвілля,
спрямований на особистісне зростання суб’єктів зазначеного процесу. Культура
особистісної взаємодії як складова професійно-педагогічної культури вчителя
забезпечує успішність взаємодії зі школярами, трансляцію власного світу
цінностей у їхню спільноту шляхом діалогічного, полілогічного спілкування.
Культура особистісної взаємодії є інтегрованою єдністю мети, принципів,
структурних компонентів, функцій, механізмів її розвитку у процесі
опанування майбутніми вчителями змістом дисциплін психолого-педагогічного
циклу та під час позааудиторної роботи. Зміст структурних компонентів
193

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

культури особистісної взаємодії — мотиваційно-ціннісно-смисловий,
когнітивно-методологічний, операційно-діяльнісний, індивідуально-творчий, –
зумовлений особливостями взаємодії зі школярами у сфері дозвілля та
тенденціями щодо особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя.
Основою особистісної взаємодії із школярами є соціокультурна специфіка часу
дозвілля, яка знаходить відображення в особистісних структурних компонентах
їх суб’єктності: цінностях, потребах, інтересах та ін. Особистісно-професійне
зростання майбутнього вчителя пов’язується нами зі смисложиттєвим
самовизначенням у педагогічній діяльності, усвідомленим становленням до
взаємодії як цінності особистісного становлення і відповідно до саморозвитку
професійно важливих якостей майбутнього вчителя.
Формування культури особистісної взаємодії студентів вищих
педагогічних навчальних закладів здійснюється шляхом збагачення
особистісних
смислів
педагогічної
діяльності
смисложиттєвим
самовизначенням, розвитком особистісних якостей та моделюванням
особистісно орієнтованої діяльності у сфері дозвілля школярів.
Здійснення дослідження на основі таких концептуальних підходів дає
змогу розглядати процес професійно-педагогічної підготовки студентів вищих
педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярів як
педагогічну систему, будова і функціонування якої ґрунтується на системному,
діяльнісному,
культурологічному,
аксіологічному,
акмеологічному,
синергетичному підходах з властивими їм особливостями.
Процес розвитку особистості у сфері дозвілля ми пов’язуємо перш за все
з особливостями спілкування, взаємодії як особистостей, так і груп.
У дозвіллєвому спілкуванні, у взаємодії людей здійснюється узгодження
цінностей, норм, ідеалів, почуттів, настроїв і всіх інших атрибутів світу
людини, зокрема, школярів. У цьому процесі відбувається зміна властивостей
як суб’єктів взаємодії, так і об’єктів узгодження (цінностей, норм і т.д.).
Зазначимо, що дозвіллєве спілкування в сучасних соціокультурних
умовах значно розширює особистісний світ школярів, які пізнають не тільки
цінності буття, а й негативні явища, здатні вплинути на антиціннісні орієнтації
молоді (прагнення до влади будь-якою ціною, агресивність, зневажливість до
інших тощо). Без спонукання до власного аналізу соціокультурних реалій
дозвілля, його впливу на особистісне становлення школярів педагогічні
працівники втрачають особистісний вплив (як референтної особи) на розвиток
школярів. Виховання в цьому випадку отримує формальний або стихійний
характер.
Взаємодія вчителя зі школярами у сфері дозвілля з метою розвитку
особистості передбачає перш за все розуміння її внутрішнього світу,
сприйняття його як даності
Діалог припускає, що дві системи починають утворювати певний
загальний простір і часову тривалість, створювати єдине «спів-буття», у якому
вплив припиняє існування, поступаючись місцем просторово-тимчасовій
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єдності двох систем. У діалозі оперують більш глибоким індивідуальносмисловим змістом суб’єктивної сфери людини як відкритої системи [2, с.128].
За своєю природою діалог передбачає бажання і здатність вийти за межі
власної культури і вжитися, проникнути почуттями в чужий контекст
сприйняття світу [3, с.70].
Отже, через діалог учитель з’ясовує смислові конструкти, які є суттєвими
для школярів, моделює програму взаємодії, що надає можливість спрямовувати
особистісний розвиток школярів у ціннісно-смисловому напрямі.
У процесі діалогічної взаємодії в просторі дозвілля субкультури педагогів
і учнів проникають одна в одну, збагачуються значеннєвими моделями,
узгоджуються в системах цінностей.
Узагальнення викладеного матеріалу дозволяє говорити про те, що
особистісна взаємодія вчителя з дітьми в розглянутому середовищі
життєдіяльності дитини являє собою поліпросторове (Н.Б.Крилова)
спілкування, у якому зустрічаються культурні практики дорослого і дитини,
поєднуються різні культурні середовища. Самовизначаючись у субкультурних
контекстах спілкування, педагог (учитель) орієнтується на основні (константні,
вічні) культурні цінності, намагаючись «заразити» підлітка своєю установкою і
світоглядом [4, с.171].
А.Бандура вважає, що поведінка людини не керується тільки певними
внутрішніми, психічними силами або тільки впливом зовнішнього середовища.
Вона містить також когнітивні структури та визначається взаємним
детермінізмом. Переживання й очікування особистості, її віра і самосприйняття
детермінуються впливом оточуючих людей, подій, враженнями від заохочень і
покарань, успіхів і невдач і стають причинами її поведінки. А. Бандура пише:
«Значною мірою саме за допомогою своєї поведінки люди й усвідомлюють
навколишні умови, що впливають на їхню поведінку. Переживання й досвід,
яке породжуються поведінкою, також почасти визначають, ким стає індивід і
що він може зробити, що, безумовно, впливає на його подальшу поведінку» [1,
с.22].
На підставі зазначеного зроблено висновок, що у сфері дозвілля школярів
повинна бути така доросла людини, яка в змозі особистісно впливати на шлях
особистісного розвитку школярів, створювати ті умови, що сприяють
збагаченню досвіду школярів ставленням до загальнолюдських цінностей.
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