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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 

БІБЛІОТЕЦІ ДЛЯ ЮНАЦТВА 

 

Щороку Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва  розширює 

напрямки своєї соціокультурної діяльності для задоволення потреб своїх 

читачів, адже прагне діяти з молоддю у єдиному ритмі. 

На базі бібліотеки діє студентський клуб ерудитів. Тренування молодих 

знавців проходять щотижня. Учасники клубу розвивають свій інтелект та 

ерудицію, пам’ять та уяву, набувають навичок креативного мислення, 

навчаються навикам тимбілдінгу  і  відвідують бібліотеку за власним бажанням, 

а не за наказом викладачів [3].  

Туристичне краєзнавство як ефективний засіб патріотичного виховання, є 

дієвим інструментом  для пізнання історико-культурної спадщини рідного краю 

та проведення змістовного дозвілля наших молодих читачів. У рамках 

краєзнавчої програми «Про минуле в ім’я майбутнього», що включає  

краєзнавчі інтерактивні екскурсії вулицями Миколаєва і туристично 

привабливими куточками області; foot-квести [2],[4].    

Справжньою «родзинкою» обласної бібліотеки для юнацтва є бенефіси 

молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Щомісяця миколаївські учні і 

студенти зустрічаються з успішними, активними, творчими ровесниками,  щоб 

на їх прикладах вчитися, як можна себе реалізувати в житті (і не лише в 

професійному плані), обговорюють власні ідеї й проекти, знаходять підтримку. 

Спілкування в такому форматі є надзвичайно цікавим. Модератор заходів додає 

яскраві неофіціозні штрихи до портрету героя зустрічі, розповідає про цікаві 

факти його біографії. Молоді стартапери із задоволенням підхоплюють 

ініціативу та діляться своїми думками, планами на майбутнє, дають поради, 

мотивують, детально та професійно відповідають на численні запитання [1]. В 

останні дні кожного місяця у бібліотеці панує «Молодість у віршах» - дівчата та 

хлопці міста проводять поетичні батли та музичні джем-сейшени, на які 

збирається чимало людей, які в майбутньому теж стають нашими читачами.  

Отже, без врахування потреб сучасної молоді та урізноманітнення 

напрямів своєї діяльності сучасна бібліотека не може вважати себе по-

справжньому прогресивною. 
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«БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ» ТА ПРИВАТНІ ПУБЛІЧНІ 

БІБЛІОТЕКИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ХІХ ст.) 

 

В історії бібліотечної справи створення приватних публічних бібліотек на 

Півдні України припадає на першу половину ХІХ століття. Найпершими з них 

виникли приватні бібліотеки, «бібліотеки для читання». Даний тип 

книгозбірень зародився у Франції в кінці XVII століття. Особливого ж значення 

«бібліотеки для читання» набули в кінці XVIIІ століття у багатьох 

європейських країнах і відкривалися переважно німецькими книготорговцями. 

В Україні «бібліотеки для читання» вперше виникли в Одесі на початку 

ХІХ століття. Велику популярність і успіх мали «бібліотеки для читання» 

М. Клочкова, В. Картамишева, В. Сотнікова, К. Тотті. Це були заклади з 

постійним книжковим фондом, які за плату (її вносили за рік, півроку, три 

місяці і навіть добу або заставу вартості книги надавали право на користування 

бібліотекою. За характером діяльності «бібліотека для читання» була 

наближена до книгарні, а інколи просто заміняла книгарню. Від книжкового 

магазину «бібліотека для читання» відрізнялася стабільністю книжкового 

фонду та суттєво задовольняли читацькі попити городян. 

У Херсоні приватний книжковий магазин О. Шаха відкрився 1852 р. Це 

був перший заклад міста, що надав можливість користування книгою широкому 

колу читачів. При книгарні функціонувала бібліотека та «кабінет для читання». 

Фонд бібліотеки складали близько десятка назв часописів та біля 300 книг. 

http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/42-2009-06-08-12-53-48/3164---------------2018---21---2324.html
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/42-2009-06-08-12-53-48/3164---------------2018---21---2324.html
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/42-2009-06-08-12-53-48/2437----ft--------------2017---20---22.html
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/42-2009-06-08-12-53-48/2437----ft--------------2017---20---22.html
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/42-2009-06-08-12-53-48/2381--2017-2-14-18.html
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/42-2009-06-08-12-53-48/2381--2017-2-14-18.html
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/42-2009-06-08-12-53-48/2382--2017-2-19-23.html
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/42-2009-06-08-12-53-48/2384--2017-2-28-31.html
http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-08-12-30-18/42-2009-06-08-12-53-48/2384--2017-2-28-31.html
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Користування літературою було платним [6]. Друга приватна книгозбірня у 

Херсоні належала Хітріну. Однак ця книгозбірня не користувалася 

популярністю через обмеженість її фонду. 

У Миколаєві, згідно з даними за 1869 р., існувала комерційна бібліотека 

при книжковому магазині Ж. і Є. Геллєрів (Соборна вулиця, 8). За даними 

першого путівника її фонд складав 4 тисячі томів [5]. В кінці другої половини 

ХІХ ст. у Миколаєві виникли книжкова лавка з бібліотекою Д. Лобко [1], 

книжковий магазин і бібліотека для читання В. Красницької. У фонді 

бібліотеки В.  Красницької до 1888 р. нараховувалося п’ять тисяч томів та 

сорок назв часописів. За вхід до бібліотеки треба було заплатити 5 копійок. 

Плата за місячне користування становила 60 копійок, а за рік – 5 рублів [2]. 

Крім того, подібні бібліотеки були відкриті І. Шапіро та М. Ридингером. 

В Одесі у другій половині ХІХ ст. широкої популярності набули книгарня 

і бібліотека книговидавця Є. Распопова. Читачам пропонувався широкий вибір 

книг, журналів різної тематики. Варто зауважити, що у фонді книгозбірні були і 

такі видання як: «Енеїда» І. Коляревського (Одеса, 1876 р.), «Словарь 

украинско-руссого языка (Одеса, 1873 р.), «Шевченко, его жизнь и сочинения с 

фотографическим портретом Т. Шевченко» (Київ, 1879 р.). Та однією з 

найкращих бібліотек зазначеного періоду була книгозбірня А. Бортєвського, 

заснована восени 1868 р. До сьогодні збереглися три друкованих каталоги 

А. Бортєвського, видані 1877 р., 1889 р., 1897 р. [3, 4]. Згідно з каталогом, 

виданим 1877 р. [3], бібліотека передплачувала понад 50 видань, 12 з них 

іноземними мовами. Каталог включав 6 тисяч бібліографічних записів. У 

ньому, поряд із книгами, містилися описи статей з періодичних видань. Превага 

надавалася «Отечественным запискам», «Современнику», «Вестнику Европы». 

До каталогу додавася абетковий перелік періодичних видань на 1877 р. та 

«Азбучный список» авторів із зазначенням, на яких сторінках розміщено 

бібліографічні записи їх творів. Дуже добре був укомплектований відділ «XVII. 

Детская литература». Він містив 200 кращих зарубіжних і вітчизняних творів 

художньої літератури, історії, зоології, географії, техніки та ін., і, зокрема, 

майже усі твори Ж. Верна, «Казки» та «Оповідання для дітей про життя 

тварин» М. Вовчка, «Нариси сучасного Єгипту для юнацтва» тощо. 

Помітне місце в історії бібліотечної справи південного регіону нашої 

держави посідає і бібліотека Р. Бродської, відкрита в Одесі наприкінці 90-х 

років ХІХ століття. Бібліотека мала здебільшого книги для дітей і була 

зорієнтована на обслуговування даної категорії користувачів. 

Таким чином «бібліотеки для читання» були одним із основних джерел 

забезпечення масової читацької аудиторії. Функціонуючи на комерційній 

основі і, як правило, не маючи головною метою просвіту користувачів, 

приватні бібліотеки багато зробили для перетворення читання на постійний 

засіб культурного життя міського населення, заохочуючи його до літератури, 

виховуючи повагу до книги та знання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ В ПАРКАХ НА ПРИКЛАДІ 

ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

 

Паркова зона відпочинку і розваг – озеленена територія, на якій 

розміщено об’єкти дозвілля або обладнання культурно-дозвіллєвого 

призначення (атракціони, дитячі та спортивні майданчики тощо). Використання 

природного середовища в організації дозвілля населення – це одна з 

характерних особливостей парків як культурних закладів. Саме за парками 

завжди залишається можливість забезпечити ті форми відпочинку, які 

потребують психологічного відриву від міського оточення [2]. 

Більшість фізіологів і психологів: А. А. Александров, Ж. Годфруа, Б. Д. 

Карвасарський, К. Рудестам – вважають, що для оптимальної трудової і 

суспільної діяльності людини необхідне дозвілля, у структурі якого, неодмінно 

повинна бути діяльність, яка б відновлювала фізичні та психічні сили людини 

[3]. Тому перед громадськістю постає нагальна потреба у вивченні досвіду 
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роботи рекреаційних зон, а також пошуку нових технологій в цій сфері. 

Особливо, цю тенденцію можна прослідкувати у великих містах Північної 

Америки, де будуєтья багато парків, які призначені для повсякденного і 

періодичного масового відпочинку, представляють ефективну рекреаційну 

систему міста в цілому. Всього в Північній Америці налічується 26 

ландшафтних парків, які побудовано в великих містах. Американські парки по 

праву вважаються одним з досягнень сучасної цивілізації. Досвід їх роботи 

уважно вивчається фахівцями - архітекторами, дизайнерами, соціологами, 

режисерами, екологами [1]. 

Нами були розглянуті три міські парки найбільших міст Північної 

Америки: Чикаго, Сан-Франиско і Нью-Йорк. Ми дослідили специфіку парків, 

їх організацію, струкуру, послуги, івенти і також ознайомилися з відгуками 

відвідувачів на сайті про туристичні поодорожі TripAdvisor. 

Музейний комплекс «Грант-парк» – головна паркова зона міста Чикаго, 

що розташовується на березі озера Мічиган. За час свого існування парку було 

присуджено більш 30-ти почесних нагород. Парк поділений на зони: Міленіум-

парк, Консерваторія Гарфілд парк, Дейлі парк, Музейний кампус, акваріум 

Шедда, Tiffany Celebration Garden, концертна спортивна зона та інститут 

мистецтв. На території парку знаходяться: музеї природознавства, науки, 

історії, промисловості, афро-американської культури, сучасної фотографії, 

інститути мистецтв, планетарій і акваріум, фонтани і скульптури, сади, клумби, 

концертні майданчики, фітнец центр, ресторани і кафе, фудкорти. 

У місті на даний момент багато польських громад, також є польський 

район міста. З їхньої ініціативи в одній з частин «Грант-парку» споруджені 

скульптури відомих людей Польщі. 

У Грант-парку проводятся: виставки, тематичні шоу, світлові шоу, 

скульптурні композиції, інсталяції, загальноосвітні програми, музичні виступи, 

фестивалі. На офіціному сайті парку відвідувачам пропонуються: з 18 по 24 

березня безкошовні заннятя у басейні фітнес центру, щорічна святкова виставка 

квітів, «Фільми в парку» по середах у теплі пори року, ціле літо у Грант-парку 

проводися безкоштовний фестиваль класичної музики з вівторка по суботу 

щорічно, провдиться один з найбільших музичних фестивалів у світі 

Lollapalooza, Blues Fest, Chicago Jazz Festival, Венеціанцька ніч, святкові 

програми на державні і професійні свята, сімейні торжества [5]. 

На сайті відгуків відвідувіччі залишают лише позитивні рецензії: 

«Прекрасний парк в центрі міста на березі озера, різкий контраст з кам'яними 

джунглями Петлі. Це і приємний парк, і кілька великих фонтанів, і дзеркальна 

крапля, і великий безкоштовний концертний майданчик»[4]. 

Парк «Золоті Ворота» – міський парк в Сан-Франциско, також 

поділений на декілька зон: Академія наук, Консерваторія квітів, Музей 

образотворчих мистецтв, Ботанічний сад, Загін з зубрами, Японський чайний 

сад, Млини, Музична зона, Шекспіровський сад, озеро Стоун, Бібліний сад і 
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парк Шалє, ресторани і кафе, фудкорти. Парк «Золоті ворота» приймає 13 млн 

відвідувачів на рік. 

Заходи, які проходять: марафони, гра в бейсбол у вінтажному стилі, 

організовують тематичні прогулянки, фетиваль «Reimagine End of Life», який 

присвячений смерті у природнму світі. На фесиваль були запрошені відомі 

науковці, представники мистецва, які спілкувалися з аудиторією; були 

проведені виставка інтерактивного мистецтва, камеді шоу і вечір у планетарії, а 

також був запрошений діджей на цілий вечір, івент «Нічне життя юрського 

пріоду» з інсталяціми, великими динозаврами-роботами, виступом оркесту, а 

також діджей на весь вечір, ритуал Чарівний луг на день весняного 

сонцестояння, День літньої людини [6]. 

Відгуки відвідувачів парку також позитивні: «Ідеальне місце для пікніка 

або просто відпочинку на природі! Є ботанічний сад, рожевий сад, японський 

садок – краса неймовірна!»[4]. 

Центральний парк в Нью-Йорку на сьогоднішній день вважається одним 

з найвідоміших і найбільших парків в світі. Парк відвідують приблизно 25 

мільйонів чоловік в рік. Парк обслуговується Комітетом з охорони природи 

Центрального парку, приватної некомерційної організацією, яка управляє 

парком за контрактом з Департаментом парків і місць відпочинку міста Нью-

Йорк. Парк поділений на зони: централна алея, тераса Бефезда, Велика 

галявина, сад Шекспіра, театр Делакорт, озеро Жаклін Кеннеді Онассіс, 

Центральний зоопарк, спортивні майданчики, інфрмацційний центр Дайри, 

каток, парк атракцонів, кафе і ресторани, також є багато водойм, садів, 

фонтанів, галявин і замок Бельведер і багато іншиих архітектурних пам’яток і 

пам’ятників.  

Заходи, які проходять у парку: майстер-класи з гри у шахи, 

організовуються прогулянки-тури по окремим частинам парку з гідами, 

сімейніосвітні прогулянки на природу, мастер класи з малювання, тури на 

велосипедах, конях, падікабах, занятя йогою, пілатесом, тур зоопарком, вистави 

у тетрі і 4-D театрі зоопарку, бранчі, майстер клас з розробки коктелів, 

вуличний театр, кіно на природі, фестивалі SummerStage, Summer Recital Series, 

Harlem Meer 

Performance Festival, також можна подивитися на цвітіння сакури 

навесні, проводяться літературні фестивалі та щорічно приїжджає шведський 

театр маріонеток, проводиться волонтерський день для сімей, школярів, 

підлітків і студентів, провдяться різні заходи на святкові дні, влітку в 

Центральному парку традиційно можна подивитися безкоштовні спектаклі, 

GMA Summer Concert Series, New York Philharmonic Concerts, The Metropolitan 

Opera Summer Recital Series [7]. 

Відгуки відвідувачів Центрального парку дуже позитивні: «Це 

неймовірно чудово, що так ретельно стежать за цим парком, на його території 

забороняється будувати будівлі і це одне з найкращих рішень! Влітку – це 

відмінний варіант для проведення пікніка біля озера з сім'єю або близькими. 
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Територія дуже велика, так що там обладнані вбиральні. Всюди багато 

фудкортів і пахне фірмовими крендельками. Місцеві сказали, що вночі краще в 

парк не ходити, бо там може бути небезпечно»[4]. 

Отже, особливості парків Північної Америки, які ми виділили: 

 рельєф парків дуже разноманітний, від скалистих рівнин до 

низовин; 

 над проектуванням парків працювали спеціално найняті 

архітектори для озеленення міста і надання йому більш європейського виду; 

 парки поділені на зони, кожна з якх має свою тематику і свої 

функції: 

 парки знаходяться у центрах міст, біля офісних будинків і готелів; 

 парки зроблені штучно; 

 великі розміри парків і велика кількість культурно-дозвіллєвих 

установ і заходів, тому парк є також великим културним комплексом; 

 орієнтація на освітню діялність люде і їх безпсередній контакт з 

природою шяхом її вивчення; 

 парки є багатотематичними і поєнують в собі культуру, науку, 

спорт і мистецтво; 

 мультикультуралістична діяльність парків (популяризації культури 

свого народу та культур народів світу на фестивалях, в ігрових конкурсах, 

карнавалах, видовищних шоу, національних святах, днях мистецтва, мережі 

харчування); 

 охорона та збереження навколишнього середовища, розвиток парків 

як туристичних центрів; 

 демократичність та доступність паркового обслуговування 

(взаємодія парків, їх культурної, виховної, охоронної діяльності з щоденним 

життям, бажаннями та проблемами населення); 

 більшість послуг у парках безкоштовна; 

 парки постійно розвиваються й модернізуються, вдосконалюють 

перелік послуг і програми дозвілля; 

 оранізація сімейного дозвілля, та заходів, які сприяють адаптації 

дітей у суспілстві; 

 орієнтація на естетичне виховання населення; 

 історико-культурна тематика святкових програм часто прив'язана 

до минулого даної місцевості, регіону; 

 особливу увагу в діяльності парків займає робота з людьми 

похилого віку; 

 парки передають атмосферу міста та його культуру: вулична їжа, 

вуличні музиканти і артисти, спілкування з місцевими жителями; 

 парки утримуються в більшій мірі не на державні кошти, а на 

пожертвування жителів до фондів охорони природи; 
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 пропаганда науково-просвітніх знань, досягнень науки, техніки, 

мистецтва і літератури, сприяння розвитку фізкультури і спорту. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні одним із можливих 

варіантів включення дитини з психофізичними порушеннями у 

загальноосвітній простір є інклюзія, яка означає, що дитині з інвалідністю 

надається право відвідувати загальноосвітній заклад, у якому створене 

необхідне адаптоване освітнє середовище та надаються відповідні додаткові 

послуги, що приносять користь від спільного їх навчання зі здоровими 

однолітками. Поширення інклюзії тісно пов’язане з процесами демократизації 

суспільної свідомості, міжнародним визнанням за кожною людиною права на 

повноцінне життя та освіту, що є невідємною частиною соціокультурних 

особливостей суспільства.  
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Для розгляду сутнісної характеристики інклюзивного середовища 

звернемось до аналізу понять «інклюзія» та «середовище».  

Ідея спільного навчання і виховання дітей із психофізичними 

порушеннями та їх здорових однолітків в одному закладі належить визначному 

психологу, дефектологу ХХ століття Л.С.  Виготському. Його проектна ідея – 

вчення про середовище як джерело психічного розвитку особистості. Він 

вважав, що дитина, яка потребує корекції психофізичного розвитку, потребує 

такого соціокультурного середовища, яке б враховувало «своєрідність шляху», 

використовуючи «інші способи та засоби» соціального та особистісного 

розвитку [1]. Однак, реальне впровадження спільного навчання протягом 

останніх десятиліть відбувається за кордоном. Зокрема, про це свідчить поява 

такого терміну як «інклюзія», що у буквальному розумінні означає процес 

реального включення усіх громадян, які мають труднощі у психофізичному 

розвитку, в активне суспільне життя (англ. inclusion – включення, франц. 

іnclusif – включаючий в себе, лат. іnclude – заключаю, включаю)  [2]. 

Як зазначає Т.Г. Зубарєва, інклюзивне освітнє середовище 

характеризується системою ціннісного ставлення до навчання, виховання і 

особистісного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, а також 

сукупністю ресурсів (засобів, зовнішніх і внутрішніх умов), їх життєдіяльності 

в загальноосвітньому навчальному закладі і спрямованістю на реалізацію 

індивідуальних освітніх стратегій вихованців [ 3]. 

Головне завдання інклюзивного середовища полягає у подоланні 

відхилень у розвитку вихованця з особливими потребами та у профілактиці 

небажаних негативних тенденцій. Провідним принципом інклюзивного 

середовища є його готовність пристосовуватись до індивідуальних потреб 

різних категорій дітей за рахунок структурно-функціональної, змістовної та 

технологічної модернізації освітньої системи закладу, здійснення 

індивідуального підходу, гуманних стосунків із кожною дитиною, проведення 

занять у формі ігрової діяльності. 

Сучасними науковцями, зокрема Є.Л. Гончаровою, Т.Г. Зубарєвою, 

О.І. Кукушкіною, М.М. Малофєєвим, О.С. Нікольською, Н.Д. Шматко 

визначено основні ознаки інклюзивного середовища: 

1) культивування системи ціннісного ставлення до навчання, виховання 

та особистісного розвитку людей із психофізичними порушеннями, наявність 

ресурсного забезпечення їх життєдіяльності, спрямованої на реалізацію їх 

індивідуальних здібностей; 

2) визначення та реалізація філософії інклюзії, ролі освітнього закладу у 

галузі важливих функцій інклюзивної діяльності, загальних підходів та 

принципів життєдіяльності вихованців із обмеженими можливостями здоров’я 

щодо здійснення завдань інклюзивної освіти, а також оптимальної структури 

навчально-виховного процесу; 

3) задоволення освітніх потреб дітей із психофізичними вадами та 

врахування інтересів їх здорових однолітків; 
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4) створення умов для організації безбар`єрного освітнього процесу з 

урахуванням особливих потреб осіб, які потребують корекції психофізичного 

розвитку; 

5) створення індивідуально-орієнтовних програм з урахуванням внесення 

змін щодо можливостей кожної дитини у засвоєнні загального рівня освіти; 

6) колективне формування інклюзивного середовища (вихователі, 

психологи, дефектологи, соціальні педагоги, інструктори з ЛФК, медичний 

персонал тощо) [4]. 

Особливим фактором у забезпеченні формування інклюзивного 

середовища є соціокультурна реабілітація. 

Соціокультурна реабілітація – це комплекс заходів, які включають 

культурологічний чинник, спрямований на повернення, створення 

психологічних механізмів, що сприяють постійному внутрішньому зростанню, 

розвитку і в цілому відновленню культурного статусу людини з особливими 

потребами як особистості. Долучаючись до культури, людина з 

психофізичними вадами розвитку стає частиною культурної спільноти. 

Cоціокультурна реабілітація становить важливий елемент реабілітаційної 

діяльності, так як задовольняє блоковану у людей даної соціальної категорії 

потребу в інформації, в отриманні соціальних, культурних послуг, доступних 

видах творчості. 

Основними принципами соціокульутрної реабілітації є: ранній початок 

здійснення реабілітаційних заходів, безперервність і поетапність їх проведення, 

системність і комплексність, індивідуальний підхід. 

Для соціокультурної реабілітації дітей з особливими потребами 

використовують індивідуальні та групові форми сприяння соціальній інтеграції 

в суспільство. Особливостями соціокультурної реабілітації є: формування 

власної активності відносно своїх життєвих проблем; розвиток оптимізму, як 

зосередженості на позитивних сторонах життя; формування умінь обирати 

сприятливе середовище для самореалізації; освоєння сукупності цінностей, 

ідеалів і норм поведінки тієї чи іншої соціальної ролі; формування гнучкого 

пристосування до швидко мінливих умов навколишнього середовища. 

 Для більш структурного сприйняття проблем впровадження 

соціокультурної реабілітації можна виділити дві групи факторів, що призводять 

до їх виникнення: об'єктивні – залежні від навколишньої дійсності і суб'єктивні, 

що залежать безпосередньо від самої дитини із особливими потребами [5].  

До об'єктивних належать: негативне сприйняття людей даної соціальної 

категорії суспільством; відсутність прагнення здорових людей інтегрувати 

людей з психофізичними вадами у суспільство; малозабезпеченість; низький 

рівень соціального забезпечення, захисту і допомоги, невпорядкованість 

житлових і громадських ділянок для користування; відсутність батьків та 

родичів як найважливішого джерела моральної і матеріальної підтримки 

людини. А до суб'єктивних можна віднести: життєву позицію, яка полягає в 

пасивності і відсутності прагнення відчувати себе повноцінним членом 
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суспільства через активність і діяльність; психологічне усвідомлення себе, 

недооцінку своїх можливостей, особистісного потенціалу; відсутність життєвих 

цілей, установок; реабілітаційний та адаптаційний потенціал людини з 

особливими потребами; відторгнення від соціуму (замкнутість, агресивність); 

бажання навчатися, працювати, жити тощо. 

Зважаючи на вищезазначене, варто зауважити: застосування 

соціокультурної реабілітації у системі інклюзивного навчання стане важливим 

фактором впливу на формування особистості дитини, яка має психофізичні 

вади, позитивно сприятиме формуванню гуманного українського суспільства. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У 

ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ 

 

Фразеологічні засоби мови мають у собі велику частку експресії та 

емоцій. Саме це призвело до того, що ще з давніх-давен у вигляді крилатих 

висловів до нас дійшли людські знання та весь спектр емоцій та почуттів, таких 

як: радість та страждання, любов і ненависть, віра та безвір'я, правда та брехня, 

істина та ілюзія, праця та лінь, чесність і обман. [3, c. 163] 

Культурно-національна особливість фразеологізмів асоціюється з 

історичними подіями та образами. Людьми певної культури передаються із 

покоління в покоління лише ті фразеологізми, які співвідносяться зі 

стереотипами та еталонами цієї культури, як матеріальними, так і духовними. 

Наприклад, фразеологізми дають світорозуміння носія певної мови, 

відтворюючи це у культурних конотаціях. [4, c.288] Таким чином, важливо 

сказати, що уявлення про культурно-національний менталітет може бути 

повністю створене тільки за допомогою досліджень культурологічного 

компонента фразеологічного звороту. 

Темою нашого дослідження є відображення культурних особливостей у 

фразеологізмах лексико-тематичної групи "відчуття", об'єктом – фразеологізми 

сучасних англійської, німецької та української мов, предметом – семантичні 

особливості фразеологізмів лексико-тематичної групи "відчуття", а метою – 

розглянути фразеологізми як засіб збереження і передачі культурної 

інформації.  

Для кращого вивчення фразеологічних одиниць, були створені 

різноманітні класифікації такими науковцями як Ш. Баллі, В.В. Виноградов,    

В. Е. Анічков, Н.М. Шанський, А. В. Кунін тощо[4, c.288]. Кожна з вказаних 

класифікацій має свої позитивні та негативні аспекти, проте у даній науковій 

роботі для вивчення особливостей семантики фразеологічних одиниць була 

вибрана класифікація В. В. Виноградова. Мотивом цьому слугував той факт, що 

класифікація В. В. Виноградова – це важливий етап у становленні та розвитку 

фразеології як науки, з'ясувала систему утворення значення фразеологізму і 

загального відношення семантики цілого виразу до значень слів-компонентів, 

що його складають.  
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Методом суцільної вибірки було виділено близько 150 англійських, 

німецьких та українських фразеологізмів з 15 фразеологічних словників[1-14]. 

Одиниці вибірки було згруповано згідно з класифікацією відчуттів, яка 

була розроблена нами попередньо, тобто фразеологізми на позначення 

відчуттів людини було розподілено на групи за значенням: відчуття зору, 

слуху, тактильне відчуття, загальне самопочуття, температурне відчуття. 

Як уже було зазначено вище, аналіз фразеологізмів німецької, англійської 

та української мов на позначення відчуттів людини проводиться згідно з 

класифікацією академіка В. В. Виноградова. Відповідно до цієї теорії, 

фразеологізми групуються за ознакою наявності у них повної чи часткової 

умотивованості та неподільності на такі типи, а саме: фразеологічні зрощення 

(є давно сформовані у мові, абсолютно неподільні, нерозкладні, немотивовані 

фразеологічні одиниці, у значенні яких "немає ніякого зв'язку, навіть 

потенційного, зі значенням їх компонентів" [3, c.227]), фразеологічні єдності 

(стійкі словосполучення, семантично неподільні і цілісні значенням, що є 

результатом впливу лексичних значень слів-компонентів [3, c.227]) та 

фразеологічні сполучення (такі стійкі мовні звороти, які не є безумовними 

семантичними одиницями, оскільки характеризуються певною самостійністю 

складових частин. [3, c.227]). 

До фразеологічних зрощень категорії тактильних відчуттів людини 

можна віднести такий фразеологізм як to make one's flesh creep (англ.); 

ахіллесова п’ята (укр.); Achillesferse (нім.).[1-14] 

До фразеологічних єдностей можна віднести такі вирази як as soft as a 

baby bottom; Goose flesh\Goose pimples (англ.); як дзвін (укр.); die Gänsehaut 

(нім.) [3-10] 

Фразеологічні сполучення: (as) hard as a rock; (as) tough as steel (англ.); 

м'який як шовк (укр.); so weich wie Samt (нім.) [1-14] 

Такі фразеологічні вирази температурних відчуттів, як hot as Hades; hot 

as Hell (англ.); циганське тепло (укр.); heiß wie die Hölle (нім.) за своєю 

семантикою відносяться до фразеологічних зрощень. Фразеологізми chilled to 

the marrow; chilled to the bone (англ.); бабине літо (укр.); die Hundekälte (нім.) є 

фразеологічними єдностями. А ось такі вирази як as cold as ice; warm as toast 

(англ.);  heiß wie in einem Backofen (нім.); хоч собак гони (укр.) 

класифікуються до групи фразеологічних сполучень. [1-14] 

До групи фразеологічних зрощень слухових відчуттів відносяться такі 

фразеологізми як a frog in the throat; raise Hell (англ..); як у вусі (укр.); j-m den 

Schnabel das Maul stopfen (нім.). Група фразеологічних єдностей представлена 

виразами: at the top of someone's voice; squeal (or yell) like a stuck pig (англ.); wie 

ein Grab schweigen (нім.); розв'язувати язик (укр.) До фразеологічних сполучень 

слухових відчуттів можуть бути віднесені вирази turn a deaf ear; to yell one's 

head off (англ.); Kräht der Hahn laut auf dem Mist, so weiß man, dass es Morgen ist 

(нім.); зірва́тися з голосу (укр.) [1-14] 

Фразеологічні зрощення зорових відчуттів:  like two peas in a pod; spick 
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and span (англ.); як скло (укр.); blass wie eine wandelnde Leiche (нім.). 

Фразеологічні єдності: to turn a blind eye to; catch someone's eye (англ.); Як у 

віночку (укр.); so blind wie eine Fledermaus (нім.). А також фразеологічні 

сполучення, такі як: pretty as a picture; (as) dark as a pitch (англ.); глупа (глуха) 

ніч (укр.); am hellerlichten Tage (нім.);  [1-14] 

Фразеологізми відчуття загального самопочуття in Abraham's bosom; go to 

Davy Jones's locker (англ.); aus dem letzten Loch pfeifen (нім.); перепастися на 

смик, канути в Лету  (укр.) можна віднести до фразеологічних зрощень. Вирази 

типу have one foot in the grave; safe and sound (англ.); aus den Socken kippen 

(нім.); духу пускатись (укр.) відносяться до групи фразеологічних єдностей. 

Фразеологічні сполучення можуть бути представлені такими виразами: catch a 

cold; fit as a fiddle (англ.); ein Strich in der Landschaft sein (нім.); чмелів слухати  

(укр.) [1-14] 

Підводячи підсумки, варто вказати, що для аналізу семантики 

фразеологізмів нами було вирішено взяти за основу класифікацію                      

В. В. Виноградова, що поділяє фразеологізми на фразеологічні зрощення, 

фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення. Методом суцільної вибірки 

було виділено близько 150 різноманітних фразеологізмів з лексико-тематичної 

групи "відчуття людини" (тактильні, температурні, зорові, слухові та відчуття 

загального самопочуття), які у подальшому були класифіковані у групи 

фразеологічних зрощень, єдностей та сполучень згідно з основним критерієм 

поділу. Так, нами було доведено, що основна функція фразеологізмів – не 

іменування предметів, а характеристика їх у певному плані.  

Отже, фразеологія засвідчує культуру носія мови, так як вона уже містить 

у собі національно-культурний компонент. Національно-культурний компонент 

можна легко визначити у мові, тому що він має у своєму складі безліч факторів, 

які є взаємопов'язані: історію народу, традиції, спосіб життя і характер тощо. 
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ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ АКТОРА 

 

Будь-яка людина знає, що таке емоції, проте описати і пояснити їх не 

завждиздатна. І це не дивно, оскільки й дотепер проблема емоцій в науці 

залишається загадковою й багато в чому незрозумілою, хоча їхня роль у 

керуванні поведінкою людини велика. 

Емоції й почуття, виконуючи різні функції, беруть участь у керуванні 

поведінкою людини як невимушений компонент, втручаючись у нього як на 

стадії усвідомлення потреби й оцінки ситуації, так і на стадії ухвалення 

рішення та оцінки досягнутого результату. Тому розуміння механізмів 

керування поведінкою вимагає розуміння й емоційної та почуттєвої сфери 

людини, її ролі в цьому керуванні. 

Наприклад, В. Джемс ще наприкінці XIX ст. вказував на те, що „у 

багатьох німецьких посібниках із психології глави про емоції являють собою 

просто словники синонімів. Але для плідної розробки того, що є очевидним, є 
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певні межі, і в результаті безлічі праць у зазначеному напрямі суто описова 

література з цього питання, починаючи з Декарта й до наших днів, становить 

найнудніший відділ психології”. 

Представник біхевіоризму Дж. Уотсон вважав, що емоції не можна 

досліджувати науково, а Е. Даффі писав, що термін „емоція” зручний для 

позначення певних специфічних форм зміни поведінки, які не надаються до 

пояснення, і що він заважає точним дослідженням, тому від цього терміна варто 

відмовитися. М. Мейєр взагалі пророкував зникнення емоцій зі сфери 

психології [2; с.531]. 

Нині з’явилася значна кількість праць, присвячених емоціям і почуттям, 

особливо в зарубіжній психологічній літературі. Однак і дотепер питання, 

поставлене у заголовку статті В. Джемса „Що таке емоція?”, залишається 

актуальним як для психологів, так і для фізіологів. В останні десятиліття 

помітна тенденція до емпіричного вивчення окремих емоційних реакцій без 

спроб їх теоретичного осмислення, а часом і до принципової відмови від цього. 

Так, Б. Райм пише, що сучасний стан вивчення емоцій становить розрізнені 

знання, непридатні для розв´язання конкретних проблем. Існуючі теорії емоцій 

в основному стосуються лише приватних аспектів проблеми [2;с.436]. 

Емоційний стан – поняття, що об’єднує настрій, внутрішні почуття, 

потяги, бажання, афекти й емоції. Образа, роздратування, збудження, істерика, 

занепад сил, мрійливість, хочу чи не хочу, – всецеемоційністани.Емоційний 

стан актора є проблемою формування професійноїкомпетентностіі зумовлена 

для театру необхідністю бути на рівні сучаснихмистецьких і суспільних потреб, 

зростанням його значимості як засобу комунікації у сучасному 

суспільстві [4; с.142]. 

У філософській, педагогічній та мистецтвознавчій літературі з питань 

підготовки майбутніх акторів, особливостей і специфіки їх професійної 

діяльності та формування професійного спілкування як визначальної 

професійної характеристики зазначена проблема вивчалася в таких аспектах: - 

формування комунікативних вмінь та можливостей знайшло відображення в 

наукових працях О. Березюк, М. Васильєвої, Т. Вриценко, О. Добровича, 

Ю. Жолобова, В. Кан-Каліка, О. Киричука, О. Леонтьєва, Г. Локарєвої, 

Н. Стрєльнікової, Р. Шмідта, Т. Шепеленко та ін. - особливостям професійної 

діяльності та професійної підготовки акторів присвячені роботи П. Брука, 

Є. Вахтангова, С. Гіпіуса, Є. Гротовського, Б. Захави, М. Кнебель, 

З. Корогодського, Г. Крісті, Л. Курбаса, В. Меєрхольда, В. Немировича-

Данченка, К.  Станіславського, Ф. Тальма, М. Чехова, С. Юр’єва та ін. 

Акторські сценічні почуття стосовно певних обставин персонажа 

відрізняються від подібних життєвих за таких же обставин. „Сценічні почуття 

свідомо оформлюються. Першим кроком до усвідомлення є контроль над ними. 

Актор не тільки усвідомлює, що сценічні почуття йому підвладні і що він може 

за будь-якої можливості їх перервати, але й розуміє також, що він спостерігає за 

ними, контролює їх” [1; с.12]. 
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Акторське ж, сценічне почуття, яким би глибоким воно не було, не може 

з такою ж силою подіяти на організм актора. Причиною цього є не тільки те, що 

актор контролює свій стан у ролі, а насамперед те, що акторські дії не є 

справжніми, як у житті. Уже  саме згадування актором у ролі на рівні пам’яті 

того, що він далі мусить робити відповідно до ролі, нівелює 

першоутворюваність дій, як у житті, та звісно, їхню справжність, що впливає на 

емоційний перебіг переживання цих дій. Більше того, чуттєвий досвід  актора 

базується власне на емоціях, народжених справжніми діями, на відміну від 

сценічних. Тож фактор того, що рольові почуття не такі, як у житті, „скасовує” 

будь-які намагання акторів віднайти (здобути, утворити) під час виконання ролі 

емоційний стан, відомий їм із життєвого досвіду[1;с.14]. 

Управління власними емоційними станами передбачає знання того, що ви 

хочете, які стани вам потрібні – і володіння необхідним інструментарієм.Як 

самому оперативно змінювати свій душевний і фізичний стан під ті чи інші 

ситуативні цілі, як себе підбадьорити, як привести себе в 

порядок (заспокоїтися). Саме це є одним із основних завдань професійного 

становлення сучасного актора. 
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РОЗРОБЛЕННЯ КЛУБ-ГОТЕЛЮ КАТЕГОРІЇ 4 ЗІРКИ НА 70 НОМЕРІВ 

У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

 

Не дивлячись на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в 

нашій країні, функціонування готельного господарства ускладнюється ще 

цілою низкою проблем. Однією з причин є відсутність надійної та достовірної 

інформації про стан ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. 

Наслідком цього є використання готелів не за призначенням, зниження 

конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше погіршує стан 

готельного господарства та затримує вихід України на світовий туристський 

ринок. 

На даний час підприємства готельного бізнесу України розвиваються 

нестабільно із значним ступенем ризику для свого функціонування. Це 

відбувається, тому що туристичний попит є сезонним, ціни на послуги з 

кожним роком зростають, а самі послуги змінюються і вдосконалюються, що 

вимагає швидкої реакції від суб'єктів готельного бізнесу та залучення 

додаткових коштів. 

До основних недоліків готельної індустрії на даний час можна віднести 

багато економічних і законодавчих чинників. По-перше, в нашій державі 

кількісно не вистачає готелів високого рівня обслуговування. Показник 

забезпеченості готелями в Україні  низький (при нормі 10 місць на 1000 осіб в 

Україні є лише 2,8 готельних місця (для порівняння: у Москві – 9,2; у Санкт-

Петербурзі – 6,3; у Парижі – 38,3; у Відні – 25,4). По-друге, ціни не 

відповідають рівню якості готельних послуг. Вартість проживання в 

українських готелях в 2-3 рази перевищує вартість проживання в готелях 

аналогічного рівня країн Європи, що обумовлено неналежним державним 

регулюванням цієї сфери. По-третє, в Україні готельна індустрія 

характеризується низьким рівнем конкуренції. 

Для будівництва клуб-готелю, я обрала, земельну ділянку Оболонського 

району, міста Києва.  

Потрібно звернути увагу, що собою представляє клуб-готель. Основною 

типологічною ознакою при класифікації готелів є їх призначення. Згідно з 

ДСТУ 4527: 2009, клуб-готель – це готель, розташований при клубі, в якому 
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організують дозвілля та надають інші послуги переважно членам клубу. Тому 

можна дати таке визначення клуб-готелю, як готель, що утримує, крім 

номерного фонду для розміщення гостей, велику кількість залів, приміщень для 

організації активного відпочинку, наприклад, тренажерний і гімнастичний зали, 

кіноконцертний зал, спортмайданчики з штучним покриттям (теніс, футбол, 

баскетбол, волейбол та ін.), конференц-зал, кімнати для ділових переговорів, 

банкетні зали та ін.  

Розглянемо більш детально Оболонський район м. Києва, він займає 

площу 11,02 тис. га або 17% території столиці, з населенням 310 тисяч чоловік, 

або 11,5 % населення Києва – є одним з найбільш промислово розвинених 

районів міста. 

Зелені насадження району займають площу 2615 га, що складає 24 % від 

загальної, з них 65 га – зелені насадження Пущі-Водиці. Водні об’єкти на 

території району займають площу 1091 га, що складає 10% від загальної. 

Характерною структурною особливістю Оболонського району є те, що 

поруч із щільною будівельною забудовою існують незабудовані території – 

навколо водних об’єктів та периферійні, які вкриті  рослинністю лісових або 

лучних формацій. Ці землі мають виключне рекреаційне, оздоровче, екологічне 

значення і потребують охорони та збереження. 

У межах району зелені насадження займають площу 2615 га, що складає 

24 % від загальної, з них: 65 га – зелені насадження Пущі-Водиці, 38 га – парки; 

129 га – сквери; 138 га – зелені зони проспектів та бульварів; 172 – паркова 

зона; 161 – зелені насадження водного басейну; 220– зелені насадження вздовж 

вулиць; 711 – зелені насадження захисних смуг водойм, 981 – зелені 

насадження підприємств та організацій. 

Пріоритетними напрямками екологічної політики в Оболонському районі, 

як адміністративної одиниці м. Києва, є поліпшення екологічного стану 

атмосферного повітря, водного басейну, земельних ресурсів, зелених 

насаджень, а також раціональне використання земельних, водних та інших 

природних ресурсів. 

Існуючу мережу готелів Києва за функціональним призначенням можна 

поділити на дві групи: багатофункціональні загального типу й 

багатофункціональні спеціалізовані. Спеціалізовані готелі, в свою чергу, 

поділяються на туристичні, ділові, спортивні, транспортні, готелі для 

обслуговування сільськогосподарських ринків. Спеціалізація готелів, 

встановлена за домінуючою функцією й зазначається у статуті підприємства 

(але, звичайно, на практиці будь-яка категорія клієнтів може проживати в будь-

якому готелі). 

До цільових готелів відносяться готелі ділового призначення і готелю для 

відпочинку (курортні, туристські). 

Готелі ділового призначення обслуговують осіб, що перебувають у 

ділових поїздках і відрядженнях. Підприємства цієї групи найбільш відомі, як 

готелі для конгресового обслуговування – симпозіумів, з'їздів, зборів, 
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конференцій і т.д. У цю групу входить так названий інтенсив-туризм: 

заохочувальні поїздки для персоналу фірм (10-15% від загальної кількості 

ділових поїздок). 

Концепція "курортного готелю" передбачає надання розміщення, 

харчування і ряду додаткових послуг людям, що прагнуть до відпочинку і 

відновлення здоров'я. Найбільш популярним місцем розміщення курортних 

готелів є території, які надають можливості для відпочинку і лікування в 

природних кліматичних і природних умовах: на морських узбережжях, у 

гірських районах і т.д. 

Найважливіші проблеми, серед яких зіштовхуються курортні готелі, 

обумовлені сезонністю попиту, що в значній мірі позначається на завантаженні 

їхньої матеріальної бази. А саме тому що багато курортів є сезонними за своєю 

суттю (н-д, зимові або літні курорти). Тривалість періоду активного 

функціонування може змінюватись від 90 до 180 днів, що часто залежить від 

кліматичних і ряду інших факторів. З метою вирівнювання завантаження в 

період міжсезоння в останні роки багато курортних готелів стали прагнути до 

створення нових ринків, зокрема, усе більша увага цих готелів звернено на 

обслуговування ділового туризму. 

Сутність концепції "туристського готелю" зводиться до наступного: 

- готель, як правило, розташовується на туристських маршрутах і приймає 

клієнтів з цих маршрутів; 

- комплекс послуг формується відповідно до програми маршруту і 

заздалегідь визначається ваучером або путівкою; 

- для організації обслуговування в структурі готелю передбачені турбюро 

або бюро подорожей і екскурсій. 

Тому, клуб-готель на 4 зірки, повинен суміщати у собі і сутність ділового, 

курортного та туристського готелю, оскільки Київ – є столицею України і це 

туристичне місто і він є осередок усіх симпозіумів і конференцій України, тому 

вигідне розташування, серед різноманітних насаджень посеред щільною 

будівельною забудовою інших районів і буде його особливістю серед інших 

конкурентів на ринку готельного господарства.  

 

Список використаних джерел: 
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РЕБРЕНДИНГ БІБЛІОТЕК: СУЧАСНІ ПРАКТИКИ 

 

 Питання ребрендингу бібліотек постало з наступом пост-індустріального 

суспільства. Перед бібліотекарями встала проблема підвищення популярності 

книгозбірень. Тому питанням «перезавантаження» бібліотек займались провідні 

фахівці бібліотечної діяльності, такі як Назаровець Сергій Андрійович — 

український науковець і бібліотекар, кандидат наук із соціальних комунікацій. 

Старший викладач кафедри книгознавства та бібліотекознавства КНУКіМ; 

Шемаєва Ганна Василівна – доктор наук із соціальних комунікацій, професор. 

Засновник нового наукового напряму, пов’язаного з вивченням коеволюційних 

процесів в системі бібліотечної діяльності; Смаглова Наталія Іванівна – 

науковий співробітник Національної бібліотеки імені Вернадського. 

У сучасній ситуації інформаційного протиборства бібліотека як 

традиційний соціальний інститут пам'яті, збирач, охоронець і транслятор 

національних культурних цінностей стає об'єктом маніпуляції: в суспільну 

свідомість активно впроваджуються негативні стереотипи про бібліотеку і 

бібліотекарів. Нав'язується думка, що «бібліотека не потрібна в часи 

інтернету», мусується теза про її «відмирання», неекономічність і 

неефективність. 

 Трансформація інформаційного масиву в цифрову форму привела до 

глобальних змін всієї системи інформаційних комунікацій. В Інтернеті в 

безкоштовному цілодобовому доступі представлені гігантські обсяги даних 

різного виду. Мережа породила інші можливості для професійного 

інформаційного обслуговування (доступ в режимі 24/7, відсутність відстаней, 

не припиняюче ні на секунду поповнення масиву даних) [2]. 

 Новими можливостям не забарилися скористатися як різні бізнес-

структури, так і окремі громадяни. У числі конкурентів бібліотек – безкоштовні 

інтернет-колекції, наукові репозиторії (архіви), проекти інформаційних 

інтернет-гігантів. Бібліотеки, втративши монополію на інформаційне 

обслуговування, втратили унікальність послуг, що надаються. 

 Статистика вказує: молодь перестає цікавитись читанням. Бібліотека 

залишила при собі стереотипи.  Довговічність і численність цих стереотипів 

можна пояснити тим, що їх поширюють представники інших професій, які 

спираються на власні уявлення про бібліотечну справу. Бібліотека бачиться їм 
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швидше як пасивна учасниця життя суспільства, як «Берегиня», центр 

книжності, духовності та гуманності. 

 Як залучити в бібліотеку молодь? Усе стає можливим, якщо позначити 

цю задачу як пріоритетну; якщо в бібліотеці працюють люди з фантазією, за 

віком та інтересами близькі сучасній моді; якщо чітко продумана тактика 

взаємин з молоддю, а проведення кожної конкретної публічної акції технічно 

обґрунтовано.  

 За кордоном образ книг активно використовують для залучення 

відвідувачів і покупців найрізноманітніші комерційні структури – кафе, 

ресторани, магазини, дизайн-бюро та ін. Так, наприклад, в Брюсселі існує 

книжковий ресторан «COOK & BOOK», який укупі з книгарнею відкрив свої 

двері в березні 2006 року, і з тих пір користується великим успіхом. В інших 

випадках подібні установи створюються в результаті співпраці кафе чи бару з 

близько розташованою бібліотекою. Зокрема на цій ідеї заснована концепція 

молодіжних книжкових кафе в Англії: їхні молоді відвідувачі визнають, що 

атмосфера такої установи стимулює читацьку активність, є для них більш 

привабливою, ніж традиційна бібліотечна [6]. 

В одній із країн СНД бібліотека для юнацтва провела акцію: «Бібліотекарі 

і байкери: просто ми разом». Такий захід вирішили провести на День бібліотек. 

Від фасаду бібліотеки 10 мотоциклів стартувало по місту разом із молоддю. До 

завдань молодих бібліотекарів входило на зупинках на шляху прямування 

роздавати городянам рекламні матеріали про бібліотеку, декламувати слогани 

про книгу і читання, проводити міні-вікторини, разом з байкерами привітати 

колег. Після такої акції відвідування бібліотеки підвищилось, а надалі кожен 

рік вирішили проводити таку рекламну кампанію бібліотекам [1]. 

Основна мета розвитку бібліотеки – вдосконалення бібліотечно-

інформаційного обслуговування населення, утвердження гуманістичної ролі 

бібліотеки як важливої складової її діяльності. П'ятий закон бібліотечної науки, 

сформульований Ш. Р. Ранганатаном, стверджує, що «бібліотека – зростаючий 

організм». Це відноситься не тільки до фондів, сама бібліотека – організм що 

розвивається. Саме тому для досягнення поставлених цілей, ребрендингу 

бібліотек, залучання молоді до користування послугами бібліотек, необхідно 

поставити конкретні цілі для подальшої стратегії:  

• реалізація регіональної політики в галузі бібліотечної справи з метою 

якісного надання адміністративної послуги щодо здійснення бібліотечного, 

бібліографічного та інформаційного обслуговування з урахуванням специфіки 

різних категорій користувачів і виконання робіт відповідно до державного 

завдання; 

• динамічний розвиток бібліотеки як сучасного інформаційно-освітнього і 

соціокультурного центру; 

• оновлення документних фондів відповідно до соціально-економічних 

профілей регіону для задоволення інформаційних потреб різних груп 

населення; 
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• забезпечення збереження регіональної частини національного 

бібліотечного фонду як інтелектуальної основи розвитку суспільства; 

• розвиток інноваційної діяльності; 

• активне впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій 

в усі сфери діяльності; 

• створення комфортного бібліотечного середовища, в тому числі – 

формування безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими можливостями 

здоров'я; 

• підвищення професійного і творчого потенціалу співробітників, 

засноване на безперервному навчанні, ротації кадрів і роботи з кадровим 

резервом, вдосконаленні системи мотивації та стимулювання персоналу; 

• розвиток науково-методичної діяльності, вивчення і трансляція 

прогресивного досвіду бібліотечної діяльності в бібліотеки регіону; 

• розвиток міжрегіональних зв'язків, подальша інтеграція бібліотеки в 

єдиний інформаційно-бібліотечний простір країни [2; 5]. 

Важливо почути від користувачів бібліотек, що у бібліотеці комфортно, у 

ній можна знайти всю необхідну інформацію, дізнатися щось нове, 

доторкнутися до великого, знайти нових друзів. 

Досвід бібліотек Миколаєва теж намагається наздогнати молодіжну 

течію, саме для того проводиться колосальна робота в галузі соціокультурної 

діяльності.  

Саме в цьому році, Обласна бібліотека для юнацтва відкриває двері у 

новий Відділ соціокультурної діяльності молоді, стратегічним напрямом якого 

є забезпечення вільного доступу молоді і бібліотекарів області до знайомства з 

літературними новинками, творчими проектами і спілкування з миколаївськими 

письменниками, цікавими особистостями, обміну ідеями і досвідом. 

19 жовтня в цьому відділі вперше відбулась зустріч молодих і 

талановитих юнаків та дівчат літературно-музичного об’єднання «Молодість у 

віршах». Молодь читала свої вірші у форматі «вільного мікрофону». Доповняла 

поетичний вечір і музика, авторські пісні та переспіви хітів звучали у виконанні 

талановитої молоді нашого міста. Останню суботу місяця бібліотека відкриває 

свої двері для цього заходу. Атмосфера нагадує квартирник – популярний нині 

формат зустрічі сучасної молоді.  

Також цьому році бібліотека відкриває новий формат заходу -– 

літературно-просвітницький воркшоп “#Youth and Books” за темою 

“Bookstagram: як правильно писати відгуки на книги”. Оскільки соціальні 

мережі – невід’ємна частина сучасних людей, дуже важливо вміти правильно їх 

використовувати. Воркшоп-тренером цього заходу є Миколаївський блогер, 

бібліотекар відділу соціокультурної діяльності молоді і автор рецензій на книги 

для видавництв – Марина Улановська. Під час воркшопу блогер дала відповіді 

на такі питання: “Як блогери співпрацюють з видавництвами?”, “Як обрати 

якісну Young adult літературу і як її аналізувати в контексті підліткової цільової 
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аудиторії?”, “Як почати свій блог?”, “Що писати в блозі?”, “Як знайти цільову 

аудиторію?” тощо [4]. 

Отже, як показує світова практика – бібліотеці потрібна молодь. Тільки 

вона знає, що потрібно сучасному суспільству. Молодь моніторить тренди, 

молодь знає як привернути увагу. Щоб бібліотеки стали знову популярними - 

потрібно що б за ребрендинг взялася саме молодь. Для цього бібліотекам слід 

моніторити ринок кадрів в даній сфері і залучати молодих, амбітних фахівців, 

які зможуть відродити бібліотеки і перетворити їх в молодіжні центри дозвілля. 

Саме це зараз потрібно, що б було де провести час цікаво і з користю, не тільки 

для себе, а й суспільству. Бібліотекам потрібно залучати молодих студентів до 

обговорення нових напрямків роботи, цікавитися їх баченням сучасної 

бібліотеки. Саме це зробить бібліотеку брендом. І місцем де хочеться 

знаходиться, і куди захочеться повернутись. 
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МИСТЕЦЬКА IНКЛЮЗIЯ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства соціально-

психологічний аспект взаємовідносин людей із обмеженими фізичними 

можливостями та здорової частини суспільства набуває особливого значення. 

Сьогодні дуже часто почали вживати терміни «інтеграція» та «інклюзія». 

Поте, слід зазначити, що терміни «інтеграція» й «інклюзія» дуже часто 

помилково вживають як взаємозамінні. Водночас ці поняття різняться 

суттєвими відмінностями. 

Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – процес збільшення ступеня 

участі всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у 

фізичному чи розумовому розвитку. 

Інклюзія – це ще i політика та процес, який передбачає отримання 

бiльших можливостей у навчаннi та соціальному життi для усiх людей i також 

для дітей з iнвалiднiстю.  

А iнтеграцiя – це зусилля, спрямованi на введення людей з iнвалiднiстю 

у життєвий простiр. 

Стосовно поняття «мистецька iнклюзiя», то слід зазначити, що ще не 

iснує чiткого та повного визначення цього терміну. 

Сучасне суспільство розділяється на дві групи за ставленням до людей з 

особливими потребами, до взаємодії з ними. Перші вважають інтеграцію 

таких людей в суспільство непотрібною і до інвалідів ставляться вкрай 

негативно, вважаючи, що «інваліди повинні жити з інвалідами», «здорові 

люди інвалідів ніколи не зрозуміють».  

Другі є прихильниками інтеграції людей із особливими потребами у 

суспільство, вважаючи, що «всі повинні бути рівними», «розуміти один 

одного», а це можливо лише за умов спільної життєдіяльності, «інвалід не 

повинен вважати себе неповноцінним членом суспільства».  

Люди з особливими потребами найчастіше відчувають негативне 

ставлення до себе з боку суспільства. І відсоток пригнічених інвалідів 

збільшується залежно від тяжкості (ступеня) інвалідності та міри зовнішнього 

прояву хвороби.  

Інтеграція людини у суспільство передбачає її повне включення в усі 

сфери життєдіяльності суспільства, дестигматизацію особи за будь-якими 

ознаками (віку, статі, расової приналежності, стану здоров’я, релігійних, 

поведінкових особливостей тощо). Особливого значення набуває інтеграція у 
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суспільство людей із обмеженими фізичними можливостями, адже вони є 

«виключеною» із суспільства соціальною групою [2].  

На жаль, в Україні, незважаючи на прогресивні закони, позитивних 

зрушень стосовно людей з особливими потребами у суспільній свідомості не 

відбулося. Навпаки, спостерігається зростання байдужості, відвертої 

недоброзичливості, навіть проявів жорстокості. Цьому неабияк сприяє гасло 

«світ належить першим і успішним», що заполонило засоби масової 

інформації. Причому зневагу виказують не лише «успішні», а й люди далекі 

від цього визначення. Тому, говорячи про безбар’єрну Україну, насамперед 

слід мати на увазі ліквідацію бар’єрів у свідомості людей, створення 

позитивного іміджу інваліда.  

Нажаль в реальності інваліди сьогодні належать до найбільш соціально 

незахищених категорій населення, стан дотримання їх прав свідчить про 

недостатню участь інвалідів в економічному, соціальному та культурному 

житті суспільства. 

Проте деякi позитивнi змiни в цьому напрямку вже відбуваються. У 2018 

роцi у м. Київ, в рамках програми British Council Ukraine, пройшов дводенний 

міжнародний форум «Unlimited. Мистецтво без меж», присвячений питанням 

інклюзивності, доступності та мистецьким практикам, у створенні яких беруть 

участь люди з інвалідністю. Учасниками форуму стали близько 200 делегатів з 

України, Великобританії, Грузії, Вірменії та Азербайджану. Це – митці, 

менеджери, продюсери, керівники мистецьких інституцій, режисери, а також  

представники центральної і місцевої влади. Відбулась дискусія на тему: «Як 

ефективно підтримувати митців з інвалідністю».  

Питання інклюзії та інтеграції людей з особливими потребами у 

суспільне та, зокрема, культурно-мистецьке середовище є одним із 

пріоритетних завдань сучасності. На сучасному етапi iснує декілька 

невирішених проблем, а саме:  

- це забезпечення для людей з інвалідністю доступу до об’єктів 

культурної спадщини, театрів, концертних майданчиків, музеїв та тих установ, 

які надають культурні послуги;  

- розробка нормативно-правового базису, який гарантував би для 

людей з обмеженими можливостями забезпечення їх потреб; 

- це прийняття закону про жестову мову, який дозволить розширити 

можливості для отримання культурних благ, це стосується також доступності 

до музейних колекцій та театрально-видовищних заходів; 

- це друк книг шрифтом Брайля та аудіо-книг; 

- доступність до закладів культури, які мають забезпечувати доступ 

для людей з особливими потребами для їх відвідування;  

- створення системи інклюзивної мистецької освіти, яка створює 

можливість та дає поштовх до професійного розвитку обдарованих дітей та 

молодi з інвалідністю; 
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- розробка для таких людей спеціальних методик викладання та 

підготовка викладачів, керiвникiв творчих гуртків, фаховий рівень яких 

відповідає спеціальним потребам; 

- розробка нових методик і нових програми, які б дозволили 

поширити існуючий досвід серед мистецьких освітніх закладів (Харківська 

музична школа, в якій є спеціалізовані класи для сліпих дітей, де вихованці 

займаються вокалом і з успіхом беруть участь у міжнародних мистецьких 

проектах); 

- звернення уваги на збiльшення кiлькостi людей з iнвалiднiстю в 

умовах війни на Сході України, які знаходились у зоні ведення бойових дій, 

якi потребують особливої уваги,  адаптації та iнтеграцiї в суспiльство;  

- підтримка й розвиток медіаторства, яке грає важливу роль у 

вирiшеннi даної проблеми; 

- співпраця громадських, урядових та волонтерських організацій, які 

займаються широким просвітництвом. 

Завдяки програмi «Unlimited: Мистецтво без меж» Британської Ради, яка 

підтримує митців з інвалідністю у країнах Східного партнерства ЄС, сприяє 

їхньому професійному розвитку та участі у креативній економіці, був 

заснований перший інклюзивний театральний колектив у Вірменії; створені 

інституції для хореографів і танцюристів у Грузії; ведеться робота над 

перформативною інклюзивною виставою в Україні за участі українського 

хореографа та компанії Candoco. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ, ПРИЙНЯТТЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Управлінське рішення – це результат творчого цілеспрямованого аналізу 

проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у 

відповідності з метою системи менеджменту. Інформаційне забезпечення є 

першочерговим завданням у будь-якому аналітичному дослідженні і важливим 

інструментом для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень. 

Досліджуючи наукові праці вчених, присвячені інформаційному забезпеченню 
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управління, виявлено відсутність єдиного підходу до розуміння поняття 

«інформаційне забезпечення». За твердженням науковців інформаційне 

забезпечення включає в себе систему одержання, оцінки, зберігання та 

переробки даних з метою прийняття управлінських рішень; процес створення 

та постачання інформації. При цьому метою інформаційного забезпечення 

управління є своєчасне надання необхідної й достатньої інформації для 

прийняття управлінських рішень, що забезпечують ефективну діяльність як 

підприємства в цілому, так і його структурних підрозділів [9]. 

На думку С. П. Кулицького [7 с. 58], поняття «інформаційне 

забезпечення» пов’язане з процесом професійної діяльності, такої як 

інформаційна діяльність. Тобто з’являється окрема сфера професійної 

діяльності, а не просто складова процесу управління. Особливий акцент 

зроблено на зв’язку поняття «інформаційне забезпечення» з інформаційними 

потребами управлінців [7, с. 58]. 

Управління завжди здійснюється з метою досягнення певних цілей, а 

реалізація цілей забезпечується шляхом прийняття і виконання численних 

рішень. Розробка та прийняття управлінських рішень – це багатосторонній 

організаційний процес, який має складні прямі та зворотні зв’язки і 

характеризується поєднанням інтелектуальної діяльності багатьох членів 

організації із застосуванням різноманітних моделей, методів і способів 

збирання інформації [1]. 

Прийняття рішення є основою управління. Своєчасно прийняте науково-

обґрунтоване рішення стимулює виробництво, а слабке, або несвоєчасно 

прийняте – знижує результативність праці. Відповідальність керівника за 

прийняття рішень дуже висока, особливо службовців державного рівня. 

Керівник не має права приймати непродуманих і необгрунтованих рішень [10]. 

Інформаційне забезпечення є основою послідовного ланцюга етапів 

підготовки, прийняття та реалізації управлінського рішення. Складові в системі 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень складають: 

інформаційні ресурси; інформаційне програмне забезпечення; інформаційно-

аналітична робота [3]. 

У цілому процес підготовки, прийняття і реалізації управлінського 

рішення включає такі етапи і стадії. Етап підготовки управлінського рішення 

об’єднує: визначення цілі (сукупності цілей); збирання і аналіз інформації про 

завдання, яке підлягає вирішенню; визначення, прогнозування розвитку 

ситуації та формування проблем; генерування варіантів можливих 

управлінських рішень; генерування варіантів можливих управлінських рішень; 

формування критеріїв і вибір ефективних варіантів управлінських рішень [5]. 

Етап прийняття і реалізації управлінського рішення охоплює: прийняття 

рішення (вибір одного варіанта дій); доведення управлінських рішень до 

виконавців; складання плану реалізації управлінських рішень; організацію 

виконання управлінських рішень; контроль за виконанням управлінського 
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рішення; аналіз та оцінка прийнятого рішення на відповідність поставленим 

цілям [5]. 

Для прийняття обґрунтованого управлінського рішення потрібна планова, 

нормативна, інструктивна, правова, статистична, облікова, наукова та інша 

інформація. Незалежно від виду вона має бути точною, повною, вірогідною, 

надійною, зручною для сприйняття та оцінки. Носіями інформації для 

прийняття рішення є документ, креслення, схеми, графіки, газети, журнали, 

книги, кінофільми, записи на магнітній стрічці та ін. Важливими джерелами 

інформації є особисті спостереження, бесіди зі спеціалістами і працівниками, 

опитування експертів. Крім того, створюють комісії або творчі групи для 

вивчення питання, проводять анкетні опитування, інтерв’ювання тощо [2, с. 

140]. 

Реальність виконання рішення повинна відповідати силам колективу та 

його ресурсам. Управлінське рішення повинно бути таким, яке можна реально 

здійснити, тобто не можна приймати рішень, які не реальні, абстрактні. Тут 

проблема полягає у виборі методів доведення прийнятих рішень до виконавців. 

Кожний співробітник отримує персонально конкретне завдання, яке відповідає 

його службовим обов’язкам та залежить від об’єктивних та суб’єктивних 

чинників. Виділяють чотири основні причини невиконання управлінських 

рішень: якщо рішення було недостатньо чітко сформульоване керівником; якщо 

рішення було ясно та чітко сформульоване, але виконавець його недостатньо 

усвідомив; рішення чітко сформульоване, виконавець його добре усвідомив, 

але він не мав достатньо необхідних умов та можливостей для його виконання; 

рішення було грамотно сформульоване, виконавець його добре усвідомив, мав 

достатньо ресурсів для його виконання, але він сам не мав внутрішньої згоди з 

варіантом рішення, яке було запропоноване керівником. Виконавець в даному 

випадку може мати свій більш ефективний, на його думку, варіант рішення цієї 

проблеми [6, с. 73-75] 

Особливість інформаційного забезпечення процесу прийняття 

управлінських рішень полягає у тому, щоб використати всю релевантну 

інформацію, тобто ту, що стосується даної проблеми. Складність однак, полягає 

в тому, що не вся релевантна інформація помітна [4 с. 143-161]. У цьому зв’язку 

доцільно враховувати так званий феномен «Касандри». Як вважають деякі 

науковці є кілька причин неуважного ставлення до «інформації Касандри»: 

керівники не мають достатнього доступу до інформації; інформація є надто 

загрозливою [8 с. 178-235]. Вважається,що «інформація Касандри» – це часто 

перше попередження про те, що справа стає невідкладною [8 с. 178-235]. 

Для сучасних організацій гостро стоїть проблема забезпечення 

об'єктивною інформацією. Це спонукає до пошуку кращих, більш оптимальних 

методів організації інформаційно аналітичної роботи. Передумовами для цього 

є звільнення працівників від рутинних операцій, які складають значну частину 

дій щодо підготовки управлінських рішень. Маються на увазі реєстраційні, 
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статистичні, інформаційно-довідкові операції, робота щодо систематизації 

матеріалів. 
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ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ЛІТЕРАТУРІ 

ПОСТМОДЕРНІЗМУ 

 

Постмодернізм як культурна та літературна течія виник у США та Європі 

в останню третину XX століття, а сам термін «постмодернізм» сформувався у 

період Першої світової війни. Його вжив Р. Паннвіц у своїй праці «Криза 

європейської культури». Британський дослідник А. Тойнбі в своій праці 

«Вивчення історії» надав йому культурологічного сенсу: пост – символізує 

кінець західного панування в релігії та культурі. Кокс у працях початку 70-х 

років, присвячених проблемам релігії в Латинській Америці, послуговується 

поняттям «постмодерністська теологія». Естетичну природу цього мистецького 

явища пов’язують із плюралізмом – поєднанням і органічним співіснуванням 

різних художніх систем. Постмодерний дискурс синтезує мистецтво й 

антимистецтво, елітарну й масову культуру, карнавальне, іронічно-сміхове та 

серйозне ставлення до дійсності. Мистецтвознавці розглядають постмодернізм 

як новий художній стиль, який відрізняється від неоавангарду поверненням до 

реальності, сюжету, гармонії [1]. 

Постмодернізм виник внаслідок відчуття письменниками кінця історії 

сучасної епохи. Тому він передбачає опозицію до модернізму і має такі 

параметри: модернізм – постмодернізм; закрита форма – відкритість дискурсу; 

цілеспрямованість мистецтва – мистецтво як гра, карнавал; художня 

довершеність – деконструкція.  

Постмодернізм вибудовує особливу концепцію світу, а самі пост- 

модерністи захищають позицію відстороненого і відчуженого спостерігача. 

Постмодерністи утверджують принцип загальної рівнозначності усіх явищ і 

аспектів життя, часто агресивно засуджують насильницьку дегуманізацію та 

асиміляцію людини зовнішнім світом. 

Філософською основою постмодернізму є ідеї таких французьких 

дослідників, як Дерріда, Лакана, Дельоза, Ф. Гаттарі, а також концепція 

іронізму італійського науковця У. Еко. 

Постмодерністський напрям набув суттєвого обґрунтування в працях Т. 

Бодріяра «Система речей», Т. Ф. Ліотара «Постмодерне значення» та «Спір», П. 

Слотейдийка «Чарівне дерево» (1985) та інші. 
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Провідні західні соціологи Хабермас, Д. Белл тлумачать постмодернізм 

як культурний підсумок неоконсерватизму, символ постіндустріального 

суспільства, симптом глибинних трансформацій соціалізму, що знайшов свій 

вираз у тотальному конформізмі, ідеях «кінця історії» Фукуяма, естетичному 

еклектизмі. У політичній культурі постмодернізм означає розвиток 

різноманітних форм пост-утопічної думки. У філософії – торжество пост-

метафізики, пост-раціоналізму, пост-емпіризму. 

Термін «постмодернізм» набув великої популярності завдяки Ч. 

Дженксону «Мова постмодерністської архітектури». Дженксон зазначав, що 

хоча цей термін використовувався в американській літературній критиці 60-70-

х років для позначення ультра-модерністських експериментів, сам він надає 

йому принципово іншого змісту. Постмодернізм означає в Дженксона відхід від 

екстремізму та нігілізму неоавангарду, часткове повернення до традицій, 

акцент на комунікативній ролі архітектури. 

Загалом постмодерна культурна епоха оцінюється як кризовий, 

перехідний етап нуртування й пошуку нових орієнтирів, епоха, до якої «важко 

дібрати критерії цілісних сталих художніх систем» – через те, що «вона сама 

знаходиться в точці перелому й вибору шляху» [5]. Ці тенденції впливають і на 

літературно-художні практики, й на літературознавчу теорію, суть яких у 

найзагальнішому вигляді полягає в реконструкції ідейно-ціннісної парадигми 

епохи модернізму та попередніх мистецьких епох, в утворенні нового способу 

бачення людини і світу, принципово відмінного від попереднього. І в 

зарубіжній, і в українській науці феномен постмодернізму досліджується в 

багатьох аспектах. Різним, неоднорідним є й ставлення до цього феномену: від 

апологетики [4] до категоричного неприйняття постмодернізму як 

лжеестетичного чи вторинного явища [2]. 

Постмодернізм як загальноцивілізаційний феномен – це культурна епоха 

зі стійкою світоглядною парадигмою, і на ґрунті різних суспільно-культурних 

регіонів ця парадигма виявляє свою варіативність. Постмодернізм як стан 

культури, епоха в розвитку цивілізації визначається ситуацією втрати «довіри 

до автентичності всіх культурних концепцій чи стилістичних манер художнього 

письма» [7] і є «епохою перевідкриття суб’єктивного світу людини», який був 

утрачений «у всеоб’єктивуючих теоріях «я» епохи модерну» [3]. Як усе це 

репрезентується в художній літературі? Панівний вияв постмодерністської 

епохи – напрям постмодернізму, одна з головних прикмет в літературі та 

мистецтві – феномен втрати авторитету автора і розмивання поняття суб’єкта 

нарації. Художній напрям як стрижень епохи, що визначається головними 

тенденціями її розвитку, органічно пов’язаний з певною формою втілення цих 

тенденцій. Як зазначає М. Моклиця, «завдяки глибинній спорідненості явищ 

виникає формальна спільність, яку ми завбачаємо у вигляді стильових рухів» 

[6]. Виходячи зі сказаного, базовим пунктом ідентифікації постмодерністських 

творів повинні бути, в першу чергу, не стильові домінанти, а найзагальніші 

способи втілення авторської свідомості в тексті й, насамперед, спосіб творчого 
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осмислення письменником концепції людини і світу (найважливішої проблеми, 

яку артикулює художня література від своїх початків). Адже культура, як 

зазначає П. Козловський, – це, передусім, «самотлумачення суспільства та 

тлумачення людської суб’єктивності» [3]. Саме за певним тлумаченням 

людського «я» і розмежовуються культури. 

Якщо підсумувати вище сказане то основними рисами літературного 

постмодернізму є:  

1) втрата віри у вищий сенс людського існування;  

2) заперечення пізнаваності світу, релятивізм;  

3) розгубленість індивіда перед власною екзистенцією;  

4) погляд на повсякденну дійсність як на театр абсурду;  

5) орієнтація на ідеологічну незаангажованість;  

6) поглиблена рефлективність;  

7) іронічність та самоіронічність;  

8) інтертекстуальність, діалогізм. 

Названі ознаки постмодернізму є узагальненням досвіду закордонних та 

вітчизняних авторів. Ці ознаки є універсальними, вони притаманні усім 

національним культурам, де наявна художня рефлексія з приводу постмодерної 

ситуації. Проте в кожній країні постмодернізм набуває специфічних рис, що 

виявляється в долученні до світового феномену оригінальних ознак і в 

поєднанні перелічених характеристик у кожній національній літературі в різних 

варіаціях. 

Отже, зробивши невеликий аналіз культурної спадщини постмодернізму 

у літературі, можна сказати, що виникнення течії постмодернізму великою 

мірою вплинуло на культурну та літературну практику ХХ століття. 
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ТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Дослідження туризму у контексті процесів міжнародної економічної 

інтеграції дозволило виявити наступне: туризм – тимчасові подорожі громадян 

України, іноземних громадян і осіб без громадянства з постійного місця 

проживання  з оздоровчою, пізнавальною, професійно – діловою, спортивною, 

релігійною та іншою метою без заняття оплачуваною діяльністю в  країні 

тимчасового перебування [1., с.315]. 

«Міжнародна економічна інтеграція – це процес зближення, взаємного  

пристосування національних економік у межах єдиного економічного простору 

та проведення узгодженої між державами економічної політики [2., с.60]. 

Розвиток туризму, як однієї з  форм міжнародної торгівлі послугами, у 

контексті процесів міжнародної економічної інтеграції, відіграє важливу роль у 

національній економіці. Діяльність підприємств сфери туризму  (компанії – 

перевізники, готельно – ресторанні підприємства, туристичні фірми, 

екскурсійні бюро тощо) забезпечує зайнятість певним категоріям населення, 

поповнює національний бюджет, сприяє розвитку міжкультурних комунікацій 

та взаєморозумінню між народами, а також сприяє розвитку туристичних 

територій країни. 

Існує низка міжнародних і вітчизняних нормативно – правових 

документів, які регулюють діяльність учасників ринку сфери туризму. Слід 

зазначити, що підписання угоди про безвізовий режим України та ЄС  

17.05.2017 року та введення його в дію 11.06.2017 року  стало важливим 

чинником розвитку туризму, а також сприяння процесам міжнародної 

економічної інтеграції.  

До одного із таких документів належить Розпорядження КМУ від 

25.04.2018р. №272- р «Про затвердження  плану заходів на 2018рік з реалізації  

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021роки». 

Реалізація розпорядження Уряду здійснюватиметься за рахунок і в межах 
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бюджетних призначень, передбачених Держкомтелерадіо у Державному 

бюджеті України [3].  

Охарактеризуємо коротко «Стратегію комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018-2021 роки» [3]. Дослідження «Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на 2018-2021роки» показало важливість даного 

документу, масштабність процесів європейської інтеграції України, а також 

необхідність створення механізмів її реалізації. 

Розглянемо основні засади реалізації даного документу. «Стратегія 

комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки» спрямована на: 

-дослідження стану і проблем комунікацій у сфері європейської 

інтеграції; 

-визначення мети стратегії; 

-визначення цільової аудиторії, на яку розрахована дана стратегія; 

-визначення принципів за якими здійснюватиметься  реалізація стратегії; 

-джерела фінансування; 

-контроль і моніторинг реалізації стратегії; 

-очікувані результати. 

Очікуваними результатами реалізації Стратегії  передбачається наступне: 

-забезпечення свідомої підтримки широкими верствами населення 

України процесів європейської інтеграції як здійснення перетворень у державі, 

які орієнтовані досягнення політичної стабільності, розвитку демократії, 

дотримання верховенства права, поваги до прав людини та основоположних 

свобод, гендерної рівності і недискримінації; 

 -впровадження в Україні соціальних стандартів держав – членів ЄС, а 

також підвищення рівня підтримки суспільством стратегічної мети України – 

вступу до ЄС [3]. 

Варто зазначити, що контроль та моніторинг даної Стратегії здійснює 

КМУ, а джерелами фінансування визначено: державний бюджет, а також усі 

інші джерела, які не заборонені законодавством України. 

Виявлено, що у 2013 році було прийнято Концепцію реалізації державної 

політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з 

актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017року 

(Розпорядження КМУ від 27.03.2013р. №168 «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики  у сфері інформування та налагодження 

комунікації  з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції 

України на період до 2017року»). Але існує низка проблем, які потребують 

вирішення, щоб у повній мірі дана Концепція була виконана. До таких проблем 

відноситься: 

-недостатній рівень свідомої підтримки широким загалом українського 

суспільства процесу євроінтеграції; 

-істотний дисбаланс рівня підтримки населенням зовнішньополітичного 

курсу на європейську  інтеграцію в регіонах України; 
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-недостатнє розуміння широким колом громадян взаємозв’язку між 

процесами європейської інтеграції та підвищенням рівня життя і політичною 

стабільністю; 

-існування реальних ризиків зменшення рівня підтримки громадянами 

процесів європейської інтеграції та вступу до ЄС [3]. 

План заходів на 2018рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на 2018-2021 роки передбачає низку поставлених 

завдань та запланованих заходів, що забезпечить  вищий рівень підтримки 

населенням України проведення демократичних реформ і підвищення 

соціальних стандартів, а також підтримку  процесів щодо вступу України до 

ЄС. План заходів на 2018рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на 2018-2021 роки передбачає наступне: 

-утворення  консультативно – дорадчого органу КМУ – Координаційної 

ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-

2021 роки; 

-підвищення рівня поінформованості громадян України про можливості, 

що існують у рамках співпраці з ЄС; 

-підвищення рівня поінформованості громадян України стосовно 

європейської інтеграції України та залучення громадян України до процесу 

комунікації у сфері європейської інтеграції; 

-моніторинг виконання плану  заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії 

комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки та рівня 

поінформованості і підтримки громадянами України вступу України в ЄС [3]. 

У підсумку слід зазначити, що впровадження у практичну діяльність 

нормативно – правових документів, які  визначають основні засади внутрішньої 

та зовнішньої політики України та інтеграція її у європейський простір є 

перспективним напрямом соціально-економічного розвитку країни, однією з 

можливостей модернізації національної економіки, підвищення її стабільності 

та безпеки. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Потреба децентралізації державного управління в Україні стоїть на 

порядку денному з перших років виникнення української державності. 

Верховна Рада України ратифікувала Європейську хартію місцевого 

самоврядування, задекларувавши відданість європейським стандартам 

управління [2]. 

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від 

державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше 

повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна 

реалізовувати найбільш успішно [1].  

Реформа, котра втілюється в Україні, є унікально українською і не копіює 

досвіду будь-якої іншої країни. Вона має три складові: реформа територіальної 

організації влади; реформа місцевого самоврядування; реформа регіональної 

політики.  

Основне завдання реформи – створити умови для розвитку громад та 

наблизити послуги до людей шляхом формування заможних громад, передачі 

більшої частини повноважень на базовий рівень управління та чіткого 

розмежування функцій між рівнями управління, а також гарантувати належне 

ресурсне забезпечення місцевого самоврядування [2].  

На першому етапі втілення реформи децентралізації в Україні (2014-

2018 роки) першочерговим завданням стало створення законодавчого підґрунтя 

для докорінної зміни системи влади та її територіальної основи на всіх рівнях. 

У квітні 2014 року Уряд України схвалив основний концептуальний 

документ – Концепцію реформування місцевого самоврядування [4] та 

територіальної організації влади. Після цього був затверджений План заходів 

щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [5], які дали старт реформі. 

Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків 

формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого 

середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних 

послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8
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громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження 

інтересів держави та територіальних громад [4]. 

Серед основних принципів реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади визначено наступні: 

- верховенства права; 

- відкритості, прозорості та громадської участі; 

- повсюдності місцевого самоврядування; 

- субсидіарності; 

- доступності публічних послуг; 

- підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування територіальній громаді; 

- підконтрольності органів місцевого самоврядування органам 

виконавчої влади у питаннях дотримання Конституції та законів України; 

- правової, організаційної та фінансової спроможності місцевого 

самоврядування; 

- державної підтримки місцевого самоврядування; 

- партнерства між державою та місцевим самоврядуванням; 

- сталого розвитку територій [4].  

Для реалізації положень Концепції та завдань Плану заходів, необхідно 

було в першу сформувати пакет нового законодавства. Як зазначають експерти, 

починати процес децентралізації логічніше б було із внесення змін до 

Конституції України, оскільки саме головний закон країни є основою для 

адміністративного устрою держави. Це дозволило б забезпечити ґрунтовну 

правову підтримку змінам і допомогло б уникнути перешкод на шляху 

реформування структури і повноважень місцевого самоврядування. Але в 

умовах військового конфлікту та окупації частини території України такі зміни 

неможливі. Тому розвиток місцевого самоврядування і процес децентралізації 

спирається на альтернативні правові шляхи [3]. З 2014 року Уряд розпочав 

реформу в межах чинної Конституції. За цей час вже сформований і діє 

основний пакет нового законодавства, впроваджуються першочергові 

законодавчі ініціативи. Мова йде про: 

- Закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів 

України. Завдяки цим змінам відбулася фінансова децентралізація [1]. 

- Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Дав 

змогу почати формувати спроможний базовий рівень місцевого 

самоврядування. З 2015 по 2018 роки в Україні створено 878 об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ). До складу цих ОТГ увійшли 

більше 4000 колишніх місцевих рад. 9 млн людей проживають в ОТГ. Такі 

темпи міжмуніципальної консолідації міжнародні експерти називають дуже 

високими [1]. 

- Закон також запровадив інститут старост в ОТГ, які представляють 

інтереси сільських мешканців в раді громади. В селах ОТГ працюють вже 786 

старост, ще майже 1,7 тисяч осіб виконують обов’язки старост [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/starosta
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- У 2018 році об’єднані громади отримали у комунальну власність 

майже 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів [1]. 

- Закон «Про співробітництво територіальних громад». Створив 

механізм вирішення спільних проблем громад: утилізація та переробка сміття, 

розвиток спільної інфраструктури тощо. На кінець 2018 року реалізується вже 

325 договорів про співробітництво. Цим механізмом скористалися 1262 громад 

[1]. 

- Закон «Про засади державної регіональної політики». Державна 

підтримка регіонального розвитку та розвитку інфраструктури громад за час 

реформи зросла у 39 разів: з 0,5 млрд в 2014 до 19,37 млрд грн у 2018 році. За 

рахунок цієї підтримки в регіонах та громадах реалізовано у 2015-2018 роках 

більше 10 тисяч проектів [1]. 

- Пакет законів щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг. Це дозволило 

делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня 

повноваження з надання базових адміністративних послуг: реєстрацію місця 

проживання, видачу паспортних документів, державну реєстрація юридичних 

та фізичних осіб, підприємців, об’єднань громадян, реєстрацію актів цивільного 

стану, речових прав, вирішення земельних питань тощо [1]. 

Нова законодавча база значно посилила мотивацію до міжмуніципальної 

консолідації в країні, створила належні правові умови та механізми для 

формування спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст, які 

об’єднують свої зусилля у вирішенні нагальних проблем. Також вже 

виправдала себе нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які 

отримали певну автономію і незалежність від центрального бюджету. 

Другий етап децентралізації в Україні (2019-2021 роки) передбачає 

реалізацію наступних завдань: 

1. затвердження нової територіальної основи для діяльності органів 

влади на рівні громади; 

2. передача (децентралізація) повноважень виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування та їх розмежування між рівнями і органами за 

принципом субсідіарності; 

3. створення незалежної ресурсної бази для здійснення повноважень 

місцевого самоврядування; 

4. формування ефективної системи служби в органах місцевого 

самоврядування та органах виконавчої влади; 

5. упорядкування системи державного контролю та нагляду за 

законністю діяльності органів місцевого самоврядування; 

6. розвиток форм прямого народовладдя (виборів, референдумів); 

7. удосконалення механізму координації діяльності центральних та 

місцевих органів виконавчої влади [1]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://decentralization.gov.ua/cooperation
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19


ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

  

 

46 

 

Очікується, що 2019 рік стане ключовим у питанні формування базового 

рівня місцевого самоврядування: до кінця року більшість існуючих 

малочисельних місцевих рад можуть об’єднатися, а отже стати спроможними 

перебрати на себе більшість повноважень, належним чином використовувати 

ресурси і нести відповідальність за свої дії чи бездіяльність перед людьми та 

державою. Це створить стійке підґрунтя для наступних кроків реформи 

місцевого самоврядування, а також сприятиме прискоренню реформ у сфері 

охорони здоров’я, освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності та 

інших секторах [1]. 

23 січня 2019 року Кабінет Міністрів України ініціював перехід до нового 

етапу реформи децентралізації, який передбачає закріплення вже набутих 

успіхів і формування спроможних громад, зміну територіального устрою на 

рівні районів та громад, чітке розмежування повноважень та функцій контролю 

різних рівнів управління, а також розвиток форм місцевої демократії [1]. 

Необхідним також вбачається прийняття ряду важливих законів: «Про 

засади адміністративно-територіального устрою України»;«Про внесення змін 

до закону «Про регулювання містобудівної діяльності»»; «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» (нова редакція); «Щодо державного 

нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування»; «Про 

місцевий референдум». Оновлення законів «Про місцеві вибори», «Про місцеве 

самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації» тощо. 

У результаті чергові місцеві вибори восени 2020 року мають пройти на 

новій територіальній основі районів та громад. Повноваження між рівнями 

управляння повинні бути розмежовані за принципом субсидіарності. Мешканці 

громад мають бути забезпечені механізмами та інструментами впливу на 

місцеву владу та участі у прийнятті рішень [1]. 
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БІБЛІОТЕКИ КИТАЮ: ВІД ЕПОХИ ЧЖОУ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 

Сучасний Китай – це гігантська машина з переробки інформації. Читати 

тут починають рано вранці, а закінчують пізно ввечері. Читають все підряд, 

читають усе без винятку. Гості країни, потрапляючи в китайську бібліотеку, 

відразу відчувають особливу ауру «невгамовної спраги знань». Таке прагнення 

місцевих жителів до освіти складалося історично. 

Китайські бібліотеки вважаються кращими у світі. В Україні ж 2019 рік 

оголошено роком Китаю. Цього року Україна і Китай відзначають 25 років 

встановлення дипломатичних відносин і виходять на новий, стратегічний 

рівень взаємодії. Саме тому звертаємо увагу на бібліотечну справу Китаю, адже 

співробітництво сприятиме удосконаленню бібліотечної справи України. 

Метою нашої роботи є дослідження історії розвитку китайських бібліотек 

від найдавніших часів до сьогодення.  

Розвиток бібліотек Китаю започатковано наприкінці епохи династії Чжоу 

(1045 р. до н. е. по 221 до н. е.). У цей період почали створюватися перші 

китайські книги. Спочатку китайці писали на бамбукових планках. Зазвичай 

такі бамбукові «книги» сягали в довжину 50-70 сантиметрів, а в ширину були 

близько 10-15 сантиметрів. Текст на них наносився зверху вниз, справа наліво. 

Писали китайці в основному бамбуковим пензлем, а в якості чорнила 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2016-р#n80
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використовувався спеціальний розчин з соку лакового дерева. Відмінною 

особливістю цих книг було те, що ієрогліфи вже не видряпувалися, перші 

китайські книги писались на поверхні [1, c. 55-56].  

Однак, систематичне складання імператорської бібліотеки почалося в 

епоху Хань, в роки правління імператора Чен-ді (дванадцатий імператор 

імперії Хань в Китае, правив з 33 до н. е. по 7 до н. е.). У той період Чень Нун 

«був посланий для пошуків книг по всій Піднебесній». Книжкове зібрання 

розташували в павільйоні Тяньлуге, столиці – Чан'ань. Його систематизацією 

зайнялися Лю Сян і Лю Сінь. Результатом роботи Лю Сяна і Лю Синя став 

каталог «Сім склепінь» який є першим збереженим книжковим каталогом 

Китаю, а також першим бібліографічним довідником, в якому книги були 

класифіковані. У каталозі враховано 3390 цзюаней. В кінці правління Ван Мана 

і громадянської війни бібліотека згоріла [3]. 

У каталозі Лю Сіня книги поділено на сім відділів, по числу окремих 

павільйонів, в яких вони зберігалися. Всередині розділів книги містилися за 

тематикою, з суворим дотриманням класифікації. «Сім склепінь» включали: 

збірники авторських антологій; шість канонів; філософів; Ши цзин і Шу цзин 

(історичні книги); військових письменників; практичні науки (включаючи 

астрологію); медицину (включаючи алхімію) [3]. 

Імператор Гуан У-ді, відомий своєю освіченістю, привернув придворних 

ерудитів для збирання нової бібліотеки в Лояне. Книги зберігалися у палацах 

Женьшоудянь і Дунгуань. Серед зберігачів бібліотеки називали історика Бань 

Гу і поета Фу І, а також коментатора конфуціанських класиків Цзя Куй. Ця 

бібліотека загинула в результаті заколоту Дун Чжо в 190 році. 

Правителі царства Вей – Цао Цао і Цао Пей, самі будучи літераторами, 

стали докладати зусиль до збирання книг. Для зберігання книг і державного 

архіву було створено спеціальну установу – Мішушен, причому всі книги 

переписувалися на шовку однакового жовтуватого відтінку і зберігалися 

обгорнутими в світло-блакитний шовк. Охоронцями бібліотеки були Чжен Мо і 

Сюнь Сюй, кожен з яких склав свій каталог – «Книгу внутрішніх покоїв» і 

«Новий опис». У першому з них наводиться число книг – 99 145 цзюаней. 

Каталог Сюнь Сюя примітний тим, що вперше ввів четверичну класифікацію, 

яка потім взяла гору в класичному Китаї. Його класифікація також 

ґрунтувалася на зберіганні книг в окремих павільйонах, і включала 

конфуціанських класиків, філософів (включаючи військових письменників), 

істориків і красне письменство (поезію і прозу) [5]. 

Каталог Сюнь Сюя також примітний тим, що обсяг книг в ньому вперше 

став виражатися в свитках-цзюанях, а не в зв'язках бамбукових дощечок (пянь). 

Ймовірно, це свідчить про зміну писального матеріалу, на це ж вказує 

поступова зміна стилю письма – на кайшу.  

При династії Південна Ци в 483 році головний бібліотекар Се Пей і його 

помічник Ван Лян приступили до складання каталогу, який також отримав 

назву «Перелік книг по чотирьох розділах». У ньому було враховано всього 18 
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011 цзюаней, з чого зазвичай роблять висновок, що значна частина бібліотеки 

була втрачена під час переходу влади від будинку Сун. Ця бібліотека згоріла в 

502 році, коли влада перейшла до династії Лян.  

Зазначений історичний період цікавий тим, що в офіційній історії 

держави вперше згадуються приватні книжкові зібрання. Крім бібліотеки 

наслідного принца, згадувалася історична бібліотека відлюдника Жуан Сяосюя 

(479-536), який навіть склав каталог (класики, історики, філософи, красне 

письменство, природні та окультні науки, буддизм, даосизм). Обсяг і доля цих 

зібрань абсолютно невідомі. У «Лян шу» (цзюань 13) одним рядком згадується 

бібліотека теоретика поезії Шень Юе (441-513), який зібрав 20 000 цзюаней [1]. 

З об'єднанням Китаю династією Сунь, імператорська бібліотечна справа 

отримало новий поштовх до розвитку. Ще в 583 році головним хранителем 

імператорського книгосховища був призначений Ню Хун (545-610), в доповіді 

якого про поповнення бібліотеки містяться важливі для розуміння цього 

процесу відомості: 

Імператор Ян Цзянь дійсно видав указ про придбання книг у населення, 

причому вартість книг була велика – в «Сунь шу» сказано, що за рукописний 

сувій давали штуку шовку (відріз в 12 м). Найчастіше рукописи брали для 

копіювання – тимчасово запозичуючи під заставу оригінал у власника з 

наступним поверненням. Після падіння династії Чень в 589 році, її книжкові 

фонди були перевезені в Лоян, але в династичній історії категорично 

заявляється, що ці книги були переписані в період смути, тому «почерки були 

невмілі, папір і туш низької якості» [2].  

Опис 618 року фіксує в палаці 89 666 сувоїв (14 466 назв). У придворному 

книгосховищі був дотриманий принцип чотирьох розділів, загальний 

палацовий фонд без дублетів включав 53 915 сувоїв. При цьому, за 

підрахунками істориків XI століття, за часів династії Тан було створено 28 469 

цзюаней творів, тобто більше половини всіх китайських текстів взагалі [1]. 

Новий указ про поповнення палацової бібліотеки вийшов в 719 році. 

Згідно з ним, книги для листування слід позичати у всіх станів, не виключаючи 

простолюдинів. При імператорі Сюань-цзун ж були влаштовані перші в історії 

Китаю постійні читальні зали, відкриті для вищих державних чиновників і 

ерудитів, службовців в придворних академіях [3]. 

Повстання Хуан Чао призвело до чергового спалення імператорських 

палаців і, як наслідок, загибелі бібліотеки. В указі імператора Чжао Цзуна від 

889 року вказувалося, що в пожежі загинуло близько 70 000 цзюаней, в той час 

як вдалося закупити і скопіювати не більше 20 000. Згідно з «Цзю Тан шу», до 

кінця правління династії бібліотека була повністю відновлена. Її фонди 

включали 3090 творів в 41 852 цзюанях [3]. 

Ще в кінці епохи Тан в Китаї було винайдено книгодрукування. В 

результаті новій династії – Сун – довелося починати збирання бібліотеки 

спочатку, а з XII століття основним способом відтворення текстів стає 

друкований, що призвело до радикальних змін і в бібліотечній справі [4]. 
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Штатний склад і організація імператорської придворної бібліотеки досить 

докладно відомий з джерел епох Сунь і Тан (VI-IX століття). У «Сунь шу» є 

розділ «Відомості про чиновників», в якому дано опис бібліотечного відомства. 

У той період воно іменувалося «Відомство книг таємних покоїв» [3].  

Остання і найбільша імператорська бібліотека-серія була складена в 1773-

1782 роках при династії Цин, вона отримала назву «Повного зібрання книг по 

чотирьох розділах». Бібліотека-серія включала 3461 твір, маючи обсяг 36 381 

тому (79 000 цзюаней), що становить приблизно 2 300 тис. сторінок і 800 млн. 

ієрогліфів. Побудована ця бібліотека-серія за старим принципом чотирьох 

розділів: «Класики» (китайський літературний канон), «Історія» (історичні та 

географічні трактати), «Філософи» (філософія, мистецтво, наука), «Зборів» 

(антології китайської літератури) [3]. Імператор Цяньлун затвердив створення 7 

рукописних копій зводу, які були виконані 3826 переписувачами. Чотири 

комплекти перебували в імператорських резиденціях, ще три – в публічних 

бібліотеках Ханчжоу, Чженьцзян і Янчжоу [5]. 

Сучасний Китай – це країна з розгалуженою бібліотечною мережею, що 

об'єднує бібліотеки всіх типів, які вдосконалюють свою діяльність на основі 

комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, використовуючи досягнення 

вітчизняного і зарубіжного досвіду в цій галузі. Основними ланками китайської 

бібліотечної мережі є публічні, шкільні і дитячі, наукові, спеціальні (у 

т. ч. армійські), вузівські (або університетські) бібліотеки [6]. 

Найяскравішим прикладом того, яких висот досягла бібліотечна справа в 

Піднебесній, є найбільший «палац книги» Азії – Національна бібліотека в 

Пекіні, заснована 1909 року. Її сміливо можна назвати «акумулятором думки». 

Фонд книгозбірні становить 27,8 млн. одиниць зберігання (9,4 млн. книг). 

Щорічно бібліотека обслуговує 52 млн. користувачів. Тут сконцентровані 

найбагатші колекції рукописних книг і друкованих видань, а також 

зберігаються нетрадиційні носії інформації і національні раритети: панцири 

черепах і кістки тварин з написами, унікальні естампи, тексти, вишиті на 

шовку, ксилографії видання. Щороку книжковий фонд поповнюють 700 тис. 

нових надходжень, приблизно половина з них – з Заходу. 

Національна бібліотека Китаю увійшла в трійку найбільших бібліотек 

світу разом із Бібліотекою Конгресу США та Національною бібліотекою 

Франці [4]. 

Бібліотека вирішує теоретичні проблеми бібліотекознавства, слугує 

методичним центром для всіх книгозбірень країни, має значні міжнародні 

зв’язки, є членом Міжнародної асоціації бібліотечних закладів (ІФЛА), 

підтримує партнерські стосунки з 557 бібліотеками 117 держав світу [4, с. 20]. 

У 2017 році в китайському місті Тяньцзінь з’явилася дивовижна публічна 

бібліотека, що вражає унікальним дизайном. Вона має біоморфну структуру і 

виглядає як око людини; її загальна площа – 33, 7 тис. кв. м. Всередині будівлі 

розміщена сфера, крізь яку видно фасад бібліотеки. Усередині сфери 
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розмістився зал для глядачів, оточений хвилеподібними полицями з більш ніж 

1.2 млн. примірників літературних творів. Створювалася бібліотека три роки.  

Отже, впливове значення для вдосконалення бібліотечної діяльності 

мають бібліотеки Китаю, в першу чергу як культурні центри. Бібліотеки Китаю 

вражають комфортними умовами, інноваційними підходами до обслуговування 

та цифровими технологіями. Запозичення їх досвіду значно сприятиме 

формуванню якісно нового інформаційно-бібліотечного обслуговування в 

нашій державі.  
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОГРАМИ УСПІШНОГО 

ПІДПРИЄМЦЯ 

 

Інтенсивність сучасних соціально-культурних трансформацій суспільства 

вимагає від людини безпосередньої адаптації до умов ендогенних та екзогенних 

впливів на особистість та її діяльність у цілому.  Підприємницька діяльність 

змістовно реагує на культурологічні зміни у суспільстві і відповідно ставить 

нові вимоги до набору психологічних характеристик успішного підприємця – 

його психограми [1].  

Психограма успішного підприємця – науково-обгрунтований опис 

психологічних якостей фахівця, який базується на відносно стійких 

індивідуально-особистисних характериситках, що здійснюють потужний вплив 

на професіогенез особистості. Н.О. Євдокимова, Н.Б. Іванцова та 

Л.А. Опанасенко зазначають: компоненти психограми потребують 

довготривалого процесу формування, важко піддаються змінам і 

трансформаціям, перебувають у значній залежності від низки чинників, що 

позначаються на професійному та особистісному становленні фахівця [2]. 

Зміна культурних течій, тенденцій, цінностей і переваг суспільства 

висуває вимоги до нового типу мислення і поведінки, надає діяльності 

підприємця креативного характеру. Сучасний фахівець активно залучається до 

цінностей світової культури, зі зникненням національних і територіальних 

кордонів культури, подоланням мовних бар’єрів, розмиванням кордонів між 

мистецтвом, наукою, освітою, дозвіллям та іншими формами культури [3]. Він 

має унікальну можливість не тільки інертного сприйняття змісту культури, а й 

впливу на неї: розвивається культура професійної діяльності, культура 

підприємництва, у якій кожен представник фаху має шанс впливати на 

загальний процес культуротворення. Культурне середовище, у якому «зростає» 

підприємець, сприяє його фізичному, моральному, духовному розвитку, 

формуванню світоглядних орієнтирів. 

На основі аналізу та узагальнення результатів наукових пошуків сучасних 

вчених із проблеми дослідження (Н.І. Жигайло, А.В. Клочкової, К.К. Клімової, 

А.Л. Лазуткіної, М.І. Мелії,  А.В. Посохової, Г.А. Федотової та ін.), було 

визначено перелік професійно-важливих якостей, які співвідносяться із 

психограмою успішного підприємця та віддзеркалюють засвоєння спеціалістом 

надбань культури його професійного та загально-соціального середовища. Ці 
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якості об’єднані у відповідні блоки: інтелектуальний, комунікативний, 

мотиваційно-вольовий, емоційний і поведінковий [4]. 

До інтелектуального блоку включено наступні професійно-важливі 

якості підприємця: сформованість світогляду, принципів, переконань, 

моральних норм; відкритість новому досвіду, здатність засвоювати нові знання 

та навички; допитливість, розвинуте логічне та  перспективне мислення; 

наявність уявлень про нове, більш удосконалене буття; інтуїція, розвинена 

уява, реальна фантазія; оригінальність ідей, комбінаційний хист; вибірковість у 

доборі засобів і способів поведінки й діяльності; пошук конструктивної 

сутності в явищах навколишньої дійсності; змістовно насичена часова 

перспектива. 

До переліку професійно-важливих якостей, які увійшли до 

комунікативного блоку, варто віднести: культуру спілкування; багатство 

мовлення; логічність і послідовність у побудові комунікації, комунікативну 

мобільність; товариськість, готовність до продуктивної взаємодії; уміння 

утримувати увагу співрозмовника у професійному спілкуванні; позитивну 

самопрезентацію, харизматичність; готовність до терпимості у спілкуванні і 

водночас здатність «іти проти течії»; уміння переконувати інших людей. 

Мотиваційно-вольовий блок професійно-важливих якостей підприємця 

наповнили: сталий інтерес до підприємницької діяльності; позитивні 

очікування особистості та впевненість у бажаному результаті (віра в позитивне 

майбутнє); прагнення культурного і професійного розвитку, готовність до дій, 

рішучість, енергійність; мотивація долати перешкоди, наполегливість 

особистості, цілеспрямованість її діяльності; контроль особистості над 

навколишньою дійсністю та відповідальність; схильність до ризику, що не 

порушує соціальних норм. 

Перелік професійно-важливих якостей, які увійшли до емоційного блоку 

містить: позитивне світосприйняття, аутосимпатію; переживання емоційного 

благополуччя і щастя; розвинену фрустраційну толерантність (підвищена 

стресостійкість); високу емоційну витриманість, врівноваженість.  

Поведінковий блок професійно-важливих якостей підприємця 

передбачає: активний спосіб життя фахівця, особистісну мобільність; 

систематичну ініціативність у різних видах діяльності, у тому числі культурній; 

«масштабність» діяльності; відстоювання особистісно-значущих переконань / 

інтересів / бажань; протидія складним життєвим ситуаціям; сміливість, 

впевненість у собі, прояв лідерських тенденцій; самостійність, висока 

працездатність. 

Отже, психограма успішного підприємця у значній мірі залежить від 

специфіки професійної діяльності та від етичних, духовних вимог до фахівця, 

відповідно до яких економічні інтереси узгоджуються із нормами культури 

життєдіяльності. Культура підприємництва позначається не тільки на 

зовнішньому вигляді спеціаліста, а й на когнітивному, емоційно-вольовому та 

поведінковому рівні функціонування. Вона неодмінно впливає на імідж 
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підприємця, визначає характер його професійного та особистісного розвитку. 

Формуючись роками, підприємницька культура стає важливим структурним 

компонентом психограми та у значній мірі сприяє професійному зростанню, 

успішній реалізації проектів. 
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Публічне адміністрування – одна з ключових дисциплін, яка формує 

управлінську еліту для забезпечення взаємодії інтересів бізнесу, політики, 

громадянського суспільства з метою розробки та прийняття стратегічних 

рішень на базі використання сучасних інноваційних технологій. Публічне 

адміністрування (англ, «public management») – це регламентована законами та 

іншими правовими актами, діяльність суб'єктів публічного адміністрування, що 

спрямована на: прийняття адміністративних рішень; надання адміністративних 

послуг; здійснення внутрішнього адміністрування суб'єкта публічного 

адміністрування. Суб'єкт публічного адміністрування (СПА) – орган, установа, 

посадова особа, юридична особа, що уповноважені здійснювати публічне 

адміністрування[6].  

Публічне адміністрування здійснюють відповідно до принципів (засад), 

закріплених Конституцією України. В сучасній юридичній літературі систему 

принципів державного управління, як правило, не розглядають. Проте слід 

зазначити, що будь-яка діяльність, а тим більш управлінська, має певну основу. 

Конституція України дозволяє віднести до принципів публічного 

адміністрування такі: відповідальності органів виконавчої влади (посадових 

осіб) за доручену справу перед людиною і державою; верховенства права; 

законності; участі громадян та їх об’єднань в управлінні; рівноправності 

громадян в управлінні; гласність [2]. 

Специфічні риси публічного адміністрування: загальносоціальний 

характер; підзаконний характер; юридично-владний, розпорядчий характер; 

організаційний зміст; цілеспрямованість, активний характер; постійна основа, 

безперервність. 

Публічне адміністрування здійснюється на підставі принципів: 

1) соціально-політичні: демократизм; участь населення в адмініструванні; 

рівноправність осіб; рівність усіх перед законом; законність; гласність; 

врахування громадської думки; об'єктивність; 

2) організаційні принципи побудови апарату публічного адміністрування: 

галузевий, функціональний, територіальний; 

3) організаційні принципи функціонування апарату публічного 

адміністрування: нормативність діяльності; єдиноначальність та 
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колегіальність; поділ адміністрування; відповідальність за свої 

рішення; оперативна самостійність [2]. 

Принцип відповідальності органів виконавчої влади (посадових осіб) за 

доручену справу перед людиною і державою випливає зі змісту статей 3, 17, 19 

Конституції України тощо. Згідно зі ст. 3 Конституції держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження й забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави [1]. 

Органи виконавчої влади відповідальні перед Президентом України, 

підконтрольні й підзвітні Верховній Раді України в межах, передбачених 

статтями 85, 87 Конституції України, органам виконавчої влади вищого рівня, а 

також районним і обласним радам у межах, установлених законом. Рішення 

вищих органів є обов’язковим для нижчих згідно з розподілом їх повноважень. 

Взаємовідносини вищих і нижчих органів виконавчої влади здійснюються на 

основі субординації [6]. 

Принцип верховенства права в Україні закріплений у ст. 8 Конституції 

[4]. Відповідно до нього Конституція України має найвищу юридичну силу, а її 

норми є нормами прямої дії. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на основі Конституції України й повинні відповідати їй. Принцип 

законності безпосередньо пов’язаний з принципом верховенства права і з нього 

випливає, а також базується на положеннях Конституції України, згідно з 

якими Україна є суверенного і незалежною, демократичною, соціальною, 

правовою державою. Органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [4]. 

Принципи публічного адміністрування та суб'єкти публічного 

адміністрування в своїй діяльності керуються такими принципами:  

– верховенства закону. Цей принцип означає, що повноваження суб'єкта 

публічного адміністрування на здійснення публічного адміністрування 

повинні бути встановлені в законах, а діяльність здійснюватиметься на 

викладених в цьому Законі юридичних підставах. Адміністративні акти, 

пов'язані із здійсненням прав і обов'язків осіб, у всіх випадках повинні 

бути засновані на законах; 

– об'єктивності. Цей принцип означає, що прийняття адміністративного 

рішення та інші офіційні дії суб'єкта публічного адміністрування повинні 

бути неупередженими та об'єктивними; 

– пропорційності. Цей принцип означає, що масштаб адміністративного 

рішення та засоби його здійснення повинні відповідати необхідним і 

обгрунтованим цілям адміністрування; 

– службового співробітництва. Цей принцип означає, що суб'єкти 

публічного адміністрування при підготовці адміністративних рішень при 

необхідності надають один одному необхідну інформаційну та іншу 

допомогу; 
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– ефективності. Цей принцип означає, що суб'єкт публічного 

адміністрування при прийнятті та здійсненні рішень виділені йому 

ресурси використовує економно, досягає результатів з найменшими 

витратами; 

– субсидіарності. Цей принцип означає, що рішення суб'єктів публічного 

адміністрування повинні прийматися і здійснюватися на тому рівні 

системи публічного адміністрування, на якому вони є найбільш 

ефективними [5]. 

На основі пізнання і використання законів управління формуються 

принципи управлінської діяльності як керівні ідеї, вихідні положення, що 

дозволяють формувати систему управління і підбирати сукупність методів, 

необхідних для досягнення поставлених цілей. 

У зв’язку із загальним розвитком суспільства, його демократизацією, 

практично в усіх державах спостерігається певний конфлікт між відносно 

сталою та консервативною організацією публічної влади та еволюційними 

тенденціями, які призводять до формування інститутів громадянського 

суспільства. Найбільшого значення у цьому плані набуває розвиток інституту 

місцевого самоврядування, наділення його дієвими механізмами 

функціонування, що призводить до загальної демократизації суспільства та 

запровадження в державі громадянського суспільства [1]. 

В процесі здійснення децентралізації публічної влади обов’язково 

виділяються відповідні рівні організації публічної влади – центральний і 

місцевий. Останній розділяється на безпосередньо місцевий і регіональний - 

проміжний між місцевим рівнем організації публічної влади і центральним. У 

процесі децентралізації публічної влади кожен рівень характеризується сферою 

виключних повноважень та компетенцій, а також системою гарантій, зокрема, 

державних, від несанкціонованого втручання інших рівнів у законну реалізацію 

сфери виключних повноважень [1]. 

Суб'єкти публічного адміністрування в своїй діяльності керуються 

такими принципами: верховенства закону; об'єктивності; пропорційності; 

службового співробітництва; ефективності; субсидіарності; «одного вікна» [5]. 

Діяльність із здійснення публічного адміністрування передбачає 

виконання процедур та операцій, які можуть бути поєднані відповідно до рівня 

ієрархії та особливостей об'єкта управління. У зв'язку з цим можна виділити 

системи технологій публічного адміністрування на рівні держави (виконання 

зовнішніх і внутрішніх функцій, діяльність та взаємодія гілок влади, прийняття 

державних нормативно-правових актів, регулювання макроекономічних, 

соціальних та інших загальнодержавних процесів), на рівні регіону (контроль з 

додержанням норм Конституції та законів України, регулювання соціально-

економічного розвитку територій, взаємодія органів державного управління та 

місцевого самоврядування), а також на районному та базовому рівнях 

суспільного управління [3]. 

https://studfiles.net/preview/5433235/page:15/
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Усі зазначені процеси здійснюються конкретними людьми у певних 

установах, тому наведений перелік має бути доповнений розгалуженою 

системою технологій виконання управлінських процедур в усіх органах 

публічного адміністрування  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА У 

РОБОТІ СУЧАСНОГО ПСИХОЛОГА 

 

У роботі сучасного психолога використовується розмаїття технологій і 

методів, які інтенсивно змінюються і розвиваються. Інструменти професійної 
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діяльності щодня поповнюються техніками, які перебувають у тісному зв’язку 

із творами мистецтва. Саме мистецтво є потужним джерелом ефективності арт-

терапевтичних практик, які широко застосовуються в діагностуванні,  

індивідуальному та груповому психологічному консультуванні, тренінговій 

роботі, корекційних, розвивальних, реабілітаційних, психотерапевтичних 

програмах. Твори мистецтва сприяють більш точному висловлюванню 

людиною особистих переживань, змінюють погляди на хвилюючу життєву 

ситуацію, сприяють усвідомленню важливих аспектів проблеми і пошуку 

ресурсів її вирішення [1]. 

Наукове підґрунтя щодо використання творів мистецтва у роботі 

практичного психолога закладено провідними вітчизняними і зарубіжними 

вченими. До його вивчення активно звертаються сучасні науковці, зокрема: 

І. Вачков, К. Володіна, Т. Грабенко, Н. Дякіна, Л. Дякіна, Т. Зінкевич-

Євстигнеєєва, В. Петрушин тощо. Дослідники зауважують, що мистецтво 

психолог може використовувати у роботі як з дітьми, так і з дорослими. Його 

основною перевагою є можливість швидкого встановлення довірчих відносин, 

цікавість форм роботи, ефективність застосування. 

 Обґрунтування доцільності мистецтва у практичному застосуванні 

психологом детально представлено в різних галузях психологічної науки. Так, 

наприклад, педагогічна психологія досліджує засади навчання і виховання, у 

тому числі засобами мистецтва; соціальна психологія часто зосереджує увагу 

на тому, як впливає мистецтво на процес соціалізації особистості; 

реабілітаційна психологія вивчає мистецтво як потужний засіб відновлення 

психологічних ресурсів людини; психологія мистецтва розглядає психологічні 

компоненти діяльності, спрямовані на створення творів мистецтва, розкриває 

закономірності сприймання людиною культурних надбань людства тощо. 

Сучасні психологи-практики стверджують, що арт-терапевтична діяльність 

фахівця наразі є однією із найбільш продуктивних у наданні психологічної 

допомоги різним соціальним категоріям [2]. 

Арт-терапевтична допомога – це одна із форм психотерапії, яка 

використовує різні види мистецтва у лікувально-профілактичних і корекційних 

цілях. Основна мета арт-терапії – гармонізація внутрішнього стану клієнта, 

тобто відновлення здатності людини знаходити оптимальне рішення проблеми, 

що сприяє активному продовженню життя в стані рівноваги. В її основі –  

образотворча діяльність, яка у багатьох випадках дозволяє обходити «цензуру 

свідомості», тому представляє унікальну можливість для дослідження 

несвідомих процесів, вираження і актуалізації латентних ідей і станів, тих 

соціальних ролей і форм поведінки, які знаходяться у «витісненому» вигляді, 

або слабо проявлені у повсякденному житті. Використовуючи арт-терапію у 

своїй діяльності, психолог може виявити приховані творчі здібності, 

розвиваючи особистість; позбавить від різних страхів і внутрішніх конфліктів, 

не вдаючись до директивних форм впливу, уникаючи можливого опору [3]. 
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Арт-терапія виконує три основні функції: компенсаторну, розвиваючу, 

навчальну. Компенсаторна функція полягає в тому, що домінанта активності 

людини переміщається із зони відношень з оточуючим світом, де вона за 

якихось причин не може досягти успіху, в зону, доступну для її контролю та 

ефективного впливу. Механізм впливу розвиваючої функції полягає в тому, 

що за рахунок удосконалення навичок та частішого використання суб’єкт 

поширює зону власного контролю та взаємодіє з оточуючими. Ефективність 

реалізації навчальної функції досягається за рахунок використання вже 

існуючих навичок, що дає можливість здійснювати гнучкий перехід від умінь 

людини до того, що їй необхідно освоїти. 

Види арт-терапії, представлені у психології, відповідають існуючим 

видам мистецтв. Виділяють власне арт-терапію, музикотерапію, танцювальну 

терапію, драмотерапію, казкотерапію, бібліотерапію, маскотерапію, 

етнотерапію, ігротерапію, кольоротерапію, фототерапію, лялькотерапію, 

орігамі тощо. Крім того, кожний із цих видів має безліч арт-терапевтичних 

технік, які застосовуються для вирішення внутрішніх і міжособистісних 

конфліктів, кризових ситуацій, вікових криз, травм, невротичних і 

психосоматичних розладів тощо. Набуває популярності комплексний метод - 

арт-синтезтерапія. Він заснований на використанні поєднання різновидів 

арт-терапевтичних технік, причому варто зауважити на те, що загальна їх 

кількість є динамічною [4]. 

Останнім часом потужним інструментом психотерапевтичної роботи 

стали метафоричні асоціативні карти, для створення яких часто 

використовуються картини відомих художників. Метафоричні асоціативні 

карти являють собою набір карток, на яких зображені люди, події, абстракція, 

тварини тощо. Шляхом продукування клієнтом вільних асоціацій, пов’язаних зі 

сприйняттям зображень, вони активно допомагають вирішувати нагальні 

хвилюючі проблеми. Сьогодні створені сотні колод таких карт, кожна з яких 

має своє призначення і відрізняється тематично. 

Отже, сучасний практичний психолог у своїй методичній скарбничці має 

потужний арт-терапевтичний ресурс для надання якісної та ефективної 

допомоги клієнту у вирішенні соціально-психологічних проблем. Мистецька 

основа арт-терапії створює унікальні можливості для забезпечення позитивної 

динаміки у процесі надання психологічної допомоги. Мистецтво постає 

особливим засобом побудови продуктивної професійної діяльності, сприяє 

професійному розвитку і зростанню самого психолога. 
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БІНОМІАЛИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СПЕЦИФІКА ВЖИВАННЯ 

 

Англійська мова має надзвичайно багату, але дуже своєрідну 

фразеологію, тобто, сукупність усталених зворотів та висловів властивих мові. 

Серед різних одиниць фразеологічної системи (фразеологічних єдностей, 

зрощень, сполук, ідіом) особливий інтерес становлять біноміали. Сфера їх 

вживання все більше розширюється, а особливо це стосується реклами та 

бізнесу. Проте, в англійській мові специфічні вирази – біноміали, залишаються 

доволі недослідженим явищем. Біноміали належать до класу фразеологізмів – 

сталих виразів, що мають певне переносне значення та незмінні за будовою. 

Зважаючи на специфіку цих стійких словосполучень, слід наголосити на 

складності їх перекладу. 

То ж ставимо собі за мету проаналізувати біноміали, розглянути різні їх 

види, визначити особливості їх перекладу. 

Дослідженням фразеологізмів в англійській мові та мові перекладу, 

зокрема біноміалів, займалися багато лінгвістів, а саме: О. Арсентьєва, 

Р. Зорівчак, А.П. Коуї, Р. Миньяр-Бєлоручев, Я. Рецкер та інші[5].  

Перші згадки використання біноміалів належать до часів Давньої Англії, 

де, як зазначає Роберт Д. Фалк, вживались в поезії та прозі, відображаючи  

стилістичні особливості двох родів, ставали їх зв’язними елементами [7]. 

Найбільш виразними риторичними та ритмічними біноміалами мовознавці 

вважають ті, які були використані староанглійським автором Доном Чапменом. 
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Твори Чапмена характеризуються визначальними рисами староанглійського 

стилю мови і є масивом структурних і семантичних конфігурацій, що 

досягається використанням саме біноміалів [4].  

На жаль, немає чіткого і повного визначення терміну «біноміали». Так, 

мовознавець Т. Бондаренко вважає, що «біноміал  − це сполучення двох слів, 

або двох фраз, що належать до однієї граматичної категорії, несуть певне 

семантичне навантаження та поєднуються сполучником [1]. Дослідниця 

називає біноміалами парні іменники, прикметникии, дієслова, прислівники, 

прийменники, в залежності від того, з яких частин мови складається біноміал 

(наприклад, bread and butter − парні іменники; on and off − парні прийменники;  

slowly but surely  − парні прислівники; kill or cure  −  парні дієслова)[2].   

Спираючись на мовознавчі дослідження, узагальнюючи інформацію, 

можемо говорити, що біномінали –  це стійкі словоутворення, які побудовані з 

повторенням кількох слів, пов’язаних між собою сполучниками або 

прийменниками різних видів та мають окреме цілісне значення. Критерієм 

класифікації біноміалів є їх лексичне значення та приналежність до певної 

частини мови. 

Серед біноміалів можна виділити наступні типи: синонімічні, антонімічні, 

складені із службових частин, безсполучникові, із вживанням однакових слів 

тощо[3] .  

Синонімічними називають біноміали, які складаються з близьких за 

значенням слів та виконують функцію доповнення і підсилення. В спілкуванні 

вони слугують для підкреслення та виділення точки зору, часто зустрічаються в 

фольклорних творах та неформальній формі бесіди. Наприклад, clean and tidy – 

чистота і порядок; safe and sound – цілий і неушкоджений; done and dusted – 

вдало завершено; short and sweet – по суті; neat and tidy – акуратний і охайний; 

wear and tear – життєві перипетії; far and wide – вздовж і впоперек. 

Підкреслюють різницю між об’єктами, явищами чи поняттями 

антонімічні біноміали. Їх основу становлять порівняння чи поєднання 

непоєднуваного, а саме: hill and dale –  гори та долини; life or death –  питання 

життя і смерті; ups and downs –  злети та падіння; more or less –  більш-менш; 

give or take –  плюс-мінус; days and nights –  цілодобово, безперервно. 

При побудові біноміалів використовується зіставленння службових 

частин. Слід зазначити, що дослівний переклад цього типу біноміалів 

неможливий, інакше вираз не має значення. До таких належать: down and out – 

в безпорадному стані, банкрут; here and there – зрідка, місцями; back and forth – 

вперед і назад; out and about – бути не вдома; on and off – час від часу, іноді; in 

and out – туди-сюди, вперед-назад. 

Безсполучниковими називають стійкі словосполучення, в яких сенс 

висловлювання ніяк не залежить від сполучників. Відмінною особливістю є 

схоже звучання частин біноміалів. У списку таких утворень: take it or leave it – 

або так, або ні; never ever – ніколи в житті; willy nilly – волею-неволею, 
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мимоволі; helter skelter – недбалість, легковажність, метушня; back to front – 

шкереберть. 

Виділяють біноміали із вживанням однакових слів. Вони часто 

виражають поступовість і повторюваність, деякі відіграють роль вставних слів 

в реченнях. До них належать: again and again  –  неодноразово, знову і знову;  

little by little  –  мало-помалу, потроху;  wall to wall  –  від стіни до стіни;  

measure for measure  –  око за око, зуб за зуб; neck and neck  –  на рівних;  step by 

step  –  крок за кроком; all in all  –  в загальному. 

Слід зауважити, що переклад виразів не може бути дослівним . За умови 

дослівного перекладу біноміалів втрачається їх сенс. Наприклад біноміал: «on 

and off» – перекладається «час від часу», але дослівно це –  «ввімкнути та 

вимкнути». Буквально сприймаючи вислів, багато хто пов’язує його з технікою 

чи швидкою зміною певних явищ. Не знаючи значення біноміалу, може 

виникнути проблема, що призведе до нерозуміння мовлення. Проте, зрозумілим 

є переклад слогану «step by step» – «крок за кроком», «here and there» – зрідка, 

місцями; має цілком достовірний український відповідник «тут і там». 

Отже, біноміали є своєрідним лексичним явищем англійської мови. Це, 

дійсно, цікавий та унікальний мовний феномен, який під час перекладу втрачає 

буквальний сенс і сприймається як цілісний вислів, а не окремо частинами. 

Знання фразеологічних одиниць забезпечить цілковите розуміння мови та 

підвищення рівня володіння мовою, ерудиції, комунікації тощо.  
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«ЛЬВІВСЬКА МАЙСТЕРНЯ ШОКОЛАДУ» : ІСТОРІЯ УСПІХУ 

 

Український шоколад відомий далеко за межами нашої країни. Завдяки 

експортним поставках, ласувати ним мають можливість жителі більше 50-ти 

країн. У щорічний світовий рейтинг Top 100 Candy Companies у 2017 році 

увійшли три українські кондитерські корпорації – Roshen, Konti Group, АВК. 

Правда що, всі вони трохи опустилися в рейтингу в порівнянні з 2016 роком. 

З 1 січня 2018 року в Україні почали діяти обов'язкові для всіх виробників 

вимоги до виробів з какао та шоколаду, які забезпечують дотримання 

європейських стандартів у сфері безпеки та якості продуктів харчування. Згідно 

з наказом Мінагрополітики №157 в темному шоколаді обов'язково повинно 

бути не менше 35% какао-продуктів в перерахунку на суху речовину. У 

молочному – більше 25% і не менше 14% молочних продуктів. Білий шоколад 

https://books.google.com.ua/books?id=rM8oDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=uuBtftiuUt&sig=ACfU3U1uSECdywU3LSAWnVmExtZ5vx42xg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjOo6LJwYLhAhUB4KYKHSxeB-4Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=rM8oDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=uuBtftiuUt&sig=ACfU3U1uSECdywU3LSAWnVmExtZ5vx42xg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjOo6LJwYLhAhUB4KYKHSxeB-4Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=rM8oDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=uuBtftiuUt&sig=ACfU3U1uSECdywU3LSAWnVmExtZ5vx42xg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjOo6LJwYLhAhUB4KYKHSxeB-4Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=rM8oDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=uuBtftiuUt&sig=ACfU3U1uSECdywU3LSAWnVmExtZ5vx42xg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjOo6LJwYLhAhUB4KYKHSxeB-4Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=rM8oDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=uuBtftiuUt&sig=ACfU3U1uSECdywU3LSAWnVmExtZ5vx42xg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjOo6LJwYLhAhUB4KYKHSxeB-4Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=rM8oDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=uuBtftiuUt&sig=ACfU3U1uSECdywU3LSAWnVmExtZ5vx42xg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjOo6LJwYLhAhUB4KYKHSxeB-4Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=rM8oDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=uuBtftiuUt&sig=ACfU3U1uSECdywU3LSAWnVmExtZ5vx42xg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjOo6LJwYLhAhUB4KYKHSxeB-4Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=rM8oDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=uuBtftiuUt&sig=ACfU3U1uSECdywU3LSAWnVmExtZ5vx42xg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjOo6LJwYLhAhUB4KYKHSxeB-4Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=rM8oDwAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB+%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=uuBtftiuUt&sig=ACfU3U1uSECdywU3LSAWnVmExtZ5vx42xg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjOo6LJwYLhAhUB4KYKHSxeB-4Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f=false
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повинен містити не менше 20% какао-масла і більше 14% – молочних 

продуктів. 

По даними Державної фіскальної служби (ДФС) експорт шоколаду з 

України у 2018 році зріс на 12,7% у порівнянні з 2017 роком. За минулий 

рік Україна поставила за кордон шоколаду на 171,3 млн доларів. Головним 

імпортером українського шоколаду став Казахстан. У цю країну було завезено 

шоколаду на 21,4 млн доларів. Сполучені Штати імпортували вітчизняного 

шоколаду на 17,1 млн доларів, зайнявши друге місце у списку найбільших 

країн-імпортерів. Білорусь стала третім найбільшим імпортером з річним 

показником у 16,7 млн дол. 

Україна в I кварталі 2018 року на 31% збільшила експорт шоколаду. Про 

це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – продавці 

України Наталія Микольська в Facebook. 

"Експорт українського шоколаду виріс на 31,3% в першому кварталі 2018 

року", – написала вона. 

За її словами, український шоколад б'є рекорди на експортних ринках, 

зокрема, було експортовано на 40,1 млн доларів, що на 9,5 млн доларів більше в 

порівнянні з I кварталом 2017 року. 

А як же розвивається шоколад ручного виготовлення? Ексклюзивний 

шоколад ручної роботи Ще не є звичних и повсякдення продуктом для 

населення нашої країни, тому такий бізнес чекає успіх завдяки його новизні та 

незвичності. У всьому світі існує дуже мало компаній, що займаються 

виробництвом ексклюзивного шоколаду, але кожна з них може похвалитися 

високим прибутком и гарним попитом на свою продукцію.  

Найяскравішим прикладом такого бізнесу є Львівська Майстерня 

Шоколаду, що має свою дивовижну історію та поширення вже не тільки в 

Україні. 

Історія бренду зі Львова 

Створення ексклюзивних цукерок розпочалось з ідеї подружжя Наталії та 

Володимира Дубових, які для втілення своєї мрії приклали чимало зусиль і у 

2013 році Наталія розповіла в інтерв’ю про складний шлях до втілення мрії. 

Почалося все з візиту їх хорошого знайомого з Голландії, що приїхав з 

незвичайно смачним шоколадом з невеликої крамниці. 

«Тоді я почала думати над тим, що шоколад і солодощі – це справді дуже 

хороший та незвичайний подарунок. Особливо, якщо він справжній. І 

запропонувала чоловіку спробувати й собі щось виготовляти, але що, як, звідки 

– досвіду у цьому не було жодного», – каже жінка. 

Більше ніж пів року прийшлось шукати в інтернеті різну інформацію, 

читати про шоколад, замовили спеціальну книжку про нього. У ній було все – і 

головне, не для фабрик, а саме для домашнього виготовлення. Але тільки 

познайомившить з бельгійским шоколадом, Наталія вирішила стемперувати 

шоколад і зробити перші цукерки. Хоча це була не пристосована поверхня та 

посуд, щось вийшло, щось ні, але було видно, що залишати це діло немає сенсу. 
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У 2009році подружжя запропонувало компанії FEST відкрити шоколадну 

крамничку і дали продегустувати цукерки: 

«Тоді я зробила перші свої: "Кайзервальд", "Марц і Панна", "Львівські 

амурки" та "Золотий флюгер". Усім дуже сподобалося. Так було вирішено, що 8 

березня на перший День Шоколаду у Львові, виставлятимемо цукерки» 

Ви можете представити собі квартиру, де є 20кг кожного виду шоколаду? 

Так, це була їх квартира за 5 днів до продажу. За цей час було зроблено 4 тисячі 

цукерок, а назви до видів цукерок в останній вечір перед відкриттям. Але 

дивовижно те, що майже всі цукерки продались за день. 

«Я сама собі не вірила. Мені зовсім було не важливо скільки ми заробили, 

чи не заробили зовсім нічого, головне, що ти зробив щось і це подобається 

іншим людям». 

І було зрозуміло, що крамниця – не межа. З’явилась ідея відкрити 

затишне кафе. Знову клопоти – який зробити інтер’єр, як скласти меню, де 

зручніше підібрати місце. І в тому ж році на вулиці Сербській відчинилась 

перша Львівська майстерня шоколаду. Вона займала тільки перший поверх, 

невеличке місце з продукцією, але і це був не кінець. 

Перша франшиза відкрилась у Житомирі того ж року, потім Київ, Одеса і 

зараз майже у кожному місці України є хоча б одна майстерня. 

Львівська майстерня шоколаду сьогодні 

На сьогодні Львівська майстерня шоколаду представлена 49 закладами в 

26 містах України. У 2012 році компанія успішно вийшла на європейський 

ринок першим закладом у Кракові та поступово розширює мережу у великих 

містах Європи. У грудні 2015 року Львівська майстерня шоколаду розпочала 

розвиток мережі в Азії відкриттям закладу в серці Азербайджану – місті Баку. 

У самому Львові майстерні 2 (ще одна на вулиці Січових стрільців). 

Головна майстерня вже складається з 4х поверхів. На першому поверсі закладу 

розташоване невеличке, але дуже зручне кафе, яке здивує своїм оригінальним 

інтер’єром. Модерновий стиль залу у шоколадно-молочних тонах доповнюють 

білосніжно-ажурні в’язані скатертини та живі квіти на кожному столі. Саме ця 

родзинка й створює по-справжньому домашню атмосферу у кав’ярні. Меню 

запропонує декілька видів кавових напоїв, коктейлі, чайну карту та десерти. 

Привітні офіціанти допоможуть підібрати авторські тістечка власного 

приготування за вашим смаком, ознайомлять з різними рецептами 

приготування шоколаду та кави. Приємним сюрпризом стане ще одна фішка 

закладу – це звернутий папірець з побажанням в ручці чашки, які інколи 

ставали пророцькими. 

Насолодившись шоколадним напоєм та неперевершеним десертом, там 

же, на першому поверсі закладу, ви маєте змогу побачити процес виготовлення 

шоколадних виробів різної форми і величини. Якщо є бажання, то можна 

сходити на урок з приготування шоколадних солодощів – запрошують як дітей, 

так і дорослих. 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

  

 

67 

 

Другий, третій і четвертий поверхи майстерні повністю переобладнані в 

єдиний у своєму роді «шоколадний супермаркет». Чого ви тут тільки не 

знайдете: цукерки різних видів і на любий смак, фігури з шоколаду: леви, 

ведмежата, шоколадні серця, картини з шоколаду. 

Традиційно для кав’ярень, продаються чашки та магніти, фірмова кава, 

біжутерія та різні милі дрібнички. Неймінг для Львівської майстерні шоколаду 

важливий – кожна цукерка має свою «гламурну» назву: «Вишнева аграфа», 

«Бернардина», «Софі», «Фрау Рузя», «Магнифіка», «Полуничні цьомкни», 

«Львівська амурка», «Шоколат’є»… Потрапивши у цей куточок «щастя», ви не 

підете з порожніми руками, а можливо, почнете ласувати чарівні цукерки прямо 

на місці.  

Сама власниця каже: «Я не знала, насправді, що у мене щось вийде. 

Просто робила те, що мені подобається. Думаю, що це найважливіше. Бо якщо 

ти робиш щось, що тобі страшенно до душі, то воно сподобається й іншим. Усе 

потрібно робити щиро, по-совісті. Я думаю, що люди дуже відчувають це». 

Висновок 

Шоколад ручної роботи для України ще не звичний продукт. Але на 

прикладі Львівської майстерні шоколаду ми бачимо, що його популярність іде 

вгору за межи України і продовжує розвиватись в цьому напрямку. І можливо, 

що колись попаде в Top 100 Candy Companies. 
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ВИТОКИ СЦЕНІЧНОГО МОВЛЕННЯ АКТОРА: 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕАТР 

 

У процесі вивчення мистецької та культурознавчої літератури знаходимо 

яскраві приклади витоків сценічного мовлення актора на професійній 

театральній сцені України. Зумовлені, перш за все, появою нової  драматургії, 

представниками якої стали: М. Л. Кропивницький, І. К. Карпенко-Карий, М. П. 

Старицький. Саме на основі творчості  драматургів починає виховуватись 

поважне ставлення до українського слова. У цей час рівень українського 

театрального  мистецтва переходить на новий, значно вищий щабель. І, як 

результат, репертуарна палітра театру набуває яскравості, завдяки прикладам 

творів,   що сприяють становленню і розвитку сценічного мовлення.  

Звернемо увагу на те, що поняття „сценічне мовлення” в „Сучасному 

театрально-драматичному словнику”, зазначається, як „складний процес 
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спілкування, в якому поєднується два потоки інформації: дискретний (слова); 

безперервний (екстралінгвістичні засоби мовлення – інтонація, міміка, жест)” 

[2;  235]. 

Суголосним з розвитком української драматургії є етап розвитку   

акторів, а  саме культури сценічної мови. Автор книги „Культура мови і 

стилістика” М. І. Пентилюк зазначає: „Культура мови – наука, що вивчає 

функціонування мови в суспільстві з погляду її нормативності й передбачає 

правила користування літературною мовою: правила вимови, наголошення, 

слововживання, формотворення, побудови словосполучень і речень. Культура 

мови спряє реальному втіленню в мовній практиці норм літературної мови. 

Культура мови вивчає якості мовлення, як точність, логічність, чистота, 

виразність, образність та ін.” [4; 4-5].   

Причетними до процесу творення традицій сценічного мовлення в 

Україні можна вважати М. Л. Кропивницького, П. К. Саксаганського, 

М. К. Садовського, І. К. Карпенко-Карого, М. К. Заньковецьку, Л. О. Курбаса. 

Перш за все вони доводили красу, мелодійність, ритмічність, багатство 

українського слова і правильність його звучання зі сцени, роблячи неоціненний 

внесок у розвиток театрального мистецтва. 

Відтак слово ставало значущим елементом відображення духовного, 

соціокультурного, ідейного і емоційного життя героїв вистави. Але щоб 

досягти простоти і природності мови, зберігаючи дикцію, над словом слід 

багато працювати. К. С. Станіславський наголошував: „…тренінг і муштра” [5; 

с. 76]. І далі: „Ми повинні слідкувати за тим, щоб завжди, постійно говорити зі 

сцени і в житті правильно і красиво” [5;  76]. Адже саме так виявляється 

багатство інтонацій, милозвучність, а головне така передача підтексту, що 

захоплює глядача в усі часи. „Сенс творчості в підтексті. Без нього слову немає 

чого робити на сцені. В   момент творчості слово – від автора, підтекст – від 

артиста”, - зазначає                                              К. С. Станіславський [5; 87]. 

Думки про те, що слово є головним тримався і  М. Л. Кропивницький. Він 

став першим в історії українського сценічного мовлення, хто вказав на 

необхідність опанування технікою сценічного мовлення: аналізу тексту 

актором. Багато уваги цьому питанню приділила дослідниця Н. Г. Бабанська, 

наводячи в своїй науковій публікації приклади роздумів М. Л. Кропивницького 

з цього питання: „В Україні…. немає ні школи народної на рідній мові, ні 

газети, ні журналу; по-давньому українську мову висміюють, не визнають, 

силкуються знищити: за що ж все це…” І потім: „… я ж артист, перш усього 

артист, і не схибив я перед українським театром ані на півмізинця... Я 

українському театрові, як і собі, придбав славу і звернув на себе очі як 

провінції, так і столиць… Суду історії я не боюся, бо я роблю моє діло, як умію, 

і як можу…” [1; 25-28]. 

Вивчаючи витоки сценічного мовлення актора на українській професійній 

сцені, слід приділити увагу логіці мовлення.  Як зазначає  Т. В. Кобзар „На 

початковому етапі роботи з текстовим матеріалом робиться осмислений аналіз 
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ситуативності обставин в основі суті змісту й форми. Потім проводиться 

логічний розбір структури думок. Для цього існують певні правила…”[3; 355-

356] і далі: „Звичайно, для актора драматичного мистецтва логічна акцентуація 

в тексті ролі продиктована не лише правилами з логіки, а й змістом дії на 

сцені» [3;  356].  Автор книги „Сценічна мова: Техніка мовлення” [3]  

Т. В. Кобзар, також виділяє компоненти логіки мовлення: логічна інтонація, 

логічний розвиток, логічна акцентуація, логічний наголос, логічна пауза, 

логічна перспектива думки, логічні інтонації розділових знаків.   

Дослідивши витоки сценічного мовлення в українському професійному 

театрі,  дійшли висновку, що проблема відношення актора до слова є 

актуальною і в сучасному театральному мистецтві. Слід зазначити, що в період 

комп’ютеризації,  нанотехнологій і високого технологічного розвитку, традиції 

сценічного слова, як одного з головних виражальних засобів актора, поступово 

втрачають свої лідируючі позиції. У перегонах за глядачем театри змушені 

надавати перевагу шоу та видовищно-розважальним заходам, ніж виставам, де 

слову відводиться головна роль. Нерідко можемо побачити і недбале ставлення 

актора до культури сценічного мовлення. Це веде до втрати культурно-

мовленнєвих традицій українського сценічного слова, а , з боку глядача, 

вживання неякісного мовленнєвого продукту. 
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МЕТОДИКА РОБОТИ З ФОЛЬКЛОРНИМ АНСАМБЛЕМ 

 

Дитячий фольклорний колектив – це мистецтво, що поєднує в собі пісню, 

танець, хоровод, народну гру, інструментальну музику, пантоміму, декламацію. 

Його основним завданням є розвиток творчості, музичних здібностей, 

освітнього рівня дітей. Безперечним є те, що «...на сьогодні набувають 

популярності дитячі фольклорні ансамблі, дівочі, парубочі. Актуалізація їхньої 

діяльності викликана необхідністю виховання молоді різних вікових категорій 

у контексті українських духовних і моральних цінностей, традиційного 

культурного світогляду» [8, с. 14]. 

Основною метою роботи з фольклорним колективом є формування 

творчої компетенції, забезпечення розвитку виконавської майстерності, 

вирішення творчих завдань, формування музичних, ритмічних, вокальних та 

акторських здібностей, музично-естетичного смаку, розуміння і сприйняття 

високохудожніх творів хорової музики; потреби особистості у творчій 

самореалізації. 

У процесі роботи над формуванням особистості дитини засобами 

фольклорного мистецтва можна розв`язати цілу низку важливих на даний час 

завдань, таких як: 

- органічне залучення вихованців до світу музичного мистецтва, розвиток 

мотивації музично-естетичної та творчої діяльності; 

- формування музичного (інтонаційного, образного, творчого) мислення 

дітей, розвиток особистісно-ціннісного ставлення до музичного мистецтва; 

- формування художньої компетентності у різних видах музично-творчої 

діяльності, оволодіння знаннями, уміннями та навичками у галузі музичного 

мистецтва; 

- розвиток емоційно-почуттєвої сфери особистості, загально-навчальних, 

музично-творчих здібностей через участь в у сприйнятті, розумінні та 

виконанні музики; 
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- створення умов для художньо-творчої самореалізації дітей; 

- формування гуманістичних ціннісних орієнтацій елементами 

літературного, живописного, хореографічного та інших видів мистецтв. 

Одним з найважливіших завдань музичного виховання в фольклорному 

колективі є навчити дітей правильному співу. Головною умовою формування 

співацьких навичок є розвиток основних музичних здібностей: відчуття ладу, 

ритму, музично-слухових уявлень тощо.  

На заняттях вокального гуртка потрібно застосовувати основні методи та 

прийоми навчання співу:  

1. Метод показу – дозволяє навчати дітей природним шляхом, 

застосовуючи власний приклад. Показуємо чітко й точно якість звуку, 

необхідні штрихи, коли слід брати дихання, логіку розвитку музичної фрази.  

2. Репродуктивний метод – полягає у відтворенні вихованцями 

співацького звуку й повторенні способів роботи голосового апарату відповідно 

до пояснення й показу керівником гуртка. Цей метод застосовуємо на 

початкових етапах роботи над піснею. 

3. Евристичний метод навчання співу доцільно використовувати, коли 

діти мають сформовані вокально-хорові навички та можуть вдаватися до 

пошуку звучання, яке відповідає емоційно-образному змісту пісні.  

4. Фонетичний метод - найбільш поширений у вокальній педагогіці, суть 

його полягає в акцентуванні на мовному досвіді дітей, мовних стереотипах.  

У процесі роботи над формуванням правильного співу потрібно 

формувати у дітей стійкий інтерес до співу, навчити виразному співу, 

розвивати слух і голос вихованців, розвивати музичні здібності, берегти і 

зміцнювати психічне здоров'я дітей, вдосконалювати духовно-моральне 

виховання.  

Одним з основних етапів роботи на занятті гуртка є робота над розвитком 

вокально-хорових навичок, тому велику увагу звертаємо на:  

- спів природним звуком без напруги;  

- чисте інтонування;  

- вміння чути і оцінювати правильний і неправильний спів;  

- спів в супроводі і без;  

- відчуття і дотримання у пісні метро-ритму;  

- емоційне виконання відповідних віку і вокальним можливостям пісень у 

вокальній групі та індивідуально;  

- участь дитини у творчому створенні образу пісні. 

Беручи до уваги все вищезазначене, керівник дитячого фольклорного 

колективу має заохочувати дітей, підкреслювати їх сильні сторони і не 

приділяти занадто багато уваги недолікам, – діти мають хотіти відвідувати 

фольклорний колектив, бути його частиною. Тому заняття з вокалу/постановки 

голосу і репетиційно-концертна діяльність ансамблю мають стати складовими 

так званої «зони психологічного комфорту» для дітей – учасників колективу. 

Навчання у фольклорному колективі обов’язково має бути пов’язаним із 
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сценічними виступами, колективна робота поєднуватися із індивідуальною 

(робота над розвитком індивідуальних здібностей і над недоліками); діти мають 

привчитися слухати себе (так корегується вокальний слух) і самостійно 

працювати (декламація слів пісні, промовляння скоромовок на примарних 

тонах, контролювання правильного відкриття роту і т. ін.). 

Музика, зокрема пісня, є національним надбанням кожного народу, у 

якому сконцентровані його історія, мова, предковічна мудрість, філософія 

пращурів та духовна краса. Окрім цього, спів – це універсальний засіб розвитку 

усіх духовних та фізичних можливостей людини. Беручи до уваги те, що 

дитина, яка відвідує гурток, окрім звичайних занять займається ще й активною 

мистецькою діяльністю — постійно виступає у складі колективу перед 

широкою аудиторією, беручи участь у різноманітних концертах, фестивалях і 

конкурсах — вона матиме гарне, надійне майбутнє, започатковане на кращих 

традиціях культури і мистецтва. Такій дитині будуть чужі егоїзм, байдужість, 

зневага до внутрішнього світу і переживань інших людей. Тим вагомішою у 

справі навчання і виховання дітей стає роль керівника гуртка, який обов’язково 

має врахувати вікові та індивідуальні особливості кожного вихованця, щоб 

найбільш повно розкрити, а потім і реалізувати його таланти та здібності. 
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

 

Проблема співвідношення рівня професійної підготовки та особистісних 

якостей фахівців, що працюють у сфері консультаційної діяльності, досить 

складна і неоднозначна. У даний час робота консультантів розрізняється за 

методиками, що використовуються ними на практиці, за манерою спілкування 

із замовниками, за підходами до вирішення проблем і т.д. Саме тому 

обговорення проблеми співвідношення професійних навичок і особистісних 

якостей консультанта, викликає безліч різних, часом суперечливих і 

взаємовиключних підходів та думок [1]. 

Перша істотна спроба сформулювати повний перелік знань та 

особистісних характеристик, відповідних професії консультанта в області 

управління була зроблена в 1957 р. Американською асоціацією консультантів 

(АКМЕ). Узагальнений перелік вимог до консультанта був розроблений 

М. Кубром (Міжнародна організація праці): 

- інтелектуальні здібності: здатність спостерігати, підсумовувати, 

відбирати та оцінювати факти; здорові судження; здатність до синтезу та 

узагальнення; творчу уяву, оригінальне мислення; 

- здатність розуміти людей і працювати з ними: повага до думок інших 

людей, терпимість; легкість у встановленні і підтримці контактів; здатність 

передбачати й оцінювати людські реакції; вміння вести письмове та усне 

спілкування; здатність переконати і створити мотиви для дій; 

- інтелектуальна і емоційна зрілість: стабільність в поведінці і діях; 

здатність протистояти тиску ззовні і справлятися з невпевненістю; 

самоконтроль у всіх ситуаціях; гнучкість і адаптивність до мінливих умов; 
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- особиста наполегливість та ініціатива: потрібна ступінь 

самовпевненості, здорове честолюбство, дух підприємництва; мужність, 

ініціатива і самовладання в дії; 

- етика та чесність: щире бажання допомогти іншим; виняткова 

чесність; здатність усвідомити межі власної компетентності; здатність 

визнавати помилки і витягувати уроки з невдач; 

- фізичне і розумове здоров'я: здатність переносити специфічні робочі і 

побутові навантаження консультантів з питань управління [1]. 

Консультування є складним та багатогранним процесом. Консалтингова 

діяльність є інтелектуальною, тому вимагає значних інтелектуальних 

здібностей консультанта. Для консалтингу характерний ризик, робота в умовах 

невизначеності, стресу, що також висуває особливі вимоги до консультанта, до 

його соціально-психологічних характеристик. Це обумовлює вимоги щодо 

наявності у консультанта професійних знань у суміжних сферах [2]. 

Консультант має володіти наступними рисами:  

– соціальний і професійний статус, достатній досвід роботи у 

прийнятій сфері;  

– високі інтелектуальні якості та знання, які в рамках ринкових 

відносин використовуються як товар;  

– володіння сучасним методичним та технологічним інструментарієм;  

– вміння працювати з інформацією – збирати та аналізувати факти, 

формулювати висновки, розробляти рекомендації;  

– здатність та схильність до постійного навчання, готовність до змін 

та розвитку;  

– орієнтація на позитивні соціальні взаємини, позитивну групову 

динаміку, екстравертність, толерантність;  

– цілеспрямованість, оптимізм, вольові якості, твердість у 

відстоюванні власної думки;  

– позитивна енергетика, мобільність, фізичне здоров'я, 

стресостійкість [2, с.85]. 

Виділяють такі компетенції (вміння) консультанта: 

- технічна компетентність: уміння консультанта трансформувати мету, 

сформульовану з замовником, в систему конкретних завдань, вирішувати їх 

практично; 

- міжособистісна комунікативна компетентність: розвинені 

комунікативні навички, вербальні і невербальні, розуміння мотивів поведінки 

інших людей; 

- контекстуальна компетентність: володіння соціальним контекстом, 

усвідомлення місця та суб’єктів співпраці,  знання предмету консультування; 

- адаптивна компетентність: здатність передбачати і корегувати зміни, 

пристосовуватися до мінливих умов практики; 

- концептуальна компетентність: володіння системою знань, що 

складають основу для практики; 
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- інтегративна компетентність: уміння давати інформативні професійні 

оцінки, приймати обґрунтовані рішення, розв'язувати проблеми та розставляти 

пріоритети [2, с. 87]. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна виділити три основні групи знань і 

навичок консультанта: 

1. Предметні знання та вміння, у чому, власне, консультант може назвати 

себе експертом, наприклад, в області передових технологій управління або 

інформаційних технологій або в області формування і зміцнення організаційної 

культури, фінансового планування, управління маркетингом, можливо, 

навчання і розвитку персоналу і т. д. 

2. Консультаційні знання і вміння, тобто знання й уміння, які стосуються 

процесу консультування, наприклад навички діагностики ситуації, аналіз 

даних, вироблення рекомендацій та впровадження їх і т. д. 

3. Навички взаємодії з людьми - вміння слухати і чути, техніки 

постановки питань, навички ведення групових дискусій, надання зворотного 

зв'язку і т. д. [1]. 

Слід зауважити, що кожний консультант – це насамперед 

індивідуальність. І ці індивідуальності можуть створювати команди, а можуть 

конкурувати між собою. Консультант не статична, а динамічна особистість, що 

розвиває ті чи інші свої здібності, здобуває нові знання і навички. Ефективний, 

успішний консультант неможливий без певних навичок і знань, однак 

формування цих навичок і придбання цих знань залежать від властивостей 

особистості консультанта [2]. 
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КУЛЬТУРНА МІСІЯ АРТ-ТУРИЗМУ 

 

Останнім часом, з потребою зробити яскравішим своє буденне життя, 

люди вдаються до створення нових видів занять, до яких, у певній мірі, 

відноситься і туризм. Але людей сучасного часу звичайна подорож вже не 

здивує, внаслідок цьому і виникає безліч видів і напрямків туризму, одним з 

яких є культурний туризм. 

Культурний туризм являється наймасовішим і найпопулярнішим видом, 

адже він охоплює собою відвідування географічних, культурних та історико-

археологічних пам’яток. Культурний туризм вирізняється своєю насиченістю, 

оскільки він включає в себе знайомство з різними історичними епохами 

шляхом відвідування різних музеїв, виставок, пам’яток, культурних фестивалів, 

свят тощо. 

Культурний туризм опинився на перетині відразу двох трендів, перший – 

подорож, другий – увага до якості та глибини самих відвідин нових місць. Зараз 

більш важливим стало вміння дивитися на мистецтво, а не просто описова 

інформація того чи іншого артефакту. 

Вільне пересування в будь-яку частину світу спонукало багатьох творчих 

особистостей і шанувальників художньої культури відвідати різні країни, але це 

було з мотивацією відвідування художніх виставок, галерей, салонів, 

експозицій, вуличних фестивалів, а головне – це пошук нових креативних місць 

для творчості. 

У таких умовах і з’являються витоки нового підвиду туризму – арт-

туризму. Може здатися що арт-туризм існував завжди, адже з давніх давен 

пам’ятники, музеї та різного роду пам’ятки вважалися приводом для вояжів, 

але у варіанті як арт-туризм відомий сьогодні – це явище кінця XX століття.  

У чому саме його відмінність від звичної всім екскурсії? По-перше, їдуть 

заради однієї яскравої події, наприклад, як фанати відправляються на 

футбольний матч, або рок-концерт. Наприклад, у 2006 році Париж пережив 

навалу паломників, коли стало відомо про відкриття нового музею, 

присвяченого культурам народів Африки, Океанії та Азії (Музей на набережній 

Бранлі), зведений він зіркою світової архітектури Жаном Нувелем під боком 

біля Ейфелевої вежі. Друга і можливо найважливіша відмінність, це те, що у 

центрі уваги є сама сучасність. Тут вже можна порівняти це з показом мод: або 
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ви дивитесь колекції в усьому їх блиску в Мілані, а бо ж милуєтесь вже 

картинками в журналах. 

З такими відмінностями, має місце на існування арт-туризм. 

Арт-туризм реалізує потенціал людини через творчість, коли 

знайомлячись з історичними або етнографічними джерелами, учасники 

відвідують найцікавіші, з точки зору живопису і історії, місця, і черпаючи з них 

натхнення, відкривають для себе нові горизонти, створюючи нові шедеври, 

будь це полотно, композиція чи книга.  

Отже, можна зробити висновок, що завдяки арт-туризму, люди мають 

змогу глибше відчувати той чи інший куточок світу, оскільки метою вже 

являється не лише відвідини та естетична насолода, а і глибше пізнання 

культури, побуту, історії, з цим, і пошуки натхнення, що дає поштовхи на 

створення чогось нового, неймовірного, а з тим – власне самопізнання і 

саморозвиток. 
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БІБЛІОТЕКИ І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ 

 

Бібліотека є закладом, що акумулює інтереси всіх верств суспільства і це 

дає можливість співпрацювати з різними організаціями. Соціальне партнерство 

в бібліотечній справі – це комплекс багатоваріантних відносин між суб'єктами 

партнерства (за умови ініціативної ролі бібліотеки), метою яких є забезпечення 

(ресурсне, організаційне, інтелектуальне тощо) максимального задоволення 

соціокультурних потреб місцевої громади. Успішність та ефективність 
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соціального партнерства в бібліотечній сфері залежить від багатьох факторів: 

як об'єктивних (обумовлених розвитком суспільства), так і суб'єктивних (що 

залежать від самих бібліотек) [1]. 

Серед організацій – партнерів бібліотек провідне місце належить 

громадським організаціям. Громадські організації – це об'єднання громадян, які 

створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, 

економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, 

соціальних тощо) [2]. До них відносять політичні партії, творчі спілки, 

правозахисні, жіночі, екологічні, молодіжні організації, національні товариства 

тощо. Залучення громадських організацій до співпраці є для бібліотек дуже 

важливим, адже це сприяє позиціонуванню бібліотеки як центру місцевої 

громади; більш максимальному задоволенню соціокультурних потреб 

населення; підвищення авторитету бібліотеки в очах громади; усвідомлення 

громадськістю можливостей бібліотеки як ресурсів розвитку громадянського 

суспільства. 

Громадські організації як неурядові установи виступають партнерами 

бібліотек, виокремлюючись у самостійний вид соціального партнерства. 

Питанням соціального партнерства бібліотек є актуальним питанням 

сучасного бібліотекознавства. Його різні аспекти досліджували А. Акімова, 

О. Башун, О. Воскобойнікова-Гузєва, Г. Гречко, О. Литвак, О. Мурашко та ін. 

Громадська організація дає: 

Знайомства. Громадська організація об’єднує людей, тут можна зустріти 

однодумців-початківців, досвідчених спеціалістів у галузі, інвесторів або інших 

зацікавлених осіб, які шукають перспективні проекти. 

Комунікації. Обмін досвідом між учасниками може бути надзвичайно 

цінним для кожного з членів. Можливість взяти участь в обговоренні або 

виставити на обговорення власний проект чи питання дають підґрунтя для 

виявлення раніше непомітних проблем, пошуку нових підходів та рішень. 

Допомогу. Допомога може мати різноманітний вираз: організація 

навчальних занять; отримання консультацій від спеціалістів; пошук 

професіоналів, яких не вистачає для реалізації проекту; організація заходів для 

збору коштів; пошук інвесторів; створення бібліотечних фондів; підготовка 

кадрів; сприяння в отриманні можливості стажування. 

Соціальний ефект. Не менш важливим аспектом виступає також 

популяризація мети громадської організації. Одна лише наявність організації 

відповідної направленості дає перспективній молоді розуміння, що у своїх 

прагненнях вони не самотні. Громадські організації створюють сприятливий  

клімат для зародження та розвитку інновацій. Сфера впливу громадських 

організацій не обмежується певними територіальними рамками, адже метою їх 

діяльності є вирішення та забезпечення інтересів членів організації, що в свою 

чергу збільшує значимість та популяризує вирішувані питання. 
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Слід відзначити, що соціальне партнерство стало однієї з важливих 

функцій бібліотеки, перспективною формою її взаємодії з користувачами та 

різними організаціями. 

Взаємодіючи з громадськими організаціями, бібліотеки стають 

ініціаторами програм, проектів, акцій, конкурсів тощо. Так, постійними 

партнерами Центральної міської бібліотеки для дітей м. Миколаєва стали – 

міський фонд «Жіноча перспектива», благодійний фонд «Усім», товариство 

«Україна – Німеччина», фонд «Соціальні ініціативи», міський фонд культури, 

товариство «Милосердя і здоров’я», обласний дитячий фонд, товариство 

інвалідів-спинальників та ін. [3]. У різні роки були підготовлені різноманітні 

соціальні цільові програми: «Глибинна екологія людства на захист дитинства», 

«Майбутня мама – найчарівніша та найпривабливіша», «Разом з книгою ми 

ростемо» та ін. 

Важливим для бібліотек різних типів і видів є партнерство з 

природоохоронними громадськими організаціями. Це дає бібліотекам 

можливість залучати до своїх заходів фахівців-екологів, організовувати спільні 

акції на захист природних ресурсів регіону, одержувати літературу відповідної 

тематики. У зв’язку з тим, що питання екології є надзвичайно актуальним, 

практично всі бібліотеки співпрацюють з такими організаціями. Прикладом 

активної співпраці можна назвати Центр екологічної інформації та культури, 

створений на базі бібліотеки-філії №2 Централізованої бібліотечної системи 

для дорослих м. Миколаєва. Партнерами центру є наступні громадські 

організації: Миколаївська обласна дитяча громадська організація 

«Миколаївська спілка скаутів»; Миколаївська міська громадська організація 

«Аналітичний центр екологічно безпечного розвитку»; Громадська організація 

«Екоспектр»; Миколаївська міська молодіжна громадська організація 

«Волонтери»; Миколаївська обласна організація Українського товариства 

охорони природи (Будинок природи) та ін. [4]. 

У Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького готуються 

документальні вистави інклюзивного театру «Переможці долі» в рамках 

реалізації проекту «Життя чи доля? Особливі жінки Миколаївщини» за 

підтримки громадської організації «Центр. Жіночі перспективи» (м. Львів). 

Організатор – громадська організація «Діалог» [4]. Миколаївська обласна 

бібліотека для юнацтва спільно з Миколаївським благодійним фондом 

«Любисток» реалізує програму протидії торгівлі людьми, в межах якої 

проводяться профілактичні тренінги, виставки, обговорення тощо [1]. 

Практично всі бібліотеки співпрацюють з національно-культурними 

товариствами та центрами національних культур свого регіону. Цілі і завдання 

цих товариства: 

- співпрацюють з державними і громадськими організаціями у 

дослідженні життя, побуту, історії, культури і традицій національних меншин; 
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- сприяють створенню і розвитку національно-культурних центрів: музеїв 

історії, бібліотек, клубів, художніх і спортивних колективів, створенню шкіл 

класів, факультетів з мовою навчання етносів; 

- сприяють видавництву та розповсюдженню літератури, організації 

виставок, організовують зустрічі з діячами науки, культури, спорту, проводять 

фестивалі, конкурси, семінари та конференції; 

- встановлюють творчі і ділові зв’язки, співпрацюють з іншими 

об’єднаннями в Україні та країнах материнського етносу.  

Співпрацюючи з національно-культурними товариствами та центрами 

національних культур, бібліотеки сприяють формуванню толерантності в 

суспільстві. Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва у співпраці зі 

Спілкою вірмен України Миколаївської області популяризує творчість 

великого вірменського поета Ованеса Туманяна, використовуючи різноманітні 

заходи, а саме: презентації, буктрейлери, зустрічі з директором бібліотеки 

Н. Ткаченко, автором перекладів творів поета та ін. [1]. Миколаївська обласна 

бібліотека для дітей ім. В. Лягіна проводить заходи-зустрічі з представниками 

різних національностей, щоб познайомити своїх читачів з їх культурою, 

піснями, танцями, обрядами тощо [5]. 

Маючи напрацьовані зв’язки, достатні ресурси, бібліотеки частіше стають 

ініціаторами акцій, програм та спільних проектів з громадськими 

організаціями. Активною була участь бібліотек в проекті «День рідної мови», 

що започаткований 2004 р. Радою національних товариств Миколаївської 

області та міським центром національних культур, у межах якого проведено 

різноманітні заходи з товариствами різних національностей, які проживають в 

краї. 

Реальною для бібліотек стала співпраця з благодійними, волонтерськими 

організаціями, завдяки якій піднімаються питання дискримінації, безробіття, 

бідності та ін. 

Вже традиційними для бібліотек стала взаємодія з літературними 

об'єднаннями. Разом з цими організаціями проводяться творчі зустрічі 

письменників із населенням, презентації книжок, літературні заходи.  

Партнерськими можна вважати і відносини з творчими спілками 

художників, фотографів, народних майстрів. Результатами спільної праці є 

фотовиставки, виставки молодих художників, організованих в бібліотеках; 

майстер-класи, що також позитивно сприймаються молоддю, участь у 

вирішенні сучасних питань у дискусійних клубах за інтересами тощо.  

Шляхами співпраці з громадськими організаціями – партнерами 

бібліотек виступають: 

- розробка і впровадження корпоративних проектів у практичну 

діяльність; 

- проведення спільних сучасних інтерактивних заходів; 

- проведення бібліотечних ювілеїв з представниками громадських 

організації; 
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- спільна участь у міських заходах; 

- використання сайтів, соцмереж для представлення результатів 

спільної роботи та ін. 

Отже, ініціаторами діалогу між усіма суб'єктами соціального 

партнерства виступають бібліотеки як основні центри, через які громадські 

організації приєднуються до процесу співробітництва. А взаємодія з ними дасть 

бібліотеці можливість активніше вирішувати проблеми та потреби громади, 

знаходити нові форми співробітництва.  

Разом з партнерами – громадськими організаціями, бібліотеки 

здійснюють активну участь у формуванні «загального інформаційного поля 

регіону» [6]. 
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ПАРЕМІЯ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА 

Паремії, як влучні лаконічні висловлення фольклорного походження, 

давно потрапили в коло наукової уваги, лінгвістів та інших дослідників. 

З’явилася спеціальна галузь науки – пареміологія, об’єктом дослідження якої є 

паремії як широке коло малих фольклорних жанрів, що охоплює прислів’я, 

приказки, прикмети, побажання. Під терміном «паремія» розуміємо прислівні 

народні висловлення повчального характеру, оформлені за зразком 

синтаксично замкнених, відтворюваних і семантично цілісних речень, 

поетичних за формою. 

Паремії розглядалися дослідниками у багатьох аспектах. Зокрема, 

вивчалося їхнє походження, еволюція форми та змісту (М. Пазяк), тематичне 

розмаїття (В. Даль, Г. Пермяков), особливості структури і семантики (В. 

Архангельський, А. Крікманн), особливості клішування, образності, поетичної 

структури (Г. Пермяков). Стійкість, відтворюваність, цілісність значення 

зближують паремії з фразеологічними одиницями, тому ряд мовознавців 

відносять їх до фразеології. Але деякі дослідники (Н. Амосова, В. Телія, С. 

Ожегов, В. Феліцина) вилучають їх зі складу ФО ( фразеологічні одиниці) через 

наявність у них судження, комунікативну функцію. 

Переклад ФО здійснюється по-різному в залежності від їхнього 

характеру та особливостей. До них (ФО) відносяться ФО прислівного типу 

(крилаті вирази, афоризми), образні (метафоричні) одиниці, необразні 

(безобразні) сполучення і, навіть, випадки стійкої сполучуваності. У 

безобразних фразеологізмах складові елементи зберігають своє значення, але 

сполучаються лише з певними словами, тому їх можна міняти; образні ж ФО 

являють собою стійкі словосполучення, загальний зміст яких не є сумою 

значень, які мають його компоненти. Саме до цієї категорії й належать 

прислів’я та приказки. Можливості досягнення повноцінного словникового 

перекладу ФО залежать в основному від співвідношення між одиницями SL 

(оригінал) і TL (мова перекладу). При перекладі ФО потрібно передати зміст і 

показати образність, шукаючи аналогічний вираз у TL і не втрачаючи при 

цьому стилістичної функції ФО. За відсутності у TL ідентичного образу 

перекладач повинен знайти приблизний відповідник  

При порівнянні паремій англійської та української мов характерним є 

визначення спільного асоціативного значення, аналогічність ситуації, у якій 

доречним є вживання афоризму. Ось, наприклад, як можна знайти аналог до 

англійського прислів’я, визначивши характер ситуації та тип паремії: 

 Ситуація:  свій  свого  не  видасть 

Англійське:  dog  does  not  eat  dog 
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Українське:  ворон  ворону  око  не  виклює 

          Ситуація:  подарунок  є  подарунок,  не  слід  прискіпуватися 

Англійське:  you  should  not  look  into  the  gift  horse’s 

Українське:  дарованому  коню  в  зуби  не  дивляться 

        Так, однією з характерних рис українських прислів’їв є те, що 

значна кількість повчальних елементів мають іронічний характер: бачили очі, 

що купували,- їжте, хоч повилазьте, гуртом легше й батька бити, в гостях і 

жук м’ясо тощо  

У мовленні часто вживаються лише фрагменти прислів’їв, створюючи 

ефект алюзії – адже такі одиниці зазвичай добре асоціюються не просто з 

афоризмом, а і з тією ситуацією, тим прагматичним значенням, яке воно має у 

повному вигляді. Оновлення (осучаснення) прислів’я чи просто фразеологізму, 

прив’язка до будь-якої конкретної ситуації робить його ще більш 

експресивним.  

Cook  arrived  with  coffee,  and  put  down  the  tray  with  the  air  of  a  

camel  exhibiting  the  last  straw.  (Від прислів’я   It  is  the  last  straw  that  broke  

the  camel’s  back).  В  українській  мові  -  «остання  крапля»  від  прислів’я  -  

остання  крапля  переповнює  чашу  терпіння. 

            Серед головних труднощів перекладу паремій можна визначити 

такі: 

1. відсутність відповідного прислів’я у мові перекладу. Наприклад, у 

англійській мови відсутня така за смислом паремія, як “У городі бузина, а в 

Києві дядько”; 

2. розбіжності в емоційній забарвленості та образності українських і 

відповідних англійських прислів’їв або ж їх належність в одній мові до 

образних паремій, а в інший – до необразних 

3. етноспецифічність прислів’їв, їх відмінності у національній 

забарвленості – необхідність, з одного боку, збереження національного 

колориту, а з другого боку, певної локалізації, яка не була б занадто значною  

У кожній мові є прислів’я та приказки, які містять реалії  та власні імена, 

властиві лише даній мові. Ці вирази є етноспецифічними, мають суто 

національне забарвлення  Переклад необразних прислів’їв зазвичай менш 

складний, ніж образних паремій, які в силу образності більш етноспецифічні.  

Заголом, прислів’я переважно передаються наступними способами. 

Першим є еквівалентний переклад. Він вважається одним із найкращих, 

оскільки еквівалент мови перекладу повністю відповідає за змістом і значенням 

паремії у мові орігіналу, і при цьому зберігається образність. Крім того, 

відповідні паремії у двох мовах співпадають й за граматичною структурою, 

лексичним складом і стилістичною забарвленістю. Такі прислів’я ( майже) в 

усіх контекстах завжди перекладаються  лише однією відповідною паремією 

Наприклад, better lose a jest than a friend - краще утриматись від жарту, ніж 

втратити друга;  

Наступним способом перекладу є переклад за допомогою варіантного 
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відповідника або аналога, тобто фразеологічної одиниці, яка є аналогічною 

оригіналу за змістом, але має інший образ . У цьому випадку робиться вибір 

одного з кількох еквівалентних прислів’їв Але образи двох аналогів можуть не 

мати між собою нічого спільного, що не заважає еквівалентам виконувати свою 

функцію при перекладі. Прислів’я у мові перекладу має бути більш близьким 

до смислу паремії у мові оригіналу у плані відтінку значення стилю та 

образності (якщо це образне прислів’я Наприклад, аll bread is not baked in one 

oven -  не всі люди однакові; люди бувають різні; не можна стригти всіх під 

один гребінець;. При перекладі паремій відносним моноеквівалентом 

виникають певні розбіжності в образності. Це, наприклад, 1) переклад із 

певними розбіжностями в образності; 2) із повною відміною образності (такий 

спосіб перекладу є найпоширенішим, оскільки значна частина прислів’їв в усіх 

мовах є етноспецифічною у плані образності); 3) із частково відмінними 

граматичними характеристиками або лексичним складом, при цьому лексичні 

одиниці змінюють своє місце, але зміст та образність залишаються тими 

самими. Наприклад, better deny at once than promise long - краще зразу 

відмовити, ніж довго обіцяти;  

Четвертим способом є описовий переклад, наприклад: familiarity breeds 

contempt – чим більше знаєш людину, тим краще бачиш її недоліки  

П’ятим способом є калькування (дослівний переклад), до якого 

перекладач звертається у тому випадку, коли в рідній мові немає ні аналога, ні 

еквівалента; при цьому вираз відтворюється повністю без будь-яких змін і 

легко сприймається читачем. Наприклад, tattler is worse than a thief  - базіка 

гірший за злодія; who chatters with you.  

Таким чином, розглянувши 5 способів перекладу паремій, можна 

зробити висновок, що найкраще адекватність перекладу забезпечується при 

використанні еквівалента, оскільки при цьому зберігається емоційність, 

забарвленість, образність, а також точно передається зміст.  
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НЕПОВТОРНІСТЬ ОБРАЗУ ТВАРИН СТИЛЮ МОДЕРН НА ПРИКЛАДІ 

БУДИНКУ З ХИМЕРАМИ АРХІТЕКТОРА В. ГОРОДЕЦЬКОГО  

 

Моде́рн (від фр. moderne – новітній, сучасний) – стиль мистецтва 

(переважно в образотворчому, архітектурі й декоративно-прикладному) кінця 

XIX – початку XX століття. У Франції й Бельгії – «нове мистецтво», в Італії – 

«квітковий стиль» або «Ліберті» , у Німеччині – «молодий стиль, у 

Великобританії – «сучасний стиль» (англ. modern style), в Австрії, Україні – 

«сецесія», у США – «стиль Тіфані» (англ. Tiffany style). 

Модерн став мистецтвом молодих людей. Прагнучи створити новий 

стиль, його представники відмовилися від стильових запозичень попередньої 

еклектики, використовували вигадливі лінії, мінливі форми, асиметрію і вільне 

планування, нові технічні і конструктивні засоби для створення незвичайних, 

індивідуалізованих будівель. Основними декоративними елементами стилю є 

стилізовані квіти, язики полум’я, хвилясті лінії що запозичені у природи. 

Унікальним явищем в модерні стало використання образів тварин. В 

українському модерні найбільш яскраво це виявилося в творчості Владислава 

Владиславовича Городецького (справжнє ім’я – Лешек Дезидерій Владислав 

Городецький (1863-1930) – польського архітектора, який працював переважно в 

Києві, а після еміграції в 1920 році – в Польщі і Тегерані. У 1890 році він 

закінчив Імператорську Академію мистецтв у Петербурзі і переїхав до Києва, 

де прожив 30 років. Був членом Імператорського товариства мисливців, в 

складі якого було багато представників адміністративної та бізнес-еліти міста. 

«Від знайомств до замовлень» – так писав про цей період своєї біографії 

майбутній архітектор. За визначенням дослідників В. Городецький є одним з 

архітекторів, який зробив найбільший внесок у формування архітектурного 

образу Києва. Однією з відмітних рис його творчості були використання 

скульптурних образів звірив в інтер’єрі і екстер’єрі.  

Найбільш відомі споруди архітектора: 

1897-1899 — Міський музей старожитностей і мистецтв. Центральний 

портал виявляє з себе класичний давньогрецький ордер, а горельєф у фронтоні 

зображує алегорію торжества мистецтв. Пара величних левів стережуть 

будівлю. Музей зведений з бетону і є унікальним у своєму роді. 

1898 — Зал для глядачів театру Соловцова оформлений у стилі рококо. 

На початку XX століття він був визнаний одним з кращих в Європі. 
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1899-1909 — Костел Св. Миколая був побудований в готичному стилі. 

Має дві шпильові вежі, традиційне кругле вікно - "троянду", з насиченим 

ліпним декором. 

1901-1903 — Будинок з химерами. Його власний прибутковий будинок, 

розташований на крутому схилі. На вулицю виходять фасади в три поверхи, а у 

двір – шестиповерхові. Він прикрашений зовні і всередині великою кількістю 

скульптурних деталей. Будинок з химерами, перша будівля, побудована на 

основі такого матеріалу, як, цемент, який згодом придбав значну популярність. 

Конструкція фундаменту ретельно зміцнювалася і для цього в землю було 

вбито близько 50 бетонних паль на глибину 5 м. Будинок з химерами – це 

тільки одна в своєму роді будівля, яка побудована саме в такому стилі. 

Інтер’єри не повторюються більше ніде в світі.  

Фасад будинку прикрашають різні істоти, які у декілька раз збільшені в 

розмірах за задумом архітектора. Тут є і дівчата, які їдуть верхи на рибах, і 

дельфіни, і величезні жаби, і різні морські створіння, а також латаття, ящірки, 

орли і інша живність. 

Будинок несе в собі дуже цікаву історію, як і історії тих легенд, які 

снують навколо нього. Згідно з першою легендою, Городецький побудував свій 

дім в пам’ять про улюблену доньку, яка через нещасливе кохання скінчила 

життя самогубством, кинувшись у води Дніпра, від цього в оформленні так 

багато морських мотивів. Однак, як було встановлено, Олена Городецька (в 

заміжжі Яценко) під час проектування та будівництва будинку була жива і 

здорова. Вона померла набагато пізніше свого батька. 

Друга легенда говорить, що Городецький побудував будинок, уклавши з 

відомими архітекторами В. Леонтовичем і О. Кобелєвим парі, за умовами 

якого, він повинен був за два роки побудувати будівлю, використовуючи нові, 

по тим часам, матеріали: цемент і бетон. На що О. Кобелєв зауважив йому, 

сказавши що він божевільний. Однак, через два роки Городецький представив 

архітекторам свій будинок та виграв парі. 

Згідно з третьою легендою, Городецький, перед тим як покинути 

будинок, наклав на нього прокляття, щоб всі мешканці особняку були 

нещасливі, і лише нащадки Городецького змогли безперешкодно уживатися з 

химерами. Прихильники цієї версії вказують на те, що контори, які володіли 

тут приміщеннями або орендували їх, банкротували – їх фонди таємничо 

зникали, організації розформовувалися та терпіли крах. 

Насправді ж, ця споруда спочатку планувалася будівлею для доходів. В 

ньому було сім квартир, шість з яких знімали заможні люди. Звичайним людям 

Будинок з химерами був не по кишені, про нього на той момент знали всі, і він 

вважався дуже престижним та дорогим.  

Під час будівництва В. Городецький застосував революційну, на ті часи, 

технологію. Він запроектував набивні палі, щоб підстава будинку була міцною і 

надійною. Так як будівля зводилася на пагорбі, з кожного його схилу 

відрізняється поверховість – з боку вулиці Банкової Будинок з химерами 
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виглядає триповерховим, а з протилежного боку – шестиповерховим. Квартира 

Городецького знаходилася на першому поверсі. У будинку були відділення для 

екіпажів карет, унікальна льодова кімната, розкішні спальні величні камінні 

зали. У будівлю ведуть дві сходи – одна для мешканців, а інша – для 

обслуговуючого персоналу. Архітектор спланував навіть корівник, який 

органічно вписався в архітектурний ансамбль. Архітектор мав намір поїти своїх 

постояльців тільки свіжим молоком.  

Над образом химер В. Городецький працював самостійно. Архітектор 

ретельно промалював на папері деталі кожної істоти, які згодом відлили з 

бетону. У стіни були вмуровані скульптурні зображення жирафів, носорогів, 

левів, антилоп, крокодилів та інших африканських звірів. Водостічні труби 

замінюють бетонні слонові хоботи. У той час вважалося, що Городецький 

прикрасив свій будинок кам’яними фігурами звірів в пам’ять про мисливські 

поїздки в Африку. Але насправді, архітектор здійснив подорож до Африки і 

написав книгу про сафарі після закінчення будівництва свого будинку. Тому 

скульптури – це не фотоальбом спогадів про подорож, а фантазія, мрія про неї. 

Аналізуючи декор головних фасадів будинку можна прийти до висновку, 

що В. Городецький побудував в центрі Києва африканський гірський масив з 

гірським озером на його вершині. Водоспад омиває східці парадного під’їзду. 

Про африканський Вельд говорять численні газелі, слони та носороги на 

фасадах. Риболовецькі снасті на розі будинку, дівчата з рибами і ряска на фризі 

наводять на думку про озерну гладь, а Кала, квітка якою прикрашені стіни 

будови, рослина африканська, що росте уздовж берегів річки. 

На третьому поверсі Будинку з химерами знаходилася друга квартира 

Городецького. У 1901 році вона складалася з великої і малої віталень, спальні, 

кабінету, кухні, їдальні, будуара, дитячої, кімнати для гувернантки, 

передпокою, трьох кімнат для прислуги, коридору, двох клозетів і комори. На 

відміну від інших мешканців, які потрапляли до себе в квартири по сходах, у 

Городецького був окремий вхід з вулиці Банкової. В інтер’єрах квартири 

архітектора панує модерн з елементами бароко.   

Головний пластичний сюжет будинку – образ рибини. Риби з 

переплетеними хвостами і величезні соми з дівчатами – це типовий сюжет 

стилю бароко – епохи насиченої морськими пригодами і великими 

географічних відкриттями. Але є і інші сюжети. Наприклад, орел, що б’ється з 

драконом та скульптура "битва орла з пантерою" на окремому постаменті 

праворуч від парадного входу. Усі зображення істот будинку є в природі, крім 

одного-єдиного чудовиська, якого клює орел на південно-східному карнизі. 

Вестибюлю парадного під’їзду архітектор дав назву «морське дно». Від 

підлоги до стелі, стіни розписані морськими сюжетами: темно-зелені глибини 

вод, зграї риб, розбитий об рифи затонулий корабель. На стелі – горельєф 

гігантського спрута з різними мушлями, відлитими з бетону. Незважаючи на 

такий складний для цього матеріал, мушлі виглядають крихкими, а зверху, для 
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додання краси і схожості зі справжніми дарами моря, вони вкриті перламутром. 

Люстра-мушля тримається на сплетених хвостах двох риб. 

На даху будинку бетонна саванна «ворушиться» і «дихає» в променях 

сонця. А інтер’єр всередині нагадує житло мисливця: уздовж стін висять ліпні 

в’язки вбитих куріпок і фазанів, оленячі роги, підвішені за пов’язані ноги 

підстрелені козулі, сплетені риби. Тут же рослинні орнаменти: дубове листя та 

соснові гілки з шишками, казкові пташині лапи, купідони з луком і стрілами. На 

стелі конференц-зали: тюльпани переплетені з кавунами, плодами ківі, 

качанами кукурудзи та виноградною лозою, висять ліпні зв’язки риб і кабанячі 

голови. Усі скульптури в будинку виконані за ескізами самого Городецького 

його товаришем – італійським скульптором Еліо Саля. 

Після 1917 року будівля була націоналізована, всі квартири стали 

комунальними. З 1921 року тут розміщувався штаб Військово-трудової 

лісозаготівельної дружини. Пізніше – Ветеринарне управління Київського 

військового округу. Під час Другої світової війни будівлі було завдано значної 

шкоди, вона залишалася покинутою. Після війни використовувалася як житло 

акторів театру імені І. Франка, а згодом як поліклініка.  

Висновки. Інтер’єр і екстер’єр Будинку з химерами майстерно виконані, 

ніде і ніколи не повторювалися. Він унікальний не тільки для Києва, але і для 

всього світу і демонструє можливості стилю модерн, використання нових 

будівничих матеріалів і технологій. В ньому визначилися як характерні для 

модерну признаки: відмова від прямих ліній і кутів на користь більш природних 

ліній, відмова від обов’язкових симетричних форм, прагнення до 

конструктивності, багатоповерхове будівництво, а також прагнення до 

створення одночасно і естетично красивих і функціональних індивідуальних 

будівель. 
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ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ В МЕЖАХ 

СУЧАСНОГО МІСТА 
 

Історія заснування Миколаєва відноситься до часів Російської імперії. 

Місто було закладено 1789 року князем Г. Потьомкіним на півострові при 

злитті двох річок Інгулу та Південного Бугу як флотське і корабельне. Багато 

часу плинуло, а деяка архітектура того міста дожила до нашого часу, хоч майже 

й вся знаходиться в критичному стані. 

Головною темою дослідження є: проблема існування історичної 

архітектури в сучасному Миколаєві, її виникнення; питання реставрації та 

охорони в межах міста; проблема використання такої архітектури в сьогоденні. 

На сьогоднішній день є багато пам’яток історичної архітектури, які з часом 

занепадають, тому реставрація їх є чи не найважливішою задачею кожного з 

поколінь. Також раціональне використання такої архітектури є великою 

проблемою. 

Мета дослідження полягає в розкритті необхідності реставрації та 

догляду за історичною архітектурою міста Миколаєва. Морально-естетичні 

засади в збережені історичної архітектури. Показати на прикладі позитивних та 

негативних реконструкцій архітектури, її пристосування найбільшою користю 

для міста та його мешканців. 

Миколаїв розташувався на території Північного Причорномор’я. Ці землі 

з давніх давен знаходились на перехресті різних цивілізацій, були місцем 

зустрічі розмаїтих етнічних та релігійних традицій. Яскраві та драматичні 

сторінки стародавньої історії написані кіммерійцями, скіфами, сарматами, 

древніми греками та римляни, слов’янськими племенами, ногайськими 

татарами та запорізькими козаками.  

Місто виникло під час російсько-турецької війни 1787-1791 роках, як 

центр суднобудування на Чорному морю, тому від початку воно було повністю 

підпорядковане інтересам військового флоту. Головним будівничим Миколаєва 

по праву є М. Фалєєв. 

Місто будувалось за принципом класицизму, за чітким планом, який 

розробив архітектор І. Старов. Основою його є прямокутна забудова, широкі 

вулиці якого перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали 

правильної форми. На сьогоднішній день тільки на картинах ми можемо бачити 

первинний Миколаїв (Ф.Алексєєв «Вид міста Миколаїв» 1799). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1789
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
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У другій половині ХХ століття історичні пам’ятки були класифіковані за 

наступними категоріями: 

 6 архітектурних пам’яток національного значення, 

 128 пам’яток архітектури, 

 110 пам’яток історії, 

 19 пам’яток монументального мистецтва. 

Половина з них не мають охоронного статусу. Тому будівлі знаходяться в 

не належному стані, а питання їх реставрації та ремонту не вирішується, їх 

застосування в межах сучасного міста викликає велике обурення. Будинки 

відмічені характерними стилями минулого що приваблювали своєю красою, 

спотворені хаотичними прибудовами, більшість споруд занепадає та 

руйнується, їх фасади частково змінює зовнішня реклама. 

Архітектурні пам’ятки які мають охоронний статус мають більш менш 

наближений вид до свого оригіналу, та правильне застосування в межах 

сучасного міста. Наприклад будинок Головного командира Чорноморського 

флоту та Казарми флотського екіпажу зараз служать місту як видатні музеї. У 

них професійно виконано ремонт-реставрацію та збережено стильові ознаки 

класицизму, такі як: чітке членування фасадної стіни, виділення центру та 

ризалітів, стриманість архітектурних форм. Деякі споруди використовуються, 

як учбові заклади, де підтримується їх початковий зовнішній вид. 

Більшість архітектурних пам’яток знаходиться в центрі міста, тому йдучи 

вулицями ти не любуєшся їхньою унікальною архітектурою, а лише її 

залишками. Центральні вулиці любого міста є самим відвідуваним місцем 

туристів, тому його архітектура повинна створювати відповідний образ. 

Історичну архітектуру Миколаєва достатньо чітко виражає сформований образ 

класицистичних міст півдня, яку можна порівняти з архітектурою видатних 

міст України і не тільки.  

Проблема не достатньої уваги з боку держави до архітектурних пам’яток, 

не коректне використання пам’яток з боку приватних власників надає 

дисбаланс в усьому екстер’єрі міста. Догляд за архітектурними пам’ятками 

повинна лягати на плечі не лише влади, а й кожного мешканця Миколаєва, який 

має таку нерухомість. Чітке розуміння, що це спадок який залишили нам наші 

предки, і який ми повинні зберегти і передати своїм нащадкам формує в 

кожному із нас відповідальність. 

Для такої роботи необхідно об’єднання зусиль державних органів влади 

та приватного капіталу. Розробляти плани реставрації та пристосування, 

доцільно разом. Для підвищення якості ремонтно-реставраційних робіт 

пам’яток архітектури і пристосування їх до сучасних потреб необхідно 

залучати громадськість, проводити творчі зустрічі з художниками, 

архітекторами та дизайнерами. Реставрацію та пристосування будівель треба 

проводити комплексно, зважаючи на нові технологічні досягнення людства та 

нові технології в будівництві. Правильне пристосування архітектурної пам’ятки 

є запорука успіху реставрації загалом. Поєднання різних методів реставрації 
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пам’яток дає можливість пристосовувати старовинні споруди для сучасних 

потреб за допомогою одного з рекомендованих методів: комплексно, поетапно, 

макетуванням. Яскравим прикладом такої реставрації та сучасного 

пристосування є будівля по вулиці Декабристів, колоритний заклад - Кав'ярня-

музей «Філіжанка». Фасад будівлі не було змінено, а прибудова літньої тераси 

гармонійно вписалась в екстер’єр всієї вулиці. На відміну від закладу 

«АромаКава» який знаходиться вулиці Соборній. У цьому випадку маємо 

повний комплекс правопорушень реставрації та пристосування. Прибудова 

виконана в іншому стилі, розриває цільність екстер’єру кварталу, порушує його 

червону лінію, а найгірше, не сприяє загальному враженню від центральної 

магістралі, яка є візитівкою.  

Позитивний приклад переробки фасаду з добудовою другого поверху та 

фігурного даху є будівля по вул. Фалєєвська поряд з гуртожитком університету 

культури. Сучасне його призначення - меблевий салон «Versal». Незважаючи на 

те що, були використані нові (сучасні) матеріали в реконструкції, будинок 

зберіг свою стилістичну ознаку, технічні норми було виконано, червона лінія 

утримана і він гармонійно вписався в квартальну середу. Також яскравий 

приклад, але вже агресивного втручання в міський екстер’єр є будівля 

ресторану «Мафія», яка знаходиться на перехресті двох центральних вулиць. 

Ця будівля межує з колишньою трамвайною підстанцією (1914) в стилі модерн, 

яка являється архітектурною пам’яткою та візитівкою Миколаєва (нині 

відділення банку «Аваль»). Будівлі які оточують цю споруду були побудовані 

пізніше, в середині двадцятого століття, і склали відповідний ансамбль в центрі 

міста. Декілька років тому за історичною пам’яткою з’явився комплекс 

ресторану «Мафія». Нова будівля порушує сформований ансамбль, розриває 

його цільність.  

Проблемою існування гармонійного архітектурного середовища є й 

грамотне застосування зовнішньої реклами. Вона сприймається досить 

агресивно на фасадах архітектурних споруд. В окремих випадках занадто 

укрупнена, не гармонійна з архітектурним середовищем, вона руйнує не тільки 

вид фасаду, а й цілісність сприйняття. Наймасштабніший приклад є вулиця 

Соборна. Більшість фасадів будівель з арковими вікнами вкриті такою 

рекламою, яка частково, а в деяких випадках і повністю закриває фасад 

будинку.  

Висновки. Отже, з часом історичні архітектурні пам’ятки Миколаєва 

занепадають та руйнуються. Проводячи постійний контроль за їх професійною 

реставрацією, прибудовами, практичним застосуванням, використанням 

реклами на них, ми зберігаємо нашу історію.  

Для вирішення проблеми реставрації можна залучати творчу студентську 

молодь міста, як і під час практики так і в якості молодих спеціалістів, зокрема 

студентів Миколаївської філії Київського національного університету культури, 

які безпосередньо отримують знання в сфери дизайну навколишнього 

середовища. 
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Однією із головних інноваційних форм популяризації діяльності будь 

якої бібліотеки є її веб-сайт. Майже у кожної книгозбірні є свій веб-сайт, де 

вона представляє та популяризує свою діяльність, для реальних і потенційних 

користувачів. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. 

В. Г. Заболотного не є виключенням. 

Веб-сайт є найважливішим джерелом поширення інформації про 

діяльність бібліотеки. Тому що, кожен відвідувач веб-сайту бібліотеки 

знайомиться насамперед із:  

 структурою бібліотеки; 

 фондами бібліотеки; 

 ресурсами; 

 проектами бібліотеки; 

 заходами, які відбулися та відбудуться в бібліотеці; 

 основними послугами бібліотеки. 

http://archmykolaiv.com/about/
http://archmykolaiv.com/about/
http://www.mykolaiv.pro/history/history-of-nikolaev/
http://www.mykolaiv.pro/history/
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Інформація, яка викладена є цікавою та структурованою, тобто з першого 

погляду зацікавлює читача. Також, що є важливим, через сайт користувач може 

перейти на електронний каталог бібліотеки, та підібрати собі літературу по тій 

чи іншій темі. Електронний каталог – це основний ресурс, що забезпечує 

повний пошук інформації [3]. 

Таким чином, шукаючи літературу в електронному каталозі бібліотеки, 

читач замовляє потрібну літературу та приходить у бібліотеку за нею. Це є 

продовженням ряду інших послуг, таких як: ЕДД, копія деяких сторінок 

документу тощо.  

Основними завданнями просування бібліотечних послуг на інтернет-

сторінці є: 

 формування престижного образу (іміджу) бібліотеки у свідомості 

населення, спонсорів, представників місцевих органів влади та 

управління, громадських організацій і т.п.; 

  інформування про нові послуги; 

 збереження популярності існуючих бібліотечних послуг, 

переконання користувачів затребувати їх; 

  інформування потенційних користувачів про час, місце та умови 

надання послуг; 

 акцентування уваги потенційних користувачів на специфічних 

властивостях і користі пропонованих послуг бібліотеки, безкоштовність 

основних форм обслуговування і відносно низьких цінах на додаткові 

послуги [1, с. 5]. 

На інтернет-сторінці Державної наукової архітектурно-будівельної 

бібліотеки ім. В. Г. Заболотного існують сторінки «Зворотнього зв’язку», де 

користувач може поставити питання бібліотечним працівникам, або висунути 

пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки. Таким чином, сайт бібліотеки 

виступає як комунікативний канал читач–бібліотекар, читач–читач та 

бібліотекар–бібліотекар. 

На веб-сторінці також вміщено ілюстративний ряд, який відображає 

життя бібліотечної установи. Це виражається фотознімками із масових заходів, 

фотокартками, афішами до майбутніх проектів, відео-роботами та іншими 

графічними матеріалами. Усі вони розкривають динаміку роботи бібліотеки, та 

популяризують і заохочують користувачів до інтелектуальної співпраці. 

Так як сайт є одним із рушіїв популяризації бібліотечних послуг і 

бібліотеки в цілому, то дизайн веб-сайту теж відіграє не мало важливу роль у 

цьому. Веб-сторінка Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки 

ім. В. Г. Заболотного виконана у відтінках синього. Як відомо, ці кольори 

стимулюють роботу мозку та приносять заспокоєння і надихають, також сині 

кольори символізують повагу і довіру, яку підсвідомо можна відчути, 

перейшовши на сторінку архітектурної бібліотеки. Сайт зроблений 

мінімалістично, без додаткових абстрактних об’єктів, які відволікають увагу. 

Підсумовуючи, веб-дизайн сайту розроблений для заспокоєння користувачів 
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бібліотеки від зовнішніх факторів, та сконцентрований на простій та вишуканій 

візуалізації, через яку і відбувається популяризація бібліотеки. 

«Веб-сторінка в більшій мірі, ніж інша форма професійної реклами, дає 

можливість створити первинну уяву про стиль роботи, і відповідно, образ 

бібліотеки: прагматично-діловий, строго-монументальний, привітно-вітальний. 

Все залежить від типу, виду бібліотеки і від того, як вона бажає себе 

представити» [1, с. 21]. 

Головна сторінка бібліотеки зустрічає користувачів головними новинами 

із життя бібліотеки – це опис масових заходів, які відбулися та розміщення 

афіш і рекламних брошур заходів, які ще будуть. Також на головній сторінці 

розміщують віртуальні виставки, інформацію про нові надходження та 

співпрацю з іншими установами.  

Існує така думка, що «створення веб-сайтів незмірно підвищує престиж 

бібліотеки – адже інформація про бібліотеку попадає у всесвітню мережу. 

Розширюється число її реальних та потенційних користувачів» [1, с. 22]. 

Розглядаючи бібліотеку зі сторони планування стратегії її розвитку, то 

виділяють такі завдання як: «по-перше, це основні завдання (розкриття фондів, 

професійна комунікація), по-друге, допоміжні, а саме реалізація іміджевої 

стратегії у плані комунікації з користувачами» [2, с. 399]. 

Отже, підсумовуючи дослідження веб-сторінки Державної наукової 

архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного, можна 

стверджувати, що бібліотека іде на рівні з новітніми технологіями, для 

популяризації своїх послуг та таким чином представляє себе загальній увазі, що 

може слугувати майбутнім проривом та зацікавленістю серед населення. Для 

бібліотек дуже важливо використовувати нові комунікаційні можливості, щоб 

слідувати своїй місії в нових інформаційних умовах. 
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ІМПРОВІЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ СУЧАСНОГО 

СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Усі види мистецтва мають свою специфіку вираження, особливі форми та 

методи. Вони об’єднані спільною метою – надихати, захоплювати, викликати 

глибинні емоції. Справжнє мистецтво рано чи пізно народжує в людині жагу до 

пізнання, самовдосконалення. Сценічне мистецтво різнобічне та по-своєму 

унікальне. Туди входить – театральне мистецтво, кіномистецтво, естрадно-

циркове мистецтво. Кожен з видів сценічного мистецтва розкривається в повній 

мірі безпосередньо при перегляді вистав, номерів, кіноробіт, тощо. Результат 

мистецького твору будь-якого жанру сценічного мистецтва залежить від 

багатьох факторів, один з яких – професійні якості та навички актора. До 

професійних якостей та навичок входить сценічна увага, емоційна пам’ять, 

ораторські здібності, творче мислення, вміння імпровізувати тощо.  

Уміння імпровізувати – частина професіоналізму актора, режисера та 

будь-якого іншого представника сценічного жанру. Імпровізація завжди щось 

раптове, несподіване. Термін «імпровізація» походить від латинської іmprovіsus 

– несподіваний та використовується у багатьох інших мовах [1, с. 180].  

Зокрема у французькій improvisation, італійській improvisazione та ін. Перш ніж 

імпровізацію почали використовувати в професійному мистецтві вона пройшла 

певні етапи становлення та формування. Прийом імпровізації використовувався 

іще за часів Давньогрецького театру. Аристотель вважав, що «Трагедія й 

комедія виникли спершу з імпровізації: перша – від зачинателів дифірамбів, 

друга – від заспівувачів фалічних пісень, ще й сьогодні поширених у багатьох 

містах Греції» [2, с. 255]. Крім грецького театру, імпровізацію, як складову 

частину сценічної дії використовували у античному, середньовічному й 

ренесансному театрі та в театрі Давнього Сходу.  Імпровізацію 

використовували не тільки у театральній дії (акторська імпровізація), але й у 

інших сферах ораторського мистецтва. З прадавніх часів  у різних народів були 

свої так звані «імпровізатори». У категорію імпровізаторів всіх часів і народів 

входять: давньогрецькі аеди, українські кобзарі, західноєвропейські шпільмани, 

казахські та киргизькі акини тощо.  

Розвиток та вдосконалення мистецтва імпровізації відбувалось 

століттями. Починаючи з XV ст. французи починають активно використовувати 

імпровізацію у своїх комедіях (фарсах). У XVI ст. в Італії мистецтво 

імпровізації широко використовують в народному (майданному) театрі та 

виходить на професійний рівень. Яскравим прикладом використання мистецтва 

імпровізації являється італійська комедія дель арте. Французький професор 
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театрознавства П. Паві писав, що імпровізація – це «техніка актора, який 

виконує щось непередбачуване, непідготоване заздалегідь і вигадане в процесі 

дії» [1, с. 180]. Професор підкреслює у цьому визначенні непередбачуваність, 

непідготовленість. 

Творчість актора відбувається «тут і зараз», у безпосередньому 

спілкуванні з глядачем, тому імпровізаційність лежить в самій природі 

театрального мистецтва. В. Мейєрхольд бачив в імпровізації велич акторського 

мистецтва. М. Чехов пов'язував з імпровізацією самостійність творчості актора, 

– коли написана автором п'єса є приводом для виявлення своєї творчої 

індивідуальності. У середині XX ст. відомі дослідження англійського режисера 

і педагога П. Брука, який також звертається до імпровізації в пошуках 

універсальної театральної мови. Він розглядає імпровізацію як один зі способів 

створення ансамблю виконавців, спосіб «відійти від неживого театру» [3, с. 

211], тобто мати можливість набути акторську свободу.  

Творчість завжди передбачає наявність імпровізації. Для актора 

володіння мистецтвом імпровізації необхідно не тільки на репетиціях, але й в 

процесі вистави. Основа професійної підготовки актора – це етюд. Етюди 

бувають без слів, самостійні, парні та групові. Саме з етюдів починають 

формуватися професійні навички актора, зокрема вміння імпровізувати. Вдало 

імпровізувати може далеко не кожен артист. Вмієш імпровізувати – ти майстер 

своєї справи. Часто на сцені або на знімальному майданчику з вуст акторів 

лунають фрази, яких не було у сценарії, але вони органічно вписуються у 

контекст вистави, номеру або фільму й нерідко запам'ятовуються.  

Досвід використання імпровізації у світовому сценічному мистецтві 

починається з театральних підмостків давнини, а закінчується сучасними 

фільми, телепроектами. На сучасних сценах все частіше можна побачити 

незаплановані, непередбачувані моменти. Звісно ж, імпровізацію 

використовують не тільки актори кіно, але й театральні актори, артисти 

естрадного жанру, ведучі на різних заходах і навіть аніматори на дитячих 

заходах.  

У різноманітті сучасного світу з’явилися окремі види театру, які беруть за 

основу мистецтво імпровізації. Вони називаються інтерактивними театрами 

імпровізації. До інтерактивних театрів відносяться: театр відтворення (плей-бек 

театр), театр занурення, форум-театр та ін. Театр відтворення є оригінальною 

формою імпровізаційного театру, в якому глядачі або члени групи 

розповідають історії зі свого життя і спостерігають за ними на місці. Театр 

занурення  відрізняється від традиційного театру тим, що немає конкретної 

сцени і акцент робиться безпосередньо на акторську гру.  «Плейбек-театр виник 

у м. Нью-Палц (США) у 1975 р. на сьогодні існує у тому чи іншому вигляді у 

понад 65-ти країнах світу» [4,с.112]. Дійство, що відбувається у таких театрах 

називають «перформансом», оскільки в ньому акцент не на результаті, а на 

процесі творчості. Такі театри несуть за собою не тільки пізнавальну функцію, 

але й лікувальну. Наприклад, форум-театр допомагає боротися з 
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психологічними проблемами, і використовується психологами та арт-

терапевтами як різновид психологічного тренінгу. У наш час працюють не 

тільки театри імпровізації, але й курси, тренінги і навіть школи імпровізації.  

В Україні також є інтерактивні театри імпровізації: «Чорний Квадрат» 

(м.Київ), «Пан Коцик» (м.Львів) та ін.  

Британський режисер П. Брук казав: «Театр не повинен бути звичним. Він 

повинен бути несподіваним. Він веде нас до істини через здивування, через 

хвилювання, через гру, через радість. Він робить минуле й майбутнє частиною 

сьогодення, він дозволяє дистанціюватися від того, що нас оточує, і наближає 

те, що знаходиться далеко» [3, с. 154]. 

Узагальнюючи вищесказане, можна стверджувати, що імпровізація – 

багатофункціональне явище. Воно розглядається в якості окремого виду 

мистецтва, як стилістичний прийом, а також як результат сценічної гри.  

Імпровізація – наслідок творчої роботи актора, показник таланту та 

професійності. Її суть полягає в тому, що вона завжди ширше й об’ємніше, ніж 

просто гра на сцені у виставі. Імпровізація існує незалежно від того, знаємо ми 

ви про неї чи ні. Вона як повітря, пронизує все наше існування. Розвиток 

творчих здібностей можливий лише у вільному творчому просторі, який 

дозволяє імпровізувати. У сучасному сценічному мистецтві використання 

імпровізації являється необхідним, тому що саме в імпровізації проявляється 

істинна творчість. Завдяки тренінгам, вправам та досвіду можна опанувати 

майстерність імпровізації в повному обсязі. Тільки усвідомлення і тренування 

імпровізації дає ключ до правильного й ефективного її використання на сцені та 

у житті. 
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ХЕЙТЕРИ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ 

 

ХХІ століття – період комп’ютерних та інформаційних технологій, що 

позначається майже на усіх сферах діяльності людини. Наразі Інтернет постає 

важливим компонентом сучасного соціального життя і культури. 

Беззеперечним є факт його користі, доступності, зручності, проте віртуальний 

простір містить багато неприємних речей, які часто призводять до негативних 

явищ стосовно споживача Інтернет-продукту [1].  

Сьогодні усе більшої уваги фахівців соціономічних професій та медіа 

експертів привертає феномен, який у мережі називається «кіберненавистю», 

«віртуальною ненавистю» чи «тролінгом». Представником даного феномену є 

хейтер. 

Хейтер (від англ. «hate» – ненавидіти) – недоброзичливець, недруг, той, 

хто відчуває ненависть та злість відносно інших людей. Ця людина 

систематично засуджує дії сторонніх, знецінює їх творчість, постійно проявляє 

зневагу до інших. Він багато часу проводить на сторінках Інтернет-простору та 

негативно / агресивно реагує на будь-яку інформацію, з якою ознайомлюється. 

Такий користувач мережі – активізатор віртуальних дискусій і чвар, провокатор 

конфліктних ситуацій.  

Соціально-психологічні особливості поведінки хейтера – актуальна 

наукова проблема, до вивчення якої звертається низка сучасних науковців, 

зокрема: А. Бочавер, Р. Внєбрачних, М. Загідуліна, О. Ключко, Н. Єгоров, 

К. Хломов, Дж. Сулер т. ін., проте культурологічний аспект даного питання 

практично не відображений у наукових виданнях, присвячених даній 

проблематиці.  

Дослідники зауважують на той факт, що спочатку хейтери «запанували» в 

музичному світі, проте надалі віяння поширилося на спортивне середовище 

(особливо футбол). Зараз вагома кількість хейтерів активно продукують 

негативні коментарі до матеріалів сучасних блогерів і влогерів.  

Поширеною точкою зору є те, що хейтери «забруднюють» Інтернет-

простір хамством, агресією, візуальними негативними зображеннями, чим 

часом травмують психіку користувачів, особливо вразливими щодо впливу 

хейтерів є діти та підлітки [2].  
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Діяльність хейтерів можна порівняти із флеймом (від англ. flame – вогонь, 

полум’я) – «суперечка заради суперечки», обмін повідомленнями у місцях, 

розрахованих на значну кількість користувачів мережевого спілкування, що 

представляє собою «словесну війну», яка часто не має відношення до первісної  

причини сварки. Повідомлення хейтерів містять особисті образи і часто 

спрямовані на подальше розпалювання ворожнечі. 

Зазвичай хейтерами є молоді люди віком від 15 до 25 років, які 

відзначаються «юнацьким максималізмом». Як правило, це підлітки, молоді 

матері та чоловіки, які ще не досягли успіху у власному житті. Вони вважають, 

що заслужили мати те, що вже є в інших. Своєю агресією такі особистості 

намагаються компенсувати власні невдачі та підвищити самооцінку. Дж. Карл, 

в одному із своїх інтерв’ю, заявила, що хейтери – це не люди, а вже діагноз, 

який спричинений заздрістю [3].  

Цікавим фактом є те, що хейтери діють доволі замасковано: дуже рідко 

називають свої справжні імена, можуть використовувати незрозумілі нікнейми. 

У процесі формування хейтера умовно можна виділити декілька стадій: 

вироблення власної ідеології, символів, цінностей; визначення суб’єкта, на який 

будуть спрямовані агресивні дії; застосування словесної зброї; руйнування 

обраного суб’єкта. 

Вчені-психологи зауважують: у мережі людина поводить себе інакше, ніж 

в офлайн-часі, не тільки через відсутність правил / норм культури поведінки, а 

й тому, що вона знімає психологічні бар’єри, що обмежують вираз емоцій. 

Американський психолог Дж. Сулер назвав це явище «еффектом 

розторможування у мережі», зауваживши, що Інтернет сприяє втраті 

ідентичності та набуттю відчуття невидимості (коли користувач «надягає» 

маску анонімності, він тимчасово втрачає ідентичність з усім її морально-

етичним вантажем). Цей феномен допомагає на якийсь час забути про 

соціальний етикет і спробувати приміряти на себе більш радикальні позиції. 

Надає свободи дії і «невидимість»: користувач не бере участі у вербальному 

контакті зі своїм опонентом, що сприяє ослабленню співпереживання [4].  

З точки зору психології, коментарі хейтерів – це породження їх 

негативних проекцій на об’єкт ненависті. Хейтер приписує йому власні 

особливості, якості та бажання, які йому не подобаються в собі, і які він не 

визнає на свідомому рівні.  

Хейтера розпізнати доволі просто: в його коментарях будуть переважати 

емоції, а в словах приховуватиметься підступ; він дає відповіді, які не несуть 

сенсу та логіки; мовні звороти щедро розбавлені нецензурними виразами, 

трикрапками, у тексті наявна купа зайвих розділових знаків, спостерігається 

безграмотність, неправильне тлумачення слів, гнівні емоджі (смайли) або 

жорстокі картинки. Варто зауважити на те, що хейтер – це не критик, він повна 

його протилежність, адже критик, як правило, є освіченою людиною, із 

грамотною мовою, широким кругозором, активним словниковим запасом; він 

не пише того чого не знає стовідсотково, не терпить анонімність і скритність, 
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пишається своїм ім’ям та репутацією; свої висловлювання, на відміну від 

хейтерів, критики підтверджують аргументами, фактами, виявляють 

компетентність у широкому колі питань.  

Сучасних хейтерів можна поділити на 3 категорії: 

1. Неадекватні особистості. Є найчисельнішою категорією. Вони 

заходять на форуми, пабліки та хейтять, залучаючи інших учасників до 

суперечки. Вони дорікають гендерними відмінностями, рівнем фінансового 

доходу, сім’єю, наявними фізіологічними недоліками тощо.  

2. Хейтери – інстаграмери. Це заздрісники, які пишуть невтішні 

коментарі та висловлювання під постами користувачів. Часто сторінки таких 

хейтерів є фальшивими або вони із закритими налаштуваннями 

конфіденційності.   

3. Звичайні хейтери. Діють виключно у соціальних мережах, 

залишають короткі негативні коментарі, а засудження – це їх ключова зброя. 

Вони не реагують на аргументи, заклики до розуму, докази та факти, повністю 

відкидають відповідь свого противника. Слабким місцем є жартівливі відповіді. 

В такому випадку вони не знають як заперечити та відповісти, щоб показати 

власну неперевершеність, і згодом «розчиняються» [5].  

Психологи-практики зазначають, що з хейтерами бажано не вступати у 

суперечки, оскільки в будь-якій дії опонента вони будуть шукати підступ, 

прихований сенс. Науково доведено, що чим довше продовжується суперечка, 

ти більше задоволення отримує хейтер. 

Таким чином, хейтери відзначаються своїми специфічними 

поведінковими особливостями, які пов’язані з провокаціями, розпалюванням, 

посиленням конфліктів у середовищі Інтернет-спілкування. Їх культура 

відзначається віртуальною свободою комунікативних дій і відсутністю мовної 

цензури.  
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ФОРМУВАННЯ АФРО-АМЕРИКАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ЕПОХУ 

ГАРЛЕМСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

 

 Гарлемське Відродження – культурний рух в США періоду 1920-1930 

років, який був очолюваний видатними афро-американськими письменниками, 

художниками, артистами. Термін «Гарлемське Відродження» подають також як 

і «Гарлемський Ренесанс». Як відомо, Ренесанс – це епоха духовного і 

культурного розквіту, що символізувала перехід від Середньовіччя до Нового 

часу. Культурний рух «Гарлемського Ренесансу» отримав таку назву, по-перше, 

тому що центром цього руху став один з районів Нью-Йорка, Гарлем, в якому 

проживали афро-американці; а по-друге, тому що саме в цей час досягла свого 

розквіту афро-американська культура, яка подарувала світу безліч таких 

талановитих і видатних письменників, як Ленгстон Хьюз, Клод Маккей, Зора 

Ніл Херстон, таких чудових артистів, як Луї Армстронг та інші. Культурний 

рух Гарлемського Відродження справив величезний вплив на культуру США в 

цілому. Саме в цей час склався новий образ афро-американця: людини 

освіченої, талановитої, обдарованої. Гарлемське Відродження також 

підготувало ґрунт для подальшої боротьби афро-американського населення за 

свої права [3]. 

Слід зазначити, що назва «Гарлемський Ренесанс» поширилась лише з 

1970-х років. У 1920-1930 роки цей період був відомий як «Новий 

негритянський рух». Однак багатьом не імпонував термін «negro», який 

викликав асоціацію з рабством. Тому його намагалися замінити такими словами 

як «black» або «African American». У 1971 році після публікації праці Натана 

Хаггінса  «Harlem Renaissance» назва «Гарлемський Ренесанс» затвердилася в 

літературі. 

У роки Першої світової війни чорношкіре населення покинуло 

сільськогосподарські райони Півдня в пошуках роботи на північних оборонних 

підприємствах. Це «Велике переселення» породило расові конфлікти через 

житло та працевлаштування, що, в свою чергу, призвело до зростання 

екстремістських настроїв у сфері громадянських прав. Хронологічні рамки 

цього культурного руху становлять з 1919 року по 1929 рік. Після 
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Громадянської війни, основним результатом якої були скасування рабства і 

прийняття Конгресом США 31 січня 1865 року XIII поправки до Конституції, 

що ліквідувала рабство в національному масштабі, перед країною постало 

серйозне завдання пошуку шляхів інтеграції чорношкірого населення в 

американське суспільство. Значна маса білого населення не визнавала афро-

американців і їх права.  

Чорношкіре населення піддавалося расовій дискримінації, класовому 

гнобленню, приниженням, терору. Про це свідчить діяльність таємного 

товариства Ку-клукс-клан, який влаштовував страшні розправи над афро-

американцями, Суд Лінча, який є поширеним на півдні сегрегації. Вкрай 

важкими були і умови життя чорношкірого населення. У зв'язку з усіма цими 

факторами, афро-американське населення почало масову міграцію з Півдня на 

Північ, де умови життя надавали більше можливостей для розвитку цієї 

частини американського суспільства. Гарлем перетворився в район проживання 

афро-американців на початку 1900-х років, а вже до 1920 року став центром 

афро-американської культури. Але расові забобони все ще контролювали біле 

населення, особливо серйозні були криваві расові заворушення 1919 року, що 

отримали назву «Червоне літо» [4]. 

Гарлемський Ренесанс має свої власні спільні теми такі, як: 

− Відчуження 

− Маргінальність 

− Фольклорні матеріали 

− Використання традицій блюзу 

Суть Гарлемського Відродження полягала в тому, щоб за допомогою 

мистецтва, діяльності письменників, художників, музикантів позбутися расових 

забобонів і стереотипів, домогтися соціальної і політичної рівності, довести 

білому населенню, що афро-американці такі ж люди, які стоять на одному 

щаблі розвитку з білими, здатні до праці, творчості та освіти [4]. 

У музиці зазначений процес виявляється в експериментуванні зі стилями 

й напрямами. Митці засвідчили виникнення нової епохи – «епохи джазу». 

Сутність джазу, що вирізняється імпровізаційністю, підвищеною емоційністю, 

витонченою ритмічністю, специфічним інструментарієм, використанням 

різноманітних тембрових барв тощо, полягає у «створені індивідуальних 

варіацій на тлі загальної теми задля поєднання загального і особистого». 

Африканські ритми, що знайшли найбільш адекватне вираження в блюзі й 

джазі, як певний спосіб мислення відобразились у літературі, зокрема появі 

поняття літературного джазу [1, с. 487]. 

Літературний джаз стає мовою і стратегією, засобом передання 

«невимовного» і відображення досвіду американської культури. Джаз як 

синкретичний музичний жанр ґрунтується на запозиченнях з африканської та 

європейської музики, відповідно його естетика передбачає діалог культур. Джаз 

успадкував характерні елементи африканської традиції:  
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 поліритмію (поєднання у музичному творі двох або більше самостійних 

ритмічних малюнків у межах одного розміру); 

 взаємодію, чи «перегук» інструментів («питання  відповідь»); 

 пріоритет ритму; 

 імпровізаційність. 

Для виконання джазових творів важливе усвідомлення синкретизму 

мистецтва: слово, музика, танець сприймаються як складники певної цілісності. 

На початку XX століття в американській культурі джаз почав сприйматися не 

тільки як музика, а і як певний спосіб мислення, структурування 

навколишнього світу, метамова для величезної кількості людей, які мали досвід 

примусового переселення та згодом відтворювали свою культуру на новій 

основі. Одна з найважливіших ідей, яку несе в собі джаз, – це ідея свободи, 

тому він стає засобом створення альтернативної літературної традиції [2, с.137]. 

Рух Гарлемського Відродження підтримували не тільки впливові кола 

чорношкірого населення, але також і деякі представники білих американців, 

такі як Карл Ван Вехтен, Шарлотта Осгуд Мейсон. Багато афро-американських 

музикантів ставали членами музичних груп і колективів, заснованих білими 

американцями. Також різною була і аудиторія, для якої призначалося афро-

американське мистецтво: як представники середнього класу афро-

американського населення, так і представники білого населення[4]. 

Поезія і проза афро-американських письменників публікувалися в таких 

журналах, як «Криза», «Можливість». Також активно публікувалися роботи 

авторів, тобто нових жителів Гарлема, в журналах, що належали білим 

американцям. Музика Гарлемського Відродження теж була адресована як 

білому, так і чорному населенню. Багатьох американців приваблювало музичне 

і нічне життя Гарлема. Одним з найпопулярніших місць в Гарлемі був 

знаменитий клуб «Коттон клаб».  

Період Гарлемського Відродження відкрив багато нових можливостей як 

для афро-американських письменників, художників, музикантів, так і в цілому 

для всього населення. Якщо раніше роботи афро-американських письменників 

практично не публікувалися, то в цей час їх літературні твори набули масового 

поширення. Багато з них стали відомими, наприклад Джин Тумер, Річард Райт, 

Джеймс Уелдон Джонсон, Ален Локк, і вже раніше згадувані Ленгстон Хьюз, 

Клод Маккей, Зора Ніл Херстон. Художники Джонсон і Палмер Хайден 

створили унікальні роботи, що відображають афро-американські сюжети. 

Суттєві зміни відбулись і в церковній культурі. Зокрема популярним 

стало включення негритянської духовної музики, такої як ґоспел та спірічуалз у 

церковні богослужіння, хоча тривалий час вони заперечувалися північними 

негритянськими спільнотами як занадто емоційні та чуттєві. Таким чином 

церква набула статусу безпечного простору для мігрантів. Адже у ній вони 

мали змогу переживати ті самі релігійні ритуали, стани душевного піднесення 

та короткочасного заспокоєння. Церкви допомагали переселенцям адаптуватися 

до міських реалій, розраджували їхнє розчарування. Водночас як блюз, так і 
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ґоспел тривалий час не визнавалися середнім класом чорношкірих, аж поки ці 

прояви афро-американської культури не стали предметом захоплення білих. 

Відтак церкви та клуби були своєрідними оазами південної культури, якої 

потребували мігранти. У текстах афро-американських письменників вони 

функціонують як безпечні локуси, де переселенці переживали психологічний 

катарсис. Тому міграція до міста мала двовимірний характер. По-перше, вона 

змінювала свідомість чорношкірих, їхнє світобачення. По-друге, афро-

американці транспортували до міста Гарлем свої звичаї та традиції [5, с. 111 - 

112]. 

Гарлемське Відродження змінило не тільки культурне, але і соціально-

політичне становище афро-американців. Масова міграція на Північ змінила 

образ афро-американців з сільських, неписьменних «селян» в міських, 

освічених людей, представників середнього класу. І саме за допомогою цього 

вони увійшли спочатку в загально американську, а згодом і в світову культурну 

та інтелектуальну еліту. 

Представники Гарлемського Ренесансу вірили в демократичні реформи, в 

мистецтво і літературу як засіб змін і впливу на біле населення, вірили в себе і 

своє власне світле майбутнє. Гарлемське Відродження перервалося раптово, а 

це було обумовлено Великою депресією, і афро-американці виявилися  

непідготовленими до таких різких соціальних і економічних змін, приділяючи 

основну увагу саме своєму культурному і духовному розвитку[4]. 

Гарлемський Ренесанс можна з упевненістю назвати поворотним 

моментом в історії афро-американського співтовариства. Це час культурного 

самовираження, расової гордості чорношкірого населення. Незважаючи на те, 

що в кінці 20-х років доба Гарлемського Відродження закінчилася, її 

досягнення продовжували впливати на подальший культурний і політичний 

розвиток афро-американців [4]. 

Причиною занепаду Гарлемського Ренесансу стала Велика американська 

депресія і те складне економічне становище в країні, до якого вона призвела. 

Історія Гарлемського Ренесансу − це відмінний привід для того, щоб знову 

поринути в улюблену музику джазу і нарешті припинити расовий поділ, який 

може принизити представників інших націй. 

Таким чином, слід зазначити, що Гарлемський Ренесанс – це 

найвпливовіший рух в історії афро-американської літератури, який тривав 

впродовж 1920х − 1930х років. Темношкіре населення, яке іммігрувало 

внаслідок Громадянської війни  на територію США, зокрема в місто Гарлем, 

відродило свою культуру. Соціальні основи Гарлемського Відродження 

включали Велику міграцію афро-американців з сільських районів у міські 

простори та з Півдня на Північ,  різко зростаючий рівень грамотності, 

створення національних організацій, присвячених цивільним правам 

африканських громадян, відкриття соціально-економічних можливостей. 

Дискримінація афро-американського населення завдала нищівного удару з боку 

корінних американців. Переселенці змушені були боротися за свої права через 
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призму музики (джазу), літератури, театрального та образотворчого мистецтва. 

Незабаром,Гарлем став витонченим літературно-мистецьким центром. Численні 

періодичні видання, такі як «Можливість», «Новий негр», були досить 

впливовими. Відносно інтелектуальної атмосфери, письменники та митці 

почали продукувати безліч оригінальних робіт, що стосуються афро-

американского життя. Ці роботи привертали багато уваги з боку корінних 

американців, які, згодом, прислухалися до голосу іммігрантів. Гарлемський 

Ренесанс був не просто літературним рухом, але й грандіозним розквітом афро-

американської культури в цілому. 
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СУЧАСНІ ПЕРФОРМАТИВНІ ПРАКТИКИ 

 

В останні роки в Україні все частіше стали з`являтись та втілюватись 

цікаві перформативні практики. На сучасному етапі існують такі поняття як 

«перформативне мистецтво» (performing art) та «мистецтво перформансу» 

(performance art).  

http://kyivmusiclabs.com/2015/12/11/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD/
http://kyivmusiclabs.com/2015/12/11/історія-госпелу-гарлемський-ренесанс/
https://ushistory.ru/epoha-protsvetanija-1920-e-gody/kultura-i-povsednevnaja-zhizn
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Перформативні мистецтва – це загальний термін для усіх виконавських 

(театральних та музичних) мистецьких форм, які розгортаються на сцені у 

реальному часі: драматична вистава, опера, балет, мюзикл, естрадне шоу тощо. 

Автор у цьому разі є лише створювачем дійства. А у мистецтві перформансу 

(або просто у перформансі) перформер є автором концепції та її виконавцем: 

він одночасно і презентує ідею, і виконує її.  

Відбувається розділення понять: «робити» (doing) і «показувати 

«роблення» (showing doing). У першому випадку маємо на увазі перформанс, у 

другому – перформативне мистецтво [3].  

У зміст терміну «перформативні практики», безумовно, закладено саме 

performance art, але, поряд із перформансом, до цих практик відносять також 

художні акції та хепенінги.  

Існує також і ще одне визначення таких практик – це акціоністські 

практики, які походять віл терміну «акціонізм» або «мистецтво дії» (action art). 

До таких акціоністських практик сучасного втілення певної художньої акції, 

відноситься і флешмоб [2].  

Слід підкреслити, що поняття перформативності розглядається як вагома 

ознака сучасного комунікативного середовища, а самé явище перформансу 

аналізується, вивчається та досліджується культурологами, філософами, 

соціологами та іншими фахівцями. 

Перформанс налічує чотири обов’язкові компоненти: він виконується у 

певному місці впродовж певного часу, основним матеріалом є тіло митця, а 

метою — комунікація із глядачем. Об’єднуючи усі вищенаведені моменти, 

цікаве визначення перформансу пропонує М. Каткова: «Перформанс — це вид 

візуальної культури, що втілює у дію концептуальні ідеї автора, котрий прагне 

подолати стереотипи сприйняття мистецького твору і зруйнувати 

інтелектуальні бар’єри між свідомістю автора і глядачем» [3, с. 94]..  

Процес формування цих ідей, тексти, котрі виникають у зв’язку з ними, 

сама дія, реакція публіки, що виникає чи не виникає під час дії, подальша 

документальна фіксація, рефлексія критики – весь цей комплекс подій є 

перформанс» [3 с. 94].  

Перформатив – це жест виставляння напоказ, засвідчення того, що щось є 

таким, яким виглядає. «Одкровення вигляду – це одкровення самої мови. Вона 

позбавлена будь-якого змісту, не каже правди про той чи іншій стан душі або 

про факт, про той чи іншій аспект людини або світу: це чиста відкритість, чиста 

здатність до спілкування» [4, с. 80].  

Тіло як всі живі істоти перебуває у відкритому просторі, але завжди 

виглядає з нього. «Одна тільки людина хоче заволодіти цією відкритістю, 

захопити свій зовнішній вигляд, своє власне буття в проявленні. Мова і є це 

заволодіння, що перетворює природу в «вигляд». Тому зовнішній вигляд стає 

для людини проблемою, місцем боротьби за істину» [1, с. 93].  

Одним з найбiльш цiкавих прикладiв мистецтва перфомансу, як в 

iсторичному, так i в культурологiчному аспектах, є перформанси Марини 
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Абрамович. Це не просто ментальнi і фізичнi конструкції, якi художниця 

створює на очах у публіки в певний час і певному місці, – це концентрація тіла і 

свідомості, це діалог, це енергія, яка виникає між художником і публікою, 

живлячи обидві сторони. Зрештою, перформанси Марини Абрамович – це саме 

її життя . 

Мистецтво перфомансу розвивається i в Українi також. Школа 

перформансу вперше розпочала роботу у м. Львові у 2009 році. На сьогоднi ця 

школа залишається єдиним в Україні навчальним майданчиком, де можна 

перейняти досвід в авторитетних майстрів цього жанру з усього світу.  

За десять років школа перетворилася у цілісний цикл майстер-класів, де 

найбільша увага зосереджується на індивідуальності кожного учасника, 

водночас це нагода працювати в колективі, спробувати себе в групових акціях, 

створити спільний простір, що породжує контекст, який визначає поведінку 

всіх учасників.  

Куратор Школи перформансу Януш Балдиґа зазначає, що навчальна 

практика, оприлюднена широкому загалу в формі відкритого показу, робить 

львівський проект однією з найбільш оригінальних презентацій мистецтва 

перформансу в Європі. Чим більше розвиваються навчальні пропозиції, тим 

більше з’являється можливостей співпрацювати з новими викладачами-

митцями, які реалізують оригінальні авторські практики.  

 За весь час існування перформансу як культурної практики не згасають 

суперечки про те, чи можна вважати його «повноцінним мистецтвом». Втім, на 

наш погляд, до оцінки перформативних (акціоністських) практик не можна 

підходити з позицій класичних оцінок культурологї, мстецтвознавста, естетики. 

У перформансі мистецтво розчиняється у житті, а саме життя стає художнім 

жестом i не потрібно намагатися їх відокремлювати одне вiд одного. 
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МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Реалізація процесу публічного адміністрування відбувається за 

допомогою розроблення та втілення відповідних управлінських механізмів, що 

створюють умови для своєчасного та ефективного розв’язання наявних у цій 

сфері суперечностей.  

У науковій літературі термін «механізм управління» є досить широко 

вживаним, однак зміст і структуру його різні науковці і практики трактують по-

різному.  

Дослідник О.Федорчак визначає механізм державного управління, як 

«систему, призначену для практичного здійснення державного управління та 

досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, 

інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, 

нормативним та інформаційним забезпеченням». 

Розглядаючи структуру механізму державного управління, Р. Рудницька 

наголошує, що «у механізмі державного управління можна виділити такі 

головні елементи: методи, важелі, інструменти, політика, правове, нормативне 

та інформаційне забезпечення» [3]. 

Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що 

забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на 

соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони 

у містах, міста, райони, області) з метою забезпечення гідних умов 

життєдіяльності людей, що проживають у державі, та громадян України, що 

тимчасово проживають за її межами [1]. 

Зважаючи на наявність кількох рівнозначних етимологічних підходів до 

трактування поняття механізму, всі існуючі механізми (в тому числі і механізми 

публічного адміністрування) з метою їх формування, дослідження та 

удосконалення доцільно підрозділити на три досить відмінні один від одного 

типи: механізми-знаряддя, що призначені для досягнення конкретної мети або 

здійснення цілеспрямованого впливу на який-небудь об´єкт або його оточення 

шляхом застосування одного або кількох узгоджених та відповідних до справи 

засобів; механізми-системи, які надають можливість представлення будь-яких 

систем у якості механізмів, що відображають сукупність взаємодій між усіма 

їхніми підсистемами та елементами; а також механізми-процеси, що являють 
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собою визначену послідовність здійснення певних дій щодо перетворення 

об’єктів, на які вони спрямовані, та відображають зміни у стані цих об’єктів під 

впливом зовнішніх або внутрішніх факторів [1]. 

Таким чином, за особливостями побудови механізми публічного 

адміністрування поділяються на цільові (спрямовані на досягнення певної мети) 

механізми публічного адміністрування, механізми функціонування системи 

публічного адміністрування на різних етапах суспільного розвитку країни та 

механізми здійснення процесу публічного адміністрування різними владними 

органами та окремими посадовими особами.  

У літературі з державного управління існують різні підходи щодо видів і 

класифікації механізмів державного управління. На думку дослідника 

О.Федорчак, залежно від того, які саме проблеми і як вирішуються із 

застосуванням конкретного державного механізму управління, він може бути 

складним (комплексним) і включати в себе декілька самостійних механізмів. 

Комплексний механізм державного управління може складатися з таки видів 

механізмів: 

економічного (механізми державного управління банківською, грошово-

валютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною, податковою, страховою 

діяльністю тощо); 

мотиваційного (сукупність командно адміністративних та соціально-

економічних стимулів, що спонукають державних службовців до 

високоефективної роботи); 

організаційного (об’єкти, суб’єкти державного управління, їх цілі, 

завдання, функції, методи управління та організаційні структури, а також 

результати їх функціонування); 

політичного (механізми формування економічної, соціальної, фінансової, 

промислової політики тощо); 

правового (нормативно-правове забезпечення) [3]. 

Зазначимо, що, окрім комплексного механізму державного управління, 

існують ще й недержавні механізми управління: бізнесові, конфесіональні, 

партійні тощо. 

Дослідник О.Коротич виокремлює класифікацію механізмів державного 

управління залежно від суб’єктів управління. Відповідно до цієї ознаки, в 

Україні механізми державного управління поділяються на такі, які 

здійснюються органами управління:  

вищого рівня (Верховною Радою Країни, Президентом України, 

Кабінетом Міністрів України); 

обласного рівня (обласними радами, обласними державним 

адміністраціями); 

районного рівня (районними радами, районними державними 

адміністраціями); 

місцевого рівня (міськими, селищними, сільськими радами) [3]. 
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Отже, структуру механізму державного управління складають цільовий, 

нормативно-правовий, організаційний, економічний та інформаційний 

компоненти, сукупність яких віддзеркалює всі істотні аспекти функціонування 

системи державного управління: виконання функцій (організаційний), 

дотримання цілеспрямованості (цільовий та нормативно-правовий), 

забезпечення ефективності (економічний) та можливості функціонування 

(інформаційний). Разом з тим структурна схема передбачає наявність входу - 

цілі (ідеал, до якого прагнуть) та результат (отримані наслідки діяльності), 

послідовність переходу та наявність науково-методичного, інформаційно-

аналітичного забезпечення (яким чином треба організовувати діяльність, аби 

вона була ефективною) [2]. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Дзюндзюк В.Б. Публічне адміністрування в Україні [Текст]: навч. посіб. / 

Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М., Фоміцька Н.В.,за заг. ред. д-ра ф. наук, 

проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2011. – 306 c. 

2. Приходченко Л. Структура механізму державного управління: 

взаємозв'язок компонентів та фактори впливу на ефективність [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-

content/uploads/2013/11/2009-2-14.pdf – Назва з екрана. 

3. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління // 

Демократичне врядування : наук. вісн. – Вип. 1. – 2008 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik/zmist.html – Назва з екрана. 

 

Сакалюк Н.О.,  

студентка ІІІ курсу факультету 

менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївська 

філія Київського національного 

університету культури і мистецтв»;  

Науковий керівник: Шуляк С.О., кандидат 

педагогічних наук, доцент, декан 

факультету менеджменту і бізнесу ВП 

««Миколаївська філія Київського 

національного університету культури і 

мистецтв», м. Миколаїв 

 

ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇЇ 

 

В сучасних ринкових умовах найбільш важливим інструментом, що 

забезпечує стабільність підприємства і підвищення його 

конкурентоспроможності, є професійний розвиток персоналу у відповідності з 
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поточними та перспективними вимогами зовнішнього і внутрішнього 

середовища. Здатність швидко діяти і розвиватися, задовольняючи постійно 

зростаючі потреби споживачів, є показником конкурентоспроможної, 

компетентної організації. При цьому висококваліфікований персонал, здатний 

вирішувати складні завдання і приймати правильні та своєчасні рішення стає 

головною перевагою на ринку. Саме тому тренінги для персоналу стали 

невід’ємною частиною сучасного бізнесу [1]. 

Слово «тренінг» походить від англійського «to train», що означає 

«навчати, тренувати, дресирувати». Тренінг  це одночасно: цікавий процес 

пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма опанування знань; 

інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення досвіду. 

Успішний розвиток персоналу вимагає використання конкретних методів, 

спрямованих на формування й активізацію його знань, можливостей і 

поведінкових аспектів. Серед методів розвитку персоналу можна виділити: 

методи формування і розвитку кадрового потенціалу організації; методи 

розвитку потенціалу кожного співробітника [3]. 

Бізнес-тренінг є методом активного та інтенсивного навчання, який 

зорієнтований на збагачення знань працівників підприємства, розвиток 

персональних і фахових умінь і навичок, у тому числі навичок колективної 

роботи й творчого вирішення конкретних проблем. Мета тренінгу - отримання 

нового досвіду, формування нового бачення та вирішення проблем у ситуаціях 

високої невизначеності. В ході тренінгу створюються ситуації, що вимагають 

самостійного вироблення нетривіальних уявлень, а також способів здійснення 

цих дій. Можна виділити основні типи тренінгів за критерієм спрямованості 

впливу і змін: тренінг, спрямований на формування навичок (один з різновидів 

даного виду тренінгу  бізнес-тренінг, організаційний тренінг); 

психотерапевтичний і соціально-психологічний [4]. 

Професійний розвиток являє собою процес підготовки співробітника до 

виконання нових для нього виробничих функцій, рішенню нових задач, тобто 

розвитку нових компетенцій. Підвищуючи кваліфікацію і здобуваючи нові 

навички і знання працівники стають  конкурентоспроможними  на ринку праці 

й одержують додаткові можливості для професійного росту як усередині своєї 

організації, так і поза нею. Професійне навчання також сприяє загальному 

інтелектуальному розвитку людини, розширює його ерудицію і коло 

спілкування, зміцнює впевненість у собі [2]. 

Процес тренінгу в рамках будь-якої теоретичної парадигми має 

принаймні три ключові етапи:  

 виведення з внутрішнього плану у зовнішній неконструктивних 

елементів і моделей поведінки; 

 побудова моделі ідеального поведінки в зовнішньому плані; 

 модифікація поведінки учасників групи в бік максимального 

наближення до еталону та закріплення його у внутрішньому плані. 
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Найпоширеніші методи проведення тренінгу: ігрові (ділові, рольові ігри); 

групова дискусія; мозковий штурм; відеоаналіз тощо. 

Ділова гра  імітація різних аспектів професійної діяльності, соціальної 

взаємодії. Рольова гра  це виконання учасниками певних ролей з метою 

вирішення або опрацювання певної ситуації. 

До групової дискусії відносять спільне обговорення та аналіз проблемної 

ситуації. Групова дискусія може бути структурованою (тобто керованої 

тренером за допомогою поставлених запитань) або неструктурованою 

(залежить від учасників групового обговорення). 

Мозковий штурм  один з найбільш ефективних методів стимулювання 

творчої активності. Дозволяє знайти рішення складних проблем шляхом 

застосування спеціальних правил  спочатку учасникам пропонується 

висловлювати якомога більше варіантів та ідей. Потім із загального числа 

висловлених ідей відбирають найбільш вдалі, які можуть бути використані на 

практиці. 

Система розвитку персоналу на підприємстві повинна бути гнучкою, 

здатною змінювати зміст, методи і організаційні форми відповідно до потреб 

виробництва і ситуації, яка складається на ринку праці. Відповідно з цим 

управління розвитком персоналу має сконцентрувати свої зусилля на вирішенні 

таких проблем, як розробка стратегії з питань формування кваліфікованого 

персоналу, визначення потреб у навчанні працівників, вибір форм і методів 

професійного розвитку персоналу, фінансове забезпечення всіх видів навчання 

в необхідній кількості. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ  

ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ 

 

Сучасний розвиток інформаційних технологій, а саме розвиток мережі 

Інтернет, значно спростив процес обміну інформацією. Доступність 

інформаційних ресурсів безперечно сприяє розвитку особистості та суспільства 

в цілому. У зв’язку з цим, актуальною постає задача ідентифікації даних у 

процесі аналізу інформаційних потоків, що є головним завданням сучасних 

пошукових систем, спрямованих на підбір унікального контенту Web-ресурсів. 

Як відомо, популярні пошукові системи, такі, наприклад, як Google, при 

виведенні списку сайтів за запитом користувача віддають перевагу сайтам з 

унікальним контентом. Крім того, важливого значення набуває проблема 

визначення унікальності даних в інформаційному просторі з метою виключення 

явища плагіату у процесі ідентифікаційного аналізу наявних ресурсів баз даних. 

Такі питання є актуальними, перш за все, для вищих навчальних закладів та 

науково-дослідних установ [1]. 

Дослідники, які розробляли тему плагіату та програмного забезпечення з 

підвищення унікальності текстів: Бевз С. В., Болілий В. О., Войтко В. В., 

Дем’яненко М. М., Зуб В. М., Котляров І. Д., Литвиненко О. Є., Ліннік І., 

Лупаренко Л. А., Михайловський Ю. Б., Мокін В. Б., Поповський О. І., Порало 

І. В., Сляднєва Г. О., Ульянова Г. О. та інші.  

Попри наявність кількох визначень, поняття плагіату закріплене на 

законодавчому рівні в ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права», в якій плагіат як одна з форм порушення авторського права і суміжних 

прав визначається як «оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 

чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору» [2]. 

Окремі аспекти цивільно-правового захисту інтелектуальної власності, 

авторського права і суміжних прав та відповідальність за їхнє порушення, 

зокрема і за плагіат, визначено зокрема у ст. 41 та ст. 53 Конституції України, 

ст. 52 згаданого вище Закону, ст. 431 і 432 та інших нормах Цивільного кодексу 

http://um.co.ua/6/6-4/6-44928.html
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України, ст. 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 69 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., в якій також дається 

визначення плагіату, щоправда академічного «оприлюднення (частково або 

повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів 

без відповідного посилання» [3]. Зауважимо, що вітчизняним законодавством 

передбачена також і кримінальна відповідальність за даний злочин, наприклад, 

у ст. 176 Кримінального кодексу України зазначено: «Незаконне відтворення, 

розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і 

баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та 

розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, 

або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це 

завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від 

двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той 

самий строк, з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, 

матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, 

відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально 

використовувались для їх виготовлення» [4]. 

Оригінальність тексту – це поняття, протилежне плагіату. Чим більше 

плагіату в тексті, тим менше його оригінальність і навпаки – чим менше 

плагіату, тим унікальність даного тексту вища. Справедливою є наступна 

формула: % плагіату + % оригінальності = 100% 

Наприклад, якщо програма перевірки рівня плагіату (антиплагіат) 

показує, що оригінальність певного тексту становить 70%, це означає, що 30% 

цього тексту – неоригінальні. Тобто з точки зору програми перевірки 30% у 

цьому випадку – плагіат. 

Та слід зазначити, що з точки зору не машини, а людини це твердження 

не надто коректне. Наприклад, якщо процитовано якійсь фрагмент і стоїть 

коректне посилання на джерело – це коректне запозичення, а не плагіат. Але 

програма перевірки плагіату не наділена подібним інтелектом і вважає 

коректно процитоване запозичення плагіатом. Найчастіше вона рахує за плагіат 

будь-які три слова що йдуть одне за одним у тому ж порядку. Наприклад сталі 

словосполучення, як от "Кримінальний кодекс України", "Організація 

об'єднаних націй", "Верховна рада України", "Світова організація торгівлі" – всі 

вони будуть визначені програмою перевірки як плагіат. Саме тому будь-який 

текст навряд чи може мати оригінальність 100% [5]. 

Найвідомішим в Україні спеціалізованим програмним забезпеченням 

перевірки на плагіат є програми, які використовують експерти Вища 

атестаційна комісія України для перевірки дисертацій [6]. Але розробка нових 

та удосконалення відомих методів і засобів пошуку плагіату та їх реалізація в 

автоматизованій пошуковій системі залишається актуальною. 
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Отже, зараз є чимало можливостей перевірити  оригінальність тексту, 

одним з яскравих прикладів є програми на антиплагіат. Антиплагіат – 

комп’ютерна програма, яка виявляє збіг деяких частин тексту. Самі по собі 

тексти можуть не бути плагіатом. Це можуть бути посилання, цитати і 

викладення і т. д. При написанні статті, автори можуть використовувати 

власний текст і різні джерела інформації. Багато авторів пишуть тексти на 

замовлення, і вони відповідальні за виконувану роботу [7]. Ось деякі такі 

програми:  

1. ISTIO (istio.com/rus/text/analyz/). Забезпечує аналіз тексту наукової 

роботи та пошук плагіату. Цей он-лайн сервіс призначений для виявлення копій 

текстів або їх частин в Інтернеті, і його можна використовувати для 

російськомовних та англомовних текстів. Він також дає змогу користувачам 

визначити розмір тексту, карту тексту, частоту використання окремих слів та 

деякі інші техніко-літературні параметри статей. Особливістю сервісу є те, що 

він дає тільки посилання на сайти, але не вказує, у якій частині тексту знайдено 

збіг. 

2. База Тurnitin (tumitin.com) – це англомовний антиплагіатний продукт, 

що дає змогу здійснювати аналіз текстів і виявляти несанкціоноване 

копіювання фрагментів з інших джерел. База дає змогу перевіряти роботи 

студентів, дипломи, дисертації та інші наукові роботи, запобігаючи таким 

чином порушенню авторських прав. Весь процес відбувається в режимі он-

лайн, без використання паперу. Це комплексне рішення для управління 

написанням студентських та наукових робіт з початку їх створення. 

3. База Miratools (miratools.ru) – загалом те саме, що й попередні, проте 

дає можливість перевірити україномовні тексти. 

В Інтернеті у вільному доступі є ще близько десятка програм, які 

перевіряють текст на плагіат. Проте більшість їх працюють тільки з 

англомовними текстами [8]. 

Такі програми мають приблизно однаковий алгоритм дії та функції: 

 Визначає відсоток унікальності тексту 

 Неунікальні фрагменти в тексті виділяються різними кольорами 

 Пакетна перевірка 

 Перевірка сайту 

 Розширені налаштування 

 Підтримка форматів: doc, docx, pdf, odt, html, txt, rtf 

 Набір попередньо встановлених налаштувань (За замовчуванням, 

Експрес, Глибокі).  

Алгоритм антиплагіату визначає ступінь унікальності документів. База 

даних програми – це відкриті джерела інтернету, включаючи базу рефератів. 

Перевірка тексту починається з завантаження статті. Програма сприймає 

досліджуваний текст, як набір пропозицій. Кожне речення складається з набору 

слів. Під час перевірки програма порівнює кожне речення в тексті з 

пропозиціями, які знаходяться в базі даних системи. Якщо слова або їх порядок 
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у реченні співпадають зі словами в реченнях з бази даних, то це буде вважатися 

плагіатом. 

Якщо програма антиплагіату не знайшла відповідників в цих пошукових 

системах, то текст, що перевіряється, є унікальним. 

Якщо текст повністю або по шматках скачаний з інтернету, то програма 

вкаже посилання на всі першоджерела і відсоток унікальності тексту [7]. 

Потрібно зважати на те, що такий інструментарій лише виявляє 

подібність текстів та знаходить джерела запозичення, однак не визначає, чи є 

той чи інший фрагмент тексту першоджерелом або правильно оформленою 

цитатою. Іноді цитата оцінюється як дублювання, а отже у кінцевих 

підсумкових звітах користувачеві повідомляється лише про фрагменти, що 

потенційно можуть бути неавторськими. Остаточне рішення про наявність 

факту плагіату залишається на розсуд користувача, тому потреба в ручній 

перевірці та людському оцінюванні (рецензуванні) матеріалу все одно існує. 

Оскільки кожен такий ресурс має свої переваги і недоліки згідно програмно- 

технічних характеристик, не можна очікувати від машинної обробки 

стовідсотково точних результатів. Основна ж мета використання даного класу 

програмних засобів – максимально загальмувати тенденцію до стрімкого 

поширення плагіату та вивести вітчизняну науку на новий якісний рівень. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються у розробленні 

організаційних умов, технічного забезпечення, технології та специфікації 

впровадження цих засобів як сервісу в корпоративному середовищі 

Національна академія педагогічних наук України [9]. 

Одним з пріоритетних напрямків, вартих розробки у майбутньому, є 

створення вітчизняних аналогів подібних програм, адже більшість зазначених 

вище систем не підтримують українську мову.  
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«КРИЛАТІСТЬ» ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО 

 

Ліна Костенко протягом багатьох десятиліть займає найвищу сходинку 

поетичного Олімпу України, адже, творчість Ліни Костенко завжди торкається 

душі кожного читача, її «поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний 

дотик до душі». Філософське осмислення життєвих проблем, найважливіших і 

найщемливіших почуттів людини, мотиви Великої Вітчизняної війни, 

міркування про значимість творчої праці, бажання залишити по собі слід, 

любити людей і природу, берегти їх становить специфіку творчості Ліни 

Костенко, яка водночас є класиком української лірики і близькою різним 

покоління читачів [1]. 

Чимало науковців займаються дослідженням творчості Ліни Костенко. 

Зокрема, особливої ваги набувають праці В. Базилевського, С. Барабаша , 
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В. Брюховецького, Г. Гордасевич, Г. Клочека, Г. Кошарської, Л. Кужільної, 

О. Таран тощо. Дослідники вивчають життєтворчий шлях поетеси, мову та 

стиль творів Ліни Костенко, її місце і роль в українському та світовому 

літературному процесі. 

Особистість Ліни Василівни Костенко має значний вплив на формування 

сучасного культурного простору. Її творчість відображає сутність нашої нації, 

впливає на процеси, які відбуваються у державі сьогодні. Цитати з віршів Ліни 

Костенко не втрачають своєї актуальності протягом не одного десятиліття і 

користуються великою популярністю серед читацької аудиторії. 

Мета нашої наукової розвідки полягає у визначені та аналізі крилатих 

висловів поезії Ліни Костенко. 

Крилатий вислів (або крилата фраза) є стійким фразеологізмом, який 

з’явився в культурних і літературних джерелах. Існують різні терміни на 

позначення цього поняття, а саме: літературна цитата, фразеологічна цитата, 

крилата фраза, крилатий вираз, але в українській науковій літературі усталився 

термін крилаті слова [2]. 

Термін «крилатий вислів» походить ще з Гомерівських часів. У поемі 

«Одіссея» зазначено: «У двері вступивши, Одіссея він став примушувати, щоб 

покинув дім свій; і кинув йому, роздратований, крилате слово». Хоча тут вираз 

«крилате слово» означає гучну мову, проте,  саме цей вислів став 

загальновживаним [3]. 

Отже, крилатий вислів – це словосполучення двох і більше слів, яке має 

певний глибокий зміст та походить з літературних творів, висловлювань 

великих людей, кінофільмів тощо і завдяки своїй афористичності та виразності 

поширились у суспільстві. 

Протягом багатьох років висловлювання Ліни Костенко цитуються й 

перекладаються різними мовами. Адже  для них характерні актуальність, 

влучність та афористичність. Цитати Ліни Костенко з морально-філософської 

тематики стали загальновідомими, а саме:  «Жах не в тому, що щось зміниться, 

— жах у тому, що все може залишитися так само» («Записки українського 

самашедшого»);  «Життя – це справа без гарантії» (поезія «Кольорові миші») 

«Людина, як правило, бачить світ у діапазоні своїх проблем» («Записки 

українського самашедшого»);  «Життя, мабуть, - це завжди Колізей» (поезія «А 

затишок співає, мов сирена...»). На життєвому шляху людині доводиться 

долати перешкоди та бар’єри. Доволі часто трапляється, що людина 

зосереджується лише на власній особистості, що  призводить до егоцентризму. 

Авторка порівнює життя з славетним театром Стародавньоого Риму. І дійсно, в  

житті людина грає у різних перфоменсах: і в комедії, і в трагедії, тому читач 

відчуває близькість з ліричним героєм, цитуючи рядки поезій. Проте, «І все на 

світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт, і наперед не треба 

ворожити, і за минулим плакати не варт» («Пісенька з варіаціями») [4]. 

Про цінність часу як найдорожчого ресурсу йдеться в наступних цитатах: 

«Єдиний, хто невтомлюється, – час. А ми живі, нам треба поспішати. ("Життя  
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iде i все без коректур"); «Усі ідуть за часом як за плугом» («І засміялась 

провесінь: – Пора!»); «Час пролітає з радіоактивним свистом. Жонглює будень 

святістю і свинством» («Ой ні, ще рано думати про все»); «Час не наша 

власність» («Шалені темпи. Час не наша власність...») [4]. 

Завжди залишається актуальною тема кохання. Розмірковуючи про 

кохання цитуємо Ліну Костенко дуже часто. Найпоширенішими стали такі 

крилаті вирази: «Така любов буває раз в ніколи» («Спини мене отямся і отям»); 

«Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня» ("Я ніколи не звикну. Я не 

вмію до тебе звикати..."); «Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами 

по землі» («Маруся Чурай»); «Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це 

натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен 

космос її очей» (Записки українського самашедшого); «Троянда — як кохання, 

може завдати болю, якщо не вмієш її узяти»; «Любов відкрити важче, ніж 

Америку» («Сумна колумбіана») [4]. 

Актуальність крилатих висловів Ліни Костенко залишається незмінною 

категорією протягом десятиліть. Крилаті вирази передаються з уст в уста, вдало 

відображаючи думки, переживання, настрої. Крилаті фрази Ліни Костенко 

набувають  словесних стандартів сучасності, і адаптуються у  суспільстві, а 

особливо серед  молоді. Крилаті фрази Ліни Костенко часто використовуються 

як статуси у соціальних мережах, підписи під фото тощо. 

Отже, твори Л. Костенко володіють могутньою силою почуттів, 

витонченістю та аристократизмом, завжди влучають у ціль, нікого не 

залишаючи байдужим, дістаються глибини серця кожної людини, спонукають 

замислитись над сенсом свого існування. Саме тому значна кількість 

авторських фраз з глибоким змістом, влучністю, образністю стала крилатою.  
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СИМВОЛІЗМ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ТЕАТРУ 

Розглядаючи символізм, як один з найбільших напрямів у мистецтві 

(в літературі, музиці і живопису), доречно розпочати з історії цієї 

течії модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській 

літературі поширилася на початку XX  ст.  Основною рисою символізму є те, 

що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ. 

Символ (від грецьк.  – знак, прикмета, ознака) – форма виразу і передачі 

духовного змісту культури через певні матеріальні предмети чи спеціально 

створювані образи та дії, що виступають як знаки цього змісту [7; с.  578]. 

Поетична першість кінця XIX - початку XX ст., яка до цього належала 

англійцям та німцям поступово переходить до французів і знайомить нас з 

такими поетами як Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме, які через де-

який час стануть не тільки французькою літературною епохою, а й епохою 

світової літератури. І станеться це саме завдяки символізму, яскравими 

представниками якого вони стануть. 

Теоретичне обґрунтування „символізму” дав французький поет  Жан 

Мореас в однойменному маніфесті – „Le Symbolisme„, опублікованому 18 

вересня 1886 року. „Назва, яку ми пропонуємо, – символізм – єдина, що 

придатна для нової школи, лише вона передає без викривлення творчий дух 

сучасного мистецтва”, найголовнішою ознакою якого є „прихована близькість 

до первісних ідей”. [8] На жаль повністю цей маніфест ще не було перекладено, 

але можна виділити кілька положень, які Мореас вважав фундаментальними в 

поезії символізму. Наприклад митець-символіст має змальовувати не предмет, а 

ефект, який той створює; поет – зображає не об’єкт, а свої враження і почуття, 

викликані ним. Це також стверджував французький поет Шарль Бодлер: 

„…тільки з допомогою символізму можливо відобразити реальність в 

мистецтві, …символи відображають стан душі і покликані втілювати світ ідей” 

[5; с. 128]. З Шарля Бодлера і починається історія символізму, а саме з виходу в 

світ його збірки „Квіти зла” у 1857 році.  

Характерними ознаками символізму поетів „нової хвилі” є песимізм, туга, 

відчай, марення, галюцинації, апокаліптичні передбачення, які відображаються 

у віршах поетів такими образами, як вітер, корабель, волосся, меч, вогонь, 

зірки, море, дерева, хвороби та інше… У своїх духовних переживаннях, 

шукаючи „вічну істину”, символісти використовували такі художні засоби, як 

http://znaimo.com.ua/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://znaimo.com.ua/18_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://znaimo.com.ua/18_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://znaimo.com.ua/1886
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символіка, мелодійність, натяк, складний метафоризм, багатозначність слів, 

абстрагованість образів тощо. Усе це зумовлювало високий ступінь умовності 

символістських творів» [6; с. 114-115]. 

За словами М. Новікової та І. Шами художній символ – це естетичний 

ідеал, „який набув найбільш адекватної форми свого вираження” [4; с. 40]. 

Безумовно, він пов’язаний з образом, але „категорія „символ” указує на вихід 

образу за власні межі, на наявність якогось значення, нерозривно злитого з 

образом, але не ідентичного йому” [4; с. 41]. 

У роботі М. Бердяєва „Ідея” він зазначає, що „Символ – є зв’язок між 

двома світами, знак іншого світу в цьому світі” [1; с. 272], а „культура так само 

символічна, як і культ, що її породив і передав їй свій символізм. У культурі, 

осягається не пізнання, а символи пізнання, не краса, а символи краси, не 

любов, а символи любові, не поєднання людей, а символи поєднання, не влада 

над природою, а символи влади” [1; с. 288]. 

Містика, таємничість, мрії та видіння із реалій навколишнього світу, 

активно використовувалася класиками світової літератури для своєї творчості 

саме тому, що людині завжди було складно визначити, що в його житті 

справжнє, а що помилкове. Наприклад в своїй п’єсі „Синій птах” М. Метерлінг 

одухотворяє навколишній світ людини для того, щоб вона (людина) могла 

поглянути на цей світ по-іншому і зрозуміти який цей світ дивовижний, і як 

сама людина його руйнує, як жорстоко людина поводиться зі своїми сусідами, 

нерозуміючі цінність любові і доброти. „Людина – найвище божество”, – ці 

слова неодноразово повторюються у творі, і вона повинна після себе залишити 

слід на Землі. М. Метерлінк належав до загально визнаних експериментаторів і 

вважався засновником символістського театру. Він є найвидатнішим 

драматургом Бельгії, якого ще за життя називали „бельгійським Шекспіром”. 

Символізм не міг не захопити під сферу свого впливу театр. У 

символічному театрі дія не зводиться до послідовної зміни фактів. У дії є 

загадковий виворіт, звернений до несвідомого. Театр символізму проявляє 

стійкий інтерес до вулиці,  до нічних розваг, до народних ремесел. Саме в 

цьому і постає цінність театрального символізму. 

Символізм, який увійшов в мистецькі кола багатьох країн, зробив 

величезний вплив на світове мистецтво. Він відбив страх рухатись вперед 

світом, в якому не було місця духовним ідеалам минулого. Поезія французького 

символізму вплинула і на розвиток української літератури. Певний час 

український символізм йшов повільно до свого формування. Але, відстоюючи 

право митця на свободу, українські символісти не відмовлялися від 

громадських обов’язків літератури. Українські символісти прагнули 

самовизначення і визнання. Великий вплив на український символізм мали 

духовно-культурний розвиток, національні традиції та національний фактор. 

Осередком символістської поезії в Україні у 1918 році стає „Біла Студія”, до 

якої ввійшли Я. Савченко, О. Слісаренко, П. Савченко, М. Семенко, 

В. Кобилянський і П. Тичина. Того ж року був виданий «Літературно-
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критичний альманах», в якому друкувалися твори названих поетів. Специфіку 

творчості українських символістів визначає поєднання принципів Краси і 

Правди. Також впливами символізму позначена й рання театральна творчість 

Леся Курбаса і його Молодого Театру. Молодий театр проіснував недовго, 

лише два роки ( 1917 -1919), але цих років вистачило, аби Молодий театр 

зчинив справжню революцію у театральному світі молодої   України. Вони 

оголосили війну художній безхребетності, театральній рутині і штампам. 

Вистава «Цар Едіп» (Софокл), в постановці Леся Курбаса, де він сам зіграв 

головну роль, стала розкриттям найголовнішої проблеми українців того часу: 

самостійного обрання своєї майбутньої долі, боротьби з самим собою і своїми 

слабкостями і страхами. Ще на початку творчого шляху Курбас з усіх 

українських авторів виділив Лесю Українку і Олександра Олеся. 

Вони стають яскравими представників символізму і нової української 

драматургії а разом з ними і В. Виниченко. Драматичні твори О. Олеся можна 

поділити на дві групи, одна з яких присвячена інтимним почуттям людини 

(коханню, зраді,  ревнощам, помсті) а інша відносинам між людиною та 

суспільством (особистістю та натовпом, талантом та публікою). Що ж 

стосується В. Винниченко, на нашу думку, краще ніж це зробив І. Франко 

складно описати творчість цієї людини. „І відкіля ти такий узявся? Серед 

млявої тонко артистичної та малосилої або ординарно шаблонової та 

безталанної генерації сучасних українських письменників виринуло щось таке 

дуже, рішуче, мускулисте і повне темпераменту, щось таке, що не лізе в 

кишеню за словом, а сипле його потоками, що не сіє крізь сито, а валить валом 

як саме життя, в суміш українське, московське, калічене й чисте, як срібло, що 

не має меж своїй обсервації і границь своїй пластичній творчості” [7; с. 348]. 

Особливістю творчої манери Лесі Українки стає символ. У її творах 

велике місце займає поетична символіка, пристрасне бажання розкрити те, чого 

нема. Вивчаючи символізм в творчості Лесі Українки багато уваги приділяють 

наявності значення кольору-символу та його еволюціонування в залежності від 

контексту. Чи випадково поетеса використовує у своїй поезії, найчастіше ніж 

інші, чорний, червоний і золотий (рідше білий) кольори? Кольори міняються і 

переходять від одного відтінку до іншого, все це свідчить про  глибоку 

емоційність, поетичний код творів Лесі Українки, який можна розшифрувати 

тільки при уважному прочитанні кожного рядка. На думку О. Лосєва метафору 

читач і так зрозуміє, а  символ викликає асоціації:  „І, якщо метафора є … 

дійсність, а тип цю дійсність адекватно відображає і тому узагальнює, то 

символ в прямому сенсі взагалі не говорить ні про яку дійсності, а лише натякає 

на неї, тільки створює умови для її розуміння” [3; с. 158].  

Окреме місце в творчості Лесі Українки займають образи-символи дерев. 

Звернувшись до фольклору рідного краю українська письменниця написала 

вершину своєї драматичної майстерності „Лісову пісню”, де відображена вся 

краса предковічного лісу на Волині з галявинами, березами і дубами, що 

втілюють в собі образи життя, сили, долі, предків. Адже дерева складаються з 
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трьох сфер: стовбур (символізує земне життя людей), коріння (підземний, 

потойбічний світ) та верхів’я (духовний світ богів). Взагалі образ природи в 

„Лісовій пісні” грає важливу художню функцію – це душевні поривання ідеалу 

краси і гармонії, душевна наснага. 

Драматизм і трагедія героїв Лесі Українки полягає в тому, що лише 

внаслідок усвідомлення дій, спрямованих на обстоювання своїх ідеалів вони 

зазнають справжніх страждань. Втрата державності, духовне поневолення 

народу – ось головна трагедія України. У зображенні боротьби трудящих проти 

самодержавства поетеса використовує такі яскраві образи-символи як вогонь, 

червоні квіти, пожежу… 

Хоча драматичні твори Лесі Українки не були заборонені, як твори 

В. Винниченка, і вона завжди була  шанованою авторкою, завдяки творчості 

якої українська література зайняла одну з найвищих позицій у світовій 

культурі, а про українців і Україну заговорили у всьому світі, незважаючи на 

постійну присутність в репертуарі українських театрів, її драматургія так і не 

знайшла адекватного сценічного втілення. І не можна збуватися цього питання 

увагами про те, що писала вона свої твори, не сподіваючись їх на сцені 

побачити, що не боліла її думка про невикористаність всіх можливостей 

поширити їх серед публіки.   Хоч і далеко стояла поетка від театру, а проте 

мріяла вона іноді про сценічне втілення своїх п’єс. 

Проблема, на наш погляд, полягає в тому, на той час, коли йшли перші 

постановки драм Лесі Українки, не існувало на сцені ніяких систем, крім 

Станіславського, а ця система вимагає від актора одного способу гри - 

перевтілення в образ. Але в образи Лесі Українки неможливо і непотрібно 

перевтілюватись, бо вони не є життєподібні, вони наскрізь умовні і схематичні. 

Хіба що в балеті можливість передачі образів втілювалась більш-менш яскраво. 

Але й там знаходились недовіра і підозра, наприклад, занадто національній 

музиці. Щоб зрозуміти твори Лесі Українки, які спонукають боротися за 

Україну, за її незалежність, за право бути українкою – не  треба мати 

філософський погляд на речі або знати історичну епоху – треба просто жити і 

бути людиною. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ, ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІ, НЕЗАЛЕЖНІ ТЕАТРИ 

В УКРАЇНІ 

 

Театральні культурні практики ХХІ століття в України. зазнають значних 

змін. З’являються альтернативні, експериментальні, незалежні театри, які є 

рушійною силою розвитку нових сучасних театральних напрямів і форм.  

У багатьох країнах світу національні, державні і міські театри складають 

невеликий відсоток, а більшість складають незалежні альтернативні театри, які 

мають безліч можливостей для роботи і мають різні форми підтримки та 

фінансування.  

Академічні театри уже давно перестали бути єдиними закладами, які 

пропонують глядачам театральне мистецтво. Поряд з ними активно 

розвиваються так звані альтернативні, незалежні театри – колективи, 

об'єднання людей, яких згуртувала любов до мистецтва та експериментальні 

пошуки нових сценічних форм. 

Слід зазначити, що незалежні альтернативні театри є активними 

учасниками сучасного культурного життя, на відміну від державних та 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.berlol.net/chrono/chr1886a.htm
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комунальних театрів. Саме незалежні, альтернативні, експериментальні театри 

є більш відкритими до інновацій, сучасної драми, співпраці з молодими 

фахівцями та альтернативної форми освіти. 

Альтернативні театри – це також і протиставлення та виклик сучасним 

державним театрам. У роботі таких театрів є певні особливості та відмінності, а 

саме:  

- альтернативні незалежні театри фінансуються за власні кошти чи за 

рахунок приватних інвестицій; 

- театри не мають власних приміщень, репетиції та покази вистав 

відбуваються у орендованих приміщеннях4 

- білети на вистави не розповсюджуються через театрально-концертні каси, 

їх розповсюджують самі учасники таких театрів.. 

За підрахунками 2018 року в Києві існує працює 103 незалежних, 

експериментальних театральних колективів. Це: «Театр-Пральня», «Post 

Residency Theatre Group», «ТАМ» (Театр анімаційного мистецтва), «Театр 

Practicum», «Дикий театр», «Театру переселенця», «Вільний театр», «Театр 

«Гайдамаки ХХІ століття», «Джазовий театр», «Театр міміки та жесту 

«Райдуга», «Театр сучасної драми і комедії», «Театр «Міст», «Post Play Theatre» 

(Центр Леся Курбаса), «Ukrainian Dance Theater», «Молодий театр», 

«Класичний художній альтернативний театр» та інші. У м. Києві мають місце і 

різні одноразові альтернативні театральні проекти.  

У інших містах України також працюють незалежні альтернативні театри: 

у Харкові таких театрів близько 60. Львів, Запоріжжя, Херсон також мають 

дуже розвинуту недержавну театральну культуру, що свідчить про високу 

глядацьку зацікавленість не лише державною, але й недержавною сценою. У 

м. Миколаєві працює Перший альтернативний, незалежний, 

експериментальний. 

Переважна більшість приватних незалежних театрів 30 січня 2018 року 

об’єдналася в громадську спілку «Гільдія незалежних театрів». Основною 

метою її діяльності є сприяння розвитку театрального мистецтва, підвищення 

його культурного та соціального статусу, захисту творчих, професійних та 

соціальних інтересів членів спілки. А також підвищення статусу незалежної 

сцени в цілому, підтримка інтересів незалежних театрів. У майбутньому 

«Гільдія незалежних театрів» хоче створити Інститут театру України, що буде 

позитивно сприяти розвитку театральної справи та альтернативного театру на 

міжнародному рівні, Ця організація також займається підготовкою реформи у 

театральній галузі та легалізації статусу незалежних театрів.  

«Гільдія незалежних театрів» започаткувала перший в Україні пілотний 
проект «Європейського театрального центру» на базі кінотеатру «Краків». 
Центр пропонує сучасну альтернативну форму організації, яка складає 
більшість у країнах Європи. Адже саме незалежні театри зазвичай більш 
відкриті до сучасної драми, інноваційних форм, молоді. Центр поєднує світовий 
та український досвід вільних творчих груп. Він планує створення і прокат 
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вистав незалежних театрів різних типів і стилів; гастролі «гостьових» вистав з 
інших міст України та країн; організацію студій, майстер-класів, тренінгів.  

У діючому репертуарі Центру – різні напрями, творчі стилі і форми. Це і 
світова класика: В.Шекспір, Лопе де Вега, А.Чехов, Метерлінк, і українська – 
Т.Шевченко, Г.Квітка-Основ’яненко, М. Старицький, і новітня драматургія – 
М.Вішнєк, Т.Кацаров, Д.Христов, Н.Неждана. Центр також пропонує розмаїття 
репертуару для дітей – від нових версій народних казок до оригінальних 
сучасних п`єс. Слід підкреслити, що більшість вистав – це вистави українською 
мовою, а театр «Шпіль» презентує ще і єврейську громаду Києва.  

Центр проводить інші мистецькі акції: перформанси, концерти, виставки, 
сценічні читання. Важливим напрямом є створення майданчику для спільних 
міжнародних проектів. У планах центру і благодійна діяльність: підтримка 

воїнів АТО та їх родин, переселенців, особливо дітей та людей з інвалідністю.  
Стосовно глядацької аудиторії, слід зазначити, що глядацькою аудиторією 

незалежних експериментальних театрів стають люди, які відвідували класичні 

театри, проте цього їм не вистачило і з`явилась потреба переглянути інші 

вистави, тобто альтернативні вистави. Для глядачів і прихильників 

альтернативного театру характерним є певний шлях розвитку і трансформації. 

Слід зазначити, що рух альтернативних, незалежних, експериментальних 

театрів в Україні вже має і декілька театральних фестивалів, таких як 

«Курбалесія» в м. Харків, фестиваль альтернативних театрів «Відкритий театр» 

м. Івано-Франківськ, фестиваль «ЛіхтАрт» м. Рівне, фестиваль «Театральна 

сесія» м. Дніпропетровськ.  

Проте, однією з ключових проблем альтернативних незалежних театрів є 

відсутність сценічних майданчиків, відсутність фінансування (у таких 

театральних колективів єдиною статтею доходів є продаж квитків, іноді це 

може бути отримання грантів, які дають можливість театру здійснити 

постановку нової вистави. Як приклад такої допомоги: «Дикий театр» у 2018 

році отримав «Київську пектораль». Це 15 тисяч гривень мінус податки. У 

цьому році театр виграв конкурс, який було оголошено Британською Радою, і 

це дозволило отримати фінансування та створити виставу «КицюнЯ». 

Головним завданням руху незалежних альтернативних, експериментальних 

театрів є завдання довести до відома держави, що незалежний театр існує, він 

потребує допомоги держави у вирішенні певного кола проблем, а саме 

облаштування театральних майданчиків та забезпечення розвитку театрального 

незалежного мистецтва. Для цього не потрібно будувати умовний театр на 

Подолі, а потрібно «переформатовувати» будинки культури у культурні 

інституції, що будуть надавати право на конкурсній основі «заходити» і 

працювати незалежним театрам. 
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ЕТНОДИЗАЙН ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ 

 

Повернення до національних мотивів культури, декоративного, 

прикладного мистецтва та архітектури, а також орнаментальних мотивів та 

комбінації кольорів присутнє на сьогодні в дизайні багатьох країн світу. Усе 

частіше сучасні дизайнери використовують стилістичні, формотворчі прийоми 

народної творчості й художніх ремесел у творах промислового та графічного 

дизайну, дизайну ландшафту, інтер’єру та одягу, наближаючись безпосередньо 

до етнічної тематики, що саме дозволяє розглядати таке як незвичайне явище 

соціальної культури. 

Поняття «етнодизайн», виникнуло ще на початку ХХ століття. Але, не 

зважаючи на те, що воно не є новим за своєю сутністю, зазначене поняття 

завжди було та залишається сучасним. Народившись та набувши розвитку в 

творчому середовищі митців, під впливом науково-технічного прогресу, дизайн 

позначає розвиток новизни як у культурному житті, так і в індустрії. Дизайн, 

створюючи комфортне середовище, полегшує працю та побут людини, її 

відпочинок, дозволяючи позитивно змінювати стиль життя та естетичні 

вподобання. На теперішній час у суспільстві практично не існує таких видів 

діяльності у яких не був би затребуваний дизайнер.  

Метою цієї публікації є стислий огляд особливостей етнодизайну як 

соціокультурного феномену нинішнього дизайну. 

Етнодизайн – це багатогранне поняття, що інтегрує художні, технічні, 

проектні, культурні, мистецькі, етнонаціональні ознаки. З іншого боку, 

етнодизайн – це своєрідна трансформація елементів національної культури, 

зокрема декоративно-ужиткового мистецтва, в сучасних промислових виробах, 

тобто в етнодизайні поєдналися традиційне декоративно-ужиткове мистецтво і 

сучасні промислові технології. Етнічний дизайн – це мистецька течія, що 

виникла як альтернатива до технократизму сучасного життя і зумовлена 

прагненням зберегти для наступних поколінь самобутність народної культури її 

матеріальну спадщину яка відображена у творах декоративно-прикладного 

мистецтва [1]. 

Сучасні глобалізаційні процеси спонукають до національної 

самоідентифікації в дизайні й актуалізуються в різноманітних виявах етнічного 

дизайну (Алла Руденченко). Подібні прагнення властиві й Україні як 
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європейській державі з глибинними історичними та культурними традиціями. 

Формування національної моделі дизайну на народних традиціях привело до 

створення оригінальних зразків мистецтва й дало змогу науковцям 

констатувати наявність “нового українського стилю”, що виразно вказало на 

прагнення української творчої інтелігенції репрезентувати своєрідність 

художнього світовідчуття власного народу. 

За твердженням доктора педагогічних наук, професора, члена-

кориспондента Національної академії педагогічних наук В. Г. Бутенко 

«Етнодизайн – це духовна категорія, джерело для звершення духовного 

потенціалу особистості, від суто прагматичного до осмислення життя». У свою 

чергу, доктор філософії, професор Ю. Л. Афанасьєв у своїй доповіді 

«Етнодизайн: етнокультурне коріння та глобалізаційна крона» висловив 

дискусійну думку, що «Етнодизайн, це перехідний період, між декоративно-

прикладним мистецтвом та національним дизайном». 

Країни, що сьогодні є лідерами у сфері дизайну, включаючи у свої вироби 

етнічні елементи, акцентують національну належність, прагнуть інтегрувати 

свою культуру у світ, стають об’єднувальним фактором суспільства у своїй 

державі. Різнісфери дизайну використовують народну, етнічну культуру як 

джерело натхнення, але на сьогодні така практика набуває постійної основи. 

Зацікавлення народною культурою стає не лише тимчасовим актуальним 

трендом, а й певною культурною політикою компаній і навіть країн [2]. 

Етнодизайн ґрунтується, з одного боку на певних традиціях народної 

творчості, а з іншого – на естетичності та практичності створених у суспільстві 

товарів, робіт та послуг. 

Таким чином вбачається, що феноменом сучасного етнодизайну є 

трансформація сталих минулих традицій народних мистецьких осередків у 

нинішні твори та вироби живопису, одягу, аксесуарів, інтер’єру, ландшафту, 

архітектури, індустрії тощо.  
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ АДВОКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 

 

Адвокація – це процес соціальних змін, що впливають на погляди, 

відносини в суспільстві та співвідношення сил, зміцнюють громадянське 

суспільство і сприяють відкриттю демократичних просторів. Адвокація – це 

потужний інструмент просування нових ідей та цінностей, вплив на особу 

(групу осіб), від якої залежить вирішення проблеми. Це можуть бути як 

посадові особи, які представляють державні установи, так і представники 

бізнес-сектору [2].  

Адвокаційна діяльність завжди передбачає представлення інтересів 

окремих громадян, соціальних груп тощо. Виходячи з цього критерію, можемо 

виділити види адвокації. Науковці В. Загуменна, С.  Барабаш виділяють такі 

види адвокації, як: самоадвокація (самозахист), громадська (хтось захищає 

іншого, але обов’язково за його згодою), юридична (допомога адвоката, 

юрисконсульта), колективна (люди з подібними інтересами лобіюють певне 

питання), адвокація ровесників (хтось, маючи аналогічний досвід, захищає 

інтереси іншого) [1, с. 153].  

Дослідник В. Кучереносов розглядає такі види адвокації, як: 

самоадвокація (коли людина виступає від свого імені, представляє власні 

інтереси або захищає власні права); адвокація конкретного випадку (означає 

говорити від імені, представляти інтереси та захищати права іншої людини або 

конкретної групи людей, які в даний момент не можуть представити та 

захистити себе); громадська або публічна адвокація (означає говорити від імені, 

представляти інтереси та захищати права широкої категорії людей, усієї 

громади або суспільства, якщо адвокація конкретного випадку концентрує 

зусилля на одній конкретній ситуації, на одній людині або групі людей, 

громадська адвокація зосереджується на представленні інтересів та захисті прав 

більш широкого загалу) [6].  

Слід зазначити, що успіх адвокаційної кампанії багато в чому залежить 

від її планування, що передбачає здійснення низки послідовних кроків, зокрема:  

1. Визначення теми адвокації. Адвокація, як правило, починається 

тоді, коли у людини чи групи людей виникає незадоволення певним станом 
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речей. Це означає, що існує проблема, яка може стати темою для адвокації, але 

спочатку її треба правильно сформулювати. 

2. Визначення мети та завдань адвокаційної кампанії. Проведений 

аналіз причин ситуації допомагає визначити мету та завдання майбутньої 

адвокаційної кампанії. Мета повинна відображати ті проміжні та довгострокові 

результати (позитивні зміни в ситуації), що ми хочемо отримати під час 

проведення кампанії. Визначення мети базується на сформульованій темі 

адвокації.  

На думку дослідника В. Кучереносова, мета має відповідати вимогам 

SMART:  

S (specific, significant) – конкретна, значна.  

M (measurable, meaningful, motivational) – вимірювана, значуща, 

мотивуюча.  

A (attainable, agreed upon, action-oriented) – досяжна, узгоджена, 

орієнтована на конкретні дії.  

R (realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented) – реалістична, 

доречна, корисна, орієнтована на конкретні результати).  

T (time-based, timely, trackable) – обмежена у часі, своєчасна, підлягає 

відстеженню [6, с.11]. 

У даному випадку мета має бути: конкретною (зрозуміло, що саме має 

бути зроблено та які результати очікуються); значною (очікувані результати 

матимуть вплив на життя усієї громади); вимірюваною (є чіткі критерії, що 

можна виміряти: розмір очікуваного фінансування, впровадження конкретного 

механізму конкурсу); значущою (ця мета має сенс для громадських організацій 

та громади в цілому); мотивуючою (мета надихає на дії); досяжною (кампанія 

матиме конкретні результати та наслідки); узгодженою (окремі компоненти 

формулювання підпорядковані головній меті – забезпечити фінансування 

громадських організацій з міського бюджету); орієнтованою на конкретні дії 

(передбачається здійснення конкретних заходів); реалістичною (отримати 

очікувані результати цілком реально); доречною (чинні соціально-економічні 

умови, зокрема процеси децентралізації, дозволяють досягти мети); корисною 

(несе користь для громади та громадських організацій); орієнтованою на 

конкретні результати (кампанія матиме конкретні наслідки – виділення 

фінансування для громадських організацій, впровадження конкурсних 

механізмів тощо); обмеженою у часі (кампанія має бути проведена до 

формування бюджету наступного року); своєчасною (політична, соціальна та 

економічна ситуація в громаді є сприятливою для досягнення мети) [6, с. 12].  

Бажано, щоб формулювання будь-якої мети (кампанії, проекту, програми 

тощо) відповідало якщо не усім, то, принаймні, більшості з вищенаведених 

критеріїв. 

3. Аналіз мішеней адвокаційної кампанії. Адвокаційна кампанія 

передбачає прийняття певних рішень представниками органів центральної 

влади або місцевого самоврядування. Офіційних осіб, від яких безпосередньо 
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залежить прийняття рішення, в адвокації називають мішенями. Необхідно 

пам’ятати, що мішені – це завжди люди, посадовці, але не органи влади, 

оскільки саме люди приймають рішення. У адвокації виділяють 5 категорій 

мішеней:  

Основні – особи, від яких безпосередньо залежить прийняття рішення. У 

залежності від ситуації це можуть бути: міський (сільський) голова, депутати 

місцевої ради та інші офіційні особи.  

Альтернативні – це ті, хто також має можливість прийняття рішення. 

Альтернативна мішень – це своєрідний план «Б» для нашої кампанії. Якщо 

виникнуть ускладнення з основною мішенню, нам буде потрібен інший 

посадовець, який має достатньо важелів впливу, щоб забезпечити прийняття 

необхідного рішення.  

Офіційні – керівники органів влади (у багатьох випадках співпадають з 

основною мішенню), до яких офіційно звертаються та які підписують 

відповідні документи.  

Доступу – це ті, хто може надати нам доступ до основної мішені.  

Підтримки – це інші посадовці, які також можуть бути зацікавлені у 

прийнятті відповідного рішення 

Встановлення та розвиток контактів з різними категоріями мішеней є 

одним з ключових завдань адвокаційної кампанії, оскільки від цього залежить її 

успіх [6, с. 14]. 

4. Аналіз зацікавлених сторін. Крім мішеней в адвокації виділяється 

ще одна категорія представників громади – зацікавлені сторони, тобто люди, 

які мають відношення та певне ставлення до визначеної проблеми. Загалом 

кажучи, діяльність громадського сектору так чи інакше зачіпає практично усіх 

представників місцевої громади, проте ставлення до проблеми у кожного буде 

різним. У адвокаційній діяльності використовується інструмент, що має назву 

«Аналіз зацікавлених сторін, або Аналіз ігрового поля». Він дозволяє визначити 

ставлення різних представників громади до теми нашої адвокаційної кампанії 

та підготувати відповідну стратегію роботи з ними.  

Використовуючи два критерії (ставлення до проблеми та позицію щодо 

запропонованих шляхів її вирішення), можемо виділити 5 категорій 

зацікавлених сторін:  

Союзники – люди, які поділяють проблему та погоджуються із 

запропонованими нами шляхами її вирішення.  

Прихильники поділяють проблему, але пропонують інші шляхи її 

вирішення.  

Нейтрали не знають про існування проблеми або не звертають на неї 

увагу.  

Опоненти не вважають проблему актуальною або пріоритетною.  

Суперники заперечують існування проблеми взагалі [6, с.15]. 

5. Підготовка та передача ключового повідомлення. Кожна людина 

(мішені та зацікавлені сторони), з якою ми матимемо справу під час 
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адвокаційної кампанії, потребує індивідуального підходу. Це означає, що в 

кожному конкретному випадку мотивація, що спонукатиме людину діяти або, 

навпаки, не діяти, буде різною. Одним з важливих інструментів адвокації є 

розробка індивідуальних ключових повідомлень. Будь-яка адвокаційна 

кампанія може мати загальні слогани, але слід пам’ятати, що вони будуть 

сприйматися по-різному різними людьми та групами людей.  

Для того щоб правильно сформулювати можливу винагороду, необхідно 

визначити ймовірні мотиви, що можуть бути важливими для нашої цільової 

аудиторії. Існує 4 види мотивів: особистий (що я як особистість отримаю в разі 

здійснення певної дії?); суспільний (що отримає моя громада у випадку 

прийняття відповідного рішення?); економічний (якими будуть економічні 

винагороди для громади у разі прийняття рішення?); ідеологічний (якими 

будуть політичні (у деяких випадках – релігійні) наслідки прийняття рішення?) 

[6, с. 18]. 

6. Підготовка плану адвокаційної кампанії. Специфіка підготовки 

плану адвокаційної кампанії полягає в тому, що процес її імплементації може 

бути непередбачуваним. Це може відноситись до неочікуваної реакції з боку 

представників органів влади та інших зацікавлених сторін. Саме тому під час 

планування адвокаційної кампанії необхідно чітко визначити перші кроки, а 

також можливий алгоритм дій в залежності від розвитку ситуації. Готувати 

план адвокаційної кампанії можна за такою схемою: завдання, заходи, термін, 

відповідальний [6]. 

7. Аналіз ризиків. Для того щоб передбачити можливі сценарії 

розвитку подій, необхідно провести аналіз ризиків. Можливі ризики необхідно 

аналізувати відповідно до завдань (та в деяких випадках окремих заходів) 

кампанії [6]. 

8. План моніторингу та оцінки кампанії. Моніторинг та оцінка є 

важливою складової будь-якої адвокаційної кампанії. Моніторинг та оцінка є 

двома взаємопов’язаними видами діяльності. Моніторинг є постійним 

процесом, завдяки якому зацікавлені сторони отримують інформацію про 

прогрес у досягненні поставлених цілей та завдань. Оцінка є вимірюванням 

завершеної або актуальної діяльності з метою визначення рівня досягнення 

поставлених цілей та прийняття відповідних рішень [6]. 

9. Побудова коаліції. Коаліції можуть бути потужним джерелом 

впливу на прийняття необхідних рішень. Створення коаліції є, по суті, 

обов’язковою умовою успіху для будь-якої адвокаційної кампанії [6]. 

10. Ресурси для адвокаційної кампанії. Проведення будь-якої 

кампанії потребує певних ресурсів: фінансових, матеріальних, людських, 

професійних, інформаційно-методичних тощо. Важливо ще на етапі планування 

кампанії визначити, які саме та в якому обсязі ресурси будуть потрібні, 

спланувати та своєчасно здійснити заходи щодо їх залучення [6]. 

Таким чином, запорукою ефективної адвокаційної кампанії є: вивчення 

ставлення цільових аудиторій до теми та мети адвокаційної кампанії; залучення 
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цільової аудиторії до проведення кампанії; чітко сформульовані, досяжні та 

вимірювані мета та завдання кампанії; ефективний та гнучкий план реалізації.  
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ІНКЛЮЗІЯ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ 

ОДЯГУ 

 

Щоб розпочати обговорювати тему «Культурно-мистецька інклюзія в 

сучасному дизайні одягу» треба розуміти що таке «інклюзія» в загальному 
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понятті, які сфери суспільного життя вона охоплює та яке має соціально-

філософське значення в житті суспільства. 

Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – процес збільшення ступеня 

участі всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у 

фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування 

таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно 

брати участь в академічному і суспільному житті. При інклюзії всі зацікавлені 

сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного результату. 

Інклюзія в широкому соціально-філософському сенсі розуміється як форма 

буття, спільного життя звичайних людей і людей з обмеженими можливостями 

(людей з інвалідністю) [1]. 

Інклюзія – це процес реального включення осіб з інвалідністю в активне 

суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства. 

Головний сенс процесу інклюзії в індустрії моди можна позначити так: «Мода 

без меж!». 

В Україні інвалідів офіційно називають «людьми з обмеженими 

можливостями», а в Європі – «людьми з додатковими потребами», і різниця в 

розумінні цих термінів величезна і очевидна. Індустрія моди може стати одним 

з інструментів доказу цього. 

Отже, метою даної статті є дослідження синергії культурно-мистецької 

інклюзії та дизайну одягу. 

Процес поступової інтеграції людей з обмеженими можливостями в 

Fashion Industry передбачає включення таких людей в суспільство як 

повноправних його членів, які беруть активну участь у всіх етапах створення 

моди та модних тенденцій, участь в показах на тижнях моди, участь в 

демонстрації колекції в конкурсах серед дизайнерів. Сприйняття людей з 

інвалідністю як споживачів модного продукту розширить цільову аудиторію 

фешн-індустрії. Це передбачає дослідження фізіологічних і психологічних 

потреб осіб з фізичними та розумовими вадами, залучення експертів для 

створення колекції одягу адаптованої до «особливих» людей, спільну участь в 

модних показах та фотосесіях. Інклюзія в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, в тому числі в індустрії моди позитивно відобразилось на 

загальному ставленні до таких людей. В Англії, США, Туреччині та багатьох 

інших країнах люди з «обмеженими можливостями» беруть участь в рекламних 

фотосесіях і зйомках для модних брендів, виходять на подіум. У цих країнах 

зруйновані стереотипи «хворі люди втрачені для суспільства». 

Наведемо декілька прикладів fashion інклюзії. 

Грузинський бренд дитячого одягу залучив до зйомок свого рекламного 

ролика моделей дітей з діагнозом аутизм [2]. Одяг в стилі casuel виглядав дуже 

гармонійно і було зрозуміло, що моделям зручно, вони не відчувають 

дискомфорту і нічого їх не відволікає. Враховуючи тактильну і сенсорну 

чутливість дітей з таким діагнозом, одяг в стилі Casuel ідеально підійде для 

щоденного використання. 
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Відомий турецький бренд чоловічого одягу запросив до зйомок 

рекламного ролика дорослого невербального хлопця з аутизмом. Усі моделі 

демонструють класичні чоловічі костюми. Інші моделі пристосовуються до 

особливостей поведінки цього хлопця. Айберк став обличчям модного бренда 

чоловічого одягу Kığıli (Кіхили), відомого в Англії, Італії та США [3]. 

Британське модельне агентство Zebedee Management спеціалізується на 

моделях з інвалідністю. Експерти змогли прийняти, побачити і виявити в таких 

людях красу, незвичність і індивідуальність. Агенція займається просуванням 

«особливих» моделей на ринку Fashion Industry. Один з їх випускників – дитина 

з аутизмом Алфі Олдрідж, який знімається не тільки для H&M. Його фотографії 

купують такі гіганти, як River Island і Land Rover. У 11-річного хлопчика 

з'явилися амбіції, він мріє продовжити кар'єру і в дорослому віці [4]. 

У Росії засновниця проекту Bezgraniz Couture Яніна Урусова усвідомила, 

що для fashion-спільноти інвалідів як цільової аудиторії практично не існує. У 

результаті глобального дослідження ринку з'ясувалося, що з проблемою вибору 

одягу стикаються абсолютно всі інваліди: одні фізично не можуть прийти в 

магазин, інші мають справу з некомпетентністю персоналу, треті – з 

відсутністю відповідних речей. Виробництво модного адаптивного одягу могло 

б якщо не вирішити їхні проблеми, то принципово поліпшити якість життя. 

Створення моди для людей з інвалідністю стало справою всього її життя. Більш 

того, fashion-аутсайдерство вона вважає перевагою: «щоб зробити щось 

інноваційне, потрібно бути вільним від законів жанру» [5]. 

Так згодом було створено міжнародний конкурс молодих дизайнерів 

Bezgraniz Couture International Fashion & Accessories Award, на якому 

демонструвалися колекції розроблені для «візочників». 

В Україні поняття інклюзії модній індустрії вже має свій розвиток. Так, 

проект Kharkiv Fashion 2019 збере разом відомих модельєрів. Свої колекції 

представлять дизайнери зі всієї України, серед яких учасники Ukrainian Fashion 

Week, а також гості з інших країн. Поряд з професійними моделями на подіум 

вийдуть моделі plus size, «дівчата-колясочниці» і слабочуючі діти [6]. 

У ході дослідження була розроблена колекція вечірніх суконь «Крилата 

мрія». Для її створення стали натхненням недосконалість та мужність сильних 

особистостей. Синтезуючи у створенні суконь різні декоративні техніки (батик, 

вишивка, шиборі) і класичний крій розроблено вечірнє вбрання. У проектуванні 

колекції був задіяний біоничний метод (природне джерело натхнення – крила 

метелика). Кожна сукня відображає особливості забарвлення крила метелика, 

що підкреслено живописними прийомами розпису на тканині. Таке 

ексклюзивне вбрання індивідуального пошиття зробить кожну дівчину 

подібною до феї з чарівної казки. Ці сукні створено для дівчат, у яких є мрія, 

які вірять в диво і ніколи не здаються. Тому й демонструвати їх будуть дівчата 

с діагнозом ДЦП разом зі звичайними моделями. У цьому і полягає суть 

інклюзії, де не має місця терміну «інвалідність», мріяти та будувати своє життя 

повинен кожен без виключень та обмежень. 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

  

 

136 

 

Процес інклюзії моди передбачає розробку і застосування таких 

конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати 

участь в культурно-мистецькому житті суспільства. Проаналізувавши 

статистику цільової аудиторії споживачів, тенденцію розвитку інклюзії в 

Україні, в міжнародній модній індустрії та власний досвіт, було визначено 

недосконалість механізму інтеграції людей з інвалідністю до участі в модних 

проектах. Починаючи з дезінформації про особливості діагнозів, некоректної 

реакції людей на наявність фізичних і розумових вад людей з інвалідністю, 

недосконалість та непристосованість подіуму для моделей в інвалідних візках 

та інше. Усе це обмежує та гальмує процес культурно-мистецької інклюзії в 

Україні. Дефіле може використовуватись в якості соціальної та психологічної 

реабілітації для людей з обмеженими можливостями. Це одна із форм 

культурно-мистецької інклюзії задля зміни ставлення суспільства до людей з 

інвалідністю, підготовки до співпраці з ними на рівних правах. 

Як влучно зазначила Яніна Урусова: «Одяг як соціальний маркер, 

відображення окремо взятого «я», в змозі допомогти людям з інвалідністю 

відчути себе самими собою, а нам – побачити в них таких же як ми. У моди 

немає і не повинно бути кордонів. Вона взагалі про інше – про стиль життя, 

спілкування, про те, що просто здорово бути разом. І чим раніше ми це 

зрозуміємо, тим цікавіше стане створювати майбутнє» [5]. 
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КОУЧИНГ ЯК МЕТОД КОНСУЛЬТУВАННЯ 

 

Коучинг (англ. coaching) – це сфокусоване на рішенні, орієнтоване на 

результат і систематичне співробітництво, у ході якого коучер сприяє 

покращанню виконання завдань, збільшенню життєвого досвіду, самостійному 

навчанню й особистісному зростанню людей [2].  

Коучинг походить від спортивного тренерства, тісно пов’язаний із 

прикладною психологією. З точки зору концепції управління знаннями 

організації, коучинг - це індивідуальний консалтинг, спрямований як на 

підвищення ефективності поточної діяльності людини, так і на її стратегічний 

розвиток на основі вдосконалення інтелекту, придбання та використання нових 

специфічних знань та вмінь [2]. 

Коучинг з’явився завдяки Тімоті Голвею. У своїй книзі «Внутрішня гра в 

теніс», виданій у 1974 р., він сформулював концепцію цього методу. Основна 

ідея полягає в тому, що головний суперник спортсмена – це не інша людина чи 

обставини. Перешкодою на шляху до досягнення мети стає так званий 

«супернник у голові». Саме він заважає реалізації цілей. Коуч постає 

наставником, який, однак, нічого не нав’язує своєму клієнтові. Він вчить гравця 

самостійно шукати шляхи досягнення поставлених цілей шляхом подолання 

внутрішніх перешкод. Коли людина цього навчиться, їй більше не потрібен 

буде тренер. 
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У 1992 році Джон Уїтмор продовжив розвивати ідеї коучингу, 

застосувавши їх до менеджменту і бізнесу. Свої роздуми він втілив у книзі 

«Коучинг високої ефективності». 

Тут варто згадати і Томаса Дж. Леонарда, який заснував Університет 

коучів і ще низку організацій, де об’єднують і навчають тренерів, які 

практикують метод коучингу [1]. 

Відмінність коучингу від усіх видів консультування полягає в 

акцентуванні уваги на реалізації потенціалу клієнтом, його прагненні до 

вдосконалення і розвитку. Це, у свою чергу, вимагає безперервних змін, що є 

досить складним питанням. Таким чином, коучер повинен сприяти якісним 

змінам свого клієнта, і тут він виступає як фасилітатор – фахівець, який 

полегшує цей часто болючий процес [2].  

Професійний коучер (тренер у коучингу) ніколи не буде давати жодних 

жорстких рекомендацій. Він разом зі своїм клієнтом шукає відповіді на 

запитання, які постають у процесі консультування. Саме тому головний 

інструмент коуча – це мистецтво ставити запитання, щоб поступово підвести 

клієнта до правильного вибору. У процесі своєрідного інтерв’ю він допомагає 

людині розкрити свій потенціал і максимально розвинути його. У коучингу 

визнається, що ніхто не знає так про особисті проблеми, як сама людина, тому 

саме вона повинна відшукати правильне рішення. А коуч у цьому процесі 

виконує роль провідника [4].  

Коучер – це висококваліфікований консультант, який повинен мати такі 

здатності та здібності: 

 - проводити дослідження з використанням загальнонаукових та 

спеціальних методів пізнання; будувати адекватну реалістичну модель 

консультованої проблеми; 

- керувати власними емоціями; розуміти емоційний стан клієнта, та вміти 

його регулювати; 

- креативно та аналітично мислити; 

- переконувати клієнта, впливати на нього, управляти конфліктами, 

соціальною поведінкою;  

- мати вольові якості, цілеспрямованість, стресостійкість, працездатність; 

- володіти сучасними соціально-психологічними, інформаційними 

технологіями, підходами і методами сучасного менеджменту.  

- освоювати знання у суміжних сферах; прагнути до безперервного 

навчання [2]. 

У коучингу вся робота побудована на чотирьох етапах, кожен з яких 

потрібно пройти для досягнення стійкого результату: 

 Постановка мети 

 Перевірка на те, чи є поставлена реальна мета 

 Розробка плану реалізації мети, в який слід включити шлях її 

досягнення 

 Безпосередньо реалізація мети – етап волі [4]. 
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Коучинг – це система взаємодії, спрямована на швидке досягнення 

позитивних результатів. У режимі «тут і зараз» коучер спільно з клієнтом 

шукає шляхи досягнення чітко поставленої мети, наприклад, у сфері роботи, 

особистого життя або саморозвитку. Але, на жаль, коучинг не зможе допомогти 

людині, яка не хоче змін. Це виражається в тому, що вона бажає отримати 

результат, але при цьому не готова до жодних дій, шукаючи виправдання своєї 

пасивності. 

Коучинг дозволяє швидко отримати потрібний результат і стати більш 

ефективним [4]. 

Нині відомі різні види коучингу, які розроблялися в міру розвитку цього 

методу, виходячи з необхідності адаптації його до певних умов або сфери 

застосування. Його можна класифікувати за кількома параметрами: 

 за кількістю учасників: індивідуальний коучинг; груповий (або 

корпоративний). 

 за сферою застосування: бізнес-коучинг (його призначення – 

відшукати ефективні шляхи реалізації цілей компанії. Коучер обов’язково 

повинен працювати як з керівниками організації, так і з групами 

співробітників); кар’єрний коучинг (його мета може полягати в супроводженні 

клієнта в пошуку ним роботи, в оцінюванні професійних можливостей і 

компетенцій, у виборі найбільш дієвого шляху розвитку тощо); лайф-коучинг 

(передбачає індивідуальну роботу з клієнтом. Людина може звернутися до 

коуч-тренера з різними проблемами: в роботі, особистих взаєминах, самооцінці, 

здоров’я. Разом з коучем клієнт шукає шляхи позитивних зрушень у 

проблемних аспектах життя) [4]. 

Сучасні технології розкривають широкі можливості як для клієнта, так і 

для самого тренера. Якщо раніше був доступний тільки очний формат коучингу 

(особиста зустріч), то тепер успішно впроваджується і заочний формат. 

Наприклад, популярним стає телефонний коучинг й інтернет-коучинг з 

використанням соціальних мереж, програм. 

На сьогоднішній день коучинг – ефективний стиль управління 

персоналом, потужний інструмент, що дозволяє домагатися дивовижних 

результатів. Коучинг, це не теорія, це, перш за все, практика. Практика 

нескладна в освоєнні, але при цьому ефективна. Щоб переконатися в цьому, 

менеджеру достатньо тільки спробувати застосувати коучинг в своїй роботі. І 

результат неодмінно буде позитивним [4]. 
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ФОРМУВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ У ПРОФЕСІЇ 

РЕФЕРЕНТА 

 

Референт є практично на кожному підприємстві, в установі, організації 

майже всіх галузей економічної діяльності: у промисловості, сільському 

господарстві, навчальних закладах, лікарнях, державних органах тощо, а також 

у деяких приватних осіб-підприємців [2]. 

Часто референта називають «обличчям підприємства», оскільки саме він є 

першою людиною з якою зустрічаються відвідувачі – представники різних 

підприємств. Саме тому для референта дуже важливий відповідний зовнішній 

вигляд [2, 3]. 

Аналіз наукової літератури свідчить про наявність теоретико-практичних 

досліджень з цієї проблеми. Вчені В. Варенко, Н. Кушнаренко, Ю. Палеха 

досліджують питання підготовки фахівців документно-інформаційної сфери. 

Однак проблеми специфіки кваліфікаційних вимог майбутніх фахівців 

залишаються недостатньо вивченими. 

Останнім часом на референта все частіше покладаються обов’язки 

підготовки різного роду аналітичної інформації для керівника. Тому референт, 

як помічник, керівника повинен вміти обробляти необхідну інформацію і навіть 

готувати інформаційні матеріали оглядового характеру [5]. 

Важливу роль у роботі референта відіграє професійна базова підготовка, 

що включає як високий рівень загальної освіти, так і специфічні знання, які 

можуть бути визначені відповідно до основних функцій референта: 

http://myplanet.com.ua/?p=18373
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- знання, необхідні для ефективної участі в документарно-

інформаційному забезпеченні фірми і безпосередньо її керівника (володіння 

такими технічними засобами, як персональний комп’ютер, телефон, факс, та 

іншої офісної техніки); 

- знання, пов’язані з основними напрямами діяльності фірми, її 

внутрішньою структурою і зовнішніми зв’язками; 

- знання нормативно-законодавчої бази, яка регламентує роботу фірми та 

її співробітників; 

- знання, що вимагаються для комунікативного забезпечення роботи 

фірми та її адміністрації. Вони необхідні референтові при підготовці нарад і 

прийомі відвідувачів, при діловому листуванні і ділових переговорах, при 

плануванні свого робочого дня й обслуговуванні співробітників фірми. 

Складність професійної діяльності референта полягає і в тому, що йому 

доводиться виконувати функції, які вимагають прийняття рішень: складання 

графіка робочого дня керівника і контроль за його виконанням, робота з 

кореспонденцією, підготовка листів. 

Виходячи із складності професійної діяльності, референт повинен знати: 

основи трудового та адміністративного законодавства; основи діловодства; 

структуру та характер діяльності організації; посадові обов’язки співробітників; 

організації управлінської праці; послідовність роботи з різними видами 

службової документації та контролю за їх виконанням; правила організації 

прийому відвідувачів і застосування засобів комунікації управлінської праці; 

основи професійної етики; методи ведення переговорів та укладання 

контрактів; психологію ділових взаємовідносин; ділову лексику української 

мови, а також вміти: готувати проект порядку денного керівника на наступний 

день; щоденне складання списку поточних і незавершених справ; орієнтувати 

співробітників установи на порядок денний робочого дня керівника; підбирати 

необхідні керівникові матеріали, інформацію, службові документи; допомагати 

в роботі з періодичними і спеціальними виданнями; забезпечити швидкий 

пошук службової документації [1]. 

Основним предметом у роботі референта є люди, їх організація і 

управління, тому цей фах належить до професій типу «людина – людина». Але 

референту доводиться часто працювати з документами, статистикою, 

різноманітними технічними засобами. Тому певною мірою цей фах можна 

віднести й до професій типу «людина – знакова система», «людина – техніка». 

Основним в професії є те, що фахівець повинен постійно 

самовдосконалюватися [4]. 

Сучасний рівень професійної діяльності диктує нові вимоги до фахової 

освіти референта. Тому сьогодні фахівець має набути наступні кваліфікаційні 

вимоги: самостійно керувати інформаційними потоками; добирати, аналізувати 

й структурувати потрібні для керівника відомості; володіти як мінімум однією 

іноземною мовою; вільно працювати в багатьох комп’ютерних програмах та 
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орієнтуватися в новітніх комп’ютерних технологіях; бути знавцем психології 

ділових стосунків й етикету [3]. 

Отже, референт завжди має ретельно та продумано виконувати свої 

обов’язки. Спокійно, розсудливо, але водночас і швидко вирішувати питання у 

межах своєї компетенції. Кваліфікований референт має бути завжди в курсі 

багатьох питань. 
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ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Частина ІІ 

 

V Міжнародної науково-практичної 

конференції «Cтан та перспективи розвитку 

культурологічної науки» 

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Cтан та перспективи 

розвитку культурологічної науки» увійшла до «Переліку проведення 

наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2019 р.» затвердженого 

Листом Міністертва освіти і науки України ві від 13.09.2018 №22.1/10-3239. 
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