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РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 258 с., 611 літературних джерел.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

МИНУЛОГО ТА СЬОГОДЕННЯ; УНІВЕРСАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ 

ХУДОЖНІ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА: 

ФУНКЦІОНУВАННЯ У СВІТОВОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ; 

ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ 

СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.

Об’єкт дослідження: українська культура і мистецтво від минулого до 

сьогодення.

Предмет дослідження – тенденції розвитку української культури і 

мистецтва минулого та сьогодення у контексті світової інтеграції та освітніх 

задань. 

Мета роботи роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні тенденцій 

розвитку української культури і мистецтва від минулого до сьогодення; 

визначенні специфіки та характеру універсальних і власне національних 

художніх моделей українського мистецтва, особливостей його 

функціонування у світовому культурному та освітньому просторі, розкритті 

історичних проекцій розвитку української культури і мистецтва та динаміки 

становлення культурно-регіональних утворень у контексті світової інтеграції.

Основні наукові результати з теми: 

– доведено, що одним із перспективних напрямків сучасної 

етномузикології, як і ряду інших народознавчих дисциплін – етнолінгвістики, 

етнографії – є дослідження явищ народної культури в географічному аспекті, 

базовим матеріалом яких є обрядові наспіви господарчого та родинного циклів, 

як найдавніші та найконсервативніші у фольклорній традиції;
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– на основі архівних аудіоматеріалів, власних польових записів, 

нотографічних джерел створено електронний каталог регіональних 

обрядових мелодій (понад 7000 зразків). 

– до наукового обігу впроваджено сотню нотних транскрипцій, 

мелогеографічні типологічні та аналітичні карти;

– здійснено мелотипологічний аналіз наспівів, враховано деякі 

мелофонетичні чинники, отримані дані систематизовано й картографовано;

– встановлено функціонування на досліджуваних теренах близько 

двох десятків типових весільних структур, описано їх модифікації, визначено 

ареали, відстежено найважливіші стильові тенденції;

– класифіковано й картографовано виконавсько-стильові способи 

кадансування в обрядових наспівах («гукання»);

– окреслено основні лінії регіонально-стилістичного поділу 

вивченого терену українсько-білорусько-російського пограниччя, що формує 

підстави для майбутнього системного історико-етнографічного районування 

означеного географічного простору;

- актуалізовано основні особливості розвитку українського 

музичного мистецтва та музикознавства в контексті світової музичної 

культури; 

- розглянуто наукові підходи щодо вивчення стильових основ 

української камерно-інструментальної музики;

- простежено особливості еволюції віолончельної ансамблевої 

музики та вітчизняного камерно-інструментального мистецтва;

- виявлено регіональний характер розвитку віолончельного 

мистецтва у різних регіонах країни (Київ, Львів, Одеса, Харків). 

- розкрито процес стильових трансформацій, характерний для 

розвитку українського ансамблевого камерно-інструментального мистецтва 

кінця XVII – початку ХХІ ст.

- проаналізовано специфіку художньої спадщини історичної 

Сіверщини й Слобожанщини; 
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- розкрито специфіку діяльності європейського музичного театру 

ХІХ – початку ХХІ століть; 

- обґрунтовано пріоритетні тенденції розвитку сучасного 

образотворчого мистецтва України;

- розкрито художні практики мистецтва дизайну та ленд-арту та 

розроблено наукову концепцію впливу технологій на формування принципів 

створення інтерактивного предметнопросторового середовища;

- здійснено теоретичний аналіз можливостей використання 

елементів декоративно-прикладного мистецтва Північно-Східної України 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття у формуванні художньої 

етнокультури студентів. 

- виокремлено значення народного мистецтва у формуванні 

світогляду, естетичних ідеалів, моральних цінностей, патріотизму та 

національної самосвідомості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

засобами декоративно-прикладного мистецтва свого регіону окресленого 

періоду;

- конкретизовано шляхи залучення творчої молоді до відродження, 

збереження та подальшого розвитку народного мистецтва рідного краю на 

основі традиційності;

- вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісне 

дослідження педагогічної та культурно-просвітницької діяльності 

Н. Онацького в контексті розвитку художньої освіти Слобожанщини в 

першій третині ХХ століття;

- окреслено перспективні напрями практичного використання 

елементів творчої спадщини митця в сучасному освітньо-виховному просторі 

Слобожанщини таких як: науковий, художній, літературний;

 – досліджено: соціокультурний простір сучасного міста; сучасну 

людину у «точці перетину» культурних процесів в умовах глобалізації; 

процеси протистояння та активної взаємодії масової та елітарної культур;
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– визначено особливості спілкування комунікантів у зоні 

здійснюваного контакту та класифіковано різноманітні моделі їхньої 

поведінки;

– типологізовано можливі порушення “рами” сценічного тексту, що 

спостерігаються в результаті взаємодії художньої та нехудожньої сфер;

– за комунікативним принципом класифіковано явища локальної 

театралізації життя, пов’язані зі зміною місця контакту (за умов стабільності 

інших неодмінних для комунікативного акту елементів); 

- визначено закономірності переходу театрального елементу до 

нехудожньої сфери та специфіку функціонування в ній;

- досліджено постановку окремих п’єс Івана Кавалерідзе на сцені 

Сумського театру імені М. Щепкіна; 

- проаналізовано характерні риси драматургічного стилю митця: 

- висвітлено особливості сценічного втілення образу Григорія 

Сковороди та інших персонажів п’єс І. Кавалерідзе, 

- доведено, що в історії українського театру такі знакові твори майстра, 

як «Перша борозна» та «Григорій і Параскева», були поставлені вперше саме 

на Сумській сцені; 

- визначено, що технології соціальної та мережевої комунікації 

постають спеціалізованим засобом соціального інформування, згуртування, 

формування світоглядних, аксіологічних та праксеологічно-діяльнісних 

орієнтацій, соціокультурних регулятивів, але, в той же час, є причиною 

індивідуалізації та прискорення соціального часу;

- обгрунтовано, що могутній симбіоз технологій, початок епохи 

антропогенного прискорення породили реальні умови для науково-

технологічного прориву в нову реальність, що характеризується активним 

поширенням і ускладненням соціальних і мережевих комунікацій, переходом 

суспільства до стану мережевого.
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ВСТУП

Вища мистецька освіта виконує особливу, ключову функцію у 

формуванні сучасної людини, її інтелектуального та духовного потенціалу, тож 

актуальним постає питання професійної підготовки викладачів вищої школи 

високої кваліфікації, зокрема мистецьких спеціальностей. Культурно-мистецька 

освіта визнана у світі одним із фундаментальних і стійких компонентів якісного 

оновлення освіти, основними стратегічними напрямками якого є забезпечення 

доступності освіти у сфері мистецтв, забезпечення високої її якості через 

розроблення високих освітніх стандартів, застосування принципів і практики 

культурно-мистецької освіти для вирішення соціальних і культурних завдань, 

які постають перед сучасним суспільством. Важливість досліджуваної 

проблеми підтверджується положеннями «Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки», зокрема: «Підвищення якісного рівня 

освіти має бути спрямоване на забезпечення економічного зростання країни 

та вирішення соціальних проблем суспільства, необхідних для подальшого 

навчання і розвитку особистості».

Упродовж багатьох десятиріч в Україні створювалась багатоступенева і 

безперервна система підготовки культурно-мистецьких кадрів, яка включає 

усі рівні освіти і забезпечує спадкоємність освітніх традицій:

– початкова мистецька школа;

– вища культурно-мистецька освіта;

– аспірантура (асистентура-стажування);

– докторантура.

Крім мережі навчальних закладів системи Міністерства культури 

України, яка включає початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 

(школи естетичного виховання), спеціалізовані мистецькі школи (школи-

інтернати), вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації, цю систему гідно 

представляють музично-педагогічні факультети та інститути, факультети 

мистецтв, навчально-наукові інститути культури і мистецтв, що входять до 
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складу педагогічних чи класичних університетів країни, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України.

На сьогодні українська культурно-мистецька освіта є однією з 

небагатьох галузей, вільно конвертованих в європейському та світовому 

освітньому і професійному просторах. Легалізуючи дипломи при виїзді за 

кордон, фахівці, які здобули виконавську освіту в українських вишах, 

затребувані в європейських університетах, консерваторіях, коледжах, 

мистецьких колективах. Специфіка вищої культурно-мистецької освіти 

визначається:

- особливими умовами навчання, які полягають у використанні 

індивідуальних занять як основного виду навчальної діяльності;

- особливістю працевлаштування випускників;

- особливими умовами визначення ефективності діяльності ЗВО 

культури і мистецтв;

- високою собівартістю підготовки культурно-мистецьких кадрів тощо.

Рівень саме вищої мистецької освіти значною мірою відображає стан 

національної освіти в цілому, спроможність суспільства виступати 

виробником матеріальних і духовних цінностей, і є важливою 

характеристикою його потенціалу порівняно з іншими країнами. Система 

організації культурно-мистецької освіти в Україні дозволяє дотримуватись 

єдиних критеріїв до її якості, оскільки випробувані часом навчальні плани та 

програми забезпечують цілісний підхід передусім до якості підготовки 

фахівця-митця. Повністю виправдала себе система творчих майстерень та 

виконавських шкіл, які очолюють видатні діячі мистецтв, і які повною мірою 

взяли на себе відповідальність за якість підготовки молодого митця. Як 

наслідок – не лише випускники, а й учні і студенти постійно виборюють 

нагороди найвищого ґатунку на найпрестижніших міжнародних мистецьких 

конкурсах, фестивалях, виставках, кожного разу доводячи високий рівень 

виконавства і значний потенціал національного мистецтва.

Забезпечення цілісного розгляду досліджуваних процесів вимагає їх 
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висвітлення як на рівні теоретичних і практичних, так і змістових та 

методичних засад. Пропоновані результати науково-дослідної роботи 

кафедри репрезентує науковий пошук фахівців різних галузей знань, зокрема 

– музикознавства, образотворчого мистецтва, культурології. Так, в межах 

розгляду теоретичних засад підготовки фахівців музичного мистецтва і 

педагогів вищої школи суттєва увага приділена вивченню національного 

підґрунтя та особливостей розвитку вітчизняного музичного мистецтва. 

Зокрема це дослідження весільних мелотипів Сумщини як чинника 

визначення мелоареалогічної вертикалі Полісся – Наддніпрянщина 

(О. В. Гончаренко) та еволюції загальноєвропейських стильових тенденцій у 

камерно-ансамблевих жанрах української музики (за участі віолончелі) 

(О. К. Зав’ялова). Вивчення принципів та механізмів формування 

міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з музичного мистецтва в 

системі музичної освіти (Л. І. Єпік, О. В. Коваленко) безпосередньо 

торкаються проблем музичного виховання сьогодення.

Увагу науковців спеціальності Образотворче мистецтво приділено 

тенденціям сучасного ландшафтного дизайну в контексті мистецтвознавчої 

думки з ленд-арту (Н. М. Кохан), впровадженню інтерактивних технологій у 

предметно-просторове середовище громадського призначення, зокрема 

інтерактивного інтер’єру та концепції інфотейнменту в просторі сучасного 

музею (Н. С. Брижаченко). Педагогічне спрямування має тематика розвідок, 

присвячених використанню елементів декоративно-прикладного мистецтва 

північно-східної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття у 

формуванні художньої етнокультури студентів (О. В. Гулей), особливостям 

сприйняття кольору в дизайні одягу (О. В. Капран), перспективам 

використання художньої і науково-творчої спадщини Никанора Онацького у 

підготовці фахівців образотворчого мистецтва (А. М. Никифоров). 

У межах культурологічних досліджень значне зацікавлення 

викликають моделі взаємодії художнього та нехудожнього в системі 

театральних комунікацій (В.Ю. Панасюк), філософський аналіз соціальних та 
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мережевих комунікацій в сучасному світі (Н. М. Зленко), а також полеміка 

з проблеми ролі мистецтва в сучасному суспільстві (М. В. Жулінський). 

Представлене дослідження розкриває необхідність впровадження 

результатів новітніх розробок у освітній процес, окреслює пріоритети змісту та 

методів фахової мистецької підготовки. Такими пріоритетами має бути 

реформування мистецької освіти стосовно зміни цільових орієнтирів, змісту, 

методів навчання, позиції студента в навчальному процесі, тобто його 

перетворення на активного суб’єкта власного навчання, що, по суті, означає 

перехід від «знаннєвої» парадигми та підготовки «традиційного» спеціаліста 

(вчителя) до виховання компетентного фахівця.
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РОЗДІЛ 1 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА МИНУЛОГО ТА СЬОГОДЕННЯ

1.1. Весільні мелотипи Сумщини як чинник визначення 

мелоареалогічної вертикалі Полісся – Наддніпрянщина 

Одним із перспективних напрямків сучасної етномузикології, як і ряду 

інших народознавчих дисциплін – етнолінгвістики, етнографії – є 

дослідження явищ народної культури в географічному аспекті. Проблематика 

таких досліджень пов’язана, зокрема, із виявленням та окресленням меж 

поширення етнографічних чи фольклорних об’єктів або їх складових, що дає 

можливість простежити динаміку явищ, ставити питання про їх походження, 

міграції, взаємовпливів тощо. 

Мелогеографічне вивчення явищ традиційної музичної культури 

займає все вагоміші позиції в етномузикології. На початок ХХІ сторіччя вже 

добре розроблений інструментарій досліджень, сформовані методологічні 

засади. Але постає питання щодо збереження самого предмета вивчення: 

у контексті сучасного глобального світу в надрах традиційної культури 

інтенсифікуються руйнівні тенденції. В умовах трансформації середовища 

побутування, активності міграційних процесів, загальнодоступності та певної 

агресивності засобів масової комунікації традиційна культура опинилася під 

загрозою зникнення. Тож детальні теренові дослідження, вивчення різних 

музично-фольклорних явищ та їх структурно-стильових особливостей у 

географічному аспекті потрапляють в коло найактуальніших завдань 

етномузикознавства. Вітчизняна етномузико-логія в останні десятиріччя 

активно формує свою субдисципліну – мелогеографію, наріжним завданням 

якої є випрацювання вичерпного опису діалектних музичних стилів українців, 

створення етномузичного атласу, який би уможливив залучення даних 

етномузикології до спільної слов’янознавчої проблематики. 
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Проблеми регіонального поділу й визначення діалектної регіональної 

стилістики в українській етномузикології залишаються серед першорядних. На 

шляху їх вирішення можна визначити два вектори досліджень. Один із них 

скеровує до вивчення певних типологічних явищ (наспівів одного жанру чи 

окремого пісенно-структурного різновиду) з позицій мелоареалогії. Інший 

підхід спрямований на докладне обстеження певних регіонів із метою 

визначення питомих рис місцевої фольклорної традиції як стильової 

цілісності, уточнення меж їх поширення. Усе частіше з’являються роботи з 

музичної ареалогії, присвячені дослідженню культурних погранич 

(національних/регіональних), що дають багатий матеріал для аналізу взаємодії 

стильових елементів різного походження, шляхів їх взаємопроникнення чи 

виявів стильової конфронтації, утворення перехідних явищ тощо. 

Для вивчення традиційної культури пограничних територій 

мелогеографічна проблематика набуває особливої актуальності, адже 

природний поступ їхнього історичного (умовно, «вертикального») розвитку в 

часі ускладнюється численними просторовими («горизонтальними») 

чинниками взаємин різних культурних середовищ. Існування в такій системі 

координат для окремої локальної традиції часто стає додатковим руйнівним 

фактором: взаємодія, взаємопроникнення сусідніх стильових систем 

призводить до нівелювання, стирання характерних локально-діалектних ознак, 

занепаду й відмирання деяких «екзотичних» явищ, які поступаються місцем 

більш поширеним і популярним. З іншого боку, контакти відмінних традицій 

супроводжуються своєрідними стильовими дифузіями, що може сприяти 

утворенню нових культурних феноменів, народженню нової стильової якості. 

Для наукового осмислення є цінними й цікавими як самі процеси, так і їх 

результати. Отже, взаємодія традицій у зонах культурних погранич 

представляє особливий інтерес для мелоареалогічних студій, висуваючи перед 

дослідниками низку питань щодо генези тих чи інших явищ, їх розвитку в 

умовах міжрегіональних та міжетнічних контактів.

Благодатним ґрунтом для досліджень такого роду є традиційна культура 
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північно-східного сектору (далі – ПСС) української етнічної території (далі –

УЕТ), що вирізняється стильовим багатством, жанровим різнобарв’ям, 

зумовленим географічними й історичними чинниками. Це – своєрідне 

культурне й стильове «перехрестя», де сходяться кілька великих історико-

етнографічних масивів: землі історичної Сіверщини (Чернігівське Полісся), 

окраїна Середньої Наддніпрянщини, Слобідщини. Покордонне розташування 

територій, які в минулому багаторазово перерозподілялися між різними 

державами, тривалі контакти українців із сусідніми етносами – білорусами на 

півночі та росіянами на сході – суттєво вплинули на формування 

етнокультурного ландшафту регіону. З 1939 року ці терени адміністративно 

об’єднано в межах Сумської області. Тут спостерігається значне число 

компактних діалектних зон – кожна зі своїми етнографічними особливостями, 

специфікою мови, обрядово-пісенним репертуаром, музичною стилістикою. 

Таку панораму підтверджують багаторічні спостереження здобувачки за 

функціонуванням традиційної культури регіону.

Універсальні підходи до вивчення фольклору етнічних погранич 

розглядаються в роботах С. Грици. Останнім часом вийшла в світ серія 

макроареалогічних студій І. Клименко, у яких окреслено різнобічні 

поліетнічні контакти у межах слов’яно-балтського континууму, що охоплює 

також і території ПСС. Дослідженню міжетнічних зв’язків у традиційній 

культурі україно-білорусько-російського пограниччя присвячено роботи 

російських авторів – студії загально-теоретичного характеру (Є. Ґіппіус, 

В. Гусев і Ю. Марченко) або розвідки з історико-етнографічним акцентом 

(Л. Чижикова). Питання регіональних народновокальних стилів у зонах 

міжнаціональних контактів висвітлено у статтях Л. Бєлогурової, 

Є. Дорохової, Н. Савєльєвої. Вивчення традиційного музичного фольклору 

північного сходу України з позицій мелогеографії ще не здійснювалося, отже 

воно є своєчасним і актуальним для вітчизняного музикознавства. 

Базовим матеріалом для результативних мелотипологічних та мело-

географічних досліджень є обрядові наспіви господарчого та родинного циклів, 
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як найдавніші та найконсервативніші у фольклорній традиції. Вони 

вирізняються високим ступенем типізації, тож є найпоказовішими для 

відтворення картини розвитку (як просторового, так і часового) фольклорної 

традиції певного регіону, для розвідок історико-генетичної проблематики. 

Щоб релевантно порівнювати різні історико-географічні осередки, 

необхідно знайти для них як точки дотику –явища, які б виразно презентували 

специфіку їх культурно-художнього мислення та водночас були б 

співставними й достатньо інформативними. Такими є весільні пісні, які, на 

відміну від календарних, ще до недавніх часів функціонували у 

фольклорному середовищі. Це зумовило їх кращу збереженість, типологічне 

розмаїття, мелодичну розвиненість, багатство мелоритмічного варіювання. 

Тому саме система весільних обрядових наспівів вбачається 

найпродуктивнішою базою для мелоареалогічних студій, зокрема для вивчення 

територій пограниччя.

Корпус весільних пісень українців систематизований у роботах початку 

2000-х років на засадах ритмічної типології, сформованих у львівській та 

київській школах. У статтях І. Клименко (2004, 2019) струнка система 

класифікації весільних наспівів українців та білорусів отримала ареальне 

відображення на макромасштабних картах. Необхідно враховувати й практику 

вивчення цього жанру Л. Єфремовою (2006), де загальна систематика весільних 

мелодій українців базується на інших принципах. У 2010-х роках з’явилася 

низка регіональних розвідок (І. Данилейко, Т. Зачикєвіч, В. Коваля, 

Л. Новікової, Г. Пшенічкіної, Ю. Рибака, М. Скаженик, Н. Супрун-Яремко, 

О. Терещенка та ін.), у яких весільні наспіви різних зон УЕТ вивчаються в 

типологічному та мелогеографічному аспектах. Та все ж у площині локальних 

весільних традицій ще залишається безліч необстежених зон, серед яких і 

територія культурного і етнічного пограниччя ПСС України.

Опис фізико-географічних особливостей терену та висвітлення 

історичних етапів формування й розвитку населення територій ПСС УЕТ 

доцільно здійснювати із опорою на історіографічні праці Д. Багалія, 
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Л. Залізняка, Ю. Лози, С. Сегеди, В. Сєдова та за регіональними студіями й 

відомостями з сучасних енциклопедичних джерел. Регіон виразно ділиться на 

північну (Східне Полісся) й південну (Наддніпрянщина й Слобідщина) 

частини. Віссю поділу між ними є ріка Сейм. Прадавні сіверяни, що колись 

населяли все лівобережжя Київської держави, у часи її послаблення змушені 

були переховуватися від ординських нападів на північних землях, захищених 

лісом і болотами, відмежованих природним річковим кордоном. 

Сучасне населення півночі регіону, зберігши у своїх традиціях чимало 

архаїчних елементів, демонструє риси історичної тяглості з прадавніх часів. 

Землі південної лісостепової частини, що були відносно відкриті й доступні 

до завоювань, кілька разів майже повністю спустошувались. У часи 

козаччини / Гетьманщини вони залюднювалися заново населенням, яке 

поверталося з півночі, й тим, що мігрувало з Наддніпрянщини. По 

встановленню Московського протекторату південно-східні окраїни теперішньої 

Сумської області колонізувалися вихідцями з центральної й правобережної 

України, а також із Росії, з утворенням нових слобідських поселень. Історична 

нестабільність у поєднанні з природно-географічною неоднорідністю території 

вплинула на формування ментальності місцевих жителів, позначилася на їхній 

мові й культурі.

Етнолінгвістичні поділи регіону окреслено як за працями авторів 

загальних мовних концепцій, що визначають територіальну структуру 

української мови в цілому (В. Ганцова, Ф. Жилка, І. Матвіяса), так і за 

відомостями тих, хто зосередився на студіюванні місцевих говірок (І. Абрамова, 

П. Гнідича та ін.). Згідно лінґвістичних досліджень, на землях ПСС УЕТ 

перетинаються говори двох базових наріч української мови: північного 

(східнополіський говір) і південно-східного (середньонаддніпрянський та 

слобожанський говори). У зоні їхнього сходження утворилася широка 

перехідна смуга, яка в історичному часі зміщується у північно-західному 

напрямку. Умовною лінією розмежування між опозиційними мовними стилями 

виступає басейн Сейма із охопленням територій на північ і на південь від нього. 
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За тривалий період тут були сформовані типові ознаки північних і південних 

мовних діалектів, характерні риси перехідних говірок, особливості мови малих 

етнографічних груп – литвинів, горюнів та деяких діалектних груп з україно-

російського прикордоння. 

Студії з етнографії краю та народної словесної творчості у ПСС України 

розпочалися з кінця ХVІІІ ст. Описи обрядів, публікації пісенних текстів 

(зокрема, й весільних) знаходимо в роботах І. Калиновського (1777), 

М. Маркевича (1860), Б. Грінченка (1899), П. Литвинової-Бартош (1900), 

І. Абрамова (1905) та інших відомих етнографів, істориків, літераторів – 

переважно місцевих уродженців. У цьому зв’язку інтерес представляють 

насамперед публікації зі зразками весільних пісень, придатними до 

картографування. Перші звукозаписи народних пісень Східного Полісся за 

допомогою фонографа на початку ХХ століття здійснили О. Роздольський 

(1900) та К. Квітка (1923). Безпосередньо на землях, де збиралися матеріали, 

системно працював П. Гнідич, згодом – Г. Нудьга. Їхні аудіозаписи не 

збереглися, частково опубліковані лише тексти пісень, зібраних П. Гнідичем. 

Нові можливості для дослідження й збереження музичного фольклору 

відкрила епоха магнітного звукозапису. Із 1960-х років послідовне обстеження 

традиційної пісенної культури регіону здійснювали Валентина та Валентин 

Дубравіни, видатні музиканти й педагоги. Їх найвагомішим надбанням стала 

потужна аудіоколекція музичного фольклору, що налічує понад 15 тис. 

одиниць запису, переважна більшість яких походить з ПСС. Нині їхній архів 

(ФАД) зберігається в ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Цінність цього зібрання сьогодні гостро усвідомлюється в умовах 

руйнації традиційної культури. Нещодавні обстеження тих самих теренів 

свідчать про часткову, а іноді й повну втрату традиційного репертуару, про 

безповоротне зникнення багатьох елементів локального стилю, виконавської 

манери. Записи Дубравіних значною мірою сприяли реконструкції 

структурно-типологічної картини регіону та встановленню ряду специфічних 

діалектно-стильових особливостей та їх ареалів. Частину матеріалів ФАД було 
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опубліковано у регіональних збірках: «Пісні Сумщини» (1989), «Обрядові 

пісні Слобожанщини» (2005), які й досі є найповнішими виданнями музичного 

фольклору з досліджуваного регіону.

У 1990-х роках на теренах ПСС розпочалися планомірні польові 

дослідження Лабораторії етномузикології НМАУ імені П. І. Чайковського 

(докладно обстежені Подесення й Посейм’я, кілька експедицій річками Ворскла, 

Псел, Сула), СОНМЦКіМ (обстеження усіх районів області з публікацією 

матеріалів). Від 1990-х років польову роботу в області проводить 

Гончаренко О. В., здійснюючи приватні виїзди, у складі експедицій 

СОНМЦКіМ та інших дослідницьких проєктів. Загальний стан обстеженості 

регіону унаочнюється нею на картах та у статистичних таблицях. 

Грунтовне вивчення традиційної пісенної культури регіону уможливлює 

залучення базових методологічних підходів, а саме: формулювання принципів 

ритмоструктурної систематики, опис мелоаналітичного інструментарію, 

методика мелогеографічного дослідження тощо. Це позначилось на визначенні 

й використанні прийомів формалізованих позначень (кодування) структурних 

елементів: вірша (V – ритмічна форма, VS – семантична форма), наспіву (Mt – 

мелотематична форма); ритмокомпозиційних елементів (коди, прийняті в 

київській школі НМАУ імені П. І. Чайковського) та ін. 
Регіональні ритмокомпозиційні структури та їх локальні версії 

розглянуто на засадах класифікації та реєстру базових ритмоформ. 

Найпоширенішими на території області є весільні ритмотипи, ареали яких 

займають великі простори в Україні та продовжуються за її межами (за 

І. Клименко – так звані «макротипи»). Це наспіви кількох типологічних 

сімей, в основу яких покладено ритмосилабічні моделі. Як і на більшості 

територій свого поширення, ці ритмічні форми узгоджуються з певними 

різновидами композиції, ареали яких охоплюють майже всі давні українські 

території, крім Галичини. У ПСС вони зустрічаються майже повсюдно (за 

деякими винятками) (див.: Гончаренко О.В., автореф., с. 9).

Значно менше поширені в регіоні мелотипи інших ритмічних форм. 
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Серед них: тиради на основі ямбічного 6-складника; пара споріднених 

моделей ямбічного та спондеїчного устрою; складена гетероритмічна 

формула-строфа ‹532;557› та її спондеїчний варіант; деякі рідкісніші 

композиції з приспівними елементами, контаміновані форми тощо (див.: 

Гончаренко О. В., автореф., с. 9). Кожна з композицій потребує аналізу 

парадигми її структурних та виконавських версій. 

Найбільшою продуктивністю римтоформ вирізняються північні 

райони області та зона навколо Путивля (межиріччя Сейм–Клевень). У кожному 

осередку зафіксовані до десятка ритмокомпозиційних типів, хоча їх 

популярність не однакова – деякі форми презентовані одиничними зразками. 

Водночас Подесення та східні райони на межі з російською територією 

демонструють суттєві відмінності способів ритмічного мислення. 

Найпівнічніша деснянська зона (територія литвинів) відмежована із півдня 

серією мелотипологічних кордонів, які пролягають по р. Івотка і нижче 

р. Шостка. Окрім загальнопоширених типів, цей регіон оперує первинними 

версіями ямбічних ритмоформ; ‹5572›, ‹5532›, ‹532;557›, ‹Т76›. Додатковий 

маркер традиції литвинів – форма ‹4332›. Одним з улюблених 

композиційних прийомів є використання заспіву-катена, що сполучає між 

собою одно- й дворядкові строфи у вторинних формах ‹*62-3› та ‹*532› і 

моделі ‹5532› північніше р. Івотка. Цей прийом поширений і на лівобережжі 

Сейма (див.: Гончаренко О.В., автореф., с. 10). 

У східних прикордонних локусах переважає двомірний принцип 

ритмоорганізації, як і в наспівах слобідських російських поселень (басейн 

Ворсклиці). Традиційний набір ритмоформ: ‹4432›, ‹4462›, ‹4462›, часто із 

приспівами, ритмічно первинні версії строфи, варіанти композицій на основі 

6-складника: тиради, ритмічно вторинна версія строфи, а також варіанти з 

комбінуванням 6- та 8-мірних (пролонгованих) ритмоформул (див.: 

Гончаренко О. В., автореф., с. 10). Періодично тут спостерігається принцип 

вільної комбінаторики у побудові композиції (суміщення в одному зразку 
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різних ритмоструктурних елементів).

Весільний цикл півдня регіону оперує, як правило, усього двома–трьома 

базовими ритмотипами, які піддаються активному композиційно-ритмічному 

варіюванню. Тут виразно простежується тенденція до алгоритмічного 

дроблення типових моделей, яке активізувалося ще в традиціях Посейм’я. 

Активне варіювання ритмомоделей (вільносилабічні вірші) яскраво виражене 

у тирадних наспівах басейну Есмані, де вони майже відтісняють строфічні 

побудови, за винятком вторинної форми (див.: Гончаренко О. В., автореф., 

с. 10). Інтенсивність дроблення посилюється по мірі просування на південь, де 

група вторинних ритмосилабічних форм (побутують поряд із первинними) є 

значно розвиненішою і чисельнішою. Відмінність їхніх композиційних втілень 

підкріплюється і протиставленням обрядових функцій та загального характеру 

тирадних і строфічних наспівів. Мелорядки первинної ритміки 

(орнаментального та довільного режимів дроблення) реалізуються в тирадних 

композиціях, політекстові наспіви яких обслуговують більшість основних 

ритуалів весільного обряду (див.: Гончаренко О. В., автореф., с. 10). 

Специфічною особливістю весільних тирад півдня є застосування перед їх 

початком т. зв. «ритуальних зачинних формул» (за І. Клименко) із текстом «Ой 

ти душенько, наша Галочко», незалежно від основної ритмоформи наспіву. 

Похідні вторинні строфічні ритмотипи корелюються із ліричними 

обрядовими текстами й відповідною функцією. На півдні області яскраво 

проявляє себе принцип ямбізування вторинних ритмомалюнків (див.: 

Гончаренко О. В., автореф., с. 10). Вторинне ямбізування охоплює масив 

весільних наспівів Наддніпрянщини й центрального Лівобережжя, вектор 

його впливу скерований у північно-східному напрямку. В смузі географічної 

«зустрічі» тенденцій дроблення і ямбізування – орієнтовно на території 

нижнього Посейм’я – помітні прояви смаку до інтенсивного агогічного 

варіювання – цю зону визначено як осередок рубатної ритміки. Загалом 

наспіви Посейм’я, особливо лівобережного, демонструють риси 
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нестабільності, ритмічного (алгоритмічного й неалгоритмічного) і 

композиційного варіювання, що виступають як ознаки перехідної зони. 

Крім ритмоутворювальних складників, типові весільні мелодії 

характеризуються за базовими звуковисотними критеріями: морфологічними 

(ладозвукоряд, система опор) та фонологічними (особливості інтонування, 

тембрально-акустичні характеристики). При тому наспіви об’єднуються за 

амбітусно-звукорядними ознаками у системі ладових опор (констант). 

Субординація тонів ладу виявляється у зв’язку зі специфікою мелодичного 

розвитку та відповідними типами фактури. Ці чинники допомагають окреслити 

ареали мелічних ознак весільних пісень. Серед них виділяються такі групи 

наспівів: а) терцієві – моноопорні та двоопорні у сполученні з бурдонною 

(Подесення) та бурдонно-терцієвою «вібруючою» фактурою (нижнє Посейм’я), 

їх точкові локації спостережено у Лебединському, Великописарівському 

районах; б) квартові – переважно унісонно-гетерофонного фактурного 

устрою: «мажорні» двоопорні (1↔4) тиради ‹� Т53›(Посулля і Поворскля); 

наспіви гетерофонні зі змінністю опор або з елементами верхньоквартового 

бурдонування (україно-російське пограниччя: Путивльщина, басейн 

Ворсклиці); локальні осередки терцієво-квартових наспівів у течії р. Терн, на 

Слобідщині (Псел, Ворскла).в) квінтові – «мажорні» двоопорні тиради 

(‹� Т6› або ‹Т67›, поширені на всій обстежуваній площі, крім самих північних 

територій); «мінорні» триопорні у сполученні із розвиненою гетерофонією 

(Посулля, Поворскля). У кожній групі ладів простежено загальні тенденції, 

описано нетипові зразки, подано ареальні характеристики виявлених 

звуковисотних параметрів.

Важливу роль під час характеристику й аналізу наспівів відіграють 

особливості виконавського оформлення клаузули наспівів, тембрально-

акустичні характеристики кадансування і посткаденційної зони. 

Найяскравішим феноменом ритуальних пісень північно-східних теренів є 

гукáння – реліктовий співацький прийом, магічна семантика якого (як 

специфічного засобу комунікації з міфологічним потойбіччям) у поєднанні з 
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потужною експресією сприяла його консервації і збереженню майже донині. 

Гукáння виокремлено як самостійний об’єкт картографування. До параметрів 

класифікації типів гукання належать: вербальна складова, тривалість і 

висотна конфігурація, регістрово-тембральні характеристики, фактурний 

компонент, місцеположення у формі. 

Установлено, що течія Сейма стала своєрідним «вододілом» не лише для 

ритмічних форм – тут проходить також орієнтовна межа двох великих ладових 

масивів, які розділяють традиції півночі та півдня області. У Деснянському 

Поліссі та Посейм’ї яскраво виявляє себе дія терцієвого «модусу мислення» 

(термін С. Грици) – не лише у весільних піснях, а й у аграрно-магічних жанрах 

річного циклу. Спільність базових стильових тенденцій простежується і за 

типами багатоголосся (перевага ранніх форм гетерофонії й бурдонної діафонії), 

і за способами оформлення музичної клаузули наспівів (широке застосування у 

кадансах додаткових ефектів, насамперед «гукання»). Водночас виявлено ряд 

характерних ознак, за якими в рамках східно-поліської традиції виокремлено 

низку локальних компактних субдіалектних утворень. Деснянську зону 

маркують такі риси, як пріоритет малотерцієвих моноопорних ладів, часто із 

субквартою, типові гукання різних видів. У північно-східних прикордонних 

районах спостерігається прихильність до великотерцієвих ладів, місцеві 

каданси супроводжуються глісандуючим зривом. Південніше спостережено 

тенденцію до протиставності опор у вузькооб’ємних звукорядах. 

У селах за течією Сейма перевага надається терцієво-квартовим ладам, 

часто з інтенсивним мелодичним освоєнням субзони (звуки нижче головної 

опори), що розширює загальний діапазон мелодії до септими (захоплення 

субзони інтенсивніше на лівобережжі Сейма). Активніше мелотворення логічно 

сполучається з «вібруючою» гетерофонно-бурдонною фактурою, що 

спирається на терцієвий паралелізм тонів. Об’єднуючим для традицій 

Подесення і нижнього Посейм’я є характер кадансування з елементами 

фактурного розшарування (у традиції вживається термін «атгуківать») – 

явище, ареал якого поширюється на Чернігівські землі та уверх по Десні за межі 
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української етнічної території. 

Окремі характеристики має локальна традиція басейну ріки Есмань, що 

знаходиться на маргінесі кількох сусідніх стильових зон. Увібравши і 

переплавивши окремі елементи кожної з них, вона сформувала нову якість - 

виразний, упізнаваний місцевий стиль, ознаками якого є великотерцієва основа 

квартово-амбітусного звукоряду з вираженою альтернативністю опорних 

тонів, бурдонно-терцієва фактура та прийом фактурного розщеплення унісону 

в кадансовій зоні.

Субдіалектна диференціація південних районів також помітна саме 

завдяки звуковисотним характеристикам. Однією з провідних тенденцій тут 

стає ускладнення ладового мислення, що виявляється і в загальному розширенні 

діапазону – перевага надається квартовим та квінтовим наспівам з опозиціями 

опорних щаблів 1↔4 або 1↔5. Серед яскравих надбань пісенної культури цього 

краю – так звані триопорні наспіви переважно на «мінорній» основі з 

розгалуженою системою опозицій 1↔2↔5. Цей відомий феномен центрально-

українських весільних традицій (описаний також І Данилейко, І. Клименко, 

М. Скаженик, О. Терещенком) утворює суцільний географічний масив. Він 

координується з інтенсивним творенням вторинних ритмічних форм та значною 

мірою пов’язаний з посиленням ліричної лінії у весільному ритуалі, що може 

бути свідченням його пізнішого формування. 

Водночас у триопорних наспівах виявляється ряд локальних ознак. 

У Поворсклі й Посуллі реалізація цієї ладової моделі увиразнюється 

варіюванням звукоряду (дорійська секста у наспівах Поворскля, підвищені IV i 

VI щаблі на Сулі), фактурним елементом гармонічного функціонального 

«сплавлення» терцієвого і квінтового тону в ролі опозиційної опори, значною 

роллю терцієвої вертикалі у розвиненій гетерофонній фактурі (іноді з 

утворенням триголосних акордових співзвуч, очевидно під впливом кантової 

стилістики пізніших часів). Традиції течії Псла демонструють відмінні від 

сусідніх форми ладового мислення – наспіви реалізуються переважно у 

терцієво-квартовому звукоряді, із протиставленням опор 1↔2, 1↔3. 
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Специфічність простежується й у фактурній площині – на відміну від 

сусідніх зон розвиненої гетерофонії, у наспівах басейну Псла (Лебедин) 

переважають ознаки гетерофонії класичного типу із варіантними 

відхиленнями від унісону. Специфічна ознака, що виступає маркером 

локального стилю Посулля – використання «тончика»: фактурного прийому 

октавного дублювання основної мелодії «тонким голосом», що свідчить про 

спорідненість традицій цих земель з народно-вокальними стилями 

Полтавщини.

Аналіз установлених зон концентрації певних мелодіалектних явищ 

дозволяє провести діалектне районування регіону, вивчити характер 

координації структурно-стильових мелоареалів, їх співставність з іншими 

етнокультурними межами. Уточнення мелодіалектного районування, 

отриманого шляхом картографування весільних пісень, здійснюється на 

основі огляду місцевих календарних жанрових систем (на рівні головних 

ритмоструктурних типів пісень). Виявлені ареали побутування пісень річного 

господарчого циклу суттєво доповнюють картину діалектного районування 

досліджуваного терену.

Діалектні зони виокремлюються за комплексом мелоаналітичних 

параметрів, що підкріплюється даними жанрової статистики, відомостями з 

історії, лінгвістики та ін. Установлено 9 зон різного територіального обсягу та 

різного ступеню однорідності: на півночі ПСС виокремлено два осередки – 

‹Сіверщина: Полісся› (традиція литвинів) і ‹Сіверщина-схід› (північно-східна 

погранична зона); на південь від них розташовані перехідні зони – ‹Посейм’я 

нижнє› (обширна територія з комплексом перехідних ознак) і ‹Осередок в 

басейні Есмані› (компактна локально-стильова зона на перехресті традицій); на 

сході виділено території, де спостерігається вкраплення південно-російських 

традицій: ‹Межиріччя Сейм – Клевень› (традиція горюнів) та ‹Ворклиця – 

Пожня›; на півдні регіону виявлено три південні діалектно-стильові зони: 

‹Посулля› (окраїна наддніпрянсько-полтавських традицій), ‹Поворскля› 

(слобожанська традиція), ‹Попсілля› (проблемна територія суттєвого занепаду 
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традиції з розділеними осередками концентрованих стильових проявів, яка 

виявляє риси протиставності до сусідніх територіальних стилів). Ступінь 

прояву релевантних ознак кожної з діалектних зон та визначеності їхніх 

меж не однакові. Ареали діалектних зон закономірно виходять за 

адміністративні межі області, деякі – й за межі УЕТ. Кожний субдіалект 

заслуговує на окреме вивчення з деталізацією кордонів, уточненням 

внутрішньої конфігурації, вичленуванням додаткових стильових осередків. 

Найсуттєвіша стильова опозиція спостерігається у співставленні 

північних (Полісся) та південних (Наддніпрянщина) теренів – це опозиція двох 

відмінних модусів мислення. Але межа між цими крупними історико-

географічними зонами не може бути позначена однією чіткою лінією. Певні 

структурно-стильові явища в місцях контактів з іншими елементами пісенного 

формотворення проявляють несподівані, неоднозначні «алгоритми 

поведінки». Часом аналіз весільної мелостилістики у зонах сходження або 

різночасових нашарувань протиставних історично-стильових традицій 

викликає асоціації із фізичними (дифузія) чи хімічними (перетворення 

речовин) процесами. Такий тип контактів демонструє культура Посейм’я: тут 

утворилася широка перехідна смуга взаємопроникності стильових елементів, з 

варіативністю ритмічних форм (зона рубатних ритмів), ладовою мінливістю, 

композиційними експериментами тощо. 

Структурно-стильові явища, які найвиразніше проявляються у «зонах 

концентрації», при віддалені від їхніх епіцентрів, як правило, 

розпорошуються, втрачають специфічність і врешті зникають. Іноді стильові 

елементи виявляють стійкість, не піддаються тотальній асиміляції в новому 

стильовому контексті, локальна ж традиція виявляє здатність «прийняти» нове 

утворення, не руйнуючи його. Такого роду явищем став поширений весільний 

мелотип – квінтова «мажорна» тирада, який «зайшов» з півдня на північні 

території і «прижився» там в оточенні суцільного терцієво-квартового 

звукового поля. Цікаво спостерігати й за фактурно-ладово-ритмічними 

перетвореннями типу ‹5572›, який мімікрує, підлаштовуючись під місцеві 
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традиції. Особливим феноменом є компактна зона на Есмані, до стильового 

арсеналу якої залучено елементи сусідніх стилів, що контрастують між собою 

і в нестандартному поєднанні між собою породили нову стильову цілісність.

Південні терени ПСС презентують стильові субдіалектні ареали, 

сконцентровані уздовж Сули, Псла, Ворскли – вони проявляють 

горизонтально-діагональне членування наддніпрянсько-слобідського регіону. 

Загальна картина ускладнюється кількома зонами впливу південно-російських 

традицій – концентрованими в минулому і вже дещо стертими, але ще 

відчутними. Вони створили «стильові клини» в селах басейну Ворсклиці на 

південному сході області та в межиріччі Сейма й Клевені (Путивль). Таким 

чином, традиційна пісенна культура ПСС української території (в межах 

Сумської області) нагадує своєрідний «пиріг-перекладинець», в якому базові 

стильові плити перемежаються з різними стильовими прошарками – зонами 

нестабільності, які ще недавно були продуктивними осередками формо- і 

стилетворення, із вкрапленням компактних традицій.

Отже, територія північно-східного сектору України (в межах Сумської 

області), є місцем перетину і взаємодії кількох відмінних мовно-культурних та 

народно-музичних традицій, їх зв’язків у моноетнічних та міжетнічних межах. 

Регіональна специфіка відкриває перспективу для подальшого докладного 

вивчення кожної з окреслених стильових зон чи виявлених діалектних явищ, 

специфіки їх поширення, контактів, прогресивних чи регресивних тенденцій їх 

розвитку, співвідношення інтегративних та диференційних процесів тощо. 

Означені питання можуть бути предметом спеціальних етногенетичних та 

міждисциплінарних студій.
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1.2. Еволюція загальноєвропейських стильових тенденцій 

у камерно-ансамблевих жанрах української музики 

(за участі віолончелі) 

На початку третього тисячоліття особливого значення набувають 

питання відродження національної культури. Так, порівняно із серединою 

ХХ століття, спостерігається значна активізація наукової думки, що 

виразилося у новому осмисленні історико-культурних процесів, виявленні 

зв’язків і закономірностей розвитку вітчизняної культури. Поряд з тим у 

затінку наукових інтересів залишаються багато пластів української музики, 

що потребують нагального вивчення. Зокрема маловивчені розвиток 

віолончельного мистецтва та формування віолончельної школи в Україні й 

пов’язані з цим питання стильової еволюції, становлення виконавства, 

створення репертуару тощо. 

Загальне піднесення віолончельного мистецтва у ХХ ст. викликає 

інтерес до історії інструменту, формування виконавської школи та 

концертно-віртуозних традицій в Україні тощо. А розквіт віолончельної 

ансамблевої творчості, як основної форми функціонування віолончелі на 

рівні певної субкультури у загальному розвитку вітчизняної музики, виявляє 

необхідність звернення уваги науковців до цієї галузі. Вивчення історії 

віолончельного виконавства та педагогіки, композиторської творчості, 

виявлення певних виконавських та ансамблевих традицій сприятимуть 

подальшому розвитку інструментально-ансамблевої культури в Україні. 

Співучість та виразність кантилени, притаманні віолончелі, її здатність 

до задушевного мелодійного висловлювання, близького за своїм емоційно-

виразним впливом до людського голосу, якнайкраще відповідають 

національному характеру і музичним смакам українців. Ці якості були 

головним атрибутом виразних засобів романтизму та стали характерною 

ознакою творчості українських віолончелістів-аматорів ХІХ століття: 

А. Галенковського, Б. Голіціна, А. Стороженка, П. Селецького, 
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М. Ясінського. Незвичайна виразність віолончельного звучання зворушує 

й сьогодні, отримуючи різноманітне втілення у творчості українських 

композиторів І. Алексійчук, З. Алмаші, Л. Дичко, Ю. Іщенка, Ж. Колодуб, 

В. Ларчикова, Ю. Ланюка, Є. Станковича, М. Скорика, В. Сильвестрова та ін.

Процес запровадження і поширення віолончелі в Україні деякою мірою 

висвітлений у розвідках К. Квітки, М. Хая та Г. Хоткевича, що присвячені 

розвитку українських народних інструментів. Виявлення національних 

особливостей віолончельного мистецтва частково відображено у працях з 

історії російської музики та скрипкового мистецтва. Питання віолончельного 

мистецтва у 50-х роках ХХ століття розробляв відомий радянський 

музикознавець Л. С. Гінзбург. В його працях вміщено і матеріали з розвитку 

віолончельного мистецтва в Україні, надано характеристику ансамблевого 

музикування зазначеної епохи. Проте особливості еволюції саме 

українського камерно-інструментального мистецтва Л. Гінзбург не 

досліджував, не відображений в його працях і розвиток вітчизняної камерно-

ансамблевої музики за участі віолончелі.

Українській камерно-ансамблевій культурі, на теренах якої 

здійснювалось становлення вітчизняного віолончельного мистецтва, 

приділяється постійна увага музикознавців (фундаментальна «Історія 

української музики» в 6-ти томах, праці Л. Архимович, Л. Корній, О. Шреєр-

Ткаченко та ін., розвідки І. Боровик, М. Боровика, Н. Дикої, О. Костюка, 

А. Литвиненко, Р. Мисько-Пасічник, І. Польської, М. Степаненка, 

Г. Суворовської, Б. Сюти, Н. Швець та ін.). Характеристику стильових 

напрямів розвитку ансамблевих жанрів української музики ХХ століття 

містять праці О. Берегової, Ю. Борева, Г. Григор’євої, М. Житомирського, 

В. Медушевського, М. Михайлова, Є. Назайкінського, Д. Наливайка, 

С. Павлишин, Л. Раабена, Д. Сараб’янова, С. Скребкова, О. Устюгової, 

Є. Шевлякова, І. Юдкіна. Однак вивчення українського камерно-

інструментального доробку зосереджено здебільшого на жанрах 

фортепіанної та скрипкової музики. Інші жанри інструментально-
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ансамблевої, у тому числі й віолончельної музики, виявляються на 

«периферії» наукових розробок.

Становлення віолончельної виконавської специфіки, пов’язане з 

еволюцією одного з найпоширеніших жанрів інструментально-ансамблевої 

музики – квартету, деякою мірою відображено у спеціальній дослідницькій 

літературі (Т. Гайдамович, Р. Давидян, Л. Раабен). З’ясувати цей процес 

допомагає розкриття питань методики й технології віолончельної гри (книги 

Х. Беккера і Д. Рінара, А. Борисяка, А. Кана, Х.М. Корредора, 

Г. П’ятигорського, Б. Струве). 

Тематика окремих досліджень вітчизняних науковців ХХ століття 

(монографії О. Зав’ялової, В. Сумарокової, О. Щелкановцевої, статті 

В. Червова) не розкриває повністю питань історії та теорії української 

віолончельної музики. На початку ХХІ століття науковий інтерес до 

теоретичного осмислення віолончельної музики посилився. Але розвідки 

Ю. Белоусової, О. Веселіної, В. Кулікової, Н. Лаврик, В. Ларчикова, 

О. Червової, присвячені переважно проблемам віолончельного виконавства, і 

не розкривають питань історії і теорії української віолончельної музики. 

Розвиток віолончельного мистецтва в Україні набував національного 

характеру в першу чергу через використання характерних фольклорних 

особливостей. У цьому процесі виокремлюються певні етапи становлення 

віолончельної школи, відзначаються своєрідні риси, притаманні її розвитку у 

різних регіонах країни, виявляються спільні ознаки щодо функціонування в 

європейському просторі. Саоєю чергою в українському віолончельному 

мистецтві виявляється історична суперечність між достатньо розвиненою 

виконавською практикою та незначною науковою розробкою предмету, яка 

полягає у тому, що віолончельні традиції й виконавська школа в Україні 

існують, але майже не фігурують як історично та теоретично обґрунтовані 

чинники музично-інструментальної культури. Отже, питання висвітлення 

розвитку українського віолончельного ансамблевого мистецтва та його 

наукове обґрунтування на терені світових музично-виконавських традицій і 



31

стильових напрямів ХVIII – початку ХХІ століття не втрачають своєї 

актуальності. Зважаючи на ракурс наукових досліджень останніх років, 

розробка зазначеної тематики набуває узагальнюючого характеру. 

Розвиток українського інструменталізму, в тому числі становлення 

віолончельної школи, засновувався на синтезі національних основ 

інструментального музикування із здобутками європейської музичної 

культури. Наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття національна 

ментальність і традиції вітчизняної ансамблевої культури яскраво 

проявились в інструментальній творчості М. Березовського та 

Д. Бортнянського. Отже, від початку для української професійної музики 

було характерне поєднання європейської композиторської техніки з опорою 

на народний мелос, що у подальшому постало засадничою основою 

професійної композиторської творчості. 

Музичному інтонуванню перших десятиліть ХІХ століття притаманні 

ознаки чуттєво-сентиментального стилю як відображення нового світу 

почуттів та образів, що проявились у певних засобах виразності. Завдяки цим 

вісникам передромантичних тенденцій було закладено основи нового стилю. 

У вітчизняній ансамблевій музиці першої половини ХІХ століття це 

відобразилось у нових естетичних засадах, заснованих на романтичному 

світосприйнятті. Яскравою ознакою романтичного стилю став непідробний 

інтерес до національних коренів. З одного боку, це було наслідком 

поширення ідей національного відродження, а з другого, – формою їх 

втілення (опора на національне інтонування, властива вже першим 

українським ансамблевим творам). Водночас у музичній творчості особливої 

ваги набув лірико-психологічний характер висловлювання, домінуючий у 

романтизмі. Поглиблений психологізм зумовив пошуки нових звукових 

якостей і в ліричній, і в героїчній образних сферах, співзвучних 

тембральному забарвленню віолончелі. Отже, протягом ХІХ століття 

віолончельним творам був властивий переважно сентиментально-

романтичний характер висловлювання, дуже органічний українській музиці. 
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Крім того, особливості романтичного світовідчуття виявились у 

певних формотворчих процесах у мистецтві, зокрема у віолончельній 

ансамблевій музиці застосовувались нові романтичні жанри. Розвиток 

виконавської технології сприяв формуванню нового типу інструментальної 

фактури та ансамблевого мислення. Камерно-інструментальні твори 

українських композиторів ХІХ століття – Соната І. Лизогуба, Квартет 

М. Лисенка – засновані вже на новому розумінні фактури як чинника 

ансамблю, що уможливило перехід від творів з облігатним типом викладення 

до трактування інструментів як рівноцінних партнерів ансамблю, зразком 

чого в європейській музиці стала Перша соната e-moll Й. Брамса. 

Отже, становлення і функціонування віолончельного мистецтва у 

межах камерно-ансамблевої культури, переважання облігатного типу 

композиції в ансамблевих творах, універсальність музичної практики і 

залежність композиторської творчості від розвитку виконавства обумовили 

трактування відтинку кінця XVII – ХІХ століть як цілісного (першого) етапу 

еволюції української віолончельної ансамблевої музики. 

Межа ХІХ - ХХ століть - початок нового етапу розвитку національного 

камерно-інструментального мистецтва. Це час зміцнення вітчизняної 

композиторської школи, опанування камерно-ансамблевих жанрів і появи 

творів, художня значущість яких позначила новий щабель у розвитку 

української камерно-ансамблевої культури. Значну роль у цьому відіграло 

ослаблення аматорського виконавства й зростання рівня інструменталізму до 

кінця ХІХ століття, що зумовило остаточне розмежування салонної культури 

й професійної концертної практики. Поява гідних вітчизняних виконавців 

стимулювала функціонування постійних ансамблевих колективів (тріо, 

квартетів, квінтетів тощо) в Єлісаветграді, Житомирі, Києві, Львові, Одесі, 

Полтаві, Харкові та інших українських містах. 

Остаточне усталення віолончельної технології, специфіки й виразних 

можливостей інструменту позначилось на певній активізації композиторської 

творчості. Немаловажним було й те, що більшість вітчизняних композиторів 
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початку ХХ століття (В. Барвінський, С. Борткевич, В. Косенко, 

С. Людкевич, Б. Лятошинський, Ф. Якименко та ін.) мали професійну 

підготовку, що визначало їх звернення до камерно-ансамблевого мистецтва. 

Формування української композиторської школи засновувалось на 

опрацюванні світового мистецького досвіду: російська музика - творчість 

О. Бородіна, Р. Глієра, М. Мусорського, С. Рахманінова, О. Скрябіна, 

П. Чайковського та ін. Європейські впливи відчувались у бетховенській 

патетиці (І. Рачинський, В. Косенко), імпресіоністичному підході 

(Ф. Якименко), авангардних пошуках (М. Рославець, Б. Яновський). 

Водночас перші десятиліття ХХ століття стали часом національного 

визначення камерно-ансамблевої творчості (В. Барвінський, П. Козицький, 

С. Людкевич, П. Сениця та ін.). 

Провідним жанром камерно-інструментальної музики залишався 

квартет (В. Барвінський, О. Горєлов, В. Костенко, Л. Лісовський, 

Б. Лятошинський, І. Рачинський, П. Сениця, Б. Яновський), де активно 

розроблялись стильові тенденції початку століття, що виразно проявлялись і 

в інших ансамблевих жанрах. Так, у сонатному жанрі у віолончельній сонаті 

В. Барвінського виявлено фольклорне начало, у В. Косенка – класичні 

традиції, у Ф. Якименка – імпресіоністичний досвід. Аналіз віолончельних 

сонат та інших камерно-ансамблевих творів В. Барвінського, В. Косенка, 

Б. Лятошинського, М. Рославця Ф. Якименка відбиває запровадження у 

вітчизняній камерно-інструментальній музиці новацій музичного мовлення 

першої половини ХХ століття. Передусім це новий підхід до розробки 

тематизму та гармонічної мови, де основоположними чинниками постали 

багаторівневість, багатоелементність та багатофактурність викладення. 

Радикального перетворення набули ладова система, метроритм, фактурне 

інструментальне та ансамблеве викладення, музична образність і 

змістовність творів тощо. Однак з кінця 1920-х років через поширення 

радянської ідеології стильові обрії звужуються, й майже до кінця 1930-х 

років у камерно-ансамблевих жанрах триває творча криза. 
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Процес стильової еволюції та художні пошуки першої половини ХХ 

століття найзначніше виявилися у камерно-інструментальній творчості 

Б. Лятошинського. Зміни, що відбулися на рівні композиторського мислення, 

проявлялися на рівні формотворення, організації й розробки тематизму, 

ускладненні ладо-гармонічної (поліфункціональність, поліладовість) та 

ансамблевої фактури, збільшенні ролі ритмічного і тембрального чинників, 

поліфонічному типі розвитку, відборі засобів виразності, що характерно 

творам 1920-х років (Перше тріо, Другий та Третій струнні квартети тощо). 

Проте із впровадженням методу соцреалізму й відповідної змістовності 

творчості камерно-ансамблеві композиції Б. Лятошинського 1940-х років 

(Друге тріо, Четвертий струнний квартет, Фортепіанний квінтет) не втратили 

глибини та драматизму. 

Вітчизняній камерно-інструментальній музиці за участі віолончелі 40–

50-х років ХХ століття характерно зниження композиторської активності при 

екстенсивному способі творчості (тенденції до розширення тематики та 

інструментальних складів). У ці роки опрацьовуються здебільшого жанри 

струнного квартету, фортепіанного тріо, квінтету, секстету (М. Вериківський, 

М. Гозенпуд, Д. Клебанов, П. Козицький, Б. Лятошинський, Ю. Рожавська, 

М. Скорульський, Г. Таранов, М. Тіц, А. Філіпенко та ін.). З ансамблевих 

жанрів за участі віолончелі (з фортепіано) розроблялися сюїта, балада, поема 

(І. Белза, М. Грінберг, Л. Ревуцький).

Отже, переважання класичних традицій, що були стилістичним 

стрижнем української камерно-інструментальної музики від початку і до 60-х 

років ХХ століття, дозволяє виокремити цей відтинок як другий період 

розвитку ансамблевих жанрів за участі віолончелі.

З 60-х років ХХ століття опрацювання сучасних стильових явищ у 

вітчизняному камерно-ансамблевому мистецтві мало свою специфіку. Митці-

шістдесятники сміливо виходили за межі єдиноприйнятного методу 

соцреалізму, опановуючи світовий мистецький досвід ХХ століття, втілюючи 

нові ідеї, теми, сюжети. У синтезі засвоєння сучасних музичних форм і 
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засобів виразності та їх органічному поєднанні із попереднім класичним 

досвідом визначальним стало звернення до народно-фольклорного матеріалу. 

Вияв національної самосвідомості здійснявся на рівні використання 

барокових принципів та романтичних моделей музичної композиції, 

ненормативного формотворення тощо. 

Аналіз творів українських композиторів 60-х років ХХ – початку 

ХХІ століття доводить, що ансамблевій музиці цього періоду за участі 

віолончелі притаманне оновлення та розширення виразних засобів і 

прийомів, засвоєння нових типів техніки, виявлення індивідуальної 

стилістики (твори І. Алексійчук, В. Бібіка, В. Губаренка, Ю. Іщенка, 

І. Карабиця, О. Костіна, В. Ларчикова, І. Польського, Є. Петриченка, 

В. Сильвестрова, М. Скорика, Є. Станковича, О. Яковчука та ін.). На цьому 

етапі неодмінним є відтворення українського віолончельного мистецтва у 

контексті зі світовим музикотворчим процесом, розробки сучасних художніх 

форм і засобів у жанрах ансамблевої музики. При тому не виключається 

використання класичного досвіду, зв’язок з фольклором, здобутки 

романтичного віолончельного доробку тощо (твори Ю. Іщенка, Г. Ляшенка, 

І. Польського, Є. Станковича, М. Скорика, А. Штогаренка та ін.).

Серед ансамблевих жанрів віолончельної музики найбільшого розвитку 

набув сонатний, де водночас із його сучасним трактуванням відтворювались 

й класичні форми. Значною мірою на цьому позначилась незатребуваність 

жанру в попередній період (як реалізація невикористаного потенціалу), а 

також особливості розвитку національної композиторської школи, де 

перевага надавалась крупним формам та пріоритет жанрів квартету, тріо, 

квінтету тощо. Вершиною розвитку віолончельної сонати в Україні стали 70–

80-ті роки ХХ століття, коли були створені найзначніші зразки жанру, які 

займають гідне місце у світовому віолончельному репертуарі (сонати 

В. Бібіка, Ю. Іщенка, І. Карабиця, Г. Ляшенка, І. Польського, 

В. Сильвестрова, Є. Станковича, А. Штогаренка та ін.). Новим «словом» у 

зазначеному жанрі стала створена в 1994 році соната для віолончелі і 
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фортепіано A-RI-A М. Скорика. Непідробний інтерес викликає також 

ансамблева музика композиторів-віолончелістів З. Алмаші, Ю. Ланюка, 

В. Ларчикова. У творах цих митців здобули яскравого втілення стильові 

тенденції музичного мистецтва останніх десятиліть ХХ століття і сучасного 

періоду. 

Впливи мистецької стилістики ХХ століття безпосередньо позначилися 

на творчості знаного українського композитора Ю. Іщенка, що охоплює 

другу половину 50-х років ХХ – початок ХХІ століття. Опрацювання митцем 

принципів музичної композиції ХХ століття виразилось у впровадженні 

неокласичних ознак, неофольклорного напряму, додекафонії тощо. Поряд з 

цим, у творах Ю. Іщенка здобули яскравого втілення явища театральності, 

поетики, національної визначеності, характерні музичному мистецтву 

зазначеного періоду. 

Вивчення віолончельної ансамблевої спадщини Ю. Я. Іщенка 

допомогло висвітлити стильові тенденції і творчі процеси в українському 

музичному мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Так, у 

танцювальних структурах його 9 «Маленьких партит» знайшли втілення 

різноманітні прийоми композиції та емоційна змістовність, що не виключило 

їх загальної комічності й непередбачуваності сюжетних «поворотів». Такий 

підхід загалом визначає творчість Ю. Іщенка як «музику ситуацій» й виявляє 

наявність театрального компоненту, як провідної ознаки мистецтва 

постмодерного часу. 

В більшості партит авторський принцип «суміщення несумісного» 

втілений у різноманітних прийомах і поліфонічних засобах розвитку 

тематизму, організації матеріалу в ансамблі, співвідношенні гармонічних та 

фактурних пластів, ритмічній вишуканості, оригінальності форми тощо. Це 

уможливило відтворення певних сценічних образів (персонажі комедії dell 

arte, жанрові амплуа, національні типажі тощо). У дев’яти «Маленьких 

партитах» Ю. Іщенка у необарокових формах музичного мистецтва розкрита 

багатоаспектна природа театрального, що виражається у: 
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- самій природі барокового мистецтва, яке спрямовано в першу чергу 

на створення зовнішнього ефекту (динамічні контрасти, гра світлотіней, 

алегоричність, символічність мистецтва та ін.); 

- рухливій, танцювальній природі жанру партити, яка асоціюється з 

певними рухами, типажами, сценічним, зальним або майданним простором; 

- взаємозаміні інструментальних складів, що випливає з природи 

барокового мистецтва, коли тембр або інструментальний склад не були 

зафіксовані, а при необхідності (через брак виконавців) в інструментальному 

творі використовувався навіть співацький голос; 

- чергуванні різноманітних ансамблів та солістів з різними 

інструментами, що викликає порівняння з діючими особами у виставі. Це 

надає жанру певного експериментального потенціалу, що реалізується у 

певній театралізації, маскарадності, як у зоровому – зміна інструментів-

масок, так й у слуховому – заміна тембрів, та змістовному відношенні; 

- внутрішній, композиційній структурі творів: тематизмі, будові, 

розвитку гармонічних і фактурних пластів, ритмічній винахідливості, 

загальній дотепності, оригінальності форми тощо, що сприяє створенню 

певних символів – образів сценічних амплуа музичними засобами. 

Віолончельна сонатна творчість Ю. Я. Іщенка хронологічно 

співвідноситься з сучасним етапом розвитку української сонати, якій 

характерні стадії пошуків, мистецького становлення, ствердження творчих 

позицій. Отже, на прикладі чотирьох віолончельних сонат Ю. Іщенка 

спостерігаються особливості еволюції української віолончельної сонати 60-х 

років ХХ – початку ХХІ століття, стильові тенденції цього періоду, 

особливості індивідуального композиторського стилю тощо. 

Загальні філософські ідеї та образи, композиційні прийоми та 

принципи музичної драматургії, особливості тематичного розвитку та 

ансамблевих рішень віолончельних сонат Ю. Іщенка визначили в цьому 

жанрі прояв музичної поетики дуже широкого спектру. В цих творах 

знайшли яскравого відображенння національна характерність, поетичність, 
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пейзажність, зрима картинність, сценічність, театральність музичних 

образів, як основні складники поетики. Це позначилося на незвичайному 

драматургічному трактуванні творів та їх структури, застосуванні тих або 

інших прийомів й засобів виразності тощо. 

Починаючи з 90-х років ХХ століття – рубіжного, невизначеного часу, 

– відзначається зменшення композиторського інтересу до камерно-

інструментальних жанрів. Черговий спад засвідчив певну «хвилеподібність», 

перервність розвитку ансамблевих жанрів віолончельної музики, що є 

характерною історичною закономірністю еволюції українського камерно-

інструментального мистецтва. Камерно-ансамблевій творчості цього періоду 

властиві подальша індивідуалізація авторського стилю, виконавських 

прийомів та інструментальних складів. Однак крайньо експериментаторський 

підхід у цей час вже відсутній.

Отже, визначене річище певних стильових трансформацій у камерно-

ансамблевій творчості від 60-х років ХХ – до перших десятиліть ХХІ століття 

дозволяє виокремити цей проміжок як третій період розвитку. 

Панорамний підхід щодо вивчення камерно-ансамблевої музики за 

участі віолончелі виявив у кожному із періодів розвитку певні домінантні 

точки. У першому – це 20-ті роки ХІХ століття - час зміні класичної й 

романтичної доби, коли за століття була створена єдина Соната І. Лизогуба. 

Наступний пік – 20-ті роки ХХ століття – у стильовому відношенні також 

переломний час. У це десятиліття виникла більшість віолончельних сонатних 

творів другого періоду (сонати В. Барвінського, С. Борткевича, В. Косенка, 

Б. Кудрика, М. Рославця, А. Рудницького та ін.). Справжній зліт розвитку та 

найактивнішого опрацювання ансамблевих жанрів віолончельної музики 

припадає на другу половину 60-х–70-ті роки ХХ століття – етап стильового 

розмежування мистецьких вимог радянського часу і сучасності. 

Таким чином, у кульмінаційні моменти стильового визначення у 

кожному з періодів тембральне забарвлення віолончелі виявлялось найбільш 

відповідним до настроїв епохи, що позначалось на активізації 
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композиторської творчості в ансамблевих жанрах за участі віолончелі. 

Отже, віолончельна ансамблева музика, як певна «субкультура», у 

загальному русі розвитку українського мистецтва постає «індикатором» 

стильових трансформацій у зламні періоди. 

Аналіз камерно-ансамблевої музики за участі віолончелі доводить, що 

поряд з композиторською творчістю, пошуки нового стилістичного відчуття 

відбуваються й у виконавській практиці. Відтворення сучасного музичного 

тексту вимагає володіння широким спектром виконавських прийомів, 

невідомих класичній традиції (незвичайні способи звуковидобування, 

різноманітні стуки, шумові чи сценічні ефекти). Запровадження 

колористичних й сонорних знахідок разом з алеаторичними прийомами 

безпосередньо пов’язане з фіксацією сучасного твору, часто схожою на 

деякий «план-конспект». Озвучення такого умовного запису стає можливим 

лише завдяки високій професійності та імпровізаторським здатностям 

виконавців, які у цьому разі являються спів-митцями, спів-авторами твору. 

Звичайно у будь-якій праці не можливо здійснити вичерпне 

висвітлення всіх аспектів заявленої проблеми. Упорядкування українського 

віолончельного доробку, його теоретичне осмислення й узагальнення, 

подальше виявлення закономірностей та особливостей розвитку є одним з 

перспективних напрямків сучасного вітчизняного музикознавства. 

1.3. Принципи та механізми формування міжкультурної 

компетентності майбутніх фахівців з музичного мистецтва в 

системі музичної освіти

Сьогодні система музичної освіти, завдяки якій реалізується підготовка 

музикантів, композиторів, музикознавців, є специфічною освітньою ланкою. 

В її основу входить художньо-творча або музична діяльність, що є з однієї 

сторони предметом освоєння, а з іншої сторони – є результатом навчальної 

роботи. Якщо порівнювати музично-педагогічну освіту, завданням якої є 
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підготовка вчителів музики для закладів загальної освіти, з класичною 

музичною освітою, то остання займається підготовкою фахівців для 

концертно-мистецьких організацій (концертних об’єднань та колективів, 

театрів, філармоній), а також освітніх установ мистецької сфери 

(консерваторій, музичних училищ тощо), що визначає спрямованість 

навчання на пріоритетний розвиток виконавської майстерності та 

вдосконалення професійно-творчих навичок.

Процес професійної підготовки музикантів досить тривалий і 

трудомісткий, як правило, він триває від 16 до 20 років. При цьому 

розрізненість рівнів освітньої системи створює проблеми координації змісту 

освіти, забезпечення наступності засобів і методів навчання, досягнення 

безперервності і поступовості професійно-особистісного становлення 

слухачів, що, в свою чергу, негативно відбивається на якості підготовки 

випускників.

Проблеми, що існують в сфері класичної музичної освіти, а також 

особливості організації та змісту музичного навчання не залишилися поза 

увагою багатьох вітчизняних та закордонних вчених. Проте більша частина 

питань досліджується з позицій музикознавства, а от психолого-педагогічні 

аспекти зачіпаються частково, переважно в роботах, пов’язаних з вивченням 

музичних здібностей, освоєнням видів музичної діяльності, висвітленням 

окремих сторін розвитку музичної освіти в контексті культури.

Феномен глобалізації сучасного світу як процес інтеграції людства та 

посилення його культурної взаємозалежності гостро ставить питання про 

готовність людей до життя в нових умовах. В результаті розширення 

міжнародних контактів у різні етнічні культури проникають інші культурні 

цінності; в цих культурах починає формуватися нова свідомість. При цьому 

розширення міжкультурних контактів є складним і суперечливим процесом, 

оскільки спричиняє кризи, деструктивні явища, трансформації світогляду, 

інноваційні пошуки в кожній культурі. 
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Проблема взаємодії та взаєморозуміння культур є особливо 

актуальною для вітчизняної науки у зв’язку з пережитими складними 

процесами модернізації суспільства, глибокою трансформацією вітчизняної 

культури та складними міжетнічними відносинами. В контексті подібних 

процесів особливого значення набуває проблема взаєморозуміння та 

взаємодії між представниками різних культур. Це обумовлено тим, що 

ефективність взаємодії етнічних культур в нашій країні передбачає 

необхідність формування у їх представників такої якості, як здатність і 

готовність до міжкультурної комунікації. Саме тому на перший план в 

сучасній соціокультурній рефлексії виходять проблеми: міжкультурної 

компетентності, що визначають всі аспекти міжкультурної взаємодії.

Таким чином, сучасні соціокультурні процеси породжують специфічні 

особливості міжкультурної взаємодії, задають нові напрямки теоретичних 

досліджень, ведуть до переосмислення традиційних дослідницьких методів і 

методологічних підходів. У цьому контексті, все біль актуальною стає 

потреба в теоретичному узагальненні знань, накопичених в практиці 

взаємодії культур, у більш точному виявленні міжкультурних відмінностей, 

специфічних особливостей культур, розкритті механізмів міжкультурної 

взаємодії та чинників, що сприяють адекватному розумінню культурних 

цінностей інших народів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що основна увага 

вчених-музикантів найчастіше направлена на розгляд музичної діяльності, як 

художнього феномена, а також вивченню явищ музичного мистецтва в 

теоретичному й історичному ракурсах (Т. Ліванова, Ю. Келдиш, Є. 

Назайкінскій та інші). Досить широко досліджена проблема взаємозв’язку 

музичної освіти та музичної культури (Б. Асафьев, Л. Баренбойм, В. 

Натансон та інші). Існують також дослідження, які присвячені питанням 

наступності в культурі, мистецтві та педагогіці, що обґрунтовують 

можливість історичного успадкування не тільки позитивного, але і 

негативного музично-педагогічного досвіду (Е. Баллер, Л. Ладигіна, А. Сохор 
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та інші). Важливими також представляються праці, що розглядають 

історію освіти в культурологічному аспекті з опорою на парадигмально-

педагогічний підхід (М. Богуславскій, Г. Корнетов), який дозволяє здійснити 

вивчення еволюції музичної освіти у вигляді сукупності музично-

педагогічних парадигм (О. Ніколаева).

Проблемою формування міжкультурної компетентності майбутніх 

фахівців різних профілів займалися у своїх дослідженнях багато вітчизняних 

та зарубіжних вчених, серед яких: В. Баркасі, Н. Бориско, Д. Годлевська, 

Л. Голованчук, І. Зимня, Д. Іщенко, В. Калінін, Ю. Короткова, С. Ніколаєва, 

Д. Хаймз С. Шехавцова та інші. Питанням міжкультурної комунікації 

майбутніх фахівців присвятили свої наукові дослідження В. Андрущенко, 

Ф. Бацевич, В. Манакін, Л. Нагорна, Е. Холл та інші. Аналізом 

міжкультурної компетентності з різних позицій займалися такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені: з позиції компетентнісного підходу займались В. Давидов, Е. 

Зеєр, Д. Пащенко, О. Савченко, Л. Хоружа, О. Цокур та інші; з позиції теорії 

діалогу культур займались М. Бахтін, В. Біблер та інші; з позиції теорії 

міжкультурної комунікації займались В. Бедековіч, Л. Волик, С. Радул, 

Н. Самойленко та інші.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє зробити висновок про 

те, що в даний час досліджені питання виникнення та розвитку, а також 

змісту міжкультурної взаємодії. Разом з тим існують численні публікації, які 

присвячені проблемам соціокультурної компетентності, що дозволяє 

констатувати, що в даний час відсутні цілеспрямовані дослідження 

міжкультурної компетентності, практичним підтвердженням чого є 

відсутність робіт, присвячених питанням її структури та механізмів 

формування. 

Крім того, поза увагою фахівців дотепер залишаються питання 

формування, місця та ролі теорії міжкультурної компетентності в процесі 

взаємодії та діалогу культур. По даній проблемі у вітчизняній науковій 

літературі до теперішнього часу також відсутні ґрунтовні публікації, що 
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стримує розробку загальної концепції міжкультурної комунікації у 

вітчизняній науці. Ситуацію, що склалася можна пояснити новизною самого 

явища міжкультурної компетентності, широтою та високою динамікою його 

показників, інтенсивною появою нових суспільних потреб, які вимагають 

певного часу для свого наукового осмислення.

У педагогіці музичної освіти в останні десятиліття активно 

вирішуються проблеми вдосконалення підготовки фахівців. Створено 

професіограми вчителя музики, «модель ідеального фахівця», виділені 

компоненти професійної майстерності, визначено професійні вимоги до 

випускників музично-педагогічних ЗВО. Широко висвітлені різні аспекти 

виконавської, педагогічної, просвітницької діяльності педагога-музиканта, 

особливості інструментальної, вокально-хорової, хормейстерської, музично-

теоретичної підготовки студентів [Лабінцева, 2010].

Вітчизняна система підготовки музикантів академічного профілю 

(виконавців, композиторів, музикознавців) має свої особливості, зумовлені 

історичними та соціальними факторами. Вона розрахована, перш за все, на 

навчання елітарної частини талановитої молоді, орієнтована на пріоритетний 

розвиток виконавської майстерності, індивідуальну самореалізацію в 

творчості, досягнення професійного «акме» в артистичній кар’єрі. Завдання 

забезпечення високого рівня музично-виконавської майстерності обумовлює 

велику питому вагу технологічних форм навчальної діяльності, які 

передбачають тренування професійних музичних здібностей, розвиток 

моторно-рухових і слухових умінь і навичок. Акцентування операційно-

технологічної сторони навчання нерідко призводить до нівелювання 

особистісно-психологічних, ціннісно-мотиваційних, соціально-

комунікативних аспектів освіти, що негативно позначається на якості 

підготовки фахівців i є суттєвою проблемою сьогодення. 

Випускники музичних закладів вищої освіти, які мають чудову 

виконавську оснащеність, достатній обсяг загальних і спеціальних знань, 

часто не можуть реалізувати себе в професії, що пояснюється об’єктивними 
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причинами. Це, перш за все, відсутність вміння застосовувати отримані 

теоретичні знання у практичній діяльності та адаптувати їх до конкретних 

умов виробничої ситуації (концертно-сценічної, творчо-репетиційної, 

педагогічної та інших); встановлювати партнерські відносини з колегами, 

плідно взаємодіяти з учнями та їх батьками; грамотно проектувати розвиток 

власної артистичної кар’єри з траєкторію творчого зростання своїх учнів; 

виділяти пріоритети в самостійній музичній діяльності. Значні труднощі 

представляє освоєння суміжних спеціальностей і видів діяльності, входження 

в світ інформаційних технологій, оволодіння засобами міжкультурної 

комунікації. Нажаль на сьогодні все перераховане вище також є досить 

суттєвою проблемою професійної підготовки фахівців в системі музичної 

освіти, яка потребує негайного вирішення.

Аналіз працевлаштування та виробничої діяльності випускників 

музичних навчальних закладів показує, що їх професійна підготовка не в 

повній мірі відповідає вимогам роботодавців і умовам сучасного ринку праці. 

Соціальний запит висуває в якості найважливіших компонентів професійної 

майстерності фахівця зрілість духовної культури особистості, високий рівень 

мотивації музичної діяльності, професійну мобільність, сформовану систему 

переконань і ціннісних орієнтацій, комунікативну культуру. 

Проте навчальний процес в більшій частині музично-освітніх установ, 

як вищої, так і середньої ланки, традиційно побудований на культивуванні 

конкретних виконавських навичок та освоєнні абстрактних теоретичних 

знань, що надзвичайно поглиблює дистанцію двох стадій діяльнісного 

функціонування особистості: навчальної та самостійно-творчої, роблячи 

зіткнення з різноманіттям реальності психологічно складним. Технологічно-

ремісниче виховання музиканта, в достатній мірі відірване від практичних 

соціальних потреб, сьогодні усвідомлюється як прояв духовної кризи в галузі 

музичної культури та педагогіки [Остапенко, 2018].
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До проблем професійної підготовки фахівців в системі музичної 

освіти, на нашу думку, можна ще віднести суперечності, які об’єктивно 

існують в цій системі. Це суперечності між:

• потребою сучасних установ культури і мистецтва в універсально 

підготовлених фахівцях, здатних проявляти себе в різних сферах музичної 

діяльності, які здібні гнучко реагувати на запити соціуму та організацією 

професійної підготовки музикантів, яка недостатньо забезпечує формування 

даних якостей;

• багатофункціональним характером діяльності музиканта-

професіонала в сучасному суспільстві (виконавець-соліст, ансамбліст, 

концертмейстер, оркестрант, викладач, керівник творчого колективу, 

адміністратор) та консервативним, вузькотехнологічним змістом навчання, 

спрямованим переважно на освоєння виконавських навичок й оволодіння 

технологією музичного ремесла;

• завданнями комплексного розвитку загальних і музичних здібностей, 

особистісних й професійних якостей учнів та розрізненістю змісту 

загальнонаукової, музично-теоретичної і виконавської підготовки 

музикантів;

• необхідністю інтегрованого застосування музичних знань, умінь і 

навичок у самостійній практичній діяльності та роз’єднаним засвоєнням їх в 

окремих навчальних предметах;

• усвідомленням музикантами-педагогами необхідності поновлення 

організаційних і змістовних основ навчання в сучасних музично-освітніх 

установах та відсутністю відповідного психолого-педагогічного супроводу 

класичної музичної освіти [Сизова, 2004].

У своїй роботі вважаємо за необхідне також відзначити, що сучасна 

соціокультурна ситуація характеризується цілим рядом змін не тільки в 

структурі та змісті системи освіти в цілому, але і в самому підході до освіти. 

Це виражається в збільшенні внеску гуманітарних наук і мистецтва в 

загальну систему виховання, а також, що особливо важливо, в становленні 
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нової парадигми освіти, в центрі якої – розвиток культури особистості і її 

творчих начал.

Соціально-економічні, соціально-культурні і політичні реформи нашої 

держави, що відбуваються в контексті глобальних змін у світі в цілому, 

ведуть до великих змін в системі вітчизняної освіти. Нова парадигма освіти 

спрямована на забезпечення становлення соціально активної, творчої 

особистості, яка вміє орієнтуватися у величезному потоці інформації і 

адаптуватися до якісно нових умов життєдіяльності.

Одне з актуальних завдань сучасної освіти – впровадження в освітній 

процес компетентнісного підходу, тобто орієнтація на цілеспрямований 

розвиток ключових компетенцій, заснованих на готовності студентів 

використовувати засвоєні знання і способи діяльності в реальному житті для 

вирішення практичних завдань, в тому числі і професійних. 

У наукових дослідженнях компетентнісний підхід розглядається як 

один з інструментів модернізації освіти, обумовленої запитами сучасного 

суспільства. Так за словами І. Родніної «компетентнісний підхід дає відповіді 

на запити виробничої сфери [Родніна, 2006]. А такі вчені, як В. Краєвський та 

А. Хуторський пояснюють, що компетенція в перекладі з латинської 

«competenta» означає коло питань, щодо яких людина добре обізнана, пізнала 

їх і має досвід. Компетентність же – це поєднання відповідно знань і 

здібностей у певній сфері, що дозволяють ефективно діяти в ній [Краевский, 

2007]. Вітчизняний дослідник О. Овчарук визначає компетентність як 

особистісну, складну характеристику людини, що засвідчує достатню її 

обізнаність, умілість, вправність у певному колі питань. На його думку, 

компетентність – це особистісна якість, а компетенція – коло питань, за 

якими зазначену якість характеризують [Овчарук, 2004].

Згідно з останніми дослідженнями реалізація компетентнісного підходу 

в умовах модернізації змісту професійної освіти є сьогодні одним з важливих 

способів управління якістю підготовки майбутнього фахівця самостійно 
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мислячого і ефективно діючого, здатного швидко орієнтуватися в 

соціально-економічних умовах, що стрімко змінюються.

В умовах переходу у вищій освіті від традиційного кваліфікаційного 

підходу до компетентнісного виникає ряд принципових «стратегічних» 

проблем: проблема розробки державного стандарту, його концепції, моделі; 

проблема створення нормативної бази діяльності освітніх установ; проблеми 

формування нового покоління зразкових навчальних програм і навчальних 

посібників. Першочерговим же завданням представляється розробка чітко 

вибудуваної структури професійної компетентності фахівця певного 

профілю, яка буде задавати стратегію формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця в умовах освітнього процесу в 

навчальному закладі.

Компетентнісний підхід акцентує увагу на результатах освіти, які 

розуміються не тільки як обсяг засвоєної інформації, а й як здатність людини 

діяти в різних проблемних ситуаціях. У професійних освітніх установах набір 

цих ситуацій частково представлений в видах діяльності, які визначаються 

нещодавно прийнятими державними освітніми стандартами. 

Проте структура професійної компетентності майбутнього музиканта 

потребує не просто в уточненні та доповненні, а в розробці, тому що в 

музичній освіті ще тільки намічається перехід «на мову компетенцій». Про 

необхідність такого переходу пише багато вітчизняних дослідників, а саме 

що з огляду на різноманіття форм отримання музичної освіти всіх рівнів 

сьогодні представляється абсолютно необхідним рішення задачі розробки 

єдиних критеріїв оцінки рівнів та якості в сфері музичної освіти. Безумовно, 

очолити цей процес можуть і повинні провідні музичні навчальні заклади. 

Цілісна, наскрізна, написана «на мові компетенцій» багаторівнева програма 

музичної освіти – необхідна умова виникнення єдиного освітнього простору 

[Сохань, 2003].

Не можна не відзначити, що визначення і відбір професійних 

компетенцій в області музичної та художньо-естетичної освіти стають 
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пріоритетними методологічними та дидактичними завданнями, рішення 

яких впливає на розробку державних освітніх стандартів, навчальних 

програм, методичного забезпечення навчального процесу, системи оцінки 

якості освіти. Виробляються різні переліки компетенцій, пропонуються різні 

підстави для їх класифікації. Відповідно до класифікації, запропонованої 

вітчизняними дослідниками професійні компетенції поділяються на 

академічні, що охоплюють загальнонаукові, соціально-особистісні, 

економічні компетенції, і спеціальні, в групі яких виділені предметно-

спеціалізовані компетенції та компетенції, загальні для групи спеціальностей 

[Овчарук, 2004]. 

Очевидно, що компетентність музиканта можна обмежувати тільки 

рівнем володіння вузькоспеціальними навичками – майстерністю гри на 

музичному інструменті, віртуозністю співу або блискучою технікою 

диригування. Однак, складові компетентності музиканта професіонала 

набагато ширше. Численні факти з історії музики свідчать, що більшості 

великих музикантів, поряд з видатним музичним даруванням, властива 

величезна зацікавленість у всьому, що відбувається в світі. 

Цей інтерес до різноманітних проявів життя, як правило, 

супроводжується невпинною самоосвітою, внутрішньо властивим великим 

людям прагненням до досконалості. прикладом видатного торжества духу, 

інтелекту і майстерності є великі музиканти минулого і сучасності – Роберт 

Шуман, Ріхард Вагнер, Артуро Тосканіні, Святослав Ріхтер, Альфред 

Шнітке, Генріх Нейгауз, Мстислав Ростропович і багато інших, гідні 

безмірного захоплення не тільки своєю «технічною» досконалістю, а й 

глибиною і широтою поглядів, чуйністю оцінок художніх явищ, всеосяжною 

ерудицією. Можна з повним правом стверджувати, що саме різнобічність 

інтересів, які необмежені рамками спеціальності, нагальна потреба пізнання в 

сукупності з природним даром і сприяли, у загальному підсумку, формування 

таких яскравих, унікальних особистостей.
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Таким чином, можна констатувати, що однією з найважливіших для 

музиканта є загальнокультурна компетенція – активна потреба пізнання 

різноманітних проявів життя, що супроводжується постійним прагненням до 

самоосвіти та самовдосконалення. З нею безпосередньо пов’язана художньо-

естетична компетенція - «готовність особистості до художньо-творчої 

реалізації, самостійного пізнання мистецтва, естетичній оцінці творів 

мистецтва» [Масол, 2006].

Основою художньо-естетичною компетентністю професійного 

музиканта, на нашу думку, є володіння інтелектуально-раціональними 

методами пізнання і оцінки твору мистецтва категоріями естетики і стилю. 

Також відзначимо першорядну важливість розвиненого асоціативного 

мислення у музикантів, що спирається на безпосереднє бачення, дотик 

смислів музики в конкретних категоріях музичної мови і звуковий матерії.

Однак обмежувати художньо-естетичну компетентність музиканта 

тільки розвиненою ерудицією й інтелектуальними якостями ніяк не можна. 

Сама музика, як об’єкт вивчення, сприяє перетворенню логічного факту в 

факт емоційно-одухотворений, тому що хвилює та глибоко входить в 

свідомість. Влада музики над людськими умами була б незрозуміла, якби не 

полягала в самій природі людини. Музика володіє глибоким впливом на 

особистість, визначаючи її творчу спрямованість, впливаючи на 

інтелектуальну та емоційну сфери, розвиваючи гнучкість, широту, образність 

мислення. Не випадково сучасні дослідники в галузі педагогіки музичної 

освіти стверджують єдність раціональної і чуттєвої сторін музичного 

мислення.

У нерозривному комплексі з художньо-естетичною компетентністю, на 

наш погляд, знаходиться музикальність. Оскільки змістом музики є почуття, 

емоції, настрої, а основою музичної діяльності будь-якого рівня служить 

образне, асоціативне сприйняття, то найважливішим компонентом 

музикальності є емпатія – здатність глибокого занурення в авторську ідею, 

переживання емоційного ладу виконуваного твору, що виражається у 
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виконавській інтерпретації або при прослуховуванні музики. Суттєвим 

моментом музикальності виявляються емоційно-оціночні процеси. Музикант, 

розпізнаючи емоції, що входять складовою частиною в структуру 

художнього змісту музики, одночасно і переймається ними, тобто сприймає 

їх не тільки з боку як образ, як чиїсь почуття, а й як власні переживання 

[Рудницька, 2005].

Однак підкреслюючи пріоритетне значення емоційної чуйності в 

структурі музикальності, ми розуміємо важливість і іншої складової – 

комплексу спеціальних музичних здібностей і знань, без яких неможливо 

осягнути всі грані художнього образу музичного твору, втіленого засобами 

музичної виразності. Отже, ми можемо визначити, музикальність як 

інтегративну професійну якість, що містить комплекс спеціальних здібностей 

– музичний слух, мислення, сприйняття, музичну пам’ять і головне, на наш 

погляд, – потреба спілкування з музикою і здатність глибокого занурення в 

авторську ідею, переживання емоційного ладу виконуваного твору.

Якість професійної діяльності музиканта багато в чому залежить також 

від його комунікативної компетентності. Узагальнюючи наявні в сучасній 

науці визначення комунікативної компетентності фахівця, можна 

охарактеризувати її як сукупність знань в області комунікативних дисциплін 

і комунікативних умінь – здатність до самоконтролю, здатність брати на себе 

і виконувати різні соціальні ролі, адаптуватися в різних соціальних 

ситуаціях, здійснювати вербальну i невербальну взаємодію. 

Яскрава, жива, виразна мова фахівця, що розповідає про музику, є 

найсильнішим засобом впливу на аудиторію, допомагаючи проникнути в 

художній світ твору, стимулюючи образно асоціативне сприйняття. Крім 

засобів вербальної комунікації, комунікативна компетентність музиканта 

містить цілий ряд специфічних для цього роду діяльності умінь. Перш за все, 

це спеціалізовані навички художньої комунікації, в процесі музичної 

діяльності – спів або виконання музики на інструменті. 
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Володіння музичним виконавством, як невербальним засобом 

спілкування, відіграє ключову роль в діяльності музиканта. Практика 

показує, що тільки виразне, образне, емоційне виконання здатне викликати 

увагу і зацікавленість слухачів.

Наразі існує необхідний комплекс спеціальних професійних 

компетенцій музиканта, що наповнюють групу загальних компетенцій, а 

саме: загальнокультурна; художньо-естетична; музикальність (як 

інтегративна професійна якість); комунікативна. Безумовно, структура 

професійної компетентності музиканта не вичерпується вищеназваними 

складовими і вимагає подальшого осмислення як в частині ключових 

(універсальних, базових) компетенцій, так і в частині професійних, в тому 

числі вузькоспеціальних, предметно спеціалізованих.

Щодо питання дослідження структури міжкультурної компетентності, то 

воно передбачає, перш за все, визначення самого поняття «міжкультурна 

компетентність» і його взаємозв’язок з поняттям «компетенція». Аналіз 

літератури з даного питання дозволяє зробити висновок про те, що поняття 

«компетенція» висловлює зміст того чи іншого виду діяльності, в той час як 

поняття «компетентність» означає сукупність якостей особистості, 

необхідних їй для реалізації цього змісту [Самойленко, 2013]. На нашу 

думку, головною підставою для поділу цих етимологічно споріднених понять 

слід вважати об’єктивний і суб’єктивний фактори, які визначають зміст 

кожного з них. Виходячи з цього, міжкультурна компетентність визначається 

нами як інтегративна особистісна якість, що містить соціокультурний, 

комунікативний, лінгвістичний і психологічний компоненти, за допомогою 

яких людина може успішно взаємодіяти з представниками інших культур, як 

на буденному, так і на професійному рівнях.

Процес формування міжкультурної компетентності особистості 

передбачає застосування різних способів і методів, оскільки він протікає по-

різному в залежності від соціокультурної приналежності його суб’єктів. 

Оскільки в процесі формування своєї міжкультурної компетентності кожен 
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індивід змушений вирішувати дві проблеми: збереження своєї культурної 

ідентичності та освоєння цінностей чужої культури, то можливі варіанти 

вирішення цих проблем дають чотири основні стратегії формування 

міжкультурної компетентності особистості: асиміляцію, сепарацію, 

маргіналізацію та інтеграцію [Самойленко, 2013].

Дослідження зарубіжних вчених дозволяють зробити висновок про те, 

що найбільш ефективною з даних стратегій для формування міжкультурної 

компетентності є інтеграція, яка передбачає збереження індивідом власної 

культурної ідентичності при одночасному опануванні культурними 

цінностями партнера по комунікації. При цьому опанування міжкультурної 

компетентності при інтеграції вимагає цілеспрямованих зусиль і відбувається 

усвідомлено на відміну від інкультурації в рамках рідної культури, яка в 

значною мірою відбувається інтуїтивно.

У центрі уваги педагогіки знаходиться особистість як суб’єкт ціннісного 

освоєння дійсності, дійсний і дієвий феномен саморозвитку. У зв’язку з цим 

необхідно розглянути сучасні підходи до проблеми розвитку особистості 

майбутнього фахівця музичного мистецтва в процесі її соціалізації, виділити 

умови, при яких формування міжкультурної компетентності стає процесом 

сходження особистості до цінностей діалогу культур.

На основі теоретичного аналізу літератури з проблеми орієнтації 

особистості у світі цінностей ми спираємося на сукупність ціннісних 

механізмів обґрунтованих у дослідженні А. Кір’якової «пошук - оцінка - 

вибір - проекція» [Кирьякова, 1996].

Пошук. У нашому дослідженні ми позначили зміст і роль цієї складової 

у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх фахівців музичного 

мистецтва в такий спосіб:

- пошук визначається як метод навчання, який має особливу розвивальну 

функцію, що забезпечує інтенсифікацію й оптимізацію процесу навчання, 

педагогічно доцільно організованої пізнавальної діяльності студентів;
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- значення пошуку в галузі мистецтва знаходимо в дослідженнях, 

звернених до мистецтвознавства та культурології, в концепціях естетичного 

виховання;

- пошуку – це творчість та механізм розвитку сутнісних сил особистості.

Провідна функція механізму пошуку в формуванні міжкультурної 

компетентності – усвідомлення потреби в набутті знань про об’єкт, що 

привернув увагу в процесі його сприйняття. Потреба набуття знань про 

об’єкт чи явище проявляється у формулюванні питання, в усвідомленні 

проблеми, в постановці мети – «Це треба дізнатися!». Фактично – це 

формулювання завдання.

Пошук збагачує процес пізнання емоціями пізнавального характеру, 

формуючи усвідомлення мотиву «Я хочу це дізнатися», причому наростання 

«хочу» і «треба» найчастіше відбувається паралельно: і гносеологічна, і 

емоційна потреби можуть стимулюватися при цьому самими різними 

обставинами, які часто не залежать від самого об’єкта пізнання.

Саме тому в розвитку ціннісного ставлення до пізнаваного і процесу 

пізнання велике значення має педагогічна стратегія, яка обирається 

викладачем у взаємодії зі студентом у навчальній діяльності. Від 

педагогічної стратегії педагога залежить і діапазон пошуку в навчальній 

діяльності, і ступінь самостійності пошукової діяльності, і активізація 

пошуку індивідуального та колективного, і підкріплення емоційної мотивації 

за допомогою організації успіху, і забезпечення задоволеності результатами 

пошуку. Отже, сутність пошуку як механізму формування міжкультурної 

компетентності, найбільш яскраво проявляється в пізнавальній діяльності.

Оцінка. Педагогічний зміст вивчення оцінки як механізму процесу 

формування міжкультурної компетентності полягає в тому, щоб, спираючись 

на виявлену сутність і функції оцінки, забезпечити її дію в якості механізму 

присвоєння цінності в реальному процесі, оскільки «об’єктивна сутність 

цінності тільки в процесі оцінки набуває свій вигляд, робиться явною 

суб’єкту як цінність » [Приходько, 2012].
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Оцінка є засобом визначення значущості речей для діяльності 

людини, для задоволення її потреб, обов’язковий елемент поведінки та 

спілкування. Специфічна функція оцінки в процесі життєдіяльності 

визначається тим, що в ній відбиваються не всі властивості та не просто 

властивості пізнаваного об’єкта, а фіксуються значущі для діяльності людини 

об’єктивні якості: об’єктивний світ відбивається під певним кутом 

значущості та цінності для людини.

Оцінка служить пізнанню морального світу інших людей, самопізнання 

власного внутрішнього світу. Шляхом схвалення або засудження оцінка 

визначає відповідність або невідповідність вчинку нормам і вимогам 

суспільної моралі. Оцінка з’єднує нормативну поведінку з наявною 

ситуацією і мотивом поведінки.

Вибір. Вибір це певний механізм співвідношення зовнішнього і 

внутрішнього плану життєдіяльності особистості, істотний компонент 

ціннісного механізму. Вибір це балансування думки та почуття між різними 

варіантами дій, він в рівній мірі відбиття діалектики свободи та необхідності: 

зовнішньої і внутрішньої свободи, зовнішньої і внутрішньої необхідності 

[Приходько, 2012].

Як педагогічна категорія вибір традиційно присутній в дослідженнях, 

що стосуються професійного самовизначення, професійної орієнтації. Процес 

перетворення особистості відбувається на основі вибору з безлічі 

альтернатив або обмеженого кола більш значущої цінності. 

Вибір органічно пов’язаний з пошуком і оцінкою як базою здійснюваної 

переваги та проекцією, як механізмом прогнозування в ціннісному 

орієнтуванні.

Проекція (від лат. Projectio – викидання вперед) в психології 

розглядається як процес і результат осягнення та породження значень, що 

полягає в усвідомленому або несвідомому перенесенні суб’єктом власних 

властивостей, станів на зовнішні об’єкти. Проекція здійснюється під впливом 

домінуючих потреб, смислів і цінностей суб’єкта [Приходько, 2012].
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Наявність механізму проекції пов’язана зі здатністю і прагненням 

людини здійснювати самопроекціонування в майбутнє не тільки як 

постановку конкретних цілей, але і як цілісне перенесення себе в майбутнє, 

включення майбутнього у своє реальне буття.

Мається на увазі, що цілепокладання є вихід за межі обмеження, які 

визначаються природною необхідністю, так само як і подолання обмеженості 

вже відомих виявлених і в цьому сенсі стійких зв’зків об’єкта. 

Цілепокладання передбачає залучення об’єкта в нові взаємозв’язки, які 

визначаються цілями розвитку людини, і, отже, переконструювання самого 

об’єкта, зміна його структури і його сутності відповідно до зазначених цілей.

Проекція як механізм формування міжкультурної компетентності 

спирається на діалогічність самосвідомості, на її спрямованість як зовнішньо, 

так і внутрішньо особистісну.

Таким чином, проекцію як механізм формування міжкультурної 

компетентності студента, майбутнього фахівця музичного мистецтва, можна 

розглядати в загальному контексті його життєдіяльності, не спрощуючи 

множинність взаємозв’язків особистісного самовизначення і ситуації 

діяльності, спілкування.

Отже, проведена дослідно-експериментальна робота дозволила 

підтвердити наявність сукупності принципів, що визначають 

результативність процесу якісного переходу феномена, що формується з 

рівня констатації на вищі щаблі розвитку. Це принципи: проблемності 

(пошук); аксіологічності (оцінка); варіативності (вибір); проекціонування 

(проекція); креативності. Причому перші чотири з них співвідносяться з 

позначеними вище механізмами, а останній резюмує загальний характер 

розвитку особистості, що бере участь в міжкультурної комунікації.

Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити наступні висновки 

про те, що зміна вимог суспільства до компетентності фахівця-музиканта, 

обумовлена розширенням сфери його професійної діяльності, а також 

потреба будь-якої людини в професійній самореалізації визначають 
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соціокультурні умови підготовки музикантів. Ці умови втілюються в 

соціальному замовленні суспільства до освіти, який формується на основі 

програмно-цільового підходу. Соціальне замовлення передбачає необхідність 

розробки «моделі ідеального фахівця», що втілюватиме вимоги суспільства й 

особистості до рівня професійної майстерності, індивідуально-психологічних 

якостей, що забезпечують ефективне функціонування музиканта в системі 

суспільних інститутів. Організація музичного навчання відповідно до 

компетентнісно-орієнтованої концептуальної моделі на базі інтегрованого 

освітнього комплексу із застосуванням спеціальних технології та методів 

навчання істотно підвищує якість освіти, сприяє вдосконаленню особистісно-

психологічних, ціннісно-мотиваційних, когнітивних, операційно-діяльнісних, 

соціально-комунікативних аспектів професійної майстерності музиканта і 

забезпечує комплексне особистісно-професійне становлення фахівця, що в 

свою чергу дозволить вирішити багато проблем, які сьогодні виникають під 

час професійної підготовки фахівців в системі музичної освіти.

Подальше дослідження організаційно-педагогічних основ 

функціонування установ класичної музичної освіти має широке соціально-

професійне значення, так як сприяє виробленню стратегії подальшого 

розвитку системи освіти як частини духовної культури суспільства, 

визначенню підходів до реалізації молодіжної політики в нашій державі, 

виявлення пріоритетів в особистісному і професійному становленні 

підростаючого покоління. Проведене нами дослідження створює передумови 

для подальшого вивчення організації та змісту навчання музикантів 

академічного профілю на всіх рівнях системи освіти.

Формування ж міжкультурної компетентності студента університету 

відбувається досить ефективно при реалізації університетом його 

полікультурної місії, яка полягає в підготовці майбутнього фахівця до 

виконання завдань у сфері міжкультурної комунікації в умовах культурного 

різноманіття світової спільноти. Міжкультурна компетентність майбутнього 

фахівця музичного мистецтва є найважливішим результатом мистецької 
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освіти, базовим показником її якісного рівня в контексті глобальних 

тенденцій інтеграції освітнього простору в сучасному світі; виступає 

інтегративними професійно-особистісними якостями, які синтезують 

сукупність знань (лінгвістичних, соціокультурних, професійних, 

культурологічних), умінь і орієнтацій на змістовно-смисловій основі 

продуктивної реалізації функціоналу «діалогу культур» як освітнього мета-

принципу; припускає розвинену готовність студента, майбутнього фахівця 

музичного мистецтва до участі у міжкультурної комунікації, в тому числі на 

професійному рівні.

Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців сфери 

музичного мистецтва передбачає використання креативно-ціннісних 

технологій, при яких ціленаправлено вибудовується ціннісна взаємодія 

«викладач-студент» на основі методик розвитку критичного мислення, 

тренінгів толерантності.

Перспективи подальших розвідок вбачаються в теоретичному 

обґрунтуванні та створенні структурно-функціональної моделі формування 

міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з музичного мистецтва.
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РОЗДІЛ 2

УНІВЕРСАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ХУДОЖНІ МОДЕЛІ 

УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ 

ФУКНКЦІОНУВАННЯ У СВІТОВОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

2.1. Тенденції сучасного ландшафтного дизайну в контексті

мистецтвознавчої думки з ленд-арту

Соціокультурні, політичні, економічні й мистецькі трансформації, що 

відбувалися в другій половині ХХ ст., зумовили в цей час появу нових 

художніх практик. Однією з них є ленд-арт – мистецтво, в якому «творчим 

матеріалом» слугує земля. Твори художників ленд-арту стимулювали 

розвиток ландшафтного дизайну, змінили уяву про можливості роботи з 

довкіллям. Стрімке поширення цієї новітньої творчої практики у світі 

пояснюється її універсальністю та перспективами застосування в дизайні 

житлового середовища (як у міському просторі, так і в інтер’єрі), у створенні 

об’єктів естетичного, політичного, соціального спрямування, у розв’язанні 

проблем екологічного характеру. 

Сьогодні світова практика ленд-арту розвивається у трьох вимірах: як 

галузь сучасного мистецтва, дизайнерська практика й ефективний засіб 

вирішення екологічних проблем. Однак, попри очевидну практичну 

значущість майже піввікового досвіду світового ленд-арту ця галузь 

мистецької і дизайнерської діяльності у розвитку вітчизняного ландшафтного 

дизайну не набула всебічного вивчення. Отже, потреби дизайнерської та 

художньої практики, слабка наукова розробка зумовлюють актуальність 

вивчення українського й зарубіжного досвіду в галузі ленд-арту. 

Аналіз фахової літератури визначає провідні наукові підходи та 

незаповнені лакуни щодо вивчення зазначеної проблеми. Так, деякі аспекти 

історичного розвитку ленд-арту в Америці, Європі й Азії розглянуто в працях 

С. Беттгер, М. Гудінга, Ж. Іпполіто, Д. Кастнера, Е. Кордік, М. Лайлаха, 
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Е. Ролінгс, Д. Слімана, Акіко Такасуе, Б. Тафнелла, Б. Уолліса; С. Уолліса, 

У. Фурлонга; Н. Хорісаки-Крестенс. Основні етапи розвитку українського 

ленд-арту та аналіз окремих об’єктів містять статті Г. Вишеславського. Решта 

публікацій торкається переважно царини арт-критики. Дослідження сучасних 

авторів спираються на фактографічні та візуальні матеріали, репрезентовані у 

працях цих учених, в них здійснюється спроба подолати розбіжності в 

термінології та періодизації ленд-арту. Отже, назріла необхідність 

формування загальної панорами розвитку світового ленд-арту з урахуванням 

дизайнерської проблематики й українського досвіду. 

Загальнотеоретичним фундаментом розкриття цих питань є праці з 

історії розвитку мистецтва і дизайну, зокрема роботи таких теоретиків, як 

Р. Арнхейм, В. Аронов, О. Бойчук, О. Генісаретський, К. Глущенко, 

У. Гомперц, Д. Горбачов, Я. Демиденко, В. Даниленко, В. Кандинський, 

Н. Ковешнікова, А. Моргунова, В. Рунге, О. Спіркіна, Т. Тюріна та ін. 

Охарактеризувати ситуацію, що склалася в мистецтві ХХ ст., і ключових 

моментів, які сприяли виникненню ленд-арту, уможливлюють наукові 

розробки К. Андреєвої, М. Байбакової, Б. Гройса, Л. Ліппард, Ж. Маркаде, 

Р. Морріса, К. Ратклиффа, Д. Сараб’янова, В. Сидоренка, О. Федорука, 

М. Фріда, С. Хан-Магомедова, А. Шувалової. Розумінню трансформацій, що 

відбувалися в мистецтві й дизайні ХХ ст., сприяли філософські концепції 

Г. Гадамера, М. Гайдеггера, К. Уілбера та ін. та розвідки Н. Барсукової, 

В. Гаврилова, А. Демшина, С. Крилова, О. Чепелик та ін., що містять аналіз 

художньо-проектних практик межі ХХ–ХХІ ст. 

Важливим підґрунтям в розкритті теми є офіційні веб-сайти 

художників ленд-арту, ландшафтних дизайнерів, фестивалів, арт-центрів і 

парків, а також віртуальні бібліотеки. Зокрема, ландшафтна ситуація будь-

якого з творів ленд-арту може бути отримана і проаналізована за допомогою 

картографічного сервісу «Карти Google». Звичайно під час дослідження 

мистецтва ленд-арту обов’язково залучаються матеріали, які стали 

хрестоматійними прикладами цієї творчості: фестивалів «Ечиго Тцумарі Арт 
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Філд» (Японія), «Арті Селла» (Італія) і «Шомон-Сюр-Луар» (Франція); 

Парку скульптур «Філдз», об’єктів Міжнародного центру мистецтв Омі у 

графстві Колумбія (Нью-Йорк, США), Арт-центру Сторм Кінг в 

Маунтенвейлі (Нью-Йорк, США), приватного парку-ферми Гібса в гавані 

Кайпара (Окленд, Нова Зеландія) тощо.

Таким чином, аналіз фахової літератури та інших інформаційних 

джерел доводить відсутність фундаментальних праць, присвячених ленд-

арту як об’єкту ландшафтного дизайну. Переважна більшість публікацій 

присвячена окремим мистецтвознавчим питанням, залишаючи поза межами 

наукового аналізу принципи й засоби і способи побудови арт-ландшафтів, 

питання типології творів ленд-арту та їх інтеграції у сформовану 

ландшафтну структуру (що є необхідною складовою теорії і практики 

ландшафтного дизайну). Потребують уточнення питання термінології та 

периодизації в розвитку світового ленд-арту. 

Поряд з тим, мистецтвознавство, як молода гілка науки з ленд-арту, ще 

не випрацювало сталого понятійного апарату в цій галузі. Питання 

термінології в ленд-арті розглядали П. Бевза, О. Бойчук, Г. Вишеславський, 

Е. Люсьє-Сміт, А. Можейко, Д. Сліман, Р. Смітсон, С. Хантер та ін. 

Найпізніша версія визначення ленд-арту як художнього явища належить 

Г. Вишеславському. Але кожний з авторів надає розуміння тих чи інших 

понять під кутом зору свого бачення проблеми, крім того, з розвитком 

мистецтва ленд-арту багато з них потребують уточнення. Отже, виникає 

нагальна необхідність у кореляції тлумачення термінів «сучасне мистецтво», 

«ленд-арт», «ландшафт», «ландшафтний дизайн», «арт-ландшафт», «малий 

сад», у з’ясуванні відмінності між визначеннями «сучасного мистецтва» у 

західній, російській та українській науковій літературі тощо. 

Так, для періоду становлення ленд-арту характерний термін «земляні 

роботи» («Earthworks») і «земляне мистецтво» («Earth Art»). У процесі 

розширення цієї сфери виникла більш містка назва – «ленд-арт» («Land Art»), 

а «Earthworks» і «Earth Art» стали його формами, не отримавши розвитку в 
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теорії мистецтвознавства. Згодом було установлено ширше поняття, що 

поглинає ленд-арт і охоплює інші художні практики, спрямовані на 

взаємодію з довкіллям, – «енвайронмент» («Envіronmental Art»). В 

енвайронменті задіяні всі чуття: зір, дотик, слух, нюх, що характерно і для 

творів ленд-арту. При тому стабільність форми стає необов’язковою (завдяки 

чиннику часу). Ленд-арт у складі «енвайронменту» розглядали С. Бовер і 

Г. Вишеславський. З естетикою енвайронменту пов’язує ленд-арт Л. Бичкова. 

Один з проблемних векторів мистецтвознавства визначається 

багатозначністю поняття «ленд-арту»: це і художнє явище, воно може 

розглядатися і як твір сучасного мистецтва, і водночас як об’єкт 

дизайнерського проектування. Художньо-проектні розробки в галузі ленд-

арту, що передбачають присутність людини, використання їх тим чи іншим 

чином у житловому середовищі, прийнято вважати галуззю ландшафтного 

дизайну. Однак розмаїття назв цього виду художньої діяльності (ленд-арт, 

«земляне мистецтво, «неможливе мистецтво», «мистецтво в довкіллі», 

«традиції Sky-art, Sea-art, Land-work» тощо) і варіанти його визначення не 

враховують дизайнерської складової.

Необхідно відрізняти й розбіжності тлумачення понять «ландшафт» і 

«ландшафтний дизайн». Адже використовуваний за кордоном термін 

«landscape design» має ширше трактування, що за змістом відповідає 

ландшафтному проектуванню різних об’єктів - від невеликих композицій при 

будівлях до відкритих просторів великих розмірів. Цей категоріальний 

апарат розширено терміном «арт-ландшафти», уперше сформульованим 

О. Забеліною. В. Сотникова називає їх «стильовими напрямами». М. Демидко 

та О. Євсєєва «арт-ландшафти» відносять до групи малих садів. Визначення 

«малих садів» надають Б. В’яткіна й О. Гетьманченко. У західній практиці 

«арт-ландшафти» отримали назви «радикальні ландшафти» (Дж. Aмідон), 

«сучасні сади» (Дж. Браун), «сади нових технологій» (Г. Купер, Г. Tейлор). 

На сьогодні це поняття потребує змістовного уточнення, в саме: «Арт-

ландшафт – це антропогенна композиція з використанням природних і 
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штучних компонентів, в якій ідея превалює над традиційними 

характеристиками об’єкту ландшафтного дизайну» (Н. Кохан).

Витоки мистецтва ленд-арту вбачаються в мистецтві ХХ ст. - від 

витворів редимейду - до творінь мінімалізму. Проте первинними спорудами, 

що візуально асоціюються із творами ленд-арту і послужили джерелом 

натхнення для художників, є прадавні пам’ятки та «кола на полях». Саме 

прадавні мегалітичні споруди вважаються генетичним корінням сучасного 

ленд-арту. В аспекті вивчення процесів розвитку ленд-арту ці об’єкти слід 

розглядати як протоленд-арт. Їхні своєрідні особливості застосовуються або 

можуть бути застосовані у творах сучасного ленд-арту (звукові та візуальні 

ефекти, будівельні технології тощо). До типу тимчасових (недовговічних) 

творів протоленд-арту запропоновано віднести і так звані «кола на полях». 

Сприятливий вплив прадавніх мегалітичних споруд на довкілля й ідея 

«ноосферного підходу» до дизайну вказали на новий ракурс вивчення ленд-

арту як механізму «антихаотичної», «біогенної» дії на довкілля, що викликає 

сьогодні значну увагу як дизайнерів-практиків, так і науковців. 

Передбачається, що подальше їх дослідження і застосування у творах ленд-

арту може гармонізувати природний і міський простори. 

Підгрунтя для становлення ленд-арту як художнього явища в мистецтві 

було підготовлено періодом ранніх експериментів у Америці, Європі, Японії. 

Тоді художники сформували основну мету ленд-арту: пошук автентичності, 

справжності, й накреслили його подальше різноманіття, що знайшло 

вираження не тільки в розмірах, матеріалах, функціонуванні, 

наявності / відсутності людини, а й у шляхах розвитку, таких, як, наприклад, 

екологічні проекти. Деякі твори ленд-арту перемістилися в новій якості в 

міське середовище і стали об’єктом ландшафтного дизайну. 

Факт існування ленд-арту як художнього явища засвідчила перша 

виставка «Earthworks», яка відбулася наприкінці 1968 року в Нью-Йорку та 

виявила й підтвердила можливість розробки і демонстрації творів ленд-арту 

не тільки у відкритому (Р. Лонг, Р. Морріс, К. Ольденбург, Р. Смітсон, 
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А. Сонфіст, Нобуо Секін, Кадзуо Ширага), а й у закритому просторі 

(У. Дe Марія). На ранньому етапі в практиці ленд-арту, крім землі, 

використовувались й інші матеріали: каміння, листовий метал, пластик, 

живе, оброблене й необроблене дерево, сніг, трав’яний покрив, металеві 

труби. У подальшому коло розширилося: з’явилися бетон, папір, тканина, 

віск, археологічні артефакти тощо. Разом з тим, і людина, здійснюючи акції, 

як дійова особа виступила основою (або частиною) твору. 

Проблемним полем у мистецтвознавчій науці про ленд-арт є також 

питання періодизації його розвитку. Аналіз фактографічних матеріалів надає 

підстави для виокремлення таких етапів розвитку ленд-арту як мистецького 

та дизайнерського явища:

- кінець 1940-х – кінець 1960-х років - становлення ленд-арту: ідея 

використання землі як художнього матеріалу (Ісаму Ногучі), перші твори у 

відкритому та закритому просторі; перші твори з ознаками ландшафтного 

дизайну (Г. Байєр «Земляний Курган», США, 1954) та екологічна посадка 

рослин (А. Сонфіст «Пейзаж часу», США, 1965). У цей період твори ленд-

арту відрізняються за розмірами, матеріалом, формою, місцем 

демонстрації, наявністю (відсутністю) в них людини. 

- кінець 1960-х – кінець 1970-х років - формування та визнання ленд-

арту як самостійного художнього явища: перші акти інституалізації та 

музеєфікації творів ленд-арту (експозиції в Арт-Центрі Сторм Кінг, Арт-

Центрі Омі, Музеї образотворчих мистецтв у Нью-Йорку). Формування двох 

напрямів у розвитку арт-ландшафту (із залученням творів ленд-арту): як 

частки арт-експозиції та як об’єкта ландшафтного дизайну. Розширення 

діапазону матеріалів: крім традиційних (земля, камінь, дерево), 

використовуються віск, папір, тканина, метал, бетон, скло тощо; людина стає 

об’єктом твору; збільшуються масштаби робіт. 

- кінець 1970-х років – і дотепер - застосування наукових здобутків у 

ленд-арті та ландшафтному дизайні: новий рівень розуміння формування 

творів ленд-арту, де об’єднуються знання з різних галузей науки і практики; 
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порушення художниками проблеми відновлення територій, зіпсованих 

діяльністю людини; розробка камерних арт-ландшафтів (Й. Бойс) та арт-

ландшафтних парків (Г. Байер, М. Хейзер). Розширення спектру матеріалів і 

технологій, будівництво наймасштабніших творів ленд-арту (М. Хейзер 

«Місто», початок 1972 р.; Ч. Росс «Зірка АХIЗ», початок 1976 р.; Д. Таррел 

«Кратер Роден», початок 1977 р.).

Питанням типології творів ленд-арту приділено певну увагу 

дослідників. Серед таких праць варіант типології, запропонований 

М. Гудінгом, включає тільки твори ленд-арту. Типологія Д. Кестнера 

охоплює й інші художні практики енвайронменту. Треба відзначити, що у 

варіантах обох авторів представлені роботи, які створюються й 

демонструються тільки в закритих просторах. Це створює необхідність 

доповнити визначення «ленд-арту», надане Г. Вишеславським, щодо місця 

формування твору: відкритий або закритий простір. 

Зважаючи на вищезазначене, вбачається за доцільне розрізняти основні 

типи творів ленд-арту: а) за ознакою часу – постійні й тимчасові, б) за 

ознакою простору – розташовані у відкритому або закритому просторі 

(інтер’єрі); в) за масштабом і композиційною структурою – «арт-ландшафт» 

(невеликого розміру антропогенний ландшафт із простою композиційною 

структурою) і «арт-ландшафт-парк» (займає територію парку, може 

розроблятися як монокомпозиція або як група ландшафтних композицій, 

об’єднаних однією темою і композиційним рішенням); г) за ступенем 

інтеграції у сформовану ландшафтну структуру – «арт-ландшафт» (єдиний 

художній простір на певній території) та «Галерея арт-ландшафтів» (два та 

більше арт-ландшафтів різної тематики на одній території). 

Питання типології значною мірою обумовлені тим, що твори ленд-арту 

мають стабільні й нестабільні характеристики. Так, матеріалом твору з 

нестабільною формою можуть бути газуваті (пара, дим) і рідкі середовища, 

що вільно розтікаються (або течуть), та / або речовини, що в них розчинені, 

плавучі об’єкти тощо. За цими параметрами твори ленд-арту 



65

диференціюються як стабільні й тимчасові (коли їх форма з часом змінює 

свою конфігурацію). 

Ще одним чинником типології виступає тематика творів лен-арту. Так, 

арт-ландшафти західного зразка тематично побудовані переважно на 

асоціаціях із космологією, міфами, історичними подіями. Вони формуються 

як абстрактні композиції, засновані на поєднанні геометричних форм та 

об’єктів із природних матеріалів. Основними формами їх презентації є: акції, 

об’єкти, демонстрації фізичних процесів, споруди – у довкіллі; об’єкти і / або 

документація (карти, опис, рисунок, фото), інсталяція – в інтер’єрі. 

Під час формування твору ленд-арту як об’єкта ландшафтного дизайну 

одним із провідних принципів розробки концептуального рішення 

майбутнього арт-ландшафту є робота з контекстом. Дизайнер візуалізує деякі 

характерні ознаки/особливості для цієї території в сьогоденні (або 

минулому). Існують різні способи створення об’єктів ландшафтного дизайну 

(контекстні арт-ландшафти щодо основного матеріалу їх створення: землі, 

каменю, дерева і штучних матеріалів та варіанти їх поєднання). Як 

мистецький об’єкт арт-ландшафт може бути сформований тільки за 

допомогою геопластики, а також у поєднанні геопластики з іншими 

матеріалами, водними джерелами та об’єктами (так само виконаними з 

різних матеріалів: металу, каменю тощо). 

У контекстних арт-ландшафтах самостійно формувати арт-ландшафт 

може камінь (моделювати поверхню й /або бути об’єктом ленд-арту). Він 

може поєднуватися з геопластичними перетвореннями рельєфу, рослинністю, 

металевими конструкціями, а також із технічними пристроями. Об’єкти ленд-

арту (будови) можуть бути споруджені традиційним способом (на основі 

з’єднувального розчину – цементу) або методом «сухої кладки». У творах 

ленд-арту, де основу становлять живі дерева, останні виокремлюються з 

середовища шляхом зміни їхнього кольору (фарбування) або поєднання 

живого дерева з об’єктами неживої природи (каменем) чи інсталяцією, 

установленою між ними. В парі дерево–камінь спостерігається ефект зміни 
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їхньої домірності (по мірі зростання першого). В тих випадках, коли 

дерево застосовується як нежива природа (оброблене й необроблене), з нього 

формується об’єкт(и). Способи створення об’єкта також різні: об’єкт може 

бути створений тільки з дерева або в поєднанні з живим деревом і / або з 

металевими конструкціями. 

Залежно від матеріалу контекстний арт-ландшафт організовується 

шляхом моделювання рельєфу (земля / геопластика, камінь) і / або створення 

об’єкта (камінь, дерево), а також формування інсталяції зі штучних 

матеріалів або «інсталяційного рішення» за допомогою живих дерев. У 

творах ленд-арту зі штучними матеріалами, крім арт-ландшафтів, створених 

на постійній основі, виділяються тимчасові арт-ландшафти. Основний 

спосіб формування тимчасових арт-ландшафтів – це парадоксальна дія: 

повторення й приховування зовнішнього вигляду (об’єму) реального об’єкта 

штучним матеріалом. 

Одним з найцікавіших принципів арт-ландшафтної творчості є 

міфопоетичний, сутність якого полягає в художньому осмисленні вигаданих 

дизайнером міфів / історій або абстрактних ідей. Такі арт-ландшафти 

створені з тих самих матеріалів, що й контекстні, а саме: земля, камінь, 

дерево і штучні матеріали. Геопластика в міфопоетичних творах ленд-арту 

«працює» так само, як і в контекстних: формує рельєф відповідно до ідеї 

дизайнера, як самостійно, так і в поєднанні з іншими матеріалами, водними 

джерелами й об’єктами. В цій групі творів виникли дві особливості в 

застосуванні каменю: використання каменя (валуна) як самостійного твору 

ленд-арту і створення ілюзії подолання гравітації. 

Способи моделювання поверхні й її поєднання (із геопластикою, 

рослинністю, металевими конструкціями) аналогічні контекстуальним 

творам ленд-арту. Подібними є і способи формування арт-ландшафтів за 

допомогою дерева як матеріалу неживої природи. Способи використання 

живого дерева відрізняються: дизайнери створюють із живих дерев 

об’єкти, переплітаючи стовбури або прищеплюючи їх один до одного. У 
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деяких із них (на початку зростання) установлюють підтримувальну 

конструкцію (дерев’яну, металеву), що «росте» разом з об’єктом до 

набуття ним стійкого стану. У групі творів зі штучними матеріалами 

виділилася тільки практика тимчасових арт-ландшафтів.

З початком ХХІ ст. в розвитку арт-ландшафтного мистецтва виникли 

умови для інтеграції окремих творів або їх груп у сформовану ландшафтну 

структуру. Виділяються два варіанти інтеграції арт-ландшафтів (об’єктів 

ландшафтного дизайну) у сформовану структуру: «Арт-Ландшафт» і 

«Галерея арт-ландшафтів». 

Перший ступінь інтеграції «Арт-Ландшафт» передбачає залучення 

поодинокого твору ленд-арту у сформовану ландшафтну структуру. Під 

поодинокими творами ленд-арту розуміються невеликі роботи й парки, що 

становлять єдиний художній простір на цій території. Композиційна 

структура парку (арт-ландшафту) може бути проста і складна. Складну 

мають парки, які об’єднують взаємозалежні між собою композиції ленд-арту, 

що розкривають частини однієї великої теми. В міському середовищі арт-

ландшафти тривалого «існування» (понад 5 років) відокремлюються межами; 

арт-ландшафти нетривалого існування (менше 5 років) і тимчасові (менше 1 

року) не мають спеціально створених меж. Межами можуть бути пішохідні й 

автомобільні дороги, водні перешкоди, інша за фактурою й кольором 

поверхня, масив дерев і перепад рельєфу. В природному середовищі арт-

ландшафти, як правило, меж не мають. Загалом у міському середовищі 

переважають невеликі контекстуальні роботи; масштабні твори (парки) 

переважно мають міфопоетичну концепцію.

Другий ступінь інтеграції – «Галерея арт-ландшафтів» – це залучення 

у сформовану ландшафтну структуру від двох і більше арт-ландшафтів, що 

мають різну тему, концепцію і, можливо, різних авторів. Як правило, це 

невеликі арт-ландшафти, створені у природному середовищі. Для них 

характерна відсутність меж.
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Історично свої особливості мало формування ленд-арту в Україні. В 

поступовому розвитку цього явища в нашій країні виділяються два етапи. 

Перший – початок 1970-х – 1992 роки - становлення ленд-арту, для якого 

характерна ситуація пошуків взаємодії митців із землею (водою) як художнім 

матеріалом і довкіллям, як простором художнього вираження (напр., 

Б. Лобановський «Вагон», 1972; нереалізований масштабний проект 

Л. Войцехова «Ніагарській фонтан», інші розробки Г. Вишеславського, 

Л. Войцехова, В. Хруща). У цей час з’являються поодинокі твори українських 

митців у відкритому просторі: виставка «АПТАРТ за парканом» (Москва, 

1983); експерименти з власними тілами (Л. Скрипкіна, О. Петренко, Одеса, 

1984–1985); подорож-спостереження покинутого жителями українського села 

й використання реди-мейдів у творах із залишених побутових речей 

(О. Бабак, О. Бородай, 1989); акції та об’єкти з елементами ленд-арту. Із 

розпадом СРСР творчі експерименти українських авторів у цій галузі 

сконцентрувалися в Україні. 

Другий етап – 1992 рік – дотепер - формування українського ленд-арту як 

самостійної галузі творчості, - характеризується поступальним рухом цього 

явища (продовжується дослідження можливостей взаємодії з ландшафтом). У 

цей період в історії національного мистецтва створюються перші твори ленд-

арту без домішок акціонізму як у відкритому просторі, так і в інтер’єрі; 

відбувається інституалізація ленд-арту: організуються вітчизняні та 

міжнародні фестивалі і симпозіуми ленд-арту («АртПоле», «Весняний 

вітер», «Міфогенез», «Трипільське коло», «Хортиця», «Шешори», «Простір 

покордоння» тощо). Треба згадати й розробку в 2013–2014 роках перших арт-

ландшафтів як частини арт-експозиції (парк ленд-арту в с. Миропілля й арт-

центр у с. Могриця Сумської обл.). 

За способами формування творів ленд-арту українські автори 

наближаються до європейських художників, не маючи схильності до 

«агресивного втручання» у природне середовище способом перевертання 

величезних пластів землі. Вітчизняні митці так само, як і європейські, 
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зосереджені на будівництві споруд (об’єктів) і процесі-дії (спостереженні, 

споглядальності, викладанні каменів за певною конфігурацією і демонстрації 

тіла людини як художнього об’єкта, що змінюється, поринає в землю або 

виходить із неї). Твори вітчизняного ленд-арту орієнтовані на використання 

стихій (туман, вода, вогонь, дим, вітер тощо) і пов’язаних із ними фізичних 

процесів; їх тематика торкається архаїки української культури, фантастичних 

світлових об’єктів, геометричних структур і кінетичних об’єктів. Основна 

форма демонстрації твору ленд-арту в ландшафті: об’єкт, інсталяція, іноді 

спостереження за процесом розчинення (змішування); в інтер’єрі – твір, 

принесений із довкілля; репліка на нього або його фото, відеодокументація.

Певні відмінності між українським і західним ленд-артом полягають у 

ставленні до місцевості, її історії, особливостей природного рельєфу, які у 

вітчизняній практиці суттєво впливають на зміст і художньо-проектні 

способи творення. В українському ленд-арті (на відміну від світового) 

меншою мірою реалізовано його потенціал у дизайнерській галузі, цей 

процес лише набуває розвитку. Також в Україні поки не створено масштабних 

творів, що мали б екологічну спрямованість і практично відновлювали 

екосистему місцевості, характерних для третього етапу розвитку світового 

ленд-арту. Західна практика ленд-арту в цілому відрізняється тяжінням до 

формування масштабних творів, штучно побудованого рельєфу, розвиненою 

дизайнерською складовою.

Матеріали й висновки вивчення ленд-арту формують базу для 

подальших розвідок у рамках міждисциплінарних досліджень: впливу творів 

ленд-арту на емоційний стан людини (психологія); механізмів відновлення 

довкілля (екологія); формування інтелектуального й розвивального простору 

для дорослих і дітей (педагогіка).
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2. 2. Впровадження інтерактивних технологій у предметно-

просторове середовище громадського призначення. Інтерактивний 

інтер’єр та концепція інфотейнменту в просторі сучасного музею

Для розгляду питання імплементації інтерактивних технологій в 

предметно-просторове середовище громадського призначення важливим є 

дослідження поняття «інтерактивність» та визначення терміну 

«інтерактивний інтер’єр». Визначення терміну «інтерактивний інтер’єр» 

спирається на дослідження інтерактивного мистецтва та розгляд технічних 

засобів, що дозволяють створювати взаємозв’язок між людиною та твором. У 

цій площині постає необхідність розгляду тлумачення поняття 

«інтерактивність». 

Дослідник Є. Чичканов визначає «інтерактивність» як поняття, що 

прийшло з технічної галузі (теорія інформації, інформатика, програмування, 

система телекомунікацій). Автор вказує на те, що сьогодні термін 

«інтерактивність» застосовують для позначення різних форм організації 

взаємодії, а з другої половини XX століття цей термін починає 

застосовуватися в мистецтві. Його розповсюдження пов’язано зі змінами в 

орієнтації автора на взаємодію з глядачем і розширенням ролі глядача, якому 

надається роль учасника мистецької акції. Розвиток технологій програмного 

забезпечення надав можливість авторам формувати стратегії взаємодії 

людини з твором, глядачів один із одним або з автором. Таким чином, 

Є. Чичканов стверджує, що інтерактивність, в першу чергу, стає формою 

організації діалогу в рамках художньої творчості [7]. 

Мистецтвознавець Н. Маньковська визначає «інтерактивність» як тип 

взаємодії людини з артефактом. При цьому відбувається зміна позиції 

людини – з просторого глядача на співавтора твору мистецтва, дії якого 

формують новий вигляд об’єкту [4]. 

У довіднику «Лексикон нонкласики» термін «інтерактивність» 

визначається, як тип взаємодії людини з артефактом, який під впливом 
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можливостей віртуальної реальності та новітніх мережевних способів 

передачі інформації отримав поширення наприкінці XX ст. В цьому аспекті 

визначальним є принцип зворотного зв’язку [27].

Науковець Д. Галкін визначає «інтерактивність» як одну з ключових 

категорій соціологічного аналізу, яка характеризує різноманіття соціальних 

взаємодій на різних рівнях: міжособистісному, груповому та інституційному. 

Інтерактивність в телекомунікаційному просторі передбачає взаємодію на 

декількох рівнях: інтерфейс «людина-машина» – взаємодія через команди та 

маніпуляції; обмін даними різних форматів; надання інформаційних послуг; 

міжособистісне спілкування багатьох користувачів на спеціальних Інтернет-

сайтах або за допомогою спеціальних програм; віртуальне спілкування [28]. 

У своєму дослідження феномену інтерактивності Д. Галкін спирається лише 

на цифрові технології, зазначаючи їх можливості формування 

комунікаційного середовища. Проте, дослідження даного питання дозволяє 

зазначити, що поняття «інтерактивність» відноситься не лише до сфери 

мультимедійного дизайну, а присутнє й в механічних об’єктах, до яких 

відносяться кінетичні композиції, інтерактивні дзеркала та різноманітті 

об’єкти - трансформери. Інтерактивність відображає відносини автора та 

глядача в сучасній мистецькій творчості та виступає в аспекті соціальних 

комунікаційних процесів.

Український дослідник Н. Скляренко розглядає інтерактивність в 

контексті формування дизайн-систем як синтез цифрового та соціального 

аспектів, що відбувається під час вільного двостороннього обміну 

інформацією. Н. Скляренко виявляє три рівні інтерактивності в дизайні за 

типом взаємодії: «суб’єкт–об’єкт», «суб’єкт–суб’єкт» та «об’єкт–об’єкт». У 

цьому аспекті інтерактивність розглядається як багаторівнева характеристика 

процесу комунікації. Суть інтерактивності автор вбачає в тому, що дизайн-

система стає живим організмом, яка забезпечує діалогову взаємодію в 

контексті формування сучасної художньо-проектної культури [36].
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Вітчизняний науковець Т. Васильєва визначає «інтерактивність» як 

технології, що організують різні варіанти взаємодії («людина–людина», 

«індивідуум–група» та «особистість–система»), та як процес обміну 

інформацією. Дослідник виводить наступні рівні інтерактивності: 1) пасивну 

інтерактивність; 2) інтерактивність з обмеженою участю; 3) інтерактивність 

як базову вимогу [1, с. 5].

Для дослідження особливостей формування інтерактивного предметно-

просторового середовища та визначення даного терміну було обрано більш 

універсальний контекст тлумачення поняття «інтерактивність», що пов’язано 

з характером об’єктів, які застосовуються в дизайні інтер’єру, адже вони не 

обмежується лише мультимедійними технологіями. Тож, «інтерактивність» 

(від англ. «interaction» – «взаємодія») – це поняття, що розкриває характер і 

ступінь взаємодії між об’єктами [28]. 

З точки зору ступеня взаємодії, інтерактивність можна розділити на 

наступні рівні: лінійна взаємодія, реактивна взаємодія та множинна або 

діалогова взаємодія.

Лінійна взаємодія присутня в мультимедійних об’єктах, коли зміна 

аудіовізуальних зображень на їх поверхні не пов’язана з попередніми 

повідомленнями. Перший рівень інтерактивності реалізується при активному 

втручанні автора твору, коли є сценарій зміни аудіовізуальних зображень на 

поверхні мультимедійного об’єкту. 

Реактивна взаємодія (від «reaction» – «дія у відповідь») пов’язана з 

негайним попереднім повідомленням. При формуванні реактивної взаємодії 

активуються різні стратегії подачі інформації на поверхні об’єкту. Саме 

такий рівень інтерактивності спостерігається у сенсорних панелях 

(застосовуються в якості різноманітних інформаційних стендів) та в 

інтерактивних відео проекціях, що здійснюються на площини 

огороджувальних поверхонь та обладнання інтер’єру. В цих об’єктах дії 

відвідувача-користувача активують відповідну команду, яка закладена в 

програмно-апаратний комплекс мультимедійного об’єкту. 
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Третій рівень інтерактивності присутній не лише в 

мультимедійних об’єктах, а й у кінетичних композиціях, рух форми котрих 

базується на плинності та спирається на загальну конструктивну побудову, 

де всі елементи пов’язані між собою (зв’язки єдиній механічній системі). Це 

забезпечує постійний перехід з одного положення форм в інше, що 

відбувається в просторі і часі та завжди існує в комплексі рухів, які 

підкорюються загальній пластичній системі та формують цілісний образ. 

На основі аналізу теоретичних праць та дослідження проектних 

матеріалів запропоновано термін «інтерактивний інтер’єр» – це адаптивне 

предметно-просторове середовище, що сформоване мультимедійними або 

механічними засобами, які вибудовують багаторівневу взаємодію людини з 

простором в системах «суб’єкт–простір» та «суб’єкт–об’єкт».

Одним з найбільш яскравих прикладів інтерактивного інтер’єру є 

сучасні музейно-експозиційні та виставкові комплекси, в простір яких 

активно впроваджуються різноманітні інтерактивні технології та об’єкти. 

Означена практика, що набуває поширення та розвитку, дозволяє реалізувати 

одну з найбільш провідних стратегій подачі матеріалу у просторі суспільної 

взаємодії – стратегія «infotainment».

Поняття «infotainment» походить від поєднання двох слів англійської 

мови: «information» (інформація) та «entertainment» (розваги). Даний термін 

означає стиль надання інформації у розважальному форматі. «Infotainment» 

походить зі сфери телекомунікації, де характер подачі інформації забезпечує 

збільшення глядацької аудиторії, в результаті чого зростають рейтинги медіа 

компанії. 

Наразі «infotainment» стає однією з провідних стратегій подачі 

матеріалу в інтерактивних музеях, адже сучасні світові тенденції ставлять 

перед архітекторами та дизайнерами нові задачі при створенні музейних 

експозицій. Все більш популярним стає залучення відвідувачів у взаємодію з 

експонатами, а монолог екскурсовода і пасивний огляд експозиції 

перестають домінувати у процесі сприйняття експонованих об’єктів. 
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Досягнення сучасної техніки та широкі можливості інтерактивних 

технологій надали змогу реалізації концепції залучення відвідувачів у процес 

активної взаємодії з музейними експонатами.

Музеї та виставково-експозиційні комплекси, як компоненти пізнання 

навколишнього середовища, грають важливу роль у процесі формування 

особистості кожної людини. В процесі освоєння нового матеріалу в музеях з 

інтерактивними експонатами людина використовує методи емпіричного 

пізнання, завдяки чому відбувається зміна пасивної споглядальності на 

активну дослідницьку діяльність. Практика взаємодії «відвідувач-об’єкт» в 

означених музеях формує у людини зацікавленість та осмислену роботу з 

експонованими артефактами, а формат подачі інформації перетворює 

пізнавальний процес на гру. 

Саме інтерактивні технології надають змогу реалізувати емпіричні 

методи дослідження, що застосовуються при організації музейно-

експозиційних просторів. 

Аналіз чисельної світової дизайн-практики надає можливість 

стверджувати, що інтерактивний формат експозиції набуває поширення та 

розвитку. 

Дослідження реалізованих проектів музейно-експозиційних 

комплексів, в організації яких використовувались інтерактивні технології та 

об’єкти, надало можливість вивести класифікації даних просторів за такими 

ознаками як:

 за тематичними напрямками експозицій, в яких застосовано 

інтерактивні технології та об’єкти (виставки наукового профілю; 

експозиції, присвячені природним процесам і явищам; виставки, які 

присвячені соціальним процесам і різноманітній професійній діяльності 

людини);

 за характером взаємодії людини та інтерактивного об’єкту 

(відвідувач-об’єкт, відвідувач-простір);
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 за типом інтерактивного обладнання (впровадження 

мультимедійних сенсорних об’єктів; поєднання сенсорних та проекційних 

систем; застосування інтерактивних об’єктів-симуляторів);

 за ступенем інтеграції інтерактивного обладнання в простір 

музейно-експозиційного центру (експозиції, в яких інтерактивне обладнання 

є основним елементом експозиції; виставки, в яких інтерактивне обладнання 

гармонійно доповнює стаціонарні елементи; експозиції, де інтерактивні 

об’єкти відіграють функцію невеликих інформаційних стенів та 

впроваджуються як допоміжний елемент експозиції).

Серед відомих музеїв, де шляхом впровадження інтерактивних 

об’єктів і технологій реалізується стратегія «infotainment» є: «Dornier 

Aerospace Museum» (Фрідріхсгафен, Німеччина) і «Porsche Museum» 

(Штудгарт, Німеччина) від компанії Jangled Nerves, експозиційний центр 

«CERN – Universe of Particles» від архітектурного бюро Atelier Brunkner 

(Женева, Швейцарія), музеї «Evrika» (Хельсінкі, Фінляднія), «Tom Tits 

Experament» (Стокгольм, Швеція), «The British Music Experience» (Лондон, 

Великобританія), «Nemo» (Амстердам, Нідерланди), «Zum» (Відень, 

Австрія), виставковий центр «Level Green» від J. Mayer H. (Вольфсбург, 

Німеччина), музеї «Water Planet Design» та «Experimentarium» (Сан 

Франсиско, США), експозиційний центр «VW Dataterrain Exhibition Space» 

(Вольфсбург, Німеччина), музеї «Лабіринтум», «Унікум», «Кідбург», 

«Лунаріум», «Еврейский музей и центр толерантности» (Москва та Санкт-

Петербург, РФ). 

На території України формат інтерактивних музеїв тільки починає 

розвиватись, проте наразі існує кілька закладів, в яких присутні інтерактивні 

об’єкти: Музей Т. Г. Шевченка у Каневі, «Ландау Центр» у Харкові, 

«Експериментаріум» у Києві та «Музей цікавої науки» в Одесі.

Означені чисельні приклади свідчать, що у ХХІ столітті формат 

музейної експозиції змінюється, розширюється та трансформується. Функція 

музею переходить від колекціонування і традиційної експозиції артефактів 
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до акціонізму та інтерактивних взаємин людини-відвідувача з 

різноманітними об’єктами (експозиційними матеріалами). Завдяки 

застосуванню сучасних інтерактивних технологій (мультимедійних та 

механічних систем) стає можливим реалізація стратегії «infotainment», де 

подача відомостей про історичні події, наукові відкриття, факти біографій 

діячів культури, мистецтв, політики або спорту, сюжети літературних творів 

та інша інформація подається у форматі анімації, відео презентацій, 

проекційних шоу, аудіо контенту та ін.

Поміж інтерактивних технологій, які застосовуються в організації 

предметно-просторового середовища музеїв та виставково-експозиційних 

комплексів, можна виділити: 

 мультимедійні панелі (вбудовані LED-блоки, інтегровані у 

стаціонарне обладнання сенсорні панелі та окремо розташовані стенди з 

мультимедійними сенсорними екранами);

 інтер’єрний відео меппінг (відео-проекцій на підлогу, стіни або 

стелю);

 механічні структури та об’єкти-симулятори (агрегати, що імітують 

природні та фізичні явища).

Інтерактивні технічні засоби та об’єкти, які застосовуються при 

створенні музейної експозицій, відкривають нові горизонти дослідження та 

сприйняття різноманітного складного матеріалу. Залучення відвідувача 

музею до активної взаємодії з експонованими об’єктами реалізує стратегію 

«infotainment» в галузі дизайну предметно-просторового середовища.

Сформована засобами інтерактивних технологій, стратегія 

«infotainment» забезпечує утримання уваги відвідувачів, що активізує 

дослідницьку діяльність людини та сприяє реалізації просвітницької функції 

музею.
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2.3. Використання елементів декоративно-прикладного 

мистецтва північно-східної України другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття у формуванні художньої етнокультури студентів

На сучасному етапі розвитку мистецької освіти в Україні відкрилися 

широкі можливості для реформування навчання і виховання студентської 

молоді, для розв’язання завдання національного відродження. Одним з 

основних завдань мистецької школи є формування національної 

самосвідомості й художньої етнокультури майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва на основі вивчення народного мистецтва свого 

регіону. У національній культурі важливу роль відіграє традиційне 

декоративно-прикладне мистецтво Північно-Східної України другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття, що є потужним засобом виховання 

творчої особистості студента. Важливо не лише підготувати фахівця галузі 

мистецтва, а й виховати в нього патріотичні переконання й погляди, 

спрямовані на розуміння національної приналежності. Витоки народного 

мистецтва сягають сивої давнини. З покоління в покоління, від майстра до 

майстра передаються художні образи народного мистецтва та відпрацьовані 

колективним досвідом навички майстерності. Важливо зазначити, що на 

сьогодні художня цінність виробів декоративно-прикладного мистецтва 

України взагалі, та Північно-Східної України другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття зокрема, не стала меншою, а навпаки, зі скороченням їх 

кількості вона лише зростає. Про це свідчить численність проведених в 

регіонах України виставок, конкурсів, фестивалів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій тощо. Народні майстри втілювали в своїх виробах 

секрети технічної майстерності, формотворення, орнаментування, розвитку 

художніх образів, що уособлювало в собі мову мистецтва, запозичену в світі 

природи, в народних звичаях та обрядах. На кращих творах декоративного 

мистецтва свого краю, слід навчати дітей і молодь бачити і відчувати колір, 

лінію, форму. 
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Важливість національного спрямування у вихованні підростаючого 

покоління підкреслювали українські прогресивні діячі, педагоги: Борис 

Грінченко, Михайло Грушевський, Михайло Драгоманов, Василь 

Сухомлинський та інші. Національно-патріотичне виховання на традиціях 

українського народу розглядають у своїх працях вітчизняні сучасні науковці, 

як-от: О. Гевко (2003) [5], М. Курач (2012) [9], З. Мацишина (2005, 2012) [13; 

10], С. Ошурко (2009) [17] та інші. Проблемою модернізації змісту 

підготовки майбутніх вчителів декоративно-прикладного мистецтва 

переймалася О. Кушніренко (2010) [11], декоративно-ужиткове мистецтво як 

засіб професійної діяльності вчителя образотворчого мистецтва вивчала 

Л. Гарбузенко (2010) [4], Г. Ахметшина (2013) [1] досліджувала педагогічний 

потенціал народного декоративно-прикладного мистецтва в розвитку 

здібності до творчої самореалізації студентів вишу, питанням народних 

промислів і професійного мистецтва в контексті вищої регіональної школи 

західних областей України опікувався М. Гринюк (2002) [6]. 

Освітньовиховний потенціал декоративно-прикладного мистецтва 

розглядали зарубіжні науковці: К. Вакуленко (2004) [2], В. Медвєдєвських 

(2002) [15], С. Татарніков (2004) [20]. Як бачимо, постійно зростає інтерес 

науковців до декоративно-прикладного мистецтва як предмета педагогічного 

дослідження. Особливо посилилися ці тенденції на початку ХХІ століття. 

Проте дослідниками не приділено належної уваги педагогічним і творчо-

активізуючим можливостям різновидів декоративно-прикладного мистецтва 

Північно-Східної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 

Надолужити це і покликане наше дослідження. 

Для розвитку творчого потенціалу студента, наголошує О. Гевко [5], 

необхідне постійне перебування його під впливом матеріально-духовної 

культури, зокрема культури свого рідного краю. Г. Лозко в контексті 

дослідження українського народознавства виокремила необхідність 

оновлення системи педагогічних поглядів задля узгодження їх з вимогами 

сьогодення [12]. А. Сбруєва та М. Рисіна досліджували досвід зарубіжних 
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педагогів минулого й узагальнили педагогічні погляди на етнопедагогіку 

вітчизняних учених [18]. Українська етнопедагогіка, на думку Г. Лозко, 

повинна стати основою національної системи освіти й виховання [12]. 

Подібної думки дотримувався О. Воропай, котрий приділяв велику увагу 

вивченню звичаїв нашого народу [3]. А. Дорога [7] присвятила свої праці 

естетичним вимірам традиційної української культури. Оновленню змісту 

художньої освіти присвятили свої розвідки О. Отич [16], зокрема засобами 

декоративно-прикладного мистецтва – Г. Ахметшина [1], І. Білосевич [9], М. 

Курач [10], Б. Тимків [21] та інші. Погляди на естетичне виховання та його 

місце в системі освіти висвітлено у працях Т. Касьян [8], З. Мацишиної [13], 

Л. Стеценко [13], які значно оновили традиційні наукові уявлення в цій 

сфері. 

Водночас слід визнати, що проблема використання регіонального 

компонента у формуванні художньої етнокультури майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва є недостатньо розкритою. 

Важливо зазначити, що в сучасних умовах все більше підвищуються 

вимоги суспільства до процесу навчання та виховання молодого покоління, 

до формування світогляду сучасного студента, серед загальнолюдських 

духовних цінностей якого повинні бути національна духовна культура та 

патріотичні почуття. Саме тому пріоритетним завданням художньої освіти є 

формування національної самосвідомості на основі вивчення традиційного 

народного мистецтва. Науково-творча та навчально-виховна робота із 

творчою молоддю має на меті сприяти всебічному розвитку особистості, 

розвивати загальну культуру студентської молоді, залученню її до 

дослідження культурно-мистецької спадщини свого народу, зокрема, 

традиційного народного мистецтва свого краю. Для досягнення цієї мети в 

навчально-виховному процесі необхідно використати народне мистецтво, 

історію, фольклор, краєзнавство, культурологію, етнокультурологію, 

екологічну культуру. Серед них саме традиційне народне мистецтво і є тим 

середовищем, у якому формуються національні естетичні ідеали, моральні 
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цінності, національна самосвідомість, адже народна творчість відіграє 

провідну роль у формуванні творчої особистості молоді, у розширенні знань 

про культурно-історичну, морально-духовну спадщину свого народу. 

Виховання мистецької молоді засобами традиційного декоративно-

прикладного мистецтва спрямоване на формування у студента 

загальнолюдських цінностей, національної самосвідомості, поваги до 

історичного минулого, усвідомленого збереження та примноження духовних 

і мистецьких цінностей. Відтак, на сьогодні декоративно-прикладне 

мистецтво є важливим складником системи художньої освіти, постійно 

зростає зацікавлення до нього: організовуються курси підвищення 

кваліфікації вчителів з питань народного мистецтва та народознавства, 

створюються та відновлюються гуртки і студії різних видів народної 

творчості. Також у вищих навчальних закладах відкриваються нові 

факультети мистецького спрямування, де студенти вивчають традиційне 

народне мистецтво та його різновиди, знайомляться з творчістю сучасних 

майстрів свого краю. 

Етнокультура народу передбачає особливий підхід до естетичного 

виховання та формування естетичної культури. У даному випадку принципи 

гуманності, гармонії й краси втілює художньо-творча діяльність людини. 

Таким чином, кінцевим результатом художньої діяльності є образотворче й 

декоративно-прикладне мистецтво, що є тим середовищем, що формує 

почуття прекрасного. Тобто у площині образотворчості мета естетичного 

виховання та формування естетичної культури. Доцільно згадати, що давні 

уявлення про виховання закладені в підвалинах народної педагогіки 

(етнопедагогіки). Від особливостей етнічної групи або окремо взятого 

регіону методи і засоби досягнення завдань навчально-виховного процесу 

мають свої відмінності. Зокрема, на теренах Північно-Східної України 

народною педагогікою заохочувалось вимогливе ставлення до дітей та 

молоді, проте засуджувалося жорстоке ставлення до вихованців. Формування 

здатності розуміти мистецтво відбувалося шляхом долучення дитини до 
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активної художньо-творчої діяльності: створення виробів декоративно-

ужиткового мистецтва. Таким чином естетичне виховання органічно 

поєдналося із трудовим під час праці, організації побуту, виготовлення та 

(чи) оздоблення побутових речей [13]. 

Слід зазначити, що підвалини української етнопедагогіки закладені у 

народній педагогіці Київської Русі. Саме тому для історико-педагогічного 

вивчення форм виховання та навчання дітей та молоді важливим є вивчення 

традицій педагогіки східних слов’ян, як свідчать численні наукові 

дослідження, що зумовило загальний напрям розвитку вітчизняної 

етнопедагогіки [18]. З упровадженням християнства на теренах Північно-

Східної України за візантійським обрядом відбулися певні зміни світогляду, 

що не змогло не відобразитися на культурі та естетично-духовній 

наповненості народу. За влучним висловом О. Воропая: «зустріч Візантії з 

Україною – це не була зустріч бідного з багатим; це була зустріч якщо не 

рівних, то близьких потугою, але різних характером культур» [3]. Доцільно 

зауважити, що у народній педагогіці Північно-Східної України цінували 

освіченість та, особливо, християнську доброчесність. Таким чином, 

прийняття християнства доповнило традиції української культури і 

етнопедагогіки, збагативши їх новими духовними цінностями. Варто 

зазначити, що в музейних збірках можемо спостерігати, як ознаки 

дохристиянської та християнської орнаментики мирно поєдналися в 

художніх творах. Нині вже досить важко відшукати межі, що відділяють 

староукраїнське й християнське, що з плином часу поєдналися з нашими 

традиційними звичаями та обрядами [12]. 

Варто нагадати, що у вітчизняній педагогічній спадщині традиції 

естетичного виховання охоплюють, власне, всю систему виховання 

особистості. На думку Г. Лозко, одним з основних принципів виховання 

етнокультури є природовідповідність, що полягає у сприйнятті людиною 

себе як частини світу живої природи. Отже, завданням естетичного 

виховання є налагодження гармонійних стосунків людини з природою. 
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Велику увагу авторка приділила у цьому зв’язку вивченню природних 

прикмет і вірувань [12]. 

А. Дорога у своєму дослідженні, присвяченому вивченню естетичних 

традицій української культури, зазначила: «Первісні смислові значення 

народної педагогіки у справі естетичного виховання мають історичну 

тяглість» [7, с. 22−23]. Як запевняє Л. Стеценко, «візуальна культура» для 

сучасної людини впорядковує певну систему образів, що впливають на 

фізичне та духовне життя. Безперечно, візуальна, естетична культура впливає 

на формування особистості студентської молоді, спрямовує її духовні 

пошуки і прагнення до творчої самореалізації в мистецтві [19]. Відтак, 

вищеозначене вказує на той факт, що існує потреба глибокого вивчення 

особливостей регіональних процесів розвитку декоративно-прикладного 

мистецтва у Північно-Східній Україні другої половини ХІХ − початку ХХ 

століття задля використання їх особливостей у сучасному навчально-

виховному процесі фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва, що відповідатимуть вимогам часу. 

У сучасній мистецькій освіті без звернення до духовних основ 

народного мистецтва, до його зв’язків з природою, фольклором, побутом 

неможливо будувати навчально-виховний процес. Адже, звертаючись до 

традиційного декоративно-прикладного мистецтва свого регіону, в науково-

творчій та навчально-виховній роботі зі студентами можемо формувати 

художню етнокультуру студентів, розуміння національної ідентичності. У 

цьому процесі вагому роль відведено національно-патріотичному вихованню, 

яке має на меті виховати творчу особистість, формувати в неї 

загальнолюдські цінності, патріотичну самосвідомість, повагу до 

традиційного народного мистецтва, здатність зберегти, примножити та 

передати матеріально-духовні надбання свого краю майбутнім поколінням. 

Для реалізації окресленої мети слід застосувати такі засоби: рідна мова, 

традиційне народне мистецтво, історія краю, краєзнавство, символіка, звичаї 
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та обряди, народні прикмети та вірування, природа рідного краю [5; 2; 5; 7; 

8; 10; 11]. 

Важливу роль у вищеозначеному переліку відіграє традиційне 

декоративно-прикладне мистецтво рідного краю, у даному випадку – 

культурно-мистецька спадщина Північно-Східної України другої половини 

ХІХ – початку ХХ століття. 

Зрозуміло, що професійне становлення майбутнього вчителя 

відбувається у взаємозв’язку з особистим розвитком. Тому становлення 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як творчої особистості є 

невіддільною складовою розвитку його професіоналізму з використанням 

знань та розуміння суті традиційності мистецтва свого регіону. Завдання 

педагогів полягає в тому, щоб не лише передати свої знання та досвід і 

ознайомити студентів з художньою спадщиною майстрів Північно-Східної 

України ХІХ – початку ХХ століття, а залучити творчу молодь до 

відродження, збереження та подальшого розвитку народного мистецтва 

рідного краю на основі традиційності, оскільки традиційність народного 

мистецтва – один із провідних його чинників. На відміну від творчості 

професійних художників, де індивідуальність автора є вирішальним 

фактором успіху, в народному мистецтві основою є традиція, яка ґрунтується 

на досягненні колективної творчості поколінь. Прояви цієї колективності 

спостерігаємо у художніх творах майстрів різних видів декоративно-

прикладного мистецтва Північно-Східної України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття: у вишивці, вибійці, писанкарстві, витинанні, 

художньому різьбленні по дереву тощо. Таким чином, якщо в професійному 

мистецтві велику роль відіграє новаторський пошук, то в народному 

мистецтві, навпаки, важливим залишається дотримання канонів, які 

винайдені, виважені та апробовані майстрами протягом багатьох поколінь. 

Тому випробуваний часом художньо-естетичний досвід відшліфував основні 

елементи традиційної художньої форми і «відсіяв» у процесі художньо-

естетичного відбору все випадкове, маловиразне, невдале. Важливо 
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наголосити на тому, що традиційність народного мистецтва минулого 

залишається основою і для творчості сучасних митців. 

Для студентів відділення «Образотворче мистецтво» Сумського 

педагогічного університету впроваджено профільний навчальний курс 

«Декоративно-прикладне мистецтво» з практикумом у навчальних 

майстернях, розділом якого, на наше глибоке переконання, має бути 

традиційне мистецтво Північно-Східної України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття. Творча група студентів Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, об‘єднаних повагою до 

народної творчості, працює над дослідженням традиційних видів народної 

творчості вищеозначеного регіону, зокрема, Слобожанщини. В першу чергу 

це знайомство із провідними майстрами краю, зустрічі, бесіди, відвідування 

творчих майстерень, художніх виставок, дослідження творчості митців тощо. 

Варто зазначити, що у розвитку творчих здібностей студента вагоме 

місце займає знайомство з музейними пам‘ятками. Долучаючи студентів до 

дослідницької роботи, важливо проводити заняття на базі музею. Так, заняття 

в Сумському художньому та Сумському краєзнавчому музеях мають не 

тільки пізнавальний характер: вони сприяють вихованню патріотизму та 

розвитку художніх смаків. Під час проходження курсу «Музейна практика» 

майбутні вчителі образотворчого мистецтва мають можливість ознайомитися 

з експозицією відділу декоративноприкладного мистецтва, а також із 

творами, які зберігаються у фондах музеїв. Крім того, студенти відвідують 

семінари, лекції мистецтвознавців, працівників музею, що присвячені 

народним промислам Північно-Східної України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття. Так, у Сумському краєзнавчому музеї студенти мають 

можливість ознайомитися зі зразками традиційного мистецтва 

досліджуваного періоду в експозиції музею, зокрема із колекцією чоловічого 

та жіночого вбрання, кролевецькими рушниками, розмальованими та з 

кованим оздобленням скринями, зразками вибійчаних тканин і дошками для 

вибійки, тканими убрусами, різьбленням із дерева, меблями, вишивкою, 
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керамічними, порцеляновими та скляними гутними виробами, 

фрагментами волокитинського фарфору, плетінням із соломи та лози тощо. 

Експозиція музею є свідченням того, що найбільш поширеними в Північно-

Східному регіоні України в досліджуваний період були такі види 

декоративноприкладного мистецтва, як-от: художнє ткацтво, вишивка, 

вибійка, традиційне вбрання, декоративний розпис, художнє скло, народна 

кераміка, художня обробка дерева, плетіння із природних матеріалів. 

Як наголошує О. Гевко, вивчення різновидів традиційного народного 

мистецтва свого краю є необхідною умовою свідомого й творчого підходу 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до культурної спадщини свого 

народу [5]. Проте у процесі навчання студентам важливо уникати 

механічного засвоєння художніх технік, адже такі вироби набудуть тільки 

прикрашального змісту, втратять зв’язок з народними традиціями. 

Вирішенню цього важливого навчального завдання та вихованню художньої 

етнокультури студентів засобами декоративно-прикладного мистецтва 

Північно-Східної України підпорядковані складові навчальної дисципліни 

«Мистецтво регіону» Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка: 

 виконувати розробки методичних рекомендацій, посібників, 

підручників з висвітленням особливостей розвитку декоративно-прикладного 

мистецтва Північно-Східної України; 

 здійснювати проведення індивідуальних та факультативних занять з 

теорії та практики навчання різновидів декоративно-прикладного мистецтва 

Північно-Східної України; 

 організовувати науково-практичні студентські та викладацькі 

конференції різних рівнів за проблематикою розвитку мистецької освіти 

регіону; 
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 залучати студентів до участі в художніх виставках творів 

декоративно-прикладного мистецтва різних рівнів – університетських, 

міських, обласних, регіональних, всеукраїнських, міжнародних; 

 долучати студентів до участі у культурно-мистецьких заходах 

України та свого регіону – конкурсах, народних святах, фольклорних 

фестивалях тощо; 

 знайомити творчу молодь із діяльністю осередку Національної спілки 

майстрів народної творчості України – знайомство із провідними майстрами 

свого регіону, зустрічі, бесіди, відвідування творчих майстерень, 

дослідження творчості митців краю, 

 залучати студентів до участі у проведенні майстер-класів з різновидів 

декоративно-прикладного мистецтва свого регіону – переймати досвід 

провідних майстрів краю та демонструвати власні практичні вміння та 

навички; 

 організовувати відвідування художнього та краєзнавчого музеїв міста 

– знайомство з експозиціями відділу декоративно-прикладного мистецтва, з 

творами, які зберігаються у фондах музеїв, відвідування семінарів, лекцій 

мистецтвознавців – наукових працівників музеїв, що присвячені народним 

художнім промислам Північно-Східної України; 

 проводити зустрічі з видатними діячами культури, освіти, науки 

свого регіону; 

 залучати активних студентів до участі у роботі науково-творчих груп 

– провадити дослідницьку науково-творчу діяльність;

  здійснювати керівництво виконанням курсових робіт з 

використанням краєзнавчого дослідження та створенням дипломних робіт, 

присвячених одному із видів декоративно-прикладного мистецтва Північно-

Східної України. 

У цьому зв’язку слід відзначити творчо обдаровану молодь, яка 

відчуває потребу в поглибленому вивченні декоративно-прикладного 
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мистецтва свого регіону. Саме ці студенти є активними в проведенні 

наукової, навчально-творчої та виховної роботи, проявляють ініціативу та 

самостійність у підготовці до культурно-мистецьких заходів, у дослідницькій 

роботі, при виконанні своїх творчих робіт. 

У процесі підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

сучасної вищої школи дуже важливо дати студентам уявлення про 

особливості різних видів декоративно-прикладного мистецтва свого краю: 

вишивку, ткацтво, писанкарство, кераміку тощо. У цьому контексті слід 

зазначити, що одним із найважливіших інструментів у руках творчої 

особистості в декоративно-прикладному мистецтві є оволодіння 

практичними навичками в роботі із природними матеріалами [21, с. 54]. Курс 

«Мистецтво регіону» тісно пов’язаний із предметом «Декоративно-

прикладне мистецтво» і дає можливість студентам удосконалити свої 

теоретичні знання в галузі декоративно-прикладного мистецтва й розширити 

коло практичних навичок та вмінь, розвивати свій творчий потенціал, 

пізнавати та вдосконалювати прийоми роботи у різних видах традиційного 

народного мистецтва. 

Зазначимо, що важливо ознайомити учнів із відомостями про історію 

розвитку та побутування окремих видів мистецтва, про їх стилістичні 

особливості та технологічні прийоми, надати методичні рекомендації щодо 

застосування сировини, інструментів, матеріалів для виконання практичних 

завдань із навчальної програми, необхідно доповнити інформацію схемами 

елементів орнаментації та мотивів, малюнками й термінологічним 

словником. 

Наприклад, пізнавальними і цікавими, на наш погляд, є матеріали 

стосовно гутницького ремесла на Слобожанщині, адже перша згадка про гути 

на Лівобережній Україні XVII століття безпосередньо стосується саме 

нашого краю – це була Грузька гута (нині с. Грузьке Кролевецького району), 

збудована ніжинським жителем Дубоносом. Не маючи досить коштів на 

організацію виробництва, він запросив собі в компаньйони шурина гетьмана 
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Самойловича – Захарія Голуба, а той уже в 1667 році став повновладним 

господарем гути. З дозволу ніжинського полковника він збудував при гуті 

слободу і хутір та заселив їх. Принагідно зазначимо цікаві відомості, що 

стосуються гути в селі Стара Гута Середино-Будського району, яку заснував 

Василь Леонтійович Кочубей на рубежі XVIІ – XVIII століть (1640 – 1708 

рр.). Тут була «скляна фабрика» з однією піччю, де виготовлялось скло 

різного сорту в зимовий час. Влітку ж виробництво тимчасово припинялося. 

В «Описі Новгород-Сіверського намісництва 1779 – 1781 року» скляний 

завод у Старій Гуті не згадувався. Але майже через століття вже Аркадій 

Васильович Кочубей (1790 – 1878 рр.) знову має тут скляний завод на 2 печі, 

де працювали 42 робітники. Дослідження підтвердило існування в цьому селі 

двох заводів: стара гута – у центрі села, що неподалік від Кочубеєвого 

будинку і нова гута – за межами села, в лісі. При порівнянні залишків скла, 

які знаходилися на місцях існування двох гут з‘ясувалося, що скло з лісу 

пізнішого походження. Денця пляшок таврувалися, на жаль, жодної цілої 

посудини розкопати не вдалося. У кінці XIX століття гутництво на Сумщині, 

не витримуючи конкуренції з великими капіталістичними виробництвами, 

поступово згасало, проте, як зазначає мистецтвознавець Сумського 

художнього музею імені Никанора Онацького Л. Федевич, до цього часу 

залишилося багато сіл, що зберігають назви, пов‘язані з виробництвом скла – 

с. Гутка Глухівського району, с. Гутка Ямпільського, с. Стара Гута Середино-

Будського, с. Гути Конотопського та с. Гутище Кролевецького районів. Були 

гути не лише на Поліссі, але й у Лебединському та Охтирському районах 

Сумщини [22]. 

В експозиції Сумського художнього музею імені Никанора Онацького є 

колекція волокитинського фарфору. Походження її тісно пов‘язано з нашим 

краєм, з його самобутнім декоративно-прикладним мистецтвом. Початок 

виробництва фарфору на Сумщині припадає на 1839 рік, коли в селі 

Волокитиному тодішнього Глухівського повіту (нині Путивльського району) 

місцевий поміщик A. Миклашевський заснував завод. Волокитине ще 1688 
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року за універсалом гетьмана Мазепи стало власністю Стародубського 

полковника, вихідця з Польщі, Михайла Миклашевського, від якого пізніше 

й перейшло в спадщину до його нащадка – A. Миклашевського. Ідея 

виробництва фарфору саме на цих землях була не випадковою. Глухівський 

каолін, так звана «глухівка», що видобувався в сусідньому селі Полошки, 

вважався кращою в Росії сировиною для фарфорового виробництва. Його 

чистота, відсутність забарвлюваних домішок, особлива пластичність 

позбавили необхідності додавати в каолін інші види глини. Всі ці високі 

якості «глухівки» дозволяли одержувати фарфор не менше виняткової 

прозорості та білизни, але й спрощували та здешевлювали процес його 

виготовлення. Глухівський каолін використовувався для виробництва фаянсу 

та фарфору на московських, тверських, петербурзьких та інших заводах, а 

також експортувався за кордон. Розуміючи велику прибутковість 

виробництва, A. Миклашевський прагнув поставити його на європейський 

манір. З цією метою він запросив із Франції досвідченого техніка-кераміста 

Августа Д‘арта, який керував заводом до 1851 року. Згодом його 

наступником став талановитий майстер з місцевих кріпаків, ім‘я якого, на 

жаль, не збереглося. 

Після скасування кріпосного права 1861 року А. Миклашевський не 

зумів реорганізувати підприємство на капіталістичних засадах, і в 1862 році 

завод припинив виробництво. Лише 21 рік проіснував фарфоровий завод у 

Волокитиному, але мистецтво, створене його майстрами, залишило вагомий 

слід у розвитку національної культури, вражаючи й сьогодні своєю 

самобутністю. Вази, столові та чайні сервізи, хатній посуд, скульптура, рами 

для картин, ікон і дзеркал, люстри, свічники, чорнильні прилади, різні 

архітектурні деталі: плитки, декоративні наріжники, колони – ось далеко не 

повний перелік виробів волокитинських майстрів фарфору. На початку своєї 

діяльності Волокитинський завод наслідував зразки західноєвропейської 

порцеляни. Це пояснюється тим, що більшість виробів відбивала смаки, перш 

за все, самого А. Миклашевського. До того ж довгий час керував 
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виробництвом французький майстер А. Д‘арт. Перехід на виробництво 

місцевих народних майстрів-кріпаків змінив художнє оформлення виробів: 

складні форми, рельєфний у вигляді завитків орнамент, пишне золоте 

оздоблення, важкі композиції з квітів, ягід, листя. Це, перш за все – данина 

моді, прагнення знайти багатого покупця. У колекціях Сумських музеїв 

знаходиться чимало таких виробів. Відбиваючи художні тенденції 

аристократії, вони мало чим відрізняються від західноєвропейського 

фарфору ХІХ століття [22]. 

У підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва одним із 

чинників навчального процесу є використання елементів мистецтвознавчого 

аналізу творів декоративно-прикладного мистецтва. У цьому контексті 

вважаємо доцільним навести приклад описів деяких виробів цього промислу, 

для кращого розуміння високої майстерності митців означеного періоду. Так, 

показовою є біла з позолотою ваза на широкій складній ніжці, корпус її, 

звужений посередині, біля вінців переходить у складні рельєфи та завитки з 

чотирма отворами. Дві ручки-лебеді з похиленими голівками ефектно 

доповнюють і завершують витонченість малюнка вази в цілому. Композиція 

вази задумана у формі плетінки. Хвилястий кінець ніжки, пофарбований у 

чорний колір, контрастує з білим корпусом вази; важкі гірлянди літніх 

фруктів, квітів, мало гармонують з композиційним задумом роботи. 

Варто зазначити, що у 50-х роках ХІХ століття, з приходом на 

виробництво «домашніх» майстрів, продукція заводу дещо змінилася, почали 

виробляти посуд більш простих форм, простішою стала і композиція 

розписів, у ній з‘явилися мотиви українського народного малюнку. 

Прикладом може служити простий за формою білий глечик з ручкою, на якій 

контурно зображене листя. У цей час було створено також низку скульптур, 

зокрема: «Бібліофіл», скульптура французької дівчини у національному одязі 

тощо. Із 130 кріпосних майстрів відомі імена: П. Алексєєв, С. Антипов, Є. 

Борисов, К. Зот, В. Калева, А. Кочурга, К. Лобов, І. Сержанов, Ф. Петруся, В. 

Смик, Г. Шебалітінов та інші [22]. Проте, всі, хто створював волокитинський 
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фарфор, житимуть у його самобутньому мистецтві так само, як і майстри 

лозоплетіння із с. Боромля Харківської губернії Сумського повіту другої 

половини ХІХ століття. 

Розвитку плетіння із природних матеріалів у вищезгаданому с. Боромля 

(нині Сумської області) сприяла наявність у достатній кількості матеріалу. 

Для знайомства студентів зі специфічними особливостями цього виду 

народного ремесла важливим є методичний аспект для кращого розуміння 

роботи з природними матеріалами. Наведемо приклад. Міцні й гнучкі 

саджанці горіха використовувались для плетіння тинів, лоза – для 

виготовлення кошиків, бочок, меблів та ін. З соломи виготовляли бочки для 

зерна, килимки (мати) для господарських потреб, головні убори, а з рогозу 

плели килимки під ноги та на стіни, полотна для решіт, пантофель тощо. 

Віками нагромаджувались технічні прийоми обробки матеріалу для плетіння, 

уміння використовувати його практичні можливості та художні особливості. 

Цікаво, що прути лози наші майстри збирали протягом цілого року. Весняно-

літню заготівлю проводили у так званий соковий, або вегетаційний період на 

початку росту прута, коли розпускаються бруньки, або влітку в кінці його 

росту, а осінньо-зимове заготовлення – після повного визрівання прута. Прут, 

зрізаний у весняно-літній період, легко очищається від кори без додаткової 

обробки. Обкорований прут має гарну молочно-білу поверхню, світлішу, ніж 

у прута осінньо-зимової заготовки, але деревина в цей час ще не досягає 

достатньої і рівномірної зрілості, тому заготовляти прути краще в осінньо-

зимовий період. Це робили після того, як листя рівномірно пожовкло і 

почало опадати. 

Таким чином, вироби майстрів Північно-Східного регіону України 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття досліджуваного періоду, які 

маємо можливість бачити у відділах декоративного мистецтва Сумського 

обласного художнього та Сумського краєзнавчого музеїв свідчать про велику 

майстерність і високий рівень художньої культури майстрів нашого краю. 
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Необхідно підкреслити, що важливими для навчально-виховного 

процесу є краєзнавчі матеріали про регіональні особливості художніх 

промислів Північно-Східної України досліджуваного періоду, а саме: 

кролевецькі ткані рушники, охтирські плахти та вишиті кожухи, художня 

обробка деревини на Шосткинщині, боромлянське лозоплетіння, коцарство 

Харківщини, глинська та межиріцька кераміка, волокитинська та будянська 

порцеляна, гутне скло тощо. 

Студенти творчої групи беруть участь у проведенні «майстер-класів» 

при Сумському осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України, де митці Сумщини діляться із творчою молоддю секретами своєї 

майстерності. Вивчення традиційних видів художніх ремесел свого регіону є 

необхідною умовою свідомого й творчого підходу майбутніх вчителів до 

художньої спадщини свого народу, а також усвідомлення значення 

декоративно-прикладного мистецтва в духовному і матеріальному житті 

суспільства. Творча молодь повинна знайомитися зі звичаями свого краю, з 

діяльністю майстрів народної творчості, вивчати основи їхньої майстерності, 

замальовувати та фотографувати їх вироби. Важливим у дослідницькій 

роботі студента є вміння зробити художній аналіз виробу за такими 

складниками: композиційна побудова; орнаментальні мотиви; техніка 

виконання; колористичні поєднання; матеріал; розміри. 

Разом з тим зазначимо, що традиція виготовлення виродів 

декоративно-прикладного мистецтва – це ще й школа художніх технік, тому 

студенти постійно працюють над освоєнням і вдосконаленням технік і 

практичних навичок різних видів народного мистецтва і створення своїх 

творчих робіт на основі традиційних мотивів регіону. Свої вироби студенти 

Сумського педагогічного університету демонструють на міських, обласних, 

регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних художніх виставках. Це є 

потужним стимулом до подальшого вдосконалення своєї майстерності. 

Розкриттю творчих здібностей студентів сприяє також участь у культурно-
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мистецьких заходах – конкурсах, народних святах, фольклорних 

фестивалях тощо. 

Вагомими складниками традиційного народного мистецтва є матеріал, 

техніка виконання та принцип художнього вирішення образу. У процесі 

навчання важливо уникати механічного засвоєння художніх технік, оскільки 

такі вироби носять тільки прикрашальний характер, втрачаючи зв‘язок із 

народними традиціями. Саме тому майбутні вчителі образотворчого 

мистецтва вивчають джерела розвитку місцевих художніх промислів. 

Замальовки та начерки найбільш виразних орнаментальних мотивів, 

сюжетно-тематичних композицій різних видів традиційного народного 

мистецтва – це та основа, на якій студент у подальшому створюватиме власні 

композиції. Студент повинен розуміти послідовність створення певного 

орнаментального мотиву, відчувати його зв‘язок із природою, традиціями 

регіону, звернути увагу на характерні особливості орнаменту. Під час 

виконання практичних завдань студенти повинні не просто копіювати зразки, 

а, використовуючи традиційні елементи, орнаментальні мотиви, форми 

виробів місцевих майстрів народної творчості, компонувати і трактувати їх 

по-своєму. 

Для практичних занять дуже важливим є розвивати у студентів 

здатність сприймати і цінувати не тільки роботи майстрів, а й навколишню 

природу. Цьому сприяють проведення занять на природі – «Пленер», під час 

яких студенти виконують начерки та замальовки різних об‘єктів природи. Це 

допомагає глибше зрозуміти походження декоративних форм, а, також, 

розкриває можливості їх застосування в майбутній творчій діяльності. У 

процесі створення декоративної композиції студент націлений не тільки на 

відтворення уже відомих мотивів, а й на створення нових художніх образів, 

використовуючи спостереження і замальовки навколишнього рослинного та 

тваринного світу. Безпосередня робота з матеріалом допомагає студентам 

розвивати відчуття композиційних законів створення декоративних виробів, 

що має важливе значення для втілення художнього задуму. Оволодівши 
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техніками та технічними прийомами, відчуттям матеріалу, принципами 

композиційної побудови, гармонійним поєднанням кольорів, студенти 

здобувають великі можливості для самореалізації, для утвердження свого 

бачення та розуміння прекрасного. 

Застосування знань і умінь майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва найбільш яскраво проявляється під час проходження «Виробничої 

педагогічної практики» на базі загальноосвітніх шкіл міста. На своїх уроках 

студенти-практиканти знайомлять школярів із різними видами художніх 

ремесел, зокрема, з декоративно-ужитковим мистецтвом Північно-Східної 

України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Позитивним є те, що 

майбутні вчителі, маючи досвід створення виробів різних видів декоративно-

прикладного мистецтва, використовують як наочність, крім репродукцій 

творів відомих майстрів, свої власні творчі роботи, і тим самим заохочують 

учнів до творчого процесу. 

Неодноразово студенти науково-творчої групи Навчально-наукового 

інституту культури і мистецтв брали участь у Всеукраїнських та 

Міжнародних виставках-конкурсах та фестивалях образотворчості. Так, 

лауреатами Міжнародного фестивалю дитячо-молодіжної творчості та 

педагогічних інновацій «Кубок України з художньої творчості» (Київ, 2017) 

стали: Губська Оксана за вишитий кумачевий рушник білими нитками муліне 

по червоному тлу «Ой у гаю, гаю квітів є багато…» нагороджена золотою 

медаллю і дипломом першого ступеня; Демченко Катерина за конкурсну 

роботу «Лісова пісня» у техніці розпису на тканині відзначена золотою 

медаллю і дипломом першого ступеня; Харченко Анжеліка отримала срібну 

медаль і диплом другого ступеня за конкурсну роботу «Зустріч на 

Великдень» у техніці художнього розпису по тканині. Варто згадати участь 

вихованців науково-творчої групи у ХVІ Міжнародному конкурсі молодих 

дизайнерів «Печерські каштани» (Київ, 2016), де студенти Сумського 

державного педагогічного університету були відзначені грамотами: 

Кальченко Олеся за перше місце в номінації «Батик» (розпис на тканині) «А 
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вітер коси розпліта…»; Савісько Юлія за третє місце в номінації 

«Печворк» (клаптикова техніка), панно «Моя Україна»; Сахно Ганна за третє 

місце в номінації «Вишивка», панно «Пташиний передзвін». Серед 

переможців ХІV Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-молодіжної 

творчості та педагогічних інновацій, що відбувся у Києві у Центральному 

будинку художника Національної спілки художників України роботи 

студентів науково-творчої групи з декоративно-прикладного мистецтва у 

конкурсі художнього текстилю (Київ, 2018): Губська Оксана здобула 

перемогу в номінації «Конкурс ляльки та іграшки» за творчу роботу 

«Лялькаманекен у весільному вбранні дівчини (Слобожанщина, друга 

половина ХІХ століття)» і отримала золоту медаль і диплом першого 

ступеня; Харченко Анжеліка в номінації «Вишивка» за скатертину, гаптовану 

срібними нитками по оксамиту «Срібний дзвін» отримала золоту медаль і 

диплом першого ступеня; Демченко Катерина у номінації «Батик» за 

конкурсну роботу «Синій птах моїх мрій» отримала золоту медаль і диплом 

першого ступеня; Бойченко Ганна в номінації «Батик» за конкурсну роботу 

«Берегиня» нагороджена срібною медаллю і дипломом другого ступеня. 

Вважаємо доцільним згадати активних членів навчально-творчої групи, 

що досліджували традиційне мистецтво Північно-Східної України, 

випускників Навчально-наукового інституту культури і мистецтв, які нині є 

майстрами декоративно-прикладного мистецтва і членами Сумського 

осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України; їхні 

творчі роботи неодноразово експонувалися на виставках різних рівнів і нині 

знаходяться у фондах Сумського художнього музею імені Никанора 

Онацького. Це викладачі-практики й керівники гуртків та студій 

декоративно-прикладного мистецтва, що виховують дітей та молодь на 

засадах етно-педагогіки і поваги до мистецтва свого регіону: Ярцова Любов − 

майстер витинанки та писанкарства, завуч Сумської дитячої художньої 

школи імені М. Г. Лисенка, викладач мистецьких дисциплін, Тимченко 

Людмила − майстер художнього розпису, керівник гуртка декоративної 
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творчості Сумського палацу дітей та юнацтва, Кушнір Ганна − майстер 

витинанки та писанкарства, керівник гуртка декоративної творчості 

Сумського палацу дітей та юнацтва), Тернова Наталія (майстер писанкарства, 

викладач Тростянецької художньої школи Сумської області та інші. 

Як наголошує Б. Тимків, вагоме місце у розвитку творчих здібностей 

студента посідає знайомство з музейними пам’ятками [21, с. 55]. У зв’язку з 

цим твердженням доречно буде відзначити, що у роботі науково-творчої 

групи склалися дружні стосунки із науковцями Сумського художнього 

музею. Завдяки підтримці науковців-мистецтвознавців майбутні вчителі 

образотворчого мистецтва мають можливість не тільки ознайомитися з 

експозицією відділу декоративно-прикладного мистецтва, а також і з 

творами, які зберігаються у фондах музею. Крім цього, студенти творчої 

групи систематично відвідують семінари, лекції провідних мистецтвознавців 

– наукових працівників музею, присвячені народним художнім промислам 

Північно-Східної України, зокрема другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття. Вивчення різновидів традиційного народного мистецтва регіону 

(завдяки спільній діяльності з музейними працівниками) сприяло розвитку 

мистецької творчості студентів, розширило можливості реалізації 

самовираження та самовдосконалення в практичній художній діяльності. 

Згідно із твердженням О. Отич людина створює навколо себе своєрідне 

естетичне поле, що виявляється в естетиці її побуту, у високому мистецькому 

рівні її професійної діяльності [16]. 

У контексті досліджуваної проблеми слід згадати художні техніки, з 

якими ознайомилися студенти в Сумському музеї і якими практично 

оволоділи на заняттях з курсу «Мистецтво регіону». У вишивці – це мережки 

з настилом та прутиком через чисницю. Кращими роботами в цій техніці є 

панно Сахно Ганни. В основі композиційного вирішення стилізований 

зооморфний мотив у вигляді симетрично розташованих птахів. Настил 

виконаний грубою ниткою, виглядає рельєфно та пастозно на мерехтливому 

тлі мережки. Заслуговує на увагу вишита складними мережками чоловіча 
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сорочка білим по білому Москаленко Лілії. Вишивка займає велику площу 

пазухи, використані також допоміжні шви – зубцювання, рубцювання, 

змережування тощо. Орнамент – геометричний мотив. Простий силует 

чітких, легко зрозумілих форм надає узорам монументальності. Основний 

прийом – це статичний ритм згеометризованих елементів. 

Особливістю вишивки Північно-Східного регіону України другої 

половини ХІХ століття є так звані «кумачеві» рушники: вишивка 

виконується білими нитками по червоному полю рушника. Такими 

кольорами вишила свій рушник Губська Оксана. Він був неодноразово 

представлений на виставках та фестивалях народної творчості. Робота 

виконана тамбурним швом – це один із швів по вільному контуру. Характер 

узору – вибагливий рослинний орнамент, уплетений у безкінечний ланцюг, в 

якому одні деталі елементів виступають частинами інших. Цікавою є 

колекція писанок-мальованок Ганни Гончаренко на тему «Церкви мого 

міста». У колекції відтворені мініатюрні зображення храмів міста Суми. 

Студенти творчої групи із задоволенням присвячують науково-

дослідну роботу декоративно-прикладному мистецтву Північно-Східної 

України ХІХ – початку ХХ століття. Це і курсові роботи з дисципліни 

«Методика викладання образотворчого мистецтва», і дипломні проекти, і 

магістерські наукові дослідження. 

Важливо акцентувати увагу на тому, що серйозним випробовуванням 

для майбутнього художника-педагога є виставкова діяльність. Студенти, 

майбутні вчителі образотворчого мистецтва, є постійними учасниками 

міських, обласних, регіональних та всеукраїнських художніх виставок, що є 

потужним стимулом до подальшого вдосконалення своєї майстерності. 

Розкриттю творчих здібностей студентів сприяє також участь у культурно-

мистецьких заходах – конкурсах, народних святах, фольклорних фестивалях 

тощо. 

Відтак, виставки виробів декоративно-прикладного мистецтва членів 

науково-творчої групи демонструють високий творчий потенціал 
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студентської молоді, яка вивчає традиційне народне мистецтво свого краю 

і втілює здобуті знання в практичній діяльності. 

Отже, з вищенаведених фактів робимо висновки: 

 по-перше, вивчення декоративно-прикладного мистецтва Північно-

Східної України відіграє велику роль у формуванні художньої етнокультури 

студента, у розширенні знань про культурно-історичну, морально-духовну 

спадщину свого народу; 

 по-друге, використання елементів декоративно-прикладного 

мистецтва Північно-Східної України другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття вдосконалює практичні навички та вміння студентів у художньо-

творчій діяльності, тим самим спонукає студентів до практичної участі у 

розвитку мистецтва свого краю; 

 по-третє, дослідження особливостей різновидів декоративного 

мистецтва означеного регіону сприяє збереженню унікальних зразків та 

створенню нових виробів з дотриманням традиційності. 

Оволодіння національними духовними та мистецькими цінностями 

свого народу – це важливі чинники національного виховання молоді, без 

якого неможливе збереження історичної пам‘яті та розвиток духовності. 

Теоретичне та практичне оволодіння засобами декоративно-прикладного 

мистецтва є надійним ґрунтом формування у студентів патріотичних 

почуттів, національної самосвідомості, готовності до продовження духовних 

і мистецьких традицій свого народу. Отже, вивчення декоративно-

прикладного мистецтва Північно-Східної України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття сприяє: 

− усвідомленню й осмисленню учнями інформації про наш рідний 

край, про творчість майстрів минулого й сьогодення; 

− розвитку дітей та молоді як творчих, національно-свідомих 

особистостей, яким серед загальнолюдських цінностей властиві національна 

духовна культура та патріотичні почуття; 
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− вихованню поваги до народних звичаїв, традицій, до національної 

культури українського народу загалом; 

− позитивному впливу на естетичний розвиток молоді. 

У цьому контексті важливо показати способи залучення молоді до 

вивчення витоків національної культури, розширити та поглибити знання про 

історію, традиції народного мистецтва, його символіку, прилади, матеріали 

та техніки виконання виробів, що належать до різних видів декоративно-

прикладного мистецтва, а також ознайомити із творчістю провідних майстрів 

свого краю. 

Таким чином, маємо підстави стверджувати, що одним із 

найважливіших завдань вивчення декоративно-прикладного мистецтва 

Північно-Східної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття у 

вищій школі є формування в молоді загальнолюдських цінностей, виховання 

здатності художньо-творчого самовираження та самоздійснення в практичній 

діяльності. Саме тому вивчення декоративно-прикладного мистецтва свого 

регіону спрямоване на: 

− використання засобів декоративно-прикладного мистецтва в 

національно-патріотичному й естетичному вихованні особистості; 

− розширення знань молоді про культурно-мистецьку спадщину свого 

народу: про традиції, обряди, символіку, вірування, морально-етичні норми 

життя нашого народу; 

− засвоєння основних понять про різні види народного мистецтва; 

− підвищення рівня володіння різними техніками традиційного 

мистецтва та вміння самостійно виготовляти твори декоративно-прикладного 

мистецтва; 

− вміння застосовувати теоретичні знання в педагогічній практиці; 

− розвиток індивідуальних якостей творчої особистості; 

− вміння самостверджуватися і самореалізовуватися в практичній 

художній діяльності. 
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2.4. Особливості сприйняття кольору і дизайн одягу

Колір – одна з найбільш знакових характеристик костюму. Колір 

визначає образ костюму і формує естетичну цінність одягу. За допомогою 

кольору здійснюється емоційно-образний вплив на глядача. Сила кольору 

багато в чому полягає в його здатності «обійти» захисні механізми свідомості 

і діяти на підсвідомому рівні. Зважаючи на це, сучасна людина повинна знати 

і розуміти, як колір впливає на її організм і психіку, щоб краще орієнтуватися 

в навколишньому світі. Осмислення значення колірних переваг – ключ до 

самопізнання та самовираження, мова невербальної комунікації. 

Як елемент знакової системи костюму, колір є найбільш рухливим, бо 

зміна модних кольорів і їх поєднань відбувається постійно, в залежності від 

тенденцій сезону. Величезна кількість кольорових сполучень та, характерних 

для різних стилів і модних напрямів, візуально та в словесному описі, не 

дозволяють розібратися в їх розумінні, тому виникає необхідність у вивченні 

значення і психологічного впливу колірної складової під час підготовки 

дизайнера одягу.

Життя людини завжди було пов’язане з колірним сприйняттям. 

Кольорове оточення – природне явище, об’єктивна реальність. Милуючись 

веселкою – гігантською різнобарвною аркою, людина намагалася осягнути її 

природу, відтворити кольори, щоб прикрасити одяг і предмети побуту, 

використовувати колірні поєднання в малюнках. У міру розвитку людство 

накопичувало знання і відкривало нові закономірності з питань кольору. 

Було відмічено, що колір здатний не тільки привертати увагу, а й 

відштовхувати, впливати на самопочуття і працездатність, психіку і 

свідомість в протилежних значеннях. Кольором можна як лікувати так і 

шкодити здоров’ю.

Проблема сприйняття кольору і його впливу історично цікавила 

представників різних професій: філософів, фізиків, медиків, художників. 

Великий німецький поет Й. Гете вважав найбільшим своїм здобутком не 
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всесвітньо відомого «Фауста», а працю про колір. Не згодний з існуючою 

теорією І. Ньютона про світло і колір, він висунув свою, засновану на 

«чуттєво-моральному впливі кольорів». У дослідженні вперше ставиться 

питання про відповідність певним кольорам певних психічних реакцій – 

«окремі кольори викликають особливі душевні стани людини» [2, с 62]. 

Кольорові уподобання в одязі автор пов’язує з характером нації в цілому і 

окремої особистості зокрема. Гете розділяє кольори на «позитивні», 

«негативні» і «нейтральні», проводить паралель між колірною гармонією і 

гармонією психіки людини. Ці положення колірної теорії Гете передбачили 

результати експериментів психофізіолога С. Кравкова, які доводять зв’язок 

між колірним сприйняттям і діяльністю вегетативної нервової системи 

людини.

Кольорове оточення завжди мало величезне значення для гармонійного 

розвитку особистості людини і суспільства в цілому, що підкреслюється в 

багатьох сучасних публікаціях. У книзі американського автора С. Уейншенк 

«Сто головних принципів дизайну» наводяться результати колірного впливу 

на людину і, пов’язаної з ним реакції у різних груп населення, в залежності 

від професійної приналежності. Піднімаються питання колірного акценту і 

колірного оточення, а також простежуються серйозні відмінності в 

символічному значенні колірної складової, в залежності від того, в якій 

частині світу проводиться дослідження. Автор попереджає, один і той же 

колір може мати різне смислове навантаження, тому, щоб не потрапити в 

халепу, краще вивчити ці нюанси перш, ніж пропонувати свій дизайн людям 

інших культур [9, с. 14].

У дослідженні сучасного вченого І.І. Шевченка, позначаються 

інтегральні характеристики діяльності людини в контексті колірних констант 

культури, і колір характеризується як «інтерпретатор» особистості. Автор 

апелює до фундаментальних дослідження професора психології М. Люшера, 

який довів, що сприйняття кольору формувалося протягом тривалого 

історичного періоду в процесі життєдіяльності. До відкриттів Люшера так 
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само відноситься теорія про те, що ставлення до певних кольорів 

обумовлено характером життєдіяльності багатьох поколінь предків, які 

перебували в тому чи іншому емоційному стані [5]. У свою чергу, 

І.І. Шевченко, спираючись на результати своїх досліджень, вважає, що 

ставлення до кольору завжди обумовлено лише емоційною реакцією. Автор 

стверджує, що реакція на певні кольори виникає у людини в зв'язку з його 

особистими переживаннями, і формує емоції, що дозволяє широко 

використовувати поняття «колір людського характеру» [10, с. 7].

У дизайні одягу колір несе особливе смислове навантаження. Для 

художника-модельєра осмислення поняття колір костюму – вплив на людину 

і його оточення має величезне значення, оскільки воно безпосередньо 

пов’язане зі змістом художнього образу одягу, здатне впливати на психічний 

стан особистості і настрій в суспільстві в цілому. Мета даного дослідження – 

виявлення факторів впливу на сприйняття кольорів, вивчення значення 

колірної складової в одязі, формування позитивного індивідуального та 

виробничого середовища шляхом застосування кольору в костюмі.

Багато людей до сих пір вважають більшу частину доступної 

інформації про колір ненауковою. Це пов’язано з тим, що процес сприйняття 

кольору багато в чому суб’єктивний і неоднозначний. Фізіологи 

припускають, що колірні асоціації могли бути сформовані на ранніх етапах 

людської історії, коли людина асоціювала синій з нічним часом і, відповідно, 

з пасивністю, а яскраво-жовтий – з сонцем і активністю.

Філософи стверджують, що для того, аби усвідомити зміст кольору, 

людині необхідно зрозуміти самого себе. З метою розібратися в питанні про 

природу сприйняття кольору, було проаналізовано кілька академічних 

досліджень, присвячених кольору. Психолог-маркетолог Н. Коленда в своїх 

дослідженнях про психологію кольору дійшов до висновку, що улюблений 

колір більшості людей по всьому світу – блакитний [4, с. 58]. Але чому це 

так? Чому людям подобаються різні відтінки тонів, наприклад, ніжно-

блакитний або темно-синій? Якщо всі ми володіємо більш-менш однаковою 
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біологічною природою, чи не повинні ми мати однакові колірні переваги? 

Звідки виникають відмінності в наших смаках? Внести в це питання відносну 

ясність здатна теорія екологічної валентності. Відповідно до цієї теорії, 

сприйняття певного кольору розвивається на основі придбаного з плином 

часу емоційного досвіду. Колірні відчуття можуть навіювати спогади і 

пов’язані з ними образи та психічні стани [4, с. 109].

Всі колірні асоціації підрозділяться на фізичні і емоційні. У всесвіті все 

знаходиться у вічному русі. Кожна річ в ньому постійно вібрує, породжуючи 

свою унікальну частоту. Людина володіє сенсорними здібностями і може 

вловлювати вібрації. Кожен колір спектра має власний діапазон вібрації, від 

найнижчої (фіолетовий) до найвищої (червоний). Цим властивостям ми 

зобов’язані можливістю розрізняти кольори на фізичному рівні, а наше око 

здатне розрізняти 1,5 млн. кольорів і відтінків [6].

Кольорове оточення безпосередньо впливає на емоційний стан і 

поведінку людини. У зв’язку з цим, інтерес представляє теорія хроматизму, 

відображена в працях відомого вченого М. Сєрова, який стверджує, що зміна 

кольорів в мистецтві та моді сприяє самовираженню людства. Питання про 

відповідність певного кольору і людини практично не піднімається ні в 

одному з наукових досліджень, певною мірою воно відстежується в моді, 

дизайні і рекламі, областях, де вибір людиною кольору очевидний. [8, с. 21].

Кольору притаманні як біологічні, так і інформаційні якості. Він 

пробуджує не тільки енергії фізичного поля людини, а й поля 

психологічного. Так, наприклад, синій колір викликає довіру і формує 

враження серйозності, вдумливості і надійності. Це колір авторитету, не 

випадково, ділової дресс-код у чоловіків на ділові офіційні заходи прописує 

носіння темно-синього костюму. Синій колір уособлює консерватизм і 

зумовлює до спокійного спілкування. Дизайнер з повною впевненістю може 

запропонувати одяг синього кольору людині, яка хоче побороти тривогу і 

хвилювання. Цей колір є привабливим для людей флегматичного 

темпераменту.
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Поєднання синього з білим вважається ідеальним для кар’єристів, 

таке поєднання розвиває гнучкість і вміння адаптуватися. Даний колір 

необхідний, якщо потрібно відновити рівновагу в житті. Це найбільш 

популярний корпоративний колір. Колір мудрості, який викликає в організмі 

процеси, сприяючи релаксації. Одяг синього кольору символізує довіру і 

лояльність.

Зелений колір в одязі дуже неоднозначний, це пов’язано з тим, що він 

відноситься до нейтральних, з точки зору тепло-холодності кольорів, і може 

мати багато різних відтінків. Узагальнено він характеризується як 

найкомфортніший колір для зорового сприйняття. Він знімає втому і 

підвищує тонус. Ідеальний колір для накопичення сил. Це колір стабільності 

і добробуту, його часто вибирають банкіри. Темно-зелений костюм у 

чоловіків – ознака консервативних поглядів, але в той же час невеликий 

акцент цього кольору в краватці створює враження завзятої людини. Світло-

зелений, навпаки, уособлює юність, легкість і несерйозність, зростання і 

розвиток. Психологи стверджують, що зелений колір допомагає придушити 

такі почуття, як ревнощі, заздрість і жадібність.

Червоний – це динаміка і пристрасть. Жінка в червоній сукні завжди 

помітна. Дизайнер повинен вибрати саме червоний колір, якщо хоче, щоб 

його костюм виявився в центрі уваги. Але при цьому, якщо одяг призначений 

для заходу, на якому необхідно встановити контакт і розташувати до себе 

співрозмовників, краще вибирати більш м’які відтінки червоного, тому що 

насичений червоний здатний не тільки привертати увагу, а й психологічно 

пригнічувати. Червоний колір люблять холерики. На роботі надлишок 

червоного може привести до нервозності. Невеликий елемент червоного в 

одязі допоможе підкреслити сміливість і енергійність. Його необхідно додати 

в гардероб людині, якій не вистачає ентузіазму і інтересу до життя [3, с. 97].

Помаранчевий, як і жовтий – колір радості та оптимізму. Вчені 

заявляють, що тривале споглядання оранжевого кольору компенсує добову 

дозу вітаміну С. Помаранчевий колір формує відчуття благополуччя і 
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позитиву, він додає енергії і піднімає настрій. Цей колір не 

рекомендується використовувати в бізнес середовищі, якщо воно не 

пов’язане з творчістю і креативом. Символізує творче начало, наснагу, 

унікальність і активність. Пробуджує апетит. Помаранчеві приміщення 

розташовують до бесіди. Такий колір добре помітний, оскільки володіє 

довгохвильової організацією. Цей колір привабливий для сангвініків, але 

дизайнер повинен пам’ятати про те, що він не всім до лиця, бо здатен 

викликати рефлекси фіолетових відтінків на дуже світлій шкірі.

Коричневий колір – єдиний хромат, якого немає в колірному колі. 

Асоціативно він теплий і м'який, викликає прихильність до себе. Цей колір 

добре підходить для ділової зустрічі або співбесіди. Даний колір допомагає в 

торгових і фінансових справах. Коричневий наділяє мудрістю і здатністю 

підтримувати рівні стосунки. [3, с. 104]. Одяг коричневих відтінків буде 

личити солідним, практичним людям. Однак, дизайнеру краще 

використовувати його в якості базового кольору в поєднанні з іншими 

спорідненими кольорами, наприклад, кремовим, бежевим, шоколадним, 

головне, аби всі відтінки та нюанси кольору були «співзвучними» [1, с. 471]. 

Сірий, білий і чорний кольори – ахроматичні, їх поєднання в костюмі 

класичне. Нейтральний сірий колір, не викликає яскравих емоцій, тому 

підходить для ділового середовища. Це колір балансу. Сірий символізує 

спокій, розміреність, безпеку і зрілість. Але, в той же час, часте носіння одягу 

сірого кольору, може не найкращим чином вплинути на імідж, є ризик 

здатися безликою, замкнутою і безініціативною людиною. Цей колір 

незамінний в тих ситуаціях, коли потрібно зайняти позицію спостерігача, 

залишаючись в стороні. Сірий колір особливо приємний меланхолікам.

Білий колір – символ чистоти і легкості. Він психологічно «гасить» 

роздратування. Білий одяг урочистий і ошатний, завжди звертає до себе 

особливу увагу. У всьому світі білий прапор є символом примирення. Дуже 

яскравий білий колір у деяких може викликати почуття тривоги і 

дискомфорту. У той же час цей колір сприяє ясності і свіжості думки.
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Чорний колір елегантний, але він не впадає в очі і не виділяє з 

натовпу. Позитивні асоціації: вишуканість, витонченість, гідність і 

таємничість. У Китаї, як не дивно, це колір для маленьких дітей, в Азії 

символізує кар’єру і знання, в Японії це бунтарський колір. Чорний колір 

зміцнює волю і допомагає сконцентруватися, він вибудовує дистанцію, 

допомагає відсторонитися. У повсякденному варіанті одяг чорного кольору, 

часто вимагає хроматичної підтримки в аксесуарах. Дизайнеру слід 

пропонувати чорні ансамблі людям, які багато спілкуються, так як ахромат 

не викликає втоми у співрозмовника. Колірна терапія відносить чорний до 

кольору, стимулюючого впевненість в собі. Ахроматичне поєднання – білий, 

сірий, чорний – завжди виглядає строго, лаконічно. Чорний з білим – 

класика, яка не потребує доповнень. Білий з сірим, сірий з сірим, сірий з 

чорним – ідеальне тло для яскравих кольорових акцентів. З ахроматичними 

кольорами гармоніюють всі кольори спектра.

Чи можна стверджувати, що протягом життя людина тяжіє до якогось 

одного кольору або певного колірного поєднання? Дослідження показали, що 

це не так. Колірні пристрасті багатьох людей змінюються в залежності від 

віку, статі, обставин і настрою. У житті однієї і тієї ж людини може 

змінитися кілька досить тривалих періодів: «червоний період», коли людина 

молода, закохана, прагне зробити кар’єру, впевнена в собі. Потім йому на 

зміну може прийти «блакитний», «синій» або «зелений період», коли людина 

досягла певного соціального рівня, обзавелася сім’єю, влаштована в побуті. 

Наступ «коричневих» і «сірих» періодів можливий в результаті негативних 

життєвих обставин і депресивних настроїв. Коли складний час проходить, 

перевага знову віддається світлим і яскравим або спокійним глибоким тонам.

Ще одним цікавим аспектом, що впливає на вибір колірної переваги, є 

його ідентифікація з «кольором душі». М. Сєров стверджує, що колір одягу 

може бути контрастним до «кольору душі», пригнічувати останній або його 

підкреслювати. Обидва варіанти періодично чергуються. «Спочатку людина 

об’єднує колір одягу і «колір душі» в своїх перевагах. Коли настає колірна 
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втома від такої одноманітності, колір змінюється на контрастний, щоб 

через нейтральний сірий перейти до нового етапу свого життя, до нового 

«кольору душі», а потім, і одягу» [8, с. 397].

В теорії хроматизму резонанс неусвідомлюваної структури особистості 

і колірна гармонія пов'язані з поняттям інтелекту. По колірному колориту, 

перевагу якому віддає людина, можна визначити його емоційний стан в 

даний момент, а якщо ці переваги досить постійні, то можна визначити і 

характер людини і рівень його інтелекту. Чим вище інтелект, тим 

складнішому, витонченому відтінку віддасть перевагу людина [7, с. 454].

Важливим моментом в прочитанні колірного коду одягу, є осмислення 

поняття імідж. Імідж – цілеспрямовано сформований образ, покликаний 

надати емоційно-психологічний вплив. Імідж – візитна картка, створювана 

для інших, то враження, яке людина свідомо хоче викликати у оточуючих [1, 

с. 404]. Прагнення носити речі певних кольорів може бути продиктовано не 

тільки колірною перевагою, але і рекомендаціями моди, з метою виглядати 

сучасно і стильно. Психологи стверджують, що, дотримуючись віянь моди, 

можна додати в своє життя різноманітність, викликати інтерес у 

навколишніх, прискорити настання позитивних змін. Як правило, дизайнери 

пропонують декілька напрямків розвитку модних тенденцій. Вибір модної 

колірної складової в одязі повинен бути усвідомленим, відповідати поняттям 

людини про благородство стилю, щоб новий імідж не перетворився на маску, 

що приховує справжнє обличчя і змушує людину «грати не свою роль».

Колір – інформаційна різновидність енергії, що певним чином впливає 

на людину, практично не залежно від її усвідомлення. У дизайні одягу колір 

має особливі, відмінні від інших областей людської діяльності 

характеристики. Колір визначає образ костюму і налаштовує на певний лад, 

формує естетичну цінність одягу. Вибір кольору одягу характеризує 

особистість, розкриває її глибинні потреби, сприяє самопізнанню і 

самовираженню. Колірному рішенню в одязі приділяють величезну увагу 

стилісти, іміджмейкери і фахівці з етикету. Колористична підготовка 
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майбутніх дизайнерів одягу вимагає вивчення факторів, що впливають на 

сприйняття кольорів. Розбираючись в значеннях кольорів можна управляти 

враженням і створювати необхідний імідж.

Колір в моді, особливий аспект досліджень, який охоплює різні 

напрямки функціонування кольору в костюмі. Прогнозування кольору в 

костюмі базується на вивченні колірного сприйняття і колірних симпатій 

людей різних категорій. Кожен фахівець має свою систему вибору кольору 

для створення моделей одягу, яка є серйозною складовою авторського стилю 

дизайнера і визначає його ексклюзивну творчу манеру. Використовуючи 

різні кольори та їх відтінки, в індивідуальному проектуванні, автор 

повідомляє формі різну за напругою і змістом емоційну забарвленість, що 

залежить від призначення одягу, характеру і віку споживача.

У процесі художнього проектування костюму необхідно враховувати 

аспекти психологічного впливу колірної складової на глядача, бо колірне 

оточення впливає на настрій людини і суспільства в цілому. Вибираючи 

певні кольори і відтінки, дизайнер може викликати запрограмовані образом 

костюму асоціації та переживання.

Зміна колірних поєднань в одязі відбувається частіше, ніж зміна 

силуету, пропорцій або конструктивних деталей. У дизайні одягу існує 

поняття «професійна культура кольору», що означає вміння працювати з 

кольором, і пов’язана як з символікою кольору, так і з його 

психофізіологічним впливом. Навчання майбутніх дизайнерів – процес, який 

повинен включати вивчення не тільки естетичних, але і емоційно-

психологічних аспектів впливу кольору. Це необхідно, тому що колір в 

костюмі вдає із себе трансформацію емоційного підсвідомого ставлення до 

ситуації в усвідомлене втілення – модні кольори сезону. В середньому, колір 

вважається актуальним від одного до трьох років. Цей період часу відведено 

природою соціального спілкування для переходу до наступного етапу 

інтелектуального розвитку суспільства.
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2.5. Перспективи використання художньої і науково-творчої 

спадщини Никанора Онацького у підготовці фахівців 

образотворчого мистецтва

Важливого значення на шляху модернізації освіти в Україні набуває 

вивчення історії української культури та освіти, дослідження творчого та 

життєвого шляху педагогів-художників, які зробили вагомий внесок у 

розвиток вітчизняної педагогічної науки та культури. До таких визначних 

просвітителів і педагогів першої половини ХХ ст. належить Никанор 

Харитонович Онацький (1875–1937). Основний життєвий шлях Н. Онацький 

пройшов на Слобожанщині й лише останні трагічні роки (1933–1937) минули 

на Полтавщині. Важливою ланкою в цьому процесі є встановлення 

послідовності й історичної вірогідності життєвого шляху Н. Онацького, 

оскільки довгий час деякі факти із його біографії замовчувалися. 

Актуальність теми зумовлена необхідністю визначення хронологічної 

послідовності життєвого шляху педагога, краєзнавця, художника, поета, 

громадського діяча й просвітника Никанора Онацького, який зробив вагомий 

внесок у розвиток освіти та культури Слобідського краю, для подальшого 

наукового аналізу всіх граней його творчості. 

Н. Онацький - яскравий представник розстріляного відродження. Цей 

факт пояснює те, що ім’я Никанора Харитоновича Онацького довгий час 

замовчувалось, і лише після реабілітації у 1956 році стало можливим 

дослідження життєвого шляху митця. Першим дослідником біографії Н. 

Онацького став краєзнавець-журналіст Г. Петров. В останні роки інтерес до 

особистості Н. Онацького помітно зростає, з’явилася ціла низка статей у 

періодичних виданнях – Н. Ісипчук, Ю. Лесіної, П. Мудрик, А. Грінки, М. 

Петренка, Г. Хвостенка, В. Суркова та інших. Так, дійсно, у дослідженні 

біографії Н. Онацького простежуються значні зрушення, але деякі факти з 

життя митця потребують уточнення. Не зважаючи на те, що в останні 

десятиліття спостерігається неухильне посилення інтересу науковців до 
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постаті Н. Онацького, проте в дослідженнях цього періоду, як і в 

попередні роки культурно-просвітницька, педагогічна та художня діяльність 

митця не представлена окремими розвідками. Разом з цим, слід відзначити, 

що починаючи з 90 рр. ХХ століття ця тема вже не лише побіжно згадується, 

а й характеризується, аналізується, хоча і в контексті досліджень інших 

проблем в працях науковців: В. Голубченко, Л. Корж, М. Манька, Б. 

Ткаченко, В. Ткаченко, В. Бугрій, О. Перетятька, Д. Кудінов, Н. Подоляка, Г. 

Яловий, В. Ханко, Л. Федевич, С. Побожій, Ю. Ступак. Просвітницьку 

спадщину крізь призму образотворчого процесу досліджували: Н. Юрченко, 

Н. Дужа, Г. Ареф'єва, Г. Андрусенко, Л. Мельник, Б. Піаніда, В. Рубан, А. 

Скалацький, В. Ханко, М. Тимошенко. Окремі аспекти теоретико-

педагогічних надбань, педагогічних публікацій, та наукових розвідок Н. 

Онацького аналізують: Д. Кудінов, С. Побожій, Н. Подоляка, Ю. Ступак, В. 

Ханко, Л. Федевич, Г. Яловий. Громадсько-просвітницьку діяльність митця 

розглядали О. Ющенко, Г. Хвостенко, В. Скакун, А. Близнюк, М. Безхутрий, 

К. Прохоренко, Г. Петров. 

Майже все життя Н. Онацького пов’язане із Сумщиною, лише останні 

чотири роки провів на Полтавській землі. Народився Никанор Харитонович 

Онацький 9 січня 1875 року (28 грудня 1874 року за старим стилем) на хуторі 

Хоменки Гадяцького повіту (нині Липоводолинський район Сумської 

області) в селянській багатодітній сім’ї [2, 301–303]. Перші роки навчання 

пройшли в сільській, а потім земській школі у м. Гадяч. Рано помер батько і 

шістнадцятирічний Никанор з 1891 р. до 1899 р. змушений працювати на 

різних роботах. 

На підставі дослідження літературних джерел матеріалів про дитинство 

і юність Н. Онацького можемо виокремити перший період життя та творчості 

митця: 1975–1899 рр. Характерним для цього періоду є виховання в дружній 

сім’ї в традиціях моралі православного віросповідання, шанобливого 

ставлення до культури свого народу, звичаїв, обрядів тощо; всі діти в сім’ї 

були талановитими: писали вірші, малювали, дівчата гарно вишивали. 
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Другий період життєтворчості Н. Онацького – 1899–1906 рр., 

розпочався з усвідомлення необхідності здобути художню професійну освіту. 

Потяг до малювання привів його у 1899 р. в Строганівське училище 

технічного малювання у Москві, але в перший же рік навчання залишив його 

і повернувся до України, в Одесу, де успішно закінчив Художнє училище 

Товариства витончених мистецтв у 1905 р., отримавши диплом вчителя 

малювання та чистописання. В цьому ж році продовжує навчання у вже 

відомого на той час живописця І. Ю. Рєпіна у Вищому художньому училищі 

при Петербурзькій Імператорській академії мистецтв. Саме в цей період 

активно співпрацював з українськими есерами, що і стало причиною трагедії 

всього подальшого життя Н. Онацького. Участь у політичних гуртках 

привернула небажану увагу влади до студента і, він змушений був покинути 

навчання і повернутися додому [16, 148]. 

Третій період життєдіяльності Н. Онацького – період становлення 

педагогічних та культурно-просвітницьких пріоритетів розпочався у 1906 р., 

коли він повернувся додому і почав викладати у місті Лебедині в чоловічій та 

жіночій гімназіях. У 1908 р. заснував і очолив національно-патріотичний 

гурток, який згодом стали називати «Шевченківським». Цей період 

завершився у 1913 р., коли Н. Онацький отримав Почесний відгук переможця 

харківської регіональної виставки учнівських робіт з рисунка та креслення 

серед учителів малювання середніх навчальних закладів. У зв’язку із цим 

Никанора Харитоновича Онацького, було переведено в м. Суми для 

викладання дисциплін з образотворчого мистецтва в освітніх закладах міста. 

З 1913 р. бере початок четвертий період життя і творчості митця. Н. 

Онацький мешкав у Сумах і беззмінно викладав в провідних навчальних 

закладах Сум до 1933 р.: в реальному училищі, (нині ЗОШ №4), в якому 

працював і після реорганізації його в 1917 р. в трудову школу; в Сумській 

першій та другій жіночих гімназіях та у недільній школі малювання й 

живопису, створеній при другій гімназії; одночасно (з 1916 по 1918 рр.) 

тимчасово виконував обов’язки викладача Сумського кадетського корпусу; з 
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1919 р. був викладачем теорії мистецтв Сумських радянських командних 

курсів РСЧА (РККА), а потім в Сумській військовій школі до 1924 р. 

(пізніше інститут артилерії) та 44-х радянських піхотних курсів Червоної 

Армії імені Щорса. З 1925 р. викладав теорію мистецтв у Сумському 

педтехнікумі, а з його реорганізацією в інституті соціального виховання (на 

базі якого виник педагогічний інститут імені А. С. Макаренка) – в інституті з 

1929 р. до кінця навчального 1933 р. У 1928 р. заснував першу в Сумах 

художню студію, був її першим викладачем живопису, рисунку, теорії 

мистецтв [16, 213–282]. 

Одночасно з педагогічною діяльністю проводив велику просвітницьку і 

культурно-освітню роботу. З 1917 року був членом всеукраїнського 

товариства «Просвіта», разом з Олександром Олесем заснував його сумське 

відділення, яке згодом очолював Н. Онацький (1917–1932). 1925 р. 

організував комуну «Новий світ» у с. Ворожба Лебединського району [8, 9]. 1 

березня 1920 р. отримав призначення на посаду завідувача художньо-

історичного музею і став його фундатором [1, 5]. Згодом у своєму нарисі про 

музей Н. Х. Онацький писав: «Протягом 7 років існування музей провів 

велику роботу по збиранню і консервації музейних цінностей на Сумщині. 

Можна сказати, що за цей час музей зібрав і зберіг найбільші й 

найкоштовніші колекції... Головним гаслом у роботі було як можна більше 

зібрати й зберегти від загибелі» [13, 12]. Н. Онацький брав участь в 

археологічних експедиціях Миколи Макаренка в Охтирці, Славгороді, 

Тростянці тощо (1923–1929 рр.). 

У 1926 р. на пленумі Всеукраїнського Археологічного Комітету при 

Академії Наук Н. Онацького обрано уповноваженим з охорони пам'яток 

старовини, мистецтва та природи на Сумщині; у 1927 р. присуджено звання 

кореспондента Українського Комітету охорони пам'яток культури при 

«Укрнауці УРСР» [22, 8–9]. Але таке патріотичне ставлення до української 

національної культури привернуло увагу органів ДПУ, що нагадали Н. 

Онацькому про колишню участь в організації українських есерів ще в 
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Петербурзі. Бурхлива просвітницька діяльність з яскраво вираженим 

національним спрямуванням не пройшла непоміченою, і як результат – 

перший допит у Сумському відділі ДПУ. Никанор Харитонович вимушений 

у 1928 р. виступити у Сумській газеті «Плуг і молот» із публічною заявою 

про вихід із лав Української партії революціонерів-соціалістів (УПРС): 

«...порвавши з нею (УПРС) як ідеологічні, так і формальні зв’язки. З того 

часу я незмінно працюю в галузі радянської культури й освіти...» [16, 153]. 

Ненадовго переслідування призупинилися, але з кінця 30-х рр. ХХ ст. життя 

Н. Х. Онацького погіршилося у зв’язку з політичними репресіями. Не 

зважаючи на складне становище, Н. Онацький продовжив наукові 

дослідження з історії та теорії образотворчого мистецтва України, 

свідченням цьому є праці: «Старовинні кахлі Сумщини», «Українська 

порцеляна», «Межигірський фаянс», «Українське гутне шкло» та інші, що 

були опубліковані 1931 р. 

Аналіз архівних документів дає можливість встановити межі (з 1913 р. 

до 1933 р) і деталізацію викладацької діяльності Н. Онацького в Сумах: 

– з 26 липня 1913 р. до 15 серпня 1916 р. – викладач Сумської реальної 

школи; 

– з 15 серпня 1916 р. до 21 листопада 1918 р. – викладач Сумського 

кадетського корпусу, потім гімназія військового відомства (з 1917 р.); 

– з 21 листопада 1916 р. до 1 грудня 1925 р. – трудшкола № 3; 

– з 21 червня 1919 р. до серпень 1919 – на радянських піших курсах 

Червоної Армії; 

– з 6 жовтня 1920 р. до 15 вересня 1924 р. – викладач на 3-х, 77-х і 9-х 

Сумських піших воєнних курсах, потім в 10-ій пішій школі; 

– з 15 грудня 1924 р. до 1 жовтня 1930 р. – лектор педтехнікуму; 

– з 1 січня 1928 р. до 1 серпня 1930 р. – завідувач і викладач першої в м. 

Суми Художньої студії; 

– з 12 лютого 1927 р. до 1933 р. – викладач школи ФЗС (фабрично-

заводська семирічка) № 15; 
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– з 1 жовтня 1930 р. до 1933 р. – лектор інституту соцвиху (нині 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка). 

Провідною педагогічно-просвітницькою ідеєю, постійною духовною 

потребою Н. Онацького, була турбота про підвищення культурно-освітнього 

рівня населення, відродження української мови, прагнення, щоб в освітніх 

закладах вживалась українська мова для викладання і, щоб для навчання 

використовувались українські книжки. Ідеї митця набули підтримки в 

урядових постановах: Декретом ВУЦВК і РНК УСРР від 3 липня 1929 р. 

«Про заходи по ліквідації неписьменності серед дорослої трудящої людності 

УРСР» усі громадяни віком від 14 до 35 років зобов’язувались під особисту 

відповідальність оволодіти грамотою до 1 жовтня 1932 року. Порушників 

чекав штраф до 100 крб. або примусові роботи терміном на місяць. Органам 

освіти надавалось право залучати будь-якого громадянина, що мав освіту в 

обсязі семи класів у містах або чотирьох у сільській місцевості до роботи по 

ліквідації неписьменності (кожний письменний мав навчити грамоті одну 

особу). Слід зауважити, що у 1930-ті pоки пріоритетними напрямками 

діяльності радянської держави у проведенні, так званої, культурної 

революції, залишались: остаточна ліквідація неписьменності серед дорослих 

та повне охоплення школою підростаючого покоління. Розв’язуючи ці 

питання, влада звично покладалась на заходи адміністративного впливу. 

Постановою ЦВК і РНК СРСР від 14 серпня 1930 року. «Про загальне 

обов’язкове навчання» в країні запроваджувалось загальне обов’язкове 

семирічне навчання в містах та робітничих селищах і чотирирічне на селі. 

Крім цього, постанова «Про навчальні програми та режим у початковій і 

середній школі» (1932 р.), внесла певні зміни в систему освіти: було 

запроваджено єдину для всієї країни структуру загальноосвітньої школи: 

початкова (1–4 класи), неповна середня (1-7 класи) і середня школа (1–10 

класи) та ліквідовано практику складання «місцевих» навчальних планів. 

До опублікованих праць, що проливають світло на невідомі та 

призабуті сторінки педагогічної роботи Н. Онацького відноситься книга 
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історика М. Манька «Суми та сумчани у документах сучасників», що 

вийшла в світ у 2007 році. Автор зосереджує увагу на освітніх закладах міста, 

взагалі, та тих, де вчителював Н. Онацький, зокрема, починаючи з реального 

училища, куди був запрошений педагог із Лебедина після перемоги на 

Харківському конкурсі з методики викладання образотворчого мистецтва і, 

незабаром, констатує М. Манько: «Никанор Харитонович стає справжнім 

генератором культурно-освітніх ідей не тільки у реальному училищі, а й у 

місті Суми» [10, с. 214]. 

При Сумській Другій жіночій гімназії разом з художниками міста І.Є. 

Крапівіним та М.К. Євлампієвим, Н.Х. Онацький відкрив недільну школу 

малювання та живопису. У жіночій гімназії, де Н. Онацький викладав 

мистецькі дисциплін, на наш погляд, вперше в Харківській губернії 

факультативно було започатковано вивчення основ краєзнавства, туризму, 

господарського життя та промислів регіону. 

Одночасно Н. Онацького було запрошено і в Сумський кадетський 

корпус для викладання теорії мистецтв, живопису, малюнка і завдяки 

педагогічному хисту якого «за весь період існування училища спостерігався 

високий рівень викладання малювання» [10, с. 263]. 

Після закриття кадетського корпусу, на початку 1918 року, Н. 

Онацький перейшов працювати до створеної у 1909 році (не лише в Сумах, а 

й в Україні) «Нової школи», заснованої на педагогіці вільного виховання 

дітей Марії Монтессорі (1870-1952). У Сумах цю школу відкрила Віра 

Василівна Бірченко. У фондах Державного Архіву Сумської області (ДАСО) 

зберігаються матеріали періодичної преси, що висвітлюють напрям 

педагогічної діяльності Н.Онацького на початку ХХ століття: газета «Лучь» 

№ 27 від 23 червня 1918 року вмістила статтю про діяльність «Нової школи 

[10, с. 213-282]. Тут викладався розширений курс малювання, вчителем якого 

був Н.Х. Онацький, який перейшов працювати сюди на постійній основі 

після закриття кадетського корпусу на початку 1918 року. Навчальний заклад 

був приватним і відрізнявся від інших шкіл міста організацією виховного 
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процесу. У ньому було введено спільне навчання хлопчиків і дівчат. Н. 

Онацький періодично влаштовував художні виставки творчих робіт учнів, 

одна з яких називалась «Искусство в жизнь ребенка».

Великого значення надавав Н. Онацький забезпеченню книжками 

навчальних закладів та бібліотек міста, приймав безпосередню участь у 

пошуку літератури: «...ще у 20-их роках ХХ ст. кілька десятків книг з 

краєзнавства, історії та теорії мистецтва були відібрані з державного 

сховища, що знаходилося в Троїцькій церкві Н. Онацьким до бібліотеки 

Сумського художньо-історичного музею. Ті, які залишилися під час 

створення першого вищого навчального закладу – нинішнього Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, були передані 

до його бібліотеки» [10, с. 306]. Слід зауважити, що Никанор Харитонович 

свої власні збірки книжок теж передавав до шкільних бібліотек міста. 

Детальна інформація про викладацьку діяльність Н. Онацького у 

першому виші міста Суми висвітлена науковцем-педагогом Л. Корж у праці 

«Історія становлення та розвитку Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка» (1999 р.). У 1924 році лекторсько-

викладацький склад налічував 7 чоловік, але протягом навчального року 

поповнився ще трьома викладачами. «Піонерами» викладацького корпусу 

цього закладу були, в основному, представники старої генерації інтелігенції, 

які мали значний досвід педагогічної діяльності, серед яких – Онацький 

Никанор Харитонович, що закінчив Санкт-Петербурзьку художню школу, 

мав 19-річний педагогічний стаж, викладав малювання та історію мистецтв. 

«Навчально-виховний процес у Сумському педагогічному технікумі, – 

зауважує науковець, – значною мірою поглиблювався гуртковою, студійною 

й клубною роботою, яка розвивалася у світознавчому, мистецькому, 

хоровому, співочому, драматичному, спортивному та професійному гуртках. 

Найактивніше серед них діяли мистецький і співочий під керівництвом Н. 

Онацького та М. Дейнеховського» [9; 10]. Роки самовідданої педагогічної 

праці просвітника в Сумському педагогічному виші закінчуються трагічно – 
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він став одним з перших жертв репресивної політики, що в першу чергу 

була спрямована на викладачів дисциплін гуманітарного циклу: учений Н. 

Онацький, в.о. професора Ю. Самброс, доценти К. Вишневська, Т. 

Абрамович, які своїми натхненними лекціями (до того ж, виключно 

українською мовою) розкривали самобутність національної історії, освіти та 

культури. 

Тему викладання Н. Онацьким образотворчого мистецтва для дорослих 

зачепив А. Михненко в книзі «Минуле України: Відновлені сторінки» (1991 

р.) [11]. Неабиякий інтерес до вивчення педагогічної діяльності Н. Онацького 

викликає праця В. Голубченко «Педагогічна діяльність Г.П. Самброса» (1999 

р.). Робота присвячена дослідженню діяльності редактора часопису «Наша 

освіта», на сторінках якої друкував наукові розвідки Н. Онацький, разом з 

тим, попутно, автор вміщує важливі архівні матеріали про освітні заклади в 

Сумах, де викладав Н. Онацький [4]. В. Голубченко, також, у вступі до 

педагогічного довідника «Освіта Сумщини в іменах» (2012 р.), коротко 

описує педагогічну і культурно-освітню діяльність Н. Онацького на 

Слобожанщині, основну увагу при цьому концентрує на діяльності 

Сумського періоду [5]. 

Один із розділів експозиції музею освіти і науки Сумщини 

присвячений періоду, коли працював Н. Онацький як педагог. Його внесок в 

освітній рух на Слобідській Україні описав А.М. Близнюк на сторінках книги 

«Музей освіти і науки Сумщини» (2009 р.) [4]. В наступній книзі «Краса 

Сумщини в слові, музиці, живописі» (2014 р.) А. Близнюк теж не оминув 

педагогічну діяльність Н. Онацького, розглядаючи її через призму 

різнобічної творчості митця, наголошуючи при цьому на важливості зв'язку 

між краєзнавцями і педагогами [3]. Таким чином, аналіз наукової літератури 

засвідчує інтерес до особистості Н. Онацького як педагога-просвітника, який, 

як ми переконалися, активізувався останніми роками. Свідченням цього 

факту є, також, розвідка В. Ткаченко «Художня освіта в місті Суми в кінці 

ХІХ-ХХ століття» (2009 р.), предметом дослідження якої стало питання 
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внеску педагогів-сумчан взагалі, та Н. Онацького, зокрема, у загальний 

процес розвитку та становлення художньої освіти та культури на 

Слобожанщині [23]. 

Відтак, можемо зробити висновки, що Н. Онацький в сумський період 

педагогічної діяльності сприяв: 

– ліквідації неграмотності населення; 

– відкриттю освітніх закладів; 

– впровадженню викладання українською мовою в освітніх закладах; 

– забезпеченню шкіл підручниками та бібліотек книгами; 

– впровадженню професійного рівня викладання мистецьких дисциплін 

образотворчого спрямування; 

– активізації мистецького життя в регіоні. 

Варто зауважити, що на кінець 20-х – початок 30-х років ХХ століття 

Никанор Харитонович опублікував багато наукових розвідок історичного, 

краєзнавчого, мистецтвознавчого напрямку. Цей доробок став результатом 

пошукової роботи митця, дослідження етнографічних матеріалів, знайдених 

самим науковцем в експедиціях по Слобожанщині. Вчений класифікував і 

описав етнографічний матеріал за видами мистецтва: «Українські вишивки», 

«Українські килими», «Старе українське шкло», «Межигірські фаянсові 

вироби». Вищеозначені публікації датовані 1922 роком. Науковець Л. 

Федевич в статті «Килими України» (2001) наголошує, що саме Н. Онацький 

перший вказав на унікальність та цінність колекції сумських килимів у своїх 

публікаціях 20-х років ХХ століття, яку він датував кінцем ХVІІ – початком 

ХІХ століття [25, c. 129].

Низка наукових праць Н. Онацького 1931 року – «Старовинні кахлі 

Сумщини», «Українська порцеляна», «Межигірський фаянс» є унікальними 

розвідками про становлення та побутування керамічного ремесла на 

Слобожанщині. Зокрема, про розвиток виробництва кахлів у регіоні 

розповідає праця «Старовинні кахлі Сумщини», де автор визначив і 

орнаменти кахлів, і описав обладнання випалювальних печей, і подав генезис 
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кахельних малюнків. Розвідка «Українська порцеляна» висвітлює роботу 

фабрики в селі Волокитине на Глухівщині (нині Путивльський район) 

власника А. Міклашевського. У цих дослідженнях Н. Онацький описав 

порцеляну й інших фабрик, зокрема, містечок Корець та Городниці на 

Волині. У розвідці «Межигірський фаянс» знаходимо і роки роботи фабрики, 

і прізвища власників, майстрів та художників, крім цього, автором подані 

зразки їхніх виробів. Л. Федевич у своїх публікаціях вказує на важливість 

розвідок Н. Онацького для подальших наукових досліджень, а також, називає 

його першим популяризатором фарфору А. Міклашевського [24, c. 120].

На основі власних досліджень та вивчення музейних колекцій Н. 

Онацький пише розвідку «Українське гутницьке шкло» (1931) про 

особливості скляного виробництва на Слобідських землях. У своїх наукових 

працях, відзначають дослідники, просвітник перш за все переймався 

питанням підвищення культурного й освітнього рівня народу, для чого 

вважав необхідним вивчати свій рідний край. Цій же меті підпорядковані 

етнографічні розвідки педагога: «Знахідка старовинних кахлів на 

Харківщині» (1926), «Знахідка старовинних кахель у Краснопіллі» (1927).

Відділ рукописних фондів інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології імені М. Рильського АН України зберігає 

рукопис Н. Онацького «Відомості про Сумський музей». За даними, які 

наводить автор в рукописі, дізнаємося, що з 10279 музейних предметів 3333, 

або майже третина, мали історичний характер: археологічні та історичні речі 

(2170), старовинна зброя (58), матеріали з історії цукроваріння (373) тощо 

[14]. Науковець Л. Сапухіна в роботі «З історії Сумського краєзнавчого 

музею» зазначає, що предмети таких груп як «Килими, вишиванки, тканини» 

(тут були старшинські килими, козацькі пояси, одяг), «Художні меблі», 

«Художнє скло» (серед останнього було чимало гутного), «Порцеляна, 

фаянс, посуд» та інших можуть вважатись експонатами як для художнього, 

так і для краєзнавчого напрямків, тож відсоток експонатів історико-

краєзнавчого характеру був доволі значним [17, с. 13].
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Аналіз наукового доробку митця дає нам підстави зробити 

висновки, про те, що вказані наукові праці Никанора Харитоновича 

Онацького можуть стати підґрунтям лекційних курсів, які розкривають зміст 

навчальних мистецьких дисциплін тісно пов’язаних з мистецтвознавством, 

краєзнавством, етнографією. На нашу думку, краєзнавчі розвідки Н. 

Онацького є вагомим здобутком української культури, а їх елементи мають 

вагомі підстави для використання у вдосконаленні вітчизняної художньої 

освіти. Праці Никанора Харитоновича Онацького свідчать не тільки про 

актуальність та історичну значущість доробку митця, а й переконують у 

необхідності використання його досвіду, як в теорії мистецької педагогіки, 

так і застосування на практиці навчання образотворчого мистецтва, як в 

загальноосвітніх сучасних закладах України, так і в професійних художніх.

З надією позбутися переслідувань Н. Онацький переїхав до Полтави у 

1933 р. [7, aрк. 72] і почав працювати у Полтавському краєзнавчому музеї, де 

відбувся перший арешт. У 1934 році Н. Х. Онацький знаходився сорок сім діб 

у Харківському обласному відділі ДПУ в справі музейних працівників, серед 

яких були професори С. Таранушенко та П. Жолтовський, які були вислані в 

табори, а декого, у тому числі й Н. Х Онацького, звільнили [7, aрк. 24]. 

Уже в березні 1935 р. його звільнено з роботи як колишнього есера-

націоналіста, і у липні цього ж року відбувся другий арешт. Неочікувано, 

2 червня 1936 р. справу Н. Х. Онацького було припинено [7, aрк. 192] і його 

було звільнено з-під варти, але не надовго. 4 вересня 1937 р. відбувся третій 

арешт Никанора Харитоновича, а 23 листопада він був розстріляний за 

сфабрикованою справою [7, aрк. 129]. Лише у 1959 р. Н. Онацького було 

реабілітовано посмертно, що уможливило дослідження його життєдіяльності. 

Таким чином на підставі аналізу основних подій життя та творчості 

Н. Онацького можемо зробити підсумок щодо періодизації його життєвого 

шляху. 
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І – період дитинства та юності (1875-1899), коли була отримана 

початкова освіта в сільській і повітовій земській школах Гадяцького повіту, а 

також праця на різних роботах з шістнадцятирічного віку. 

II – період професійного навчання (1899–1906), коли відбувається 

усвідомлення необхідності професійної освіти, здійснюється навчання у 

Строганівському училищі технічного малювання в Москві, отримується 

диплом вчителя малювання і чистописання Одеського художнього училища 

Товариства витончених мистецтв, розпочинається художня професійна освіта 

в Петербурзькій Імператорській академії мистецтв (із політичних причин не 

зміг закінчити курс навчання).

III – період становлення педагогічних та культурно-просвітницьких 

пріоритетів (1906–1913), зокрема: початок педагогічної діяльності в Лебедині 

(викладання в жіночій і чоловічій гімназіях), участь у художніх виставках, 

публікація віршів у літературних збірниках, створення патріотичного гуртка, 

початок краєзнавчої та етнографічної діяльності. 

IV – період розвитку ідей просвітництва та педагогічної майстерності в 

Сумах (1913–1933), зокрема: викладацька робота в провідних місцевих 

закладах освіти і просвітницька діяльність як голови сумського осередку 

«Просвіта» (1917–1932) та директора СХІМ (1920– 1931), організація і 

проведення виставок, відкриття художньо-історичного музею (СХІМ), 

створення експозицій, ініціація краєзнавчих та етнографічних експедицій, 

публікація наукових праць. 

V – період призупинення професійної й творчої діяльності з огляду на 

переслідування та арешти (1933–1937), коли з метою уникнення політичних 

переслідувань здійснюється переїзд до Полтави і з’являється 

короткотермінова робота у якості заступника директора Полтавського 

краєзнавчого музею (1935), відбувається низка арештів (1934, 1935, 1937) та 

розстріл за сфабрикованою справою (1937). 

На підставі аналізу основних подій життя і творчості Н. Онацького за 

допомогою низки критеріїв (суспільної зумовленості, діяльнісно-
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практичного, ціннісномотиваційного) ІІІ і IV періоди його 

життєдіяльності визначено як найважливіші і піддано ретельному розгляду. 

Саме у третій період (1906 – 1913) відбувалось становлення педагогічних та 

культурно-просвітницьких пріоритетів Н. Онацького. У межах цього періоду 

виокремлено два етапи: перший – (1906–1908) – актуалізації ідей народної 

школи та формування моделі культурно-просвітницької діяльності в умовах 

суспільного протистояння; другий – (1908–1913) – розвитку ідей 

національної школи та розширення культурно-просвітницької діяльності Н. 

Онацького. IV період– (1913–1933) – період розвитку ідей просвітництва та 

педагогічної майстерності Н. Онацького також слід розподілити на два етапи: 

перший – (1913–1917) – інтеграції активної педагогічної та 

культурнопросвітницької діяльності Н. Онацького в дореволюційній системі 

освіти; другий – (1917–1933) – пристосування інтенсивної педагогічної та 

культурно-просвітницької діяльності Н. Онацького до суспільнополітичних 

умов радянської системи освіти. 

З 70-х років ХХ століття в Сумському обласному художньому музеї 

почали відкриватися перші художні виставки творів Никанора Харитоновича 

Онацького (фундатора цього музею), що привернули увагу дослідників і 

науковців, і, взагалі, спільноти, до особистості педагога-художника. Як 

наслідок, з’явилася на світ низка статей і наукових досліджень про життя та 

творчість просвітника, його культурно-освітню діяльність на Слобожанщині. 

Якщо розвідки 60-их років ХХ століття розглядали культурно-просвітницьку 

діяльність Н. Онацького переважно через дослідження його літературної 

спадщини, то для 70-их років ХХ століття характерно перестановка акценту 

на художній доробок митця. Так, директор музею М. Комаров в роботі 

«Скарби мистецтва – людям» (1970 р.) до 50-річчя Сумського художнього 

музею, розповів про роботу музею в світлі рішень КПРС, і згадав при цьому 

Н. Онацького і як засновника музею, і як художника. Краєзнавець з Лебедина 

Б. Ткаченко, спираючись на опубліковані розвідки Г. Петрова, пише 

розповідь про життєвий та творчий шлях Н. Онацького, доповнючи його 
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спогадами вдови, Надії Василівни Онацької, «Народжений для народу». 

Слід зауважити, що Н. В. Онацька зберегла архівні матеріали Никанора 

Онацького – документи, довідки, листування, велику кількість рукописів, 

живописних і графічних творів чоловіка тощо. Саме вона стала ініціатором 

проведення персональних виставок митця в ряді музеїв України. Свідченням 

цих заходів є низка публікацій. Першою з них є робота Т. Прокатової 

«Интересная выставка» про експозицію живописних та графічних картин Н. 

Онацького в Харківському художньому музеї. Авторка проводить огляд 

творів, зупиняється на їх художньо-образних та стилістичних особливостях; 

Г. Петров присвятив свою працю «Сонячна палітра Никанора Онацького» 

відкриттю персональної художньої виставки картин Н. Х. Онацького в 

Сумському художньому музеї, де аналізує основний напрям творчості митця. 

«Улюблений жанр – пейзаж, пише дослідник, в якому художник не шукав 

рідкісних красот. В його образах природи (...) відтворення народного 

світосприйняття, народного світовідчуття, завжди оптимістичного, 

позбавленого песимістичних нот, глибоке проникнення в поетичне єство 

народу». Дві статті художника Б. Піаніди з одноіменною назвою «Про 

виставку творів Н. Онацького в Полтавському художньому музеї» присвячені 

100 річчю з дня народження митця (1975 р.); цій же ювілейній даті 

присвячені три роботи мистецтвознавця В. Ханко «Виставка творів Н. 

Онацького в Полтавському художньому музеї» та «Краса, втілена у фарбах» 

(обидві про виставку творів Н. Онацького, присвячену 100 річчю з дня 

народження художника-просвітника, що відкрилася в Полтавському 

художньому музеї); В. Ханко, «Твори видатного художника» всі три роботи 

висвітлюють значення виставки картин Н. Онацького в Полтавському 

художньому музеї для відродження пам’яті про особистість Н. Онацького, 

привертають увагу суспільства та особливо, науковців до дослідження 

культурно-просвітницької діяльності педагога-художника. 

У кінці 90-их років ХХ століття до дослідження художньої спадщини 

митця приєднується науковець Н. Юрченко. До 110-ти річчя з дня 
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народження Н. Х. Онацького Н. Юрченко друкує працю «Людина дивної 

долі», де стисло аналізує творчий метод художника, зокрема: «Де б не був 

художник, він завжди старався зафіксувати на аркуші місця, котрі відзначені 

відчуттям історичності». У науковій розвідці «Український портретний 

живопис другої половини ХІХ – початку ХХ століття» В. Рубан характеризує 

роботи майстра в жанрі портрету, зокрема констатує, що серед ранніх творів 

багато портретів, які більше схожі на учбові постановки. Більш 

психологічними стають пізні портрети і, насамперед, автопортрети, 

художник відмовляється від зайвих деталей, щоб передати головне – 

самоцінність портретованого. Н. Юрченко в праці «Життя в мистецтві» теж 

аналізує творчість Онацького-художника, але вже в жанрі пейзажу. 

За останні десятиліття інтерес до спадщини Н. Онацького значно 

зростає. Художня складова творчого спадку просвітника стала темою 

дослідження науковців: Г. Андрусенко «Произведения Н. Х. Онацкого в 

собрании Чугуевского историко-художественного заповедника имени И. Е. 

Репина»; Л. Корнішиної «Живопис Н. Онацького у зібранні Луганського 

обласного художнього музею»; Н. Юрченко «Життя, віддане мистецтву»; М. 

Петренко «Никанор Онацький»; М. Тимошенко «Пише Марійка...: про 

творчість художника Н. Х. Онацького». Крім цього, твори Н. Онацького 

репрезентовані в каталозі «Русское и украинское искусство ХVІІІ-ХХ вв.» Є. 

Прохасько та каталозі «Н. Х. Онацький. 1875-1837 рр.» Н. Юрченко, а 

сумський журнал «Галерея искусств» повністю присвятив один із своїх 

номерів творчості Н. Онацького (2008 р.) [12]. 

За період викладацької роботи в Лебедині та Сумах, митець створив 

понад триста творів живопису та графіки, які зберігаються у музеях і 

приватних зібраннях Сум, Лебедина, Харкова, Полтави, Луганська, Канева. В 

його творчому доробку картини олійного живопису, пастельний та 

акварельний живопис. Крім цього займався художнім оформленням, 

виконував начерки та малюнки монастирів поміщицьких маєтків в Охтирці, 
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Хотіні, Славгороді, а також графічні роботи з зображенням курганів з 

кам’яними бабами трипільської доби. 

Аналіз наукової літератури та художніх робіт Н. Онацького дає нам 

підстави стверджувати, що провідною темою його художніх творів стають 

пейзажі, квіткові натюрморти, в яких чільне місце посідає «краса 

буденності». 

В зв’язку з цим зауважимо, що Н. Онацький запроваджував обов’язкове 

пленерне малювання для учнів, оскільки вважав, що пленер: 

- сприяє вивченню рідної місцевості; 

- виховує любов та шанобливе ставлення до свого краю; 

- спонукає дітей та молодь до краєзнавчої роботи; 

- розвиває навички образотворчої діяльності; 

- має етнографічний характер в замальовках старовинних 

архітектурних мотивів; 

- з плином часу малюнки пам’яток набувають історичної цінності. 

Нажаль, тема впровадження спадщини митця в теорії та практиці 

освіти представлена незначною кількістю праць на різних етапах її 

дослідження. В цих межах науковці розглядають лише літературний спадок 

Н. Онацького, як потужний потенціал в сучасній освіті (наприклад, Г. 

Намдамаров, О. Скиба в роботі «Внесок народознавців Сумщини в 

українську етнографію та фольклористику»). Використання художньої 

складової творчості митця представлене лише Л. Горболіс в праці 

«Імпресіоністичне малярство Никанора Онацького на уроках літератури» 

(2008 р.) [6], на сторінках якої авторка пропонує використання синтезу 

літературного слова та живопису Н. Онацького на заняттях в сучасній 

загальноосвітній школі та Л. Сєрих в посібнику «Із скарбниці Сумського 

художнього музею: методичний посібник для вчителів художньо-естетичного 

профілю, вчителів початкових класів, спеціалістів дошкільних навчальних 

закладів» (2010 р.) [18]. У посібнику подано методичні рекомендації щодо 

використання творів мистецтва (живопису, графіки) на уроках 
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образотворчого мистецтва, музики в середній, початковій та дошкільній 

освіті, художньої культури в профільних класах. 

Отже, дослідження українськими науковцями життєвого шляху та 

творчої спадщини Н. Онацького, як і багатьох інших незаслужено забутих 

педагогів, стало можливим лише після проголошення незалежності України. 

Відтак, життєвий шлях, педагогічна та просвітницька діяльність Никанора 

Харитоновича Онацького проходили в умовах боротьби за українську 

просвіту, за національне відродження, за вдосконалення української 

культури та освіти на тлі складних суспільно-політичних змін, особливо 

показовим у цьому аспекті був четвертий період, що закінчився трагічно, 

адже Н. Онацький жив і діяв в історичному контексті боротьби за українську 

просвіту і, безумовно, як визначна особистість, небайдужа до долі своєї 

країни, не міг не сприйняти ідеї передової інтелігенції і не включитися в 

процеси удосконалення української культури та освіти, за що і заплатив 

своїм життям. 

В цьому аспекті вбачаємо можливість значно ширшого використання 

образотворчого спадку Н. Онацького. Вищевказані приклади є достатньою 

підставою для висновку: в останні роки посилюється увага освітян до 

впровадження творчого здобутку Н. Онацького в навчально-виховний 

процес. Якщо довгий час основна увага науковців-освітян була прикута до 

літературної спадщини, то на початку ХХІ століття започатковується 

тенденція залучення художнього надбання майстра, що має надзвичайно 

потужний потенціал для вдосконалення мистецької освіти України.

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо у вивченні 

багатоаспектної діяльності Никанора Харитоновича Онацького, оскільки 

проведене дослідження передбачає подальший пошук літературних джерел 

та архівних матеріалів і здійснення їх ґрунтовного наукового аналізу та 

систематизації. 
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РОЗДІЛ 3

ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У 

КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

3.1. Моделі взаємодії художнього та нехудожнього в системі 

театральних комунікацій

Враховуючи стан сучасної культури, науковці (наприклад, 

М. Давидова) вважають, що театр як громадсько-мистецька інституція 

відіграє далеко меншу, ніж колись, роль у житті суспільства й 

інтелектуальної еліти. Але при цьому спостерігається інтенсивний процес 

театралізації повсякденного життя, а також інших видів художньої 

діяльності: музики, поезії, виставкової практики актуального мистецтва. 

«Духом театральності» просякнуті сучасний спорт, політика, економіка, про 

що, наприклад, свідчить феномен «провокативного маркетингу». 

Дійсно, беззаперечним є факт театралізації всього нехудожнього 

простору – від публічного життя до побуту. Слід враховувати, що процес 

«захоплення» театром «суміжних територій» і маркування їх як «своїх» – це 

симптом пошуку нової, адекватнішої часові мови. У такому випадку театр як 

громадський інститут є своєрідним сейсмографом, що фіксує тектонічні 

зрушення у «людському життєустрої» (Н.Корнієнко). 

За таких умов, враховуючи відповідну концепцію Г.Дебора, сучасний 

соціум досить однозначно можна назвати «суспільством спектаклю», яке 

«характеризується загальною видовищністю, де все стає «мізансценою», а 

саме поняття «мізансцена», знецінившись, втрачає своє первісне значення» 

(Б. Пікон-Валлєн). Усі ці процеси тотальної театралізації життя пояснюються 

жорстокою конкуренцією, що нині виникла між різними медіальними 

засобами й спровокувала радикальні зміни у споконвічній природі 

сценічного мистецтва. В результаті, опинившись у ситуації спротиву, театр 

розширює свій власний простір і примножує можливі способи свого 
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існування. Цей стан «запеклої конкуренції» з іншими медіа змушує його 

розширювати поле власної діяльності, використовуючи інші види мистецтва і 

«займаючи всі можливі місця, розклади і часові відтинки» (Б.Пікон-Валлєн).

Отже, незважаючи на різноманіття пояснень процесу тотальної 

театралізації, констатується безперечна здатність сценічного мистецтва «до 

найсміливішої експансії» в сучасні сфери творчості й у життя взагалі. Проте 

тоді виникає цілком доречне питання про механізми освоєння різними 

галузями художньої діяльності театральної естетики й про форми 

театралізації повсякдення. Де, коли і як відбувається це освоєння, а потім і 

впровадження моделей сценічної поведінки? Наскільки продуктивно вони 

працюють в інших художніх і нехудожніх сферах? Як в умовах «тотальної 

театралізації» здійснюються зворотні процеси неминучого «включення» 

елементів самого життя до структури сценічного тексту? Загалом, у чому ж 

специфіка взаємодії художнього та нехудожнього у системі театральних 

комунікацій?

Слід зазначити, що ці питання виникають не вперше. Та й самі процеси 

взаємодії театру й життя не є виключно фактом культури XXI століття. 

Сьогодні спостерігається їхня інтенсифікація і активізація взаємообміну 

предметами й ідеями, що відбувається між сценою й глядацькою залою. Саме 

тому виникає нагальна потреба зрозуміти такі процеси, універсальні за своїм 

характером, визначити особливості взаємодії художньої та нехудожньої сфер 

на підставі аналізу театральних комунікацій, що їх установлювали колись або 

встановлюють тепер. 

Пріоритетні підходи до продуктивного дослідження особливостей 

взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій 

визначаються на основі аналізу результатів відповідних розвідок, здійснених 

у системі координат численних теоретичних концепцій. Першою чергою 

звертається увага на розроблену в лінґвістиці теорію комунікативного акту 

(за Р. Якобсоном). За цією концепцією, здійснення будь-якої мовленнєвої 

події, в тому числі й мистецької, та будь-якого акту спілкування (зокрема й 
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театрального) уможливлюється наявністю шести обов’язкових 

компонентів: адресанта, адресата, контексту, повідомлення (або тексту), 

контакту і коду. Такі компоненти наявні і в системі театральних комунікацій. 

Але, враховуючи особливості сценічного мистецтва як галузі художньої 

діяльності, вони дещо специфічні. Так, адресант не є одноосібним, як то 

зазвичай у літературі. Сценічне повідомлення, на відміну від літературного 

чи образотворчого, не є стабільним і являє собою результат «колективної 

творчості» – сукупність зусиль драматурга (або лібретиста), режисера, 

художника, композитора, працівників різних виробничих цехів, а також 

актора. Функції останнього – це не лише безпосередня трансляція сценічної 

інформації, а й своєрідний компонент художнього тексту.

Адресатом - отримувачем повідомлення - є публіка, громада, закони 

функціонування якої визначають лише «відносно автономне» існування 

глядача у процесі сприйняття сценічного повідомлення. Контакт між 

публікою та сценою здійснюється в конвенційно визначеному й обмеженому 

просторі, що є неодмінною умовою успішності будь-якої мистецької 

комунікації. Результат ефективного функціонування «фізичного каналу» та 

встановленого «психологічного зв’язку» між адресатом і адресантом 

залежить від того, наскільки зрозумілим для них є код і наскільки спільним 

для них є контекст. При цьому слід враховувати, що сценічна мова й 

контекст як комунікативні чинники зумовлені специфікою сценічного 

мистецтва. Так, театральна мова є полікодовим утворенням, де 

використовуються «лексика та синтаксис» інших художніх мов. А спільність 

контексту визначають особливості функціонування комунікантів як у власне 

у мистецькому просторі, так і в просторі повсякденного життя. 

Це все є підставою того, щоб розуміти театр як «особливу форму 

комунікації face to face» (К. Бальме). А тому комунікативний підхід до 

процесу транслювання й сприйняття сценічного тексту є обґрунтованим, про 

що свідчить відповідний масив досліджень у європейській гуманітарній науці 
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ХХ – початку ХХІ століть (А. Баканурський, К. Бальме, А. Овчинникова, 

І. Осолсобе, П. Паві, А. Пауль).

Отже, театральна комунікація розуміється як «процес обміну 

інформацією між сценою та залою» (П. Паві), здійснюваний у 

відмежованому просторі. Відправник і отримувач художнього тексту, а 

також місце контакту утворюють своєрідний трикутник комунікативної 

презумпції (за К. Бальме, «рівноцінне «трикутне» відношення»). Кожен із 

цих трьох компонентів є окремим предметом досліджень, виконаних 

представниками різних галузей гуманітарної науки. Наприклад, соціології, де 

на особливу увагу як предмет вивчення заслуговує театральна публіка 

(І. Безгін, Г. Дадамян, В. Дмитрієвський, І. Ігнатов, Г. Кіндерманн, Л. Коган, 

Н. Корнієнко, І. Петровська, О. Семашко, Ю. Фохт-Бабушкін, М. Хрєнов, 

І. Щеглов, К. Юдова-Романова).

Щоправда, виявляється певна обмеженість методологійного потенціалу 

комунікативної та соціологічної теорії у двох проекціях. По-перше, виникає 

питання щодо ефективного здійснення такого підходу до театральної 

практики останньої третини ХХ й початку ХХI століття. Адже з настанням 

некласичного й сьогоднішнього – постнекласичного – періоду в культурі 

(зокрема і в театральній галузі художньої творчості) попередні – класичні – 

підходи й методи є недостатніми. Вони адекватні класичним об'єктам і 

призводять до «шумів», викривлень, якщо досліджуваний об'єкт перестає 

задовольняти класичні критерії. 

По-друге, сучасний театр, котрий слідом за Х. Т. Леманом називається 

«постдраматичним», вирізняється високим рівнем інформативності й 

одночасною «грою з щільністю знаків». Це пояснюється процесами освоєння 

мови інших видів мистецтва, що засвідчується «музикалізацією» сценічного 

тексту, процесами «візуалізації» драматургії, коли сценографічна партитура 

розвивається за власною логікою, тобто за законами образотворчого 

мистецтва. Форми постдраматичного театру за таких умов, на думку 

Х. Т. Лемана, наближаються до перформативних, де художня дистанція між 
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сценою та глядачами скорочується у провокативний спосіб. У результаті 

виникає принципово новий тип комунікації – комунікації «не-авторитарної», 

«не-вертикальної», де закрите й однорідне сприйняття змінюється на 

відкрите й фрагментоване. Тому в цьому випадку особливої актуальності в 

науці, дійсно, набуває комунікативний підхід. Але, забезпечуючи адекватний 

опис процесу транслювання та сприйняття сценічної інформації, він виявляє 

деяку обмеженість у плані адекватного розуміння процесів обміну 

значеннями, який інтенсивно відбувається в практиці сучасного театру.

Ці процеси обміну мають місце між художньою та нехудожнью 

сферами, внаслідок чого складники мистецького тексту, подолавши сценічну 

рампу, укорінюються в повсякденному існуванні людини. Для розв'язання 

подібних проблем необхідно враховувати результати досліджень, 

присвячених самому повсякденню. До нього з різною продуктивністю 

застосовувалися семіотичні (Ю. Лотман, Б. Успенський), семіотико-

міфологічні (К. Богданов, С. Бойм), марксистські (О. Аронсон, В. Беньямін), 

культурологічні (А. Баканурський, В. Лелеко, Р. Ткаченко), описово-

історичні (О. Вайнштейн, Х. Вовк, Л. Гінзбург, Б. Ейхенбаум, І. Забєлін, 

М. Костомаров, С. Лащенко) підходи. Досліджуючи театр другої половини 

ХХ століття, що отримав назву «постдраматичного», Т. Х. Леман 

виокремлює актуальну проблему вторгнення до театру «хаосу повсякдення» 

через оновлення традиційної знакової системи сценічного мистецтва, 

використанням «натуралістичних» способів «організації» життя – 

нестабільних і неієрархізованих. У результаті формується уявлення про 

художню сферу як простір застосування «вторинної моделювальної 

системи», тобто простір художнього тексту, та сферу нехудожню як простір 

застосування «первинної системи природних мов» і встановлення 

відповідних контактів. Продуктивне дослідження їхньої взаємодії стає 

можливим у перспективі комплексного підходу, здійснюваного в системі 

координат двох теорій – комунікативної й семіотичної.
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Процеси взаємодії комунікантів і моделі їхньої поведінки у 

просторі здійснюваного контакту ґрунтовно відображені у теорії М. Бахтіна. 

На матеріалі історії європейського та східного (Китай і Японія) театрів її 

автор доводить, що транслювання спектаклю – драматичного або музичного 

– на публіку є за своєю природою процесом діалогічним. У ньому легко 

встановлюються суб’єкти висловлювань (відправники сценічної інформації 

та її отримувачі – глядачі), а також і самі завершені висловлювання, якими є 

сценічний (складний за кодом) текст і тексти позасценічні – вербальні та 

невербальні (пластичні). Останні є фізичною реакцією глядачів (оплески, в 

інших культурних традиціях – крики або свист), що доповнюються 

словесними повідомленнями. Стабільність цієї реакції можна пояснити 

стабільністю її фатичної функції. Оплески, а також додаткові вербальні 

вираження (традиційні «браво» та «біс») є своєрідними сигналами про повне 

приймання інформації, що надходить зі сцени. 

До того ж у такий спосіб публіка «після вимушеної нерухомості 

виявляє свою енергію» (П. Паві) і демонструє стан, котрий можна назвати 

«екстазом від комунікації» (трансформація бодріярівського «екстазу 

комунікацій» – найменування процесу інтенсивного продукування та 

поширення інформації). Виконуючи фатичну функцію та вивільняючи 

глядацьку енергію, оплески (свист або лемент) є одночасно й «елементом 

очуднення, вторгнення реальності в мистецтво» (П. Паві). Природно, що 

внаслідок цього «вторгнення» транслювання сценічного тексту 

припиняється. 

Інколи відправники художньої інформації уживають «додаткових 

заходів» і звертаються до послуг клаки, що моделює необхідну реакцію та 

поведінку публіки. У результаті виникає так званий ефект перехресних 

комунікацій – синхронне транслювання по-різному закодованих текстів. 

При цьому глядач опиняється в ситуації вибору: або бути в ролі автономного 

отримувача регламентованої сценічної інформації, або «підключатися» до 

комунікації, здійснюваної в режимі вільної імпровізації. 
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Але незалежно від дій представників клаки, глядачі як учасники 

комунікативного акту, перебуваючи в режимі діалогу, не просто отримують 

інформацію, а «виробляють її в процесі гри». При цьому можна 

типологізувати поведінку глядачів за комунікативними результатами. 

Спілкування глядачів ці сценою може привести до дублювання художнього 

тексту, до встановлення з адресантом контакту, не передбаченого 

транслюванням художнього тексту, і до кодового інверсування. 

Сигналом до дублювання фрагменту художньої інформації, наприклад 

у європейському театрі, є такий вербальний позасценічний текст, як «біс». 

«Бісування» подовжує контак адресата з адресантом і не порушує 

«художнього цілого», як це останнім часом вважається. У системі морально-

мистецьких вартостей «режисерського театру» воно класифікується як 

поведінкове свавілля, а тому з ним ведеться запекла боротьба. У результаті 

сьогодні інститут «бісів» практично скасований, і рідкісними винятками 

тільки підтверджується непорушне правило. 

З метою встановлення додаткового контакту, не передбаченого 

трансльованим художнім текстом, традиційно викликаються автор, режисер, 

сценограф, а у музичному театрі ще й хормейстер і диригент. Всі вони не 

беруть безпосередньої участі в транслюванні сценічної інформації. Звідси – 

неорганіка їхньої поведінки на кону: їхні тіла, художньо не закодовані, 

сприймаються як «антикультурні й антизнакові», тобто такі, що перебувають 

поза межами мистецького контексту сцени. Такого ґатунку контакт є 

непродуктивним, художньо недоцільним, але обов'язково-ритуальними, і тоді 

цілком доречними є посттрансляційне спілкування з ними, що вже 

здійснюються поза межами конвенційно визначеного театрального простору. 

У такому випадку поведінку публіки можна назвати «інерційно-

перетворювальною». Екстаз від комунікації триває після завершення 

транслювання сценічного тексту, і додатковий контакт встановлюється. Але 

триває він уже в сфері нехудожній, яка внаслідок творчо-ігрової діяльності 
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публіки перетворюється на простір арте-факту – зімпровізованого або 

добре зрежисованого. 

Встановлення додаткового контакту має й еротичне умотивування. 

Його наявність пояснюється сприйняттям одного з відправників інформації – 

актора – як сексуального об'єкта. За умов домінування еротичного 

компоненту для публіки важливим є сценічний суб'єкт, що продукує цей 

еротизм, а не власне трансльований сценічний текст. При тому актор як 

сексуальний об'єкт належить усім, але нікому конкретно. Ефект імітаційного 

спілкування виникає під час процедури одержання автографа на його 

фотографічному зображенні. Володіння фотографічним двійником симулює 

тривання контакту в нехудожній сфері, встановленого внаслідок 

транслювання художнього тексту. Симуляційне (суроґатне) спілкування 

створює ілюзію автономного володіння кумиром так само, як робить його 

«своїм» контакт у позахудожньому просторі або поза зоною встановлення 

художніх комунікацій (тобто поза театром). 

Різноманіттям проявів визначається процес кодового інверсування. 

Найчастіше спостерігається процедура «престижного перекодування у 

соціальну сферу» (О. Жолковський). Публіка отриману художню інформацію 

переводить у соціально-політичну площину і, використовуючи свій 

комунікативний ресурс, повідомляє про це її відправникам. При цьому 

відбувається «громадсько престижне» збіднення тексту, коли його мистецькі 

вартості перебувають поза межами глядацького сприйняття і залишаються 

невідрефлексованими. Непередбачені поведінкові результати кодового 

інверсування спостерігаються тоді, коли сценічний текст закодовано новим 

для глядача кодом. У такому випадку отримувачем повідомлення 

комунікативний акт не сприймається як творчий. Публіка активно 

включається до процесу перекодування – гри з художнім текстом, що 

передбачає «вироблення» власних, у цьому випадку відмінних від сценічно-

мистецьких, сенсів. Спостерігається одночасне транслювання двох текстів – 

художнього та нехудожнього. Останній у просторі здійснюваного контакту 
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робиться пріоритетним, а текст сценічний – периферійним. Це 

призводить до трансляційних збоїв і робить художній текст «нечистим». У 

результаті виникає той комунікативний стан, який традиційно у 

театральному побуті називають «провалом». Враховуючи рівень 

комунікативної активності й використовувані засоби спілкування, 

виокремлюється публіка «інтелектуальна» («авангардистська», «доросла») 

та «неінтелектуальна» («традиційна» або, за Ю. Лотманом, «архаїчна», 

«фольклорна», «дитяча»). 

«Неінтелектуальна» публіка не враховує, а інколи навіть не знає 

особливостей сценічного тексту, порушує умови трансляції, тобто все те, що 

визначає модель узаконеної – «культурної» – поведінки. Позасценічними 

вербальними засобами вона впливає на тривалість транслювання тексту, 

вносить у нього відповідні корективи. Єднання в «екстазі від комунікації» 

відправника й отримувача сценічної інформації в зоні контакту та поза нею, 

тобто нереґламентованість поведінки глядачів і акторів, провокує усунення 

кордонів між художнью та нехудожнью сферами, що теж веде до можливих 

збоїв у транслюванні тексту, до виникнення трансляційних перешкод. 

Сьогодні така поведінкова модель є нормою у «масових комунікаціях» різних 

«низових» видів мистецтва (наприклад, естради). Навпаки філармонійною 

аудиторією взагалі виключається «неінтелектуальна», «дитяча» публіка, а її 

поведінка класифікується як «некультурна» й «казусна». 

Інша публіка – «інтелектуальна», «доросла» – враховує сталі правила 

транслювання сценічного тексту, особливості його організації (наприклад, 

закон наявності обов'язкової рами), вступає до діалогу зі сценою, не 

порушуючи процесу перадачі художньої інформації, використовує 

мінімальний асортимент комунікативних засобів. Це є однією з причин того, 

що сьогодні відсутні «гучні провали»: їх немає, тому що є лише «дорослі» 

глядачі, поведінкова модель яких у місці встановлення театральних 

комунікацій вважається нормативною, що своєю чергою пояснюється 

ієрархізацією простору й суворішою регламентацією стосунків комунікантів.
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Художня та нехудожня сфери, хоча і взаємодіють одна з одною, але 

радикально різняться. Саме про це свідчить та диференціація, яка 

щонайперше стосується простору театру, де встановлюється та здійснюються 

контакти між представниками двох сфер, і тих моделей поведінки учасників 

контакту, відмінності яких особливо виразні в зоні комунікацій.

Традиційно обидві частини театрального простору (глядацька й 

залаштункова) належать до сфери нехудожньої. Але комуніканти, 

перебуваючи у місці передачі інформації (повідомлення), між собою 

безпосередньо не контактують: вони розділені сценою – простором сфери 

художньої. Тому за своїм характером зони їхнього функціонування є 

суміжними, прикордонними. А прикордоння, як будь-яка інша територія 

розмежування, зокрема й державного, є зоною підвищеної уваги, контролю, а 

отже, і незбувної напруги. Саме цим і пояснюється політика «обмежень і 

заборон», що стосується місця встановлення фізичного контакту. 

Історія європейського театру останніх трьох сторіч засвідчує тенденцію 

до жорстокої реґламентації моделі поведінки учасників комунікативного акту 

– і глядача, і актора. Ось чому поведінкова модель глядача зумовлюється 

ієрархієзацією театрального простору. Ще в першій половині ХVІІІ століття 

партер являв собою зону відносної комунікативної свободи, що дозволяла 

публіці встановлювати довільні контакти з іншими комунікантами. Поява в 

ньому лавок зробила місце глядача фіксованим, а установка крісел зумовила 

підвищення соціального статусу цієї частини зали і змінила модель поведінки 

публіки в бік її жорсткої реґламентації. 

Семантика ложі як неодмінного елементу барокової моделі театру має 

два аспекти: соціальний і комунікативний. Тому в подальших реформаційних 

перетвореннях театру – архітектурних і як художньої системи – інститут ложі 

скасовується. По-перше, усувається соціальна диференціація, і в такий спосіб 

у межах театрального простору зрівнюються члени спільноти. По-друге, 

обмежуються «вольнощі та свободи» глядача, реґламентується його 

поведінка й обмежуються контакти. У результаті автономія простору ложі з 
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усіма ґарантованими комунікативними свободами практично зводиться 

до місця, що його «займають згідно з купленим квитком».

Сьогочасне розширення засобів масових комунікацій призводить до 

парадоксального посилення комунікативних заборон у театральному 

просторі. Про це свідчать перелік поведінкових обмежень, надрукований на 

зворотньому боці квитка, звернення дирекції до публіки перед початком 

вистави та розлогі тексти щодо правил перебування в театрі, розміщені на 

сайтах видовищних закладів. Лише час до початку вистави та після її 

закінчення, а також антракт сприймаються як темпоральні відтинки, 

абсолютно вільні та незалежні від трансльовання сценічного тексту, а фойє 

та побутові за призначенням приміщення - як простір, де встановлюється 

інший тип комунікації – спілкування нереґламентоване, але обумовлене 

загальновизнаними нормами громадської поведінки.

При цьому дуже важливу перверзійну (перетворювальну) функцію 

виконує завіса, обертаючи сцену з художньо-трансляційного простору на 

простір нехудожньої сфери, тобто, виконуючи функцію реґламентатора-

розреґламентатора акторової поведінки. Ця поведінкова модель прояснює 

амбівалентну семантику залаштункового простору як суміжного. По-перше, 

він відзначається відносною відкритістю. Туди можливе, але небажане 

проникнення «чужинця», що порушує нормальне функціонування системи і, 

природно, викликає «оборонну атаку». По-друге, залаштунковий простір 

сприймається пересічним глядачем як закритий і недоступний. Це, а також 

його близькість до зони транслювання художнього тексту спричинює його 

сакралізацію. Усе, що там відбувається (а тим більше подія, спровокована 

елементом зі сфери нехудожньої), глядачами сприймається або як ексцес, або 

як сенсація, або як священнодійство, тобто таке, що заслуговує «на увагу». 

У результаті виникає підвищений інтерес стороннього – «чужого» – до 

залаштункового світу. Саме цим пояснюється народження в останній третині 

ХVIII століття нового різновиду японської театральної гравюри, створеної 

Кацукавою Сюнсе: ксилографії, присвячені зображенням акторів за 
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лаштунками, в артистичних убиральнях – «зелених кімнатах». 

Своєрідним продовженням такої традиції сьогодні можна вважати 

«сенсаційні» знімки, зроблені папараці у залаштунковому або приватному 

просторі «зірок».

Але незалежно від національно-культурних традицій саме організації 

процесу транслювання художнього тексту підпорядковується 

функціонування актора в межах простору театрального приміщення. Тому 

настільки важливим стає момент (процедура) його переходу з однієї сфери до 

іншої. У цьому випадку актуалізується питання про семантику дзеркала в 

театральному просторі. Його функції у глядацькій частині (гардероб, фойє) і 

акторській (закулісної) однотипні. Дзеркала фіксують готовність учасників 

комунікацій до контакту: глядача з іншими глядачами й акторами, актора з 

глядачами та партнерами. Але ці функції одночасно й різні, пояснюється 

різним характером сфер – тобто нехудожньої та художньої. Так, глядач 

функціонує виключно (або найчастіше) у сфері нехудожній. Тому дзеркало 

фіксує його зовнішній вигляд і підтверджує його соціальний статус. Свічадо 

закулісся натомість не тільки фіксує зовнішність актора, а й сам процес його 

перетворення – перетворення зовнішнього та внутрішнього. При цьому воно 

виконує своєрідну функцію «прикордонника», що дає право на перехід з 

однієї (нехудожньої) сфери до іншої (художньої). Цим полісемантизмом 

пояснюється поява в конструкції театру Но «кімнати з дзеркалом», і 

дотримання «дзеркального» табу в традиційному китайському театрі.

У залаштункованому просторі актори інколи культивують таку 

поведінкову модель, яку можна класифікувати як ритуальну (особливо 

притаманну акторам традиційного китайського театру). Вона являє собою 

набір константних дій, виконуваних у певній послідовності, що мають за 

мету впливати на художню реальність. У результаті цього виникають так 

звані численні «акторські забобони», тобто вироблені з плином часу 

індивідуальні або «цехові» правила, котрі мають забезпечити «нормальне», 

без перешкод транслювання сценічного тексту. При цьому важливим є факт 
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розуміння актором залаштунків як зони «своєї» і закритої (першою 

чергою для глядача як «чужого»), де неприпустимим є руйнування кордонів і 

порушення константних моделей поведінки. Через це здається, що тільки в 

межах художнього тексту строго реґламентується поведінка актора. 

Художня практика свідчить про протилежне: саме в рамках художнього 

тексту, з урахуванням специфіки його транслювання (тобто припустимої 

свободи трансляторів) моделюється поведінка, мотиви якої виявляються в 

сфері нехудожній. Наприклад, під час вистави акторами на сцені 

«з'ясовуються стосунки» та вирішуються проблеми, неумотивовані 

трансльованим художнім текстом. Тому з метою попередження подібних 

«ексцесів» посилена регламентація спілкування комунікантів у зоні 

здійснюваного контакту інколи декларується як етична складова 

реформаційної програми (наприклад, К. Станіславського та 

Вол. Немировича-Данченка). Мораль, що являє собою систему конвенційних 

заборон, у такому випадку визначає поведінкову модель і акторів, і глядачів, 

але, як свідчить історія сценічного мистецтва, не завжди може запобігти 

небажаному вторгненню повсякденного життя.

Одночасно з репресивними тенденціями у театрі ХХ – початку ХХІ 

століть спостерігаються протилежні за характером процеси. Вони й до 

сьогодні сприймаються як експериментальні, бо їхня мета – розмивання меж 

між раніше суворо диференційованими просторами та розширення арсеналу 

провокаційних засобів, спрямованих на зміну реґламентованої поведінки 

публіки та її функцій. Так, використання мультимедійних засобів останнім 

часом уможливлює розширення сценічного тексту за рахунок нехудожнього 

простору: глядач може бачити те, що відбувається за лаштунками і за 

запнутою завісою. У такому випадку виникає несподіваний ефект, коли 

збільшення інформації сприймається як своєрідна трансляційна перешкода. 

Вона «навмисно» планується організаторами театральної комунікації з метою 

змінення поведінки та реакції публіки (отримувача інформації), руйнування 
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традиційної ієрархії театрального простору, порушення сталих кордонів, 

що розмежовують мистецтво та повсякденне життя. 

Тому значний інтерес виликають питання призначення та порушення 

рами, де увага зосереджується саме на проблемах, пов’язаних з 

розмежувальними кордонами. 

Зони у просторі здійснення комунікативного акту, що належать до 

різних сфер – художньої та нехудожньої, розділені кордоном – рамою, котра 

є однією з чільних ознак будь-якого художнього тексту і виконує важливу 

семантичну функцію. Мистецька практика (в тому числі й театральна), 

особливо ХХ століття, свідчить про реґулярність «усіляких спроб подолати» 

традиційно встановлені рамки (Б. Успенський). 

Порушення, як то переконує історія театрального мистецтва, можливі, 

що пояснюється самою специфікою сценічної рами. Вона, на відміну, 

наприклад, від рами в живописі або літературі, є умовною та нестабільною, а 

її межі не завжди є чіткими, у результаті чого простори художньої та 

нехудожньої сфер жорстко не диференціюються. Це усвідомлюється 

глядачем, який найчастіше й порушує фіксовані межі, що призводить до 

збоїв у транслюванні художнього тексту та провокує на зміну прийнятих 

моделей поведінки (свого роду «антиповедінка»). Припиненням трансляції 

сценічного тексту рама автоматично усувається, а тому в такому випадку 

можлива поява глядача в межах простору, що донедавна був художнім, 

забороненим, сакральним (наприклад, глядач, що вручає квіти акторові). Це є 

проявом «екстазу від комунікації», коли дотримувані правила «театральної 

ілюзії» порушуються, а розмежувальні бар’єри скасовуються. 

Подолання рами та встановлення контакту з трансляторами сценічного 

тексту сьогодні властиве глядачам як не музичного та драматичного театру, а 

й естрадного шоу. Такий процес «антидемократизаії» поведінки пояснюється 

дією культурологічного закону підвищення та пониження в часі статусу 

деяких мистецтв і жанрів. Як наслідок ті, що вивищилися в художньому 
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статусі, «залишають» низовим колись їм властиві моделі поведінки 

учасників комунікативного акту. 

Подібні порушення рами можуть або зробити текст «нечистим», або 

припинити його транслювання, або спричинити зміну в семантиці сцени та 

зали для глядачів. Але ними не припускається зміна трансльованого тексту, а 

тому їх можна вважати такими, що «текст-не-порушують». Інші випадки 

класифікуються як спроби глядача подолати художній простір і «увійти» в 

текст художнього твору, насильно змінивши його (за Б. Успенським, 

«експансія життя в мистецтво»). Зазвичай такі насильницькі зміни тексту 

спостерігаються, коли глядачем актор ідентифікується зі сценічним 

персонажем або коли ним події проектуються у площину повсякдення 

(побутового чи соціально-політичного). 

Також спостерігаються процеси зворотної експансії, що призводять до 

вторгнення мистецтва в життя. Вони за свою генезою можуть бути 

композиційними, рудиментними, провокаційними та інерційними. Перші 

пов’язані з композиційними змінами, що пояснюються різноманітними 

маніпуляціями з рамою, зокрема осмисленням її як структурно значущого 

елементу художнього тексту. Про здійснення саме таких семантичних 

процедур свідчить інтерпретаційна, передовсім музикознавча та постановча, 

практики (наприклад, тлумачення увертюри до «Севільського цирульника» 

Дж. Россіні у музикознавчих розвідках, сценічні втілення «Норми» В. Белліні 

режисерами Й. Вілером і С. Морабіто та «Летючого голландця» Р. Вагнера 

режисером П. Конвічним). Подібні процеси спостерігаються і в інших 

мистецтвах (у образотворчому та кінематографічному), що доводить їхній 

універсальний характер.

Другий тип порушень рами – рудиментний – стосується системи 

відносин, які встановлюються між відправниками й отримувачами сценічної 

інформації. Наприклад, у різних національних традиціях допускається у 

якості формального зачину та формальної кінцівки безпосереднє звернення 

до глядачів організаторів або учасників вистави. З плином часу в умовах 
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жорстокої диференціації зон і регламентації поведінки комунікантів такі 

порушення, що супроводжуються виходом актора «із образу», сприймаються 

як архаїчні. Але вони не зникають з театральної практики взагалі, і їхня поява 

уможливлюється або жанровою природою вистави (наприклад, казки), або 

реалізацією принципів «авторської» естетики (наприклад, Б. Брехта). 

Порушення, пов’язані з розширенням ігрового простору, зміною 

традиційних меж і місця контакту, можна назвати провокативними тому, 

що постановниками провокується зміна функцій одного з комунікантів, а 

саме глядача. Це засвідчують позначені «провокаційним радикалізмом» 

пошуки режисерів-новаторів ХХ століття, зокрема Вс. Меєрхольда і 

Є. Гротовського, постановчi практики Living Theatre. В них публіка 

залучається до процесу вироблення художнього тексту – «твору в русі», 

тобто такого, який припускає можливість різноманітних уторгнень адресата, 

але не передбачає «аморфного запрошення до необмеженої співучасті» 

(У. Еко). Провокативною сутністю такого роду контактів прогнозується або 

повна, або часткова розбіжність кодів адресанта й адресата. 

Четвертий тип порушень стосується поведінки комунікантів у просторі 

нехудожньої сфери, де вони інерційно існують за моделями, передбаченими 

сферою художньою. Такими є інерційне перебування актора «в образі» не на 

сцені, а за лаштунками. Або ж імітаційна поведінка глядача, що моделює 

своє існування за законами художнього тексту в просторі повсякденного 

життя. Проте слід зазначити, що описом сфер, їх роздільних меж, 

визначенням особливостей їхньої взаємодії, культивованої поведінки 

пояснюється циркуляція різноманітних повідомлень, але не розкривається 

механізм виникнення їхнього змісту і появи нових текстів. 

Переход і функцiонування структурного компоненту сценiчного тексту 

в повсякденному житті проявляється як театральний елемент у нехудожнiй 

сферi. В такому «театрі для iнших i театрі для себе» виявляється суттєва 

вiдмiннiсть тексту сценiчного (художнього) вiд «тексту життя» (такого, що 

належить до нехудожньої сфери). По-перше, на вiдмiну вiд комунiкацiй 
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нехудожньої сфери, комунiкацiї театральнi тимчасовi та просторово 

обмеженi. Вони мають початок і кiнець, встановлюються і здiйснюються в 

локалiзованому, чiтко визначеному просторi («вiдмежованому, замкненому в 

собi кiнцевому утвореннi», за Ю. Лотманом). Тодi як життя людини 

просторово неконвенцiйоване, де сама смерть виконує роль обмежувача, 

роблячи тире мiж двома датами семантично значущим елементом. Тiльки 

«пiсля кiнця», коли здiйснення нових комунiкацiй стає неможливим взагалi, 

життя конкретної людини набуває статусу завершеного тексту. 

По-друге, в разi осмислення окремого епiзоду в окремо взятому 

локалiзованому просторi як артефакту виникає проблема статусу учасникiв 

комунiкативного акту. Функцiї вiдправника й отримувача iнформацiї не 

диференцiюються. Тому поведiнка учасникiв комунiкацiй, здiйснюваних у 

нехудожнiй сферi, на вiдмiну вiд учасникiв комунiкацiй театральних, не 

регламентується. Звiдси третя iстотна вiдмiннiсть. Театральна комунiкацiя 

одинична, тодi як життя (навiть однiєї людини) являає собою складну 

систему рiзних комунiкативних актiв, у тому числi й автокомунiкативних. 

Четверта особливiсть пов’язана з тим, що рiзноманiття комунiкативних актiв 

у нехудожнiй сферi уможливлює розвiй використовуваних кодувальних 

систем, де код театральний – один з багатьох. Як результат – створюваний у 

нехудожнiй сферi текст зазвичай не виявляється «художньо вартiсним».

Проте, враховуючи нестабiльнiсть й рухливiсть кордонiв мiж 

художньою та нехудожньою сферами, що доводилося ранiше, можна 

говорити про театралiзацiю життя. Це явище не тотального, а локального 

характеру: воно має часовi та просторовi обмеження. На пiдставi аналiзу 

вiдповiдних фактiв можлива їхня типологiзацiя за комунiкативним 

принципом, тобто враховується, який з елементiв комунiкативного акту (за 

схемою Р. Якобсона) стає прiоритетним: вiдправник, здобувач, текст (або 

елемент тексту), код, контекст або мiсце контакту.

За умови змiни останього, але за наявностi усiх iнших компонентiв 

подiбнi комунiкацiї можна назвати «театром для iнших». Локалiзованi в часi 
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та просторi вони пов’язанi з процесами моделювання людини своєї 

поведiнки за законами сценiчного мистецтва. Зазвичай подiбну здатнiсть 

називають «уродженим артистизмом», прояв якого в нехудожнiй сферi є 

таким вмiлим моделюванням своєї поведiнки за законами театрального коду, 

що робить її органiчною, природньою навiть за межами сценiчного простору. 

Правда, слiд пiдкреслити, що будучи «деякою властивiстю таланту» 

(Р. Кирсанова), артистизм не кожному таланту властивий. За спогадами 

сучасникiв, вiн був притаманний Ч. Дiккенсу, Ю. Тинянову, I. Андроникову, 

якi переконливо перетворювалися на своїх героїв або вдавалися до пародiї на 

сучасникiв. Такий завершений сценiчний текст – фрагмент життя, не 

вiдмежований рампою та завiсою, – створюється в iмпровiзацiйному режимi. 

Його сильний художнiй ефект виникає внаслiдок зiставлення аудиторiєю 

двох кодiв: театрального (художнього) та поведiнкового (нехудожнього) тих 

реальних персонажiв, якi парадiювалися. Отже, такi театральнi за своїм 

характером комунiкацiї, локалiзованi в часi та просторi, але здiйснюванi поза 

межами простору конвенцiйованого (наприклад, у приватному помешканнi), 

вважаються «театром для iнших». 

За такого визначення принципово важливою стає обов’язкова наявнiсть 

отримувача iнформацiї, тобто глядача. Якщо такий у комунiкативному актi 

не передбачається, то тодi виникає «театр для себе». При цьому людина в 

однiй особi представляє i драматурга, i режисера, і актора, i глядача. Саме 

випадок сумiщення функцiй вiдправника й отримувача iнформацiї 

визначається у вузько комунiкативному сенсi як «театр для себе», на вiдмiну 

вiд поняття М. Євреїнова – ширшого, що охоплює будь-якi види театральних 

комунiкацiй, здiйснюваних у нехудожнiй сферi взагалi. Але при цьому 

необхiдно враховувати, що євреїнiвськi п’єси з репертуару «театру для себе» 

є концептами саме автокомунiкативних актiв перформативного характеру 

(наприклад, «Бал поганого тону», «Вночi, в каютi…», «Кейф у гаремi»).

Ще одним з варiантiв такого типу комунiкацiй можна вважати «театр 

перевдягання для себе». Наприклад, графиня Кастiльоне та граф Монтеск’ю 



145

перетворили своє життя на мистецькi твори, завдяки серiї фотопортретiв, 

де вони – персонажi «реального свiтського життя» – зафiксованi 

перевдягненими в костюми героїв або лiтературних творiв, або далекого 

iсторичного минулого. Про театральну сутнiсть подiбних манiпуляцiй 

свiдчить сам факт переодягання, що дозволяє бути «iншим», а також 

фотофiксацiя нового образу (як то у домашнiх зйомках «живих картин», 

здiйснюваних А. Порет і її друзями у 1932-1940-х роках). Разом з технiчним 

удосконаленням й одночасним спрощенням процессу фотографування цей 

рiзновид «театру для себе» на межi ХХ-ХХI столiть набуває великого 

поширення, що переконливо засвiдчує факт театралiзацiї людського 

повсякдення, а також iнишх галузей художньої дiяльностi, зокрема 

образотворчої (наприклад, серiя фотопортретiв Вл. Мамишева-Монро). 

Особливiсть такого варiанту автокомунiкативного акту полягає в тому, що 

вiн таки передбачає отримувача iнформацiї – глядача, але дистанцiйованого у 

часi, навмисно виключеного з безпосереднього контакту його iнiцiатором.

У результатi спостерiгається процес сумiщення означника й 

означуваного. Своєю чергою це провокує остаточне знищення й без того 

хиткого кордону мiж функцiями вiдправника й отримувача, знижує, а то й 

зовсiм атрофує здатнiсть контролювати власну поведiнку з урахуванням 

соцiальних i культурних чинникiв суспiльства, призводить до делокалiзацiї 

iгрового простору життя. За таких умов «театр для iнших» i «театр для себе» 

не розрiзнюються, в наслiдок чого виникає змiшаний тип, котрий за своїм 

ефектом визначається як «театр персонажа, що ожив».

Питання про персонажа, що ожив, ставиться та вирiшується 

О. Жолковським на прикладi життя i творчостi В. Хлєбнiкова. Генетично 

тексти поета сходять до «поезiї персонажiв», а саме героїв Ф. Достоєвського 

– Смердякова, Лебядкiна, Максимова, Ракiтiна. В їхнiй творчостi цi мовнi, 

жанровi, стилiстичнi та культурнi зсуви призводять до порушення 

мистецьких i поведiнкових норм, що дозволяють сприймати життя реального 

поета як набiр комунiкативних актiв за своїм характером театральних. 
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При тому, як то свiдчить iсторiя культури (й особливо ХХ столiття), 

спостерiгається процес взаємообмiну сфер, коли «жива людина» 

сприймається як персонаж, а мистецький фантом стає реальнiстю «нашого 

повсякдення». Так, реальнiстю росiйської лiтератури є творчiсть Козьми 

Пруткова або капiтана Лебядкiна, вiршi якого стали основою вокального 

циклу Д. Шостаковича. В українскiй драматургiї своєрiдним «спадкоємцем» 

героя Ф. Достоєвського є Назар Пiдкова – персонаж п’єси Б. Грiнченка 

«Арсен Яворенко» (1898). В образотворчому мистецтвi початку третього 

тисячоліття «справжньою сенсацiєю» стало «вiдкриття» В. Комаром i 

О. Меламiдом «одноокого художника-пейзажиста» ХІХ століття Миколи 

Бучумова та «першого художника-концептуаліста» Тверітінова. 

Отже, виникнення «персонажу, що ожив», своєрiдного художнього 

фантому, котрий набуває рис реально iснуючої людини, є механiзмом 

унiверсальним, застосування якого в рiзних видах мистецтва виявляється 

досить продуктивним. При цьому вигаданий персонаж виконує цiлу низку 

важливих комунiкативних функiй. Перш за все - це один зi способiв iгрового 

контакту, що встановлюється митцем i завдяки якому забезпечується 

спiлкування з читачем або глядачем. Як приклад - успiшне втiлення 

Г. Чхартiшвiлi в життя свого белетристичного проекту «Б. Акунiн». Разом з 

цим, спостерiгається процес введення «поганого мистецтва в простiр 

естетичної вартостi» (Ю. Лотман), що уможливлюється або радикальним 

переосмисленням всiєї естетичної системи, або застосуванням iмiтацiйних 

процедур, аналогом чого у системi театральних комунiкацiй є акторське 

«перевтiлення».

Саме такими є творчiсть і поведiнкова стратегiя у повсякденному життi 

Д. Хармса, який «не створює мистецтво, а сам є мистецтво» 

(О. Введенський). Поет-«оберiут» являє собою повноцiнного «персонажа, що 

ожив», зовнiшнiй вигляд якого включає деталi з довгим ланцюгом художнiх 

конотацiй: дитина-дендi, лiтературний прообраз котрої – «аристократична 

дитина» з вiршiв капiтана Лебядкiна. Сприйняття Д. Хармса як людини-
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театру, як «ексцентричної фiгури у веселому iгровому ключi» базується 

на застосовуваннi вiдповiдного типу комунiкацiй, а саме розiграшу з 

притаманними йому ознаками мистецької акцiї, що здiйснюється у 

нехудожньому просторi. З урахуванням художнiх практик у галузi 

образотворчого мистецтва ХХ столiття «оберiутськi випадки» взагалi та 

факти з життя Д. Хармса зокрема можна квалiфiкувати як гепенiнги, тобто 

провокативнi, такi, що трапляються й вiдбуваються «в цей момент». У цьому 

сенсi сутнiсть гепенiнгової поведiнки Д.Хармса кореспондує до 

«криводзеркальної» естетики М. Євреїнова. Тотальне мистецтво робить 

явним приховану абсурднiсть будь-якої соцiальної системи, штучнiсть й 

«умовнiсть» норм установлення комунiкацiй у художнiй і нехудожнiй 

сферах. Воно виконує функцiю того кривого дзеркала, в якому вiдбиваючись, 

«випрямляється» викривлений свiт, у випадку Д. Хармса - реальнiсть 

радянського життя 1930-х рокiв.

У процесi встановлення та здiйснення театральних комунiкацiй з 

оточуючим свiтом стає очевидним соцiально-полiтичний потенцiал 

«персонажа, що ожив», як власне художнього утворення. Про це свiдчить у 

минулому весь текстовий масив і «пейзаж життя» поетiв-«оберiутiв», у цьому 

переконує в наш час – час потужних соцiальних зрушень і «порушення 

норм» – персонаж з «ненормованим бюстом», яким є Вєрка Сердючка. Якщо 

художнiм прообразом для Д. Хармса стала «аристократична дитина», 

лiтературне втiлення графомана, то для А. Данилка таким прообразом стає 

персонаж – результат так званого «перехресного переодягання» з 

маскуванням природньої статi, традицiйного для європейської театральної 

культури XIX–XX столiть, але дещо трансформованого з урахуванням 

специфiки життя межi тисячолiть за формулою: переодягання, плюс стать, 

мiнус вiк. У результатi виникає статевозрiлий і соцiально активний персонаж 

доби лiбералiзацiї всiх сфер життя, в тому числi й сфери сексуальної. 

Данилко-Сердючка – це те дихотомiчне утворення «персона-

персонаж», що є частиною концепцiї iгрового театру, розробленої та 
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застосованої в педагогiчнiй i постановчiй практицi А. Васильєвим. У 

цьому випадку персона – це людина, котра грає, виконує роль, а персонаж – 

«продукт творчого акту персони». Мiж ними встановлюються «iгровi» за 

своїм характером стосунки, утворюється своєрiдний «люфт», у якому 

виникає необхiдне життєдайне середовище. А. Данилко керує персонажем, 

занурює його у певне соцiально-мистецьке середовище, де вiн «оживає», 

проявляє ознаки самостiйностi й автономностi. При цьому рольова 

настанова, визначена молодим вiком, «робить» Вєрку Сердючку соцiально 

активною. Унаслiдок освоєння все нових iгрових просторiв (насамперед 

телевiзiйних: власне шоу, участь у ток-шоу на рiзних росiйських каналах, у 

телерекламi, телефiльмах, вiдео-клiпах) «звичайна» провiдниця пiдвищує 

свiй соцiальний статус, претендує на мiсце в системi загальнонацiональних 

вартостей з подальшою мiфологiзацiєю. 

Отже, спостерiгається ефект художньої амбiвалентностi персонажа. З 

одного боку, вiн укорiнений в європейськiй театральнiй традицiї, має легко 

впiзнаваний мистецький прообраз, а з другого, – спостерiгаються порушення 

усталеної моделi поведiнки «перехресного переодягання». Саме це 

призводить до радикальних змiн у семантицi, в моделi поведiнки, до ефекту 

«оживання» сценiчного персонажа, а значить – до змiн соцiокультурного 

статусу i актора, i його маски. 

У наслiдок здiйснених театральних комунiкацiй той чи iнший елемент, 

перемiщуючись зi сфери художньої до нехудожньої, може продуктивно 

функцiйонувати. Про театральну генезу такого перемiщеного елементу 

свiдчить, наприклад, назва, що за ним закрiпилася. У цьому разi стає 

очевидною прiоритетнiсть постатi вiдправника сценiчної iнформацiї. 

Наприклад, пудра «рашель», шаль «a la Тальонi», верхнiй одяг «гаррiк», 

плащ-загортка без рукавiв «тальма» та iн. Перетворення власних назв на 

загальнi безпосередньо пов’язуються з популярнiстю актора. 

Всi цi перемiщення предметiв зi сцени до повсякденного побуту, 

номiнувальнi процеси мають наслiдувальний характер i можуть тлумачитися 
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як прояви дiї профанного мiфу театрального кумира. «Iнстинкт 

наслiдування» залишається однiєю з рушiйних сил механiзму створення 

моди, де акт комунiкацiї стає ефективним лише за умови сприйняття 

споживачем повiдомлення саме як критерiя моди. Цьому сприяють 

професiйнi актори, якi мають багатий досвiд конструювання сценiчного 

костюма та його подачi глядачевi. Глядач же за iнерцiєю учасника 

театральної комунiкацiї навiть поза сценою сприймає актора виключно як 

вiдправника сценiчної iнформацiї, iнколи не розрiзняючи його та персонажа, 

ним створенного. 

Такою недиференцiйованiстю пояснюється факт номiнування iменами 

сценiчних героїв явищ, що прийшли з художньої сфери до нехудожньої: 

стрижка «пiд Тiта», корсаж «сюзанна», коротка безрукавка «фiгаро», 

широкий чоловiчий плащ без рукавiв «альмавiва», цилiндр «фрейшюц», 

плетена кофтинка з глибоким викотом «баядерка» i таке iнше. Цi факти 

запровадження окремого елементу акторського костюму до повсякденного 

життя свiдчать про глядацький успiх конкретної вистави, де сцена, окрiм 

своїх традицiйних функцiй мiсця трансляцiї художньо-театрального тексту, 

виконує функцiї сучасного модельного подiуму.

Застосовуючи положення лiнгвiстичної науки, процеси перенесення 

назв на предмети побуту вважаються одним з рiзновидiв метонiмiї, в 

результатi чого у нехудожнiй сферi виникають i функцiонують тропи, 

художня генеза, театральне «походження» яких з плином часу не 

усвiдомлюються. Ця метонiмiчна процедура свiдчить про те, що для глядача 

в театральнiй комунiкацiї прiоритетним виявляється трансльований текст. 

Його частиною є, зокрема, й дiйовi особи, на честь яких називають 

новонароджених. У цьому випадку номiнування виконує найчастiше 

своєрiдну меморiальну функцiю. Iм’я дається «в память про»: про сильне 

художнє й емоцiйне переживання, «про незабутнє», «про потрясiння» – отже, 

на спомин про те, що є частиною «духовної сутностi» (П. Флоренський). Це 
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можна назвати «памяттю про текст», що фiксує в нехудожнiй сферi 

учасником театральної комунiкацiї результат здобуття художньої iнформацiї.

Функцiонування фрагменту якогось театрального тексту можливе як 

цитата в нехудожнiй сферi. Наприклад, фрагмент драматичного твору, 

втiленого на сценi, потiм використаного в просторi нехудожньої сфери – 

повсякдення – з метою порушення лiнеарного руху життя. При цьому цитата 

сприймається семантичною аномалiєю, змушуючи отримувача iнформацiї 

шукати рiшення в «нелiнiарному», а саме в просторi сценiчного тексту. Отже, 

коли через контекст життя не можна «встановити сенс» якогось 

повiдомлення (наприклад, вчинка або вербального тексту), його адресат 

шукає в iнших – художнiх – текстах, котрi теж мають свiй контекст.

У системi здiйснення комунiкативного акту, зокрема й театрального, 

контекст трактується як сукупнiсть певних умов, що забезпечують 

продуктивне застосування одиниць певної мистецької мови. Такими умовами 

є художнє кодування простору, де транслюється сценiчний текст, і 

врахування додаткових смислiв, що виникають унаслiдок функцiонування 

конкретного сценiчного елементу, котрим є щонайперше тiло актора. 

При тому художнє кодування повсякденного простору, що оточує 

людину, та врахування людиною театрально-смислових утворенiь у своїй 

поведiнцi, бувають рiзних типiв. Цi явища спостерiгаються найчастiше в зонi 

безпосереднього контакту вiдправника й отримувача художньої iнформацiї, 

наприклад у просторi виставкової зали. У такий спосiб можна трактувати 

славнозвiсну виставку Дж. Уїстлера (1883 рiк) – «симфонiя в жовтому», де 

експозицiйний простiр був колористично гармонiзований, аж до самих 

шкарпеток (жовтого кольору) самого художника. Небезпiдставно 

мистецтвознавцями ця акцiя зазвичай тлумачиться як розмивання меж 

мистецького твору «до театралiзованого стилю життя» (К. Вязова). Але 

здiйснена Дж. Уїстлером «театралiзацiя» за своїм характером виключно 

колористична, коли окремий аксессуар (туалету або iнтер’єру) вiдповiдає 

цiлому. Принципово новi «об’ємно-просторовi» рiшення сцени (у цьому 
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випадку виставкової експозицiї) не пропонуються, малюнок мiзансцен не 

змiнюється, як i вся система стосункiв комунiкантiв, котрi функiцiонують у 

данному життєвому просторi. Спостерiгається виключно живописний пiдхiд, 

що сприяє розв’язанню завдань колористичної гармонiзацiї.

Iнший тип експансiї художньої сфери в нехудожню, тобто мистецтва в 

життя, можна назвати стилiзаторським. Стилізацією передбачається 

використання об’єктів і художніх моделей, створених раніше – в ту пору, 

коли в культурі інтенсивно працює якийсь пріоритетний код. За таких умов 

код у культурі повсюдно не реконструюється, а тільки використовуються 

окремі артоб’єкти, стилістичні прийоми чи елементи. Також можливим є 

локальне реконструювання колишнього художнього простору. Все це 

спостерігалося на початку ХХ століття, коли в російському мистецтві 

виразно проявилися ретро-тенденції. У художній практиці та науці про 

мистецтво вони пов’язані з діяльністю членів об’єднання «Мир искусства», а 

в нехудожній сфері – загальне наслідування стилям, дистанційованим у часі, 

– ампіру та бідермаєру.

Наприклад, у цьому сенсі показовими є творчість і побутова поведінка 

Г. Нарбута, пристрасно захопленого «олександрівською епохою». 

Результатом цього стали його графічні роботи (оформлення книжок «Байки 

Крилова», «Три байки Крилова», «1812 рік у байках Крилова», відродження 

силуетного мистецтва), а в житті – відповідна організація свого «приватного» 

простору та власного зовнішнього вигляду.

Отже, колористичний і стилізаторський типи зміни контексту, тобто 

навколишнього життєвого простору людини, припускають лише декорування 

об’єктів або середовища в цілому. При цьому досягається або колірна 

єдність, як у першому випадку, або стилістична однорідність, як у другому. 

Третій тип – театрально-контекстуальний – найрадикальніший і 

найтеатральніший за своєю суттю. В цьому випадку декорується не простір 

життя, а як ігровий простір мислиться певний життєвий локус. Це 

експериментальний майданчик, де випробовують на «життєстійкість» нові 
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художні коди та визначають «потенціал змінності» усталених 

комунікативних моделей. Важливим стає не завоювання простору та його 

подальше розширення, а зміна плину самого життя, його драматургії. Як 

наслідок установлюються комунікації за своєю суттю театральні: 

диференціація функцій між глядачами та виконавцями, наявність костюмів, 

декорацій і семантично насичених атрибутів, планування мізансцен, 

розгортання дії в часі. А головне – використання в нехудожній сфері 

театрального контексту тілесності. 

Подiбне «поводження з життям» та його сакральними сферами 

найчастіше пояснюється радикалізмом «програм життєбудоби», що 

розробляються та впроваджуються, наприклад, художниками доби першого 

аванґарду. Так, К. Малевич, реалізуючи стратегії власної життєтворчої 

програми, намагається встановлювати відповідність між реальними нормами 

культури й абсолютною універсальністю норм новаторського мистецтва, яку 

поширює навіть на ритуал власного похорону.

Унаслідок здійснюваних театральних комунікацій глядачами –

отримувачами інформації – можливе використання в нехудожній сфері 

сценічного коду, який у певні історичні епохи стає пріоритетним у процесі 

організації всієї життєдіяльності – громадської та приватної. Так, 1780-

1820-ті роки для європейської культури, зокрема для французької та 

російської, є добою відродженої античності, якою кодуються і художня, і 

нехудожня сфера життя. І якщо в нехудожній сфері це іноді набирає 

потворно-курйозної форми, то потужні процеси кодування античністю в 

мистецтві виявляються навіть дуже продуктивними. Переконливий доказ 

тому – виникнення в архітектурі та декоративно-прикладному мистецтві 

стилю ампір. Не менш красномовний приклад «від протилежного» – поява в 

українській літературі «Енеїди» І. Котляревського. Її можна розглядати як 

результат перекодування, тобто подолання панівного культурного коду «від 

метрополії» та створення власного – національного, що продуктивно працює.
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Тогочасне радикальне оновлення всього життя, пов'язане з 

революційними перетвореннями в усіх сферах (щонайперше суспільно-

політичній), супроводжується «присвоєнням» художнього коду, який панує у 

ту пору на театрі, а за поведінкові лекала обираються сучасні тоді сценічні 

моделі. Вони заповнюють лакуни в ієрархії етичних норм, які виникають 

унаслідок скасування всієї колишньої системи соціальних вартощів. Але 

коли політичні діячі моделюють свою поведінку в громадському житті за 

сценічним зразком, то своєю чергою актори радикально змінюють сценічний 

код, орієнтуючись на пріоритети нехудожньої сфери. Такий процес можна 

назвати взаємообміном кодів (кодовим взаємообміном). У принципі, це є 

один той самий код, і освоєння його різними сферами здійснюється не 

безпосередньо, а опосередковано, наприклад, через інші мистецькі практики 

(зокрема, образотворчі). Саме це доводить складність системи взаємообміну 

між художнім і нехудожнім у єдиному просторі культури, де пріоритетним є 

код, який не відновлюється, а виробляється в процесі творчої діяльності. 

На основі аналізу фактів з історії світового театрального мистецтва 

встановлюється, що елементи, запозичені з нехудожньої сфери, активно 

включаються до сценічного тексту. В цьому випадку особливо широким є 

«тваринний» асортимент (собаки, коти, коні, кози, воли, тигри, різноманітні 

птахи). Згадується обов'язкова поява в балетних виставах «Дон-Кіхот» і 

«Марна пересторога» (в хореографії Ф. Аштона) віслюків. У структурі 

сценічного тексту функціонування таких елементів, запозичених з 

нехудожньої сфери, забезпечується за допомогою застосування 

дресирувальних прийомів. Цей код, вироблений у результаті багатовікової 

повсякденно-побутової практики людини, успішно використовується, як 

свідчить історія, в цирковому й театральному мистецтвах. Тварини 

з'являються на сцені з різних причин і виконують різні трансляційні функції.

По-перше, їх наявність у структурі художнього тексту обумовлена 

початковим літературним джерелом – прозовим чи драматургічним («Собор 

Паризької Богоматері» В. Гюго, «Муму» I. Тургенєва, «Собаче серце» 
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М. Булгакова, «Дивак» О. Афіногєнова, «Лейтенант з Iнішмора» М. Мак-

Донаха). У такому випадку вони виконують функції дійових осіб, і, 

відповідно, розглядаються усіма учасниками комунікативного акту як 

транслятори інформації, пов'язаної з наративним аспектом сценічного 

тексту. При цьому, завдяки дресирувальним прийомам, поведінка тварин на 

сцені регламентується, набуває сенсу та значення, тобто сприймається як 

усвідомлена, унаслідок персоніфікаційної процедури, що здійснюється й 

акторами, й глядачами. 

По-друге, тварини можуть виконувати декораційну функцію. Тоді їхня 

поява на сцені пояснюється не сюжетом, а логікою візуального оформлення 

спектаклю. Коли ж наявність елементу, запозиченого з нехудожньої сфери, 

не отримує належного комунікативного вмотивування, тоді спостерігається 

або його відторгнення всім художнім текстом, або смислове спустошення 

трансльованої сценічної інформації.

По-третє, наявність елементу, запозиченого з нехудожньої сфери, – 

один із проявів того, що можна назвати «кодовою екстенсивністю». 

Початкова нездатність одного з кодів мистецтв дати «повноцінний» 

художній еквівалент нехудожнього явища спричиняє пошуки виразних 

ресурсів за межами мистецтва взагалі. «Відкритий список різних мов», що 

застосовуються задля кодування навколишнього світу, доповнюється 

елементами самого цього світу, тобто нехудожньої сфери. 

Таке розширення «мистецької абетки» провокується мовною 

специфікою, наприклад, оперного жанру, де передбачається одночасне 

використання музичного, вербального, візуального та пластичного кодів – 

абсолютно рівноправних у межах сценічного тексту. Тоді цілком природніми 

виявляються пошуки «виразних ресурсів» за межами мистецтва взагалі – 

серед інших «абеток світу». Як наслідок, виникає те, що в хімії називається 

«перенасиченим розчином». Саме цей мовний надлишок, перенасичений 

художній концентрат уже не здатен до інверсування нехудожнього, що 

з’являється в структурі тексту некодованим елементом. Тоді й 
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спостерігаються, як, наприклад, у «великій» опері нагромадження 

музичних стилів, сюжетних несподіванок, «сценічних чудес», розлогого 

переліку дійових осіб і появи на сцені тварин.

Ефект «перенасиченого розчину» не може виникнути в деяких 

національних традиційних театрах, наприклад китайському, де кодова 

сталість є своєрідним ґарантом стабільності сценічного тексту й 

ефективності здійснення комунікативного акту. Мовна герметичність 

забезпечує повне порозуміння між отримувачами та відправниками 

інформації, яка виявляється абсолютно закритою для «іншого». В умовах же 

кодової відкритості, зокрема і в бік нехудожньої сфери, виникнення ефекту 

«перенасиченого розчину» (кодової екстенсивності) може бути показником 

або кризи жанру (як то «великої» опери), або кризи певної театральної 

системи (наприклад, натуралістичного театру). 

В історичній перспективі цей, а саме тваринний, візуально-сценічний 

ресурс модифікується, поповнюється елементами, виникнення яких у 

нехудожній сфері пов’язане з розвитком науки і техніки, появою нових 

інформаційних технологій. Це, головним чином, різні транспортні засоби та 

механізми: велосипеди, мотоцикли, трактори, автомобілі, монітори тощо.

По-четверте, поява тварини як елементу нехудожньої сфери 

вмотивовується режисерською концепцією, при цьому в структурі 

художнього тексту вона може стати «дезорієнтацією, що оживляє» 

(Е. Барба). Тварина, будучи інформаційною перешкодою (запрограмованим 

шумом), дезорієнтує глядача в трансльованому сценічному тексті, одночасно 

перемикаючи його на інший. У такий спосіб виконується інтертекстуальна 

функція. Як наслідок, вона або перемикає глядача на отримання інформації, 

організованої за правилами іншого коду, або підключає інші тексти, пам'ять 

про які глядачеві необхідна, щоб зрозуміти трансльований текст.

Ефект «дезорієнтації, що оживляє» глядача – учасника 

комунікативного акту на полюсі отримання інформації, – може бути 

досягнутий за допомогою залучення до художнього тексту побутових 
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процедур. Такого штибу включення за своєю функцією розглядаються як 

цитати, запозичені з самого життя. При цьому цитатні порушення лінеарного 

розвитку тексту бувають ненавмисними та навмисними, тобто 

концептуальними. Останні за своїми функціями досить різноманітні (вони 

можуть бути метафоричними та культурно-жанровими). Особливо 

продуктивною в досягненні необхідного ефекту «дезорієнтації, що оживляє», 

є дезорієнтація кодова, коли стає очевидною можливість структурування 

художнього тексту елементами нехудожньої сфери. Тоді такими органічними 

здаються процедури порушення відмежувальних рам і усунення традиційних 

кордонів, що розмежовують театр і життя. 

У результаті розширення або усунення традиційної рами, що розділяє 

художню й нехудожню сфери, до структури трансльованого сценічного 

тексту вводяться запозичені з життя елементи. Мотиви, за якими проводиться 

таке «дерамування», є різними. По-перше, це може бути проявом того, що 

С. Ейзенштейн називає «своєрідним архаїчним “пантеїзмом”». У його основі 

– «недиференційованість сприйняття – відомий брак відчуття 

“перспективи”». Це бажання «втиснути» світ, що «обступив упритул», у 

відмежований простір полотна властиве дітям, а також художникам-

примітивістам. Їхні картини густо населені предметами, які підпорядковано 

не логіці прямої перспективи, а правилам індивідуальної ієрархії. Спробою 

максимально впустити навколишній світ у межі сценічного простору якраз і 

пояснюються факти розширення рами, котрі можна назвати наївними. 

Ця наївна спроба достовірного відтворення побуту і повсякденного 

плину життя потребує максимальної заселеності простору предметами 

хатнього начиння та свійськими тваринами. «Своєрідний архаїчний 

“пантеїзм”» у цьому випадку безпосередньо пов'язаний з відсутністю 

навичок моделювання художнього тексту і неволодінням відповідною 

системою кодування. Саме це зазвичай притаманне аматорському театру. 

Художник єдино керується законом рами. Він упевнений: усе, що в ній 

(тобто все, що на сцені), – це і є театр. При цьому максимальна 
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заповнюваність простору пояснюється нездатністю диференціювати 

побут, який втискується в цю раму. Життя впускається на сцену без 

необхідної художньо-ціннісної фільтрації. Для носія свідомості архаїчного 

пантеїзму в ньому важливим є все, тоді як у системі координат семіотичної 

теорії сама творчість розуміється як «акт диференціації». В умовах такої 

предметної надмірності (речової надлишковості) піддається сумніву сама 

презумпція рами, в результаті чого межі взагалі можуть скасовуватися.

Інший тип «дерамування» має ідеологічні мотиви. Радикальна зміна 

суспільного ладу за типом ланцюгової реакції приводить до радикальних 

перетворень у всіх сферах людської життєдіяльності, зокрема й художньої. 

Це спостерігається, наприклад, у театральних новаціях 1920-х років у СРСР, 

коли перехід мистецьких кордонів потребує «мобілізації сфер досвіду, котрі 

досі перебували за рамцями художнього» (А. Фоменко). У театрі цей перехід 

кордону здійснюється за допомогою того, що слідом за С. Ейзенштейном 

можна назвати «розривом ілюзії дії»: включення до структури сценічного 

тексту злободенного елементу сучасної дійсності (наприклад, «вісники» в 

«Зорях» Вс. Меєрхольда, що читали реальні повідомлення з фронтів 

громадянської війни, або актор у «Диктатурі» Леся Курбаса, який знайомив 

глядачів з повідомленнями ТАРС, переданими вечірнім радіо).

Прийом «розриву ілюзії дії» дещо нагадує ефект «дезорієнтації, що 

оживляє»: подібно до цитати це порушує лінеарний розвиток сценічного 

тексту. Але якщо побутова процедура чи тварина дезорієнтує публіку, то 

«розрив ілюзії дії» її орієнтує – проектує в нехудожню сферу, яка програмує 

розуміння трансльованого сценічного тексту. В першому випадку це 

широкий художній жест, в другому – вказівний вектор, що визначає 

інтерпретаційно-політичну інтерпретацію. У такий спосіб скасовується 

кордон, і дійсність демонстративно вторгається в текст, руйнуючи «ілюзію».

Ефект «дезорієнтації, що оживляє», цю ілюзію та встановлений кордон 

не руйнує. Наприклад, навіть кодова дезорганізація, яка досягається за 

допомогою моделювання художнього тексту елементами нехудожньої сфери, 
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здійснюється в чітко окреслених межах сценічного простору. 

Принципово важливою є відмінність – комунікативна за своєю суттю. 

«Дезорієнтація, що оживляє», не припиняє транслювання сценічного тексту і 

не скасовує прийняту диференціацію функцій учасників комунікативного 

акту. Тоді як «розривом ілюзії дії» транслювання сценічного тексту 

припиняється, а функції комунікантів змінюються. Але на «окремо взятій 

ділянці» воно є фраґментарним і має локальний характер. 

Досягнення тотальної єдності двох сфер – художньої та нехудожньої – 

можливе лише в умовах радикального «дерамування», що передбачає зміну 

місця й характеру театральної комунікації. На розв’язання саме цього 

завдання і була орієнтована, наприклад, театральна практика в молодій 

більшовицькій державі. Саме після Жовтневої революції набувають 

популярності «масові театралізовані свята». Їхня «інноваційна» сутність 

стосується насамперед традиційної комунікативно-сценічної системи, 

зокрема тексту, місця та характеру контакту, що встановлюється між 

відправниками й отримувачами сценічної інформації. Її транслювання 

передбачається не в соціально диференційованому просторі «театральної 

коробки», що строго реґламентує поведінку глядачів, а на вулиці та площі, де 

всі – актори й неактори – стають учасниками масового дійства. Саме таким 

було грандіозне видовище «10 років Жовтня», що відбулося в Ленінграді 

7 листопада 1927 року (автор сценарію – А. Піотровський, режисери – 

М. Петров, С. Радлов, І. Соколовський, В. Соловйов, художники – 

В. Ходасевич і Е. Еней). При тому спостерігається радикальна зміна 

традиційних для театральної комунікації складників у бік масштабності й 

масовості, залучення до сценічного тексту елементів з нехудожньої сфери. 

Це автоматично скасовувало кордони між художнім і нехудожнім, подібно до 

того, як скасовуються соціально-класові відмінності в суспільстві, з 

одночасною радикальною зміною поведінки комунікантів. Але, починаючи з 

1930-х років, через зміну ідеологійних настанов спостерігається згортання у 

масовій практиці театралізованих інтерактивних дійств у їх різному 
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застосуванні. Масові заходи набувають мілітаристичного характеру, що 

елімінує імпровізаційний елемент, зводить нанівець ігрову ініціативу 

учасників, запобігає можливості проникнення небажаного елементу з 

нехудожньої сфери до стрункої структури художнього тексту.

Досить розповсюдженою і сьогодні залишається практика інтенсивного 

освоєння нових просторів для встановлення театральних комунікацій. У 

таких випадках спостерігається все та сама кодова екстенсивність, коли до 

структури сценічного тексту включають елементи, запозичені з нехудожньої 

сфери. Тут не випадає говорити про процес «дерамування»: просто рама 

встановлюється в іншому місці, інколи зовсім не придатному для 

транслювання художнього тексту. Наприклад, «на пленері», тобто або у 

просторі природнього ландшафту, або у просторі архітектурного ансамблю. 

В цьому випадку змінюється місце контакту, але ігрова зона (місце 

транслювання художнього тексту) і зона глядача (місце отримувача 

трансльованої інформації) диференціюються – подібно до того, як це 

відбувається в межах стаціонарного театрального приміщення. Ілюзія 

комунікативної новизни виникає завдяки тому, що частиною трансльованого 

художнього тексту стає нехудожній елемент – локус природнього чи 

цивілізованого (міського або сільського) ландшафту. У такий спосіб 

«природні декорації» замінюють умовно-сценічне оформлення.

Подібні театральні комунікації можна назвати інтер'єрними, хоча вони 

і здійснюються «просто неба». Унаслідок інверсійних процедур фраґмент 

міського краєвиду перетворюється на простір традиційно закритого 

театрального приміщення, де й відбуваються традиційні театральні 

комунікації з традиційним розподілом функцій між відправниками й 

отримувачами сценічної інформації. При цьому спостерігається характерна 

інверсійна процедура елементів, що запозичуються з нехудожньої сфери та 

включаються до структури художнього тексту.

У випадку конфліктного зіставлення природнього та умовного в межах 

трансльованого художнього тексту досягається ефект обопільного 
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очуднення. При цьому відверто театральний прийом стає «дивним» 

(«чудним») у контексті природнього ландшафту, а сам природній простір – 

місце здійснюваного контакту – «несподівано театральним». Цей інший 

спосіб «імплантації» сценічного тексту в природнїй простір можна назвати 

очуднювальним. Але в обох випадках (інтер’єрного й очуднювального 

включення елементу, запозиченого з нехудожньої сфери) ігровий і 

глядацький простір диференційовано, як і функції відправників та 

отримувачів сценічної інформації.

Ексцес у системі театральної комунікації виникає внаслідок 

декодування одного з нехудожніх елементів, включених до сценічного 

тексту. Це стосується першою чергою тварин, ризик використання яких на 

підмостках традиційно високий. До цієї ж «групи ризику» належать і діти, 

котрі помилково вважаються «органічними й артистичними». Але вони не 

розмежовують простір сценічний і несценічний, а тому й встановлюють 

комунікації, непередбачені художнім текстом, що транслюється. Зазвичай 

саме цією віковою недиференційованістю пояснюється природність дитячої 

поведінки, відмінної від «неприродньої» поведінки дорослого-неактера, 

котрий з якихось причин опинився на підмостках. При цьому сценічний 

простір «виштовхує» за свої межі художньо некодований елемент, тоді як 

артистизм передбачає «прийняття умов гри», тобто умов встановлення та 

здійснення театральних комунікацій, реґламентування своєї поведінки, 

готовність до художнього кодування, що звичайно зветься «перевтіленням». 

Поведінка «декодованого» елемента в зоні здійснення комунікативного 

акту спричиняє автоматичне провокування іншого учасника з можливим 

подальшим порушенням реґламентованої поведінки публіки – отримувача 

сценічної інформації: Отже, поведінка декодованого учасника 

трансльованого сценічного тексту за своїм характером провокаційна а, 

значить, порушує весь процес комунікативного акту. Зазвичай у таких 

випадках завіса закривається, а передача сценічної інформації припиняється.
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Ексцес можливий не тільки в зоні відправника інформації, а також і 

на полюсі її набувача, і в просторі, де здійснюється контакт. Подібні явища є 

винятковими для всіх учасників комунікативного акту (і для акторів, і для 

глядачів), а причини їхнього виникнення умотивовуються подіями 

нехудожньої сфери. За таких умов сценічний текст не витримує конкуренції 

зі «справжнім» життям, котре у системі театральної комунікації 

сприймається як вистава, розіграна в імпровізаційному режимі. Тоді 

«несправжня» вистава припиняється, внаслідок чого порушується 

налагоджена робота всього театрального механізму.

Порушення комунікації з якихось причин робить актуальним питання 

про її відновлення. На процес встановлення та здійснення театральних 

комунікацій не поширюються такі закони моралі, що прийняті в конкретній 

країні – адміністративно-територіальній одиниці – і що діють як нормативні в 

певний часовий період. Організація і транслювання сценічного тексту, як і 

будь-якого художнього, передбачає обов’язкове часове та просторове 

відмежування тексту, його обрамлення, тобто наявність рами – фіксованого 

початку й фіксованого кінця. Учасники комунікативного акту – і 

відправники, і набувачі сценічної інформації – дотримуються цього закону. 

Тому актор або виходить на підмостки, або залишається на підмостках іноді 

всупереч «здоровому глузду», тобто всупереч своєму фізичному станові та 

прийнятим у суспільстві етичним принципам. Якщо актор повинен дограти, 

то публіка має право додивитися. (Правда, на відміну від актора, глядач 

може з власної ініціативи вибути з комунікації в будь-який момент). 

Вироблення цих обов’язків і прав є сукупністю зафіксованих юридичних 

положень і неписаних театральних законів. Воно проявляється в необхідності 

відновлення перерваного з якоїсь причини транслювання тексту і 

обов’язковості його завершення. Інерційна поведінка глядача, залученого до 

отримання сценічної інформації, і актора, що продукує цю саму інформацію, 

реанімують порушену комунікацію. Це класифікується саме як прояв закону 

комунікативної інерції.
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Отже, виникнення ексцесу, що порушує транслювання сценічного 

тексту, можливе і на полюсі відправника, і в зоні отримувача художньої 

інформації. Але процес транслювання відновлюються. При цьому виникає 

питання щодо запобігання можливому ексцесу. Превентивні заходи в зоні 

глядача стосуються реґулювання поведінки учасника комунікації, але 

подібна реґламентація має відносний характер. Адже зона отримувача 

сценічної інформації належить до сфери нехудожньої, а тому вона 

функціонує в імпровізаційному режимі й у ній, як і в житті, «можливе все». 

Сценічний простір – це зона транслятора художнього тексту – 

інформації, особливим чином організованої. Тому ексцесу, який виникає на 

полюсі відправника інформації внаслідок розкодованої поведінки одного з 

учасників, можна уникнути або ще на етапі створення вихідного 

драматургічного тексту, або, враховуючи сумний постановчий досвід, у 

подальшому відмовитися від повторного впровадження до сценічного тексту 

комунікативно небезпечного компонента. Подібна превентивна відмова дає 

можливість уникнути небажаних ризиків ще на етапі підготовки художнього 

тексту (наприклад, можливе лише згадування якоїсь тварини у 

драматургічному тексті, але без її обовязкової появи на сцені).

Iнший спосіб називається процедурою ґарантованого кодування. В 

цьому випадку сценічна поведінка учасника з «групи ризику» визначається 

кодом, який нейтралізує «імпровізаційний резерв» і гарантовано страхує 

процес транслювання від можливих збоїв. Наприклад, у спектаклі Большого 

театру Росїї «Мадам Баттерфлай» режисером-постановником Р. Уїлсоном 

поведінка дитини на сцені реґламентована виконанням набору гімнастичних 

вправ – пластичних процедур, для оточення смислово закритих і емоційно 

незабарвлених. У результаті посилюється ефект загального відчуження, що 

панує у виставі, і одночасно запобігаються можливі сценічні ексцеси з боку 

малолітнього виконавця. При цьому спостерігається процес деперсоналізації, 

коли моторика поглинає особистісне, і в залишку – рух, позбавлений емоції.
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Але образ «чистого» руху, як твердять Г. фон Кляйст і В. Подогора, 

втілюється не людиною, а маріонеткою. Тоді цілком комунікативно 

виправданою є процедура заміни на сцені «живого» «неживим» – один із 

способів, що дозволяє уникнути можливих ексцесів. Так чинить кінорежисер 

Е. Мінґелла у сценічній інтерпретації «Мадам Баттерфлай» у Метрополітен-

опера (Нью-Йорк, прем’єра – 25 вересня 2006 року), який є в цьому плані 

своєрідним послідовником Р. Уїлсона. Але якщо останній деперсоналізує 

героя, реґламентуючи його сценічну поведінку гімнастичним кодом, то 

Е. Мінґелла дістає ефект «чистого руху», замінивши «живого» сина на 

маріонетку. Отже, «неживе», завдяки своїй «бездушності», не тільки стає 

своєрідним гарантом стабільності театральних комунікацій, а й переводить 

сценічний текст до іншої системи художніх координат.

Таким чином, все вищевикладене підтверджує думку про театр як про 

особливий тип художньої комунікації. Тому комунікативний підхід є одним 

із пріоритетних у справі вивчення процесу транслювання та сприйняття 

сценічного тексту. Нехудожня сфера «естетично та концептуально» завжди 

відмежовувалася від художнього простору сцени. Але, як переконує 

театральна практика, «вторгнення реального» (Х.-Т. Леман) у мистецький 

простір спостерігається постійно і «продовжує там бути присутнім». 

Необхідне забезпечення комунікативної стабільності досягається 

системою превентивних заходів, що виробляється та впроваджується в 

постановчу практику протягом всієї історії театрального мистецтва. Саме 

вона забезпечує безперебійність трансляції сценічного тексту. При тому 

найрезультативнішими у системі превентивних заходів є прийоми 

ґарантованого кодування та заміни. Перший нейтралізує імпровізаційний 

ресурс комунікативно нестабільного елементу. Другий запобігає можливому 

ексцесу через заміну «живого» учасника вистави на «неживого», 

механічного, що також сприяє можливості перевести сценічний текст до 

нової системи художніх координат. 
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Універсальний потенціал здійсненого дослідження специфіки 

взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій 

уможливлює в науковій перспективі опис чисельних процесів «вторгнення 

реального» до простору мистецтва та збагачення повсякденного життя 

різноманітними творчими практиками.

3.2. Драматургія Івана Кавалерідзе на сумській сцені 

Іван Кавалерідзе – знакова постать української культури, видатний 

митець, новатор і авангардист, який здійснив вагомий внесок у збагачення 

вітчизняної та світової мистецької спадщини. Відзначаючи його 

енциклопедичні знання, різнобічну обдарованість, яка була втілена у 

справжніх шедеврах скульптури, кіно, театру, драматургії, І. Кавалерідзе на 

міжнародному рівні був визнаний «українським Мікеланджело». У своїй 

творчості він реалізував оригінальні рішення, які випереджали час. Крім 

того, не можна не брати до уваги усі складнощі творчого самовираження 

митця в часи радянського тоталітаризму. Тому багато ідей і здобутків митця 

отримали належне визнання лише після його смерті. 

Творча спадщина І. Кавалерідзе охоплює широке коло як суто 

мистецьких, так і загальнофілософських проблем. Серед них – стилістика 

епохи модернізму та особливості її вираження в українському мистецтві 

початку XX століття, вплив революційних ідей на творчість 1920-х років, 

роль духовних лідерів українського народу Т. Шевченка та Г. Сковороди у 

становленні національної свідомості, політико-ідеологічний тиск на образну 

мову мистецтва і формування соцреалістичного канону тощо. 

Сучасні мистецтвознавці (Л. Барабан, С. Зінич, Н. Капельгородська, 

О. Синько та інші), аналізуючи значну творчу спадщину І. Кавалерідзе, 

ґрунтовно досліджують його художні пошуки, новаторські ідеї, масштабність 

розкриття тем в різних видах мистецтв. Ряд публікацій присвячено аналізу 

кінематографічного та театрального доробку І. Кавалерідзе (С. Зінич, 
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Н. Капельгородська), окремих аспектів драматургічної творчості 

(Л. Барабан), місця драматургії Івана Кавалерідзе в загальному процесі 

розвитку українського театру другої половини XX ст. (Г. Синько), 

мистецтвознавчому аналізу конкретних п’єс (М. Сулима) тощо. 

Проте, творча діяльність нашого видатного земляка (він народився на 

Роменщині Сумської області) у галузі театрального мистецтва на Сумщині і, 

зокрема, дві постановки його п’єс на сумській сцені, наразі мало досліджені в 

історико-культурологічному та мистецтвознавчому аспектах. Отже, для 

конкретизації творчого портрету мистця та уточнення еволюции його 

художнього стилю нагально необхідним вбачається здійснити аналіз 

театральних постановок п’єс І. Кавалерідзе «Перша борозна» («Старики») та 

«Григорій і Параскева» у Сумському театрі драми та музичної комедії імені 

М. Щепкіна у 1970-1972 роках. 

Іван Кавалерідзе звернувся до драматургії вже у зрілому віці. У своїх 

спогадах видатний митець про це зазначав так: «Нове захоплення – театр. 

Працюю над п’єсами… П’єси читають, приймають, ставлять. Головатюк в 

Тернополі, Оглоблін в Харкові та Дніпропетровську, Рибчинський у Сумах. 

Радісно співробітничати зі здібними людьми, які у постійному пошуку» 

(Кавалерідзе, 1988: 122).

На той момент у нього вже був досвід керівництва аматорським 

театральним колективом в Ромнах (Селянський театр при Роменському 

повітовому відділі освіти); дружба з Л. Курбасом, Б. Глаголіним, 

М. Терещенком, В. Оглобліним; робота з Н. Ужвій, Л. Сердюком, 

С. Шагайдою та іншими корифеями української сцени, яких він запрошував 

до співпраці у своїх кінокартинах (Зінич, 1971). 

І. Кавалерідзе почав писати п’єси у складний, драматичний для творчої 

інтелігенції час. Жертвами тоталітарної системи стали М. Куліш, І. Кочерга 

та інші талановиті митці. Звертаючись до історичного сюжету, філософської 

притчі, конфліктної ситуації, І. Кавалерідзе створював п’єси, що не часто 
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знаходили підтримки у теоретиків соціалістичного реалізму, які віддавали 

перевагу героїко-романтичним інсценізаціям і побутовим комедіям.

Драматургія І. Кавалерідзе була тісно пов’язана з розвитком 

європейського театрального мистецтва другої половини ХХ ст. Водночас у 

ній наявні ознаки художньої індивідуальності митця, тяжіння до 

експресіоністичних форм, художніх прийомів, характерних для мистецтва 

скульптури: символізм, монументальність, гіперболізація. 

На думку відомих дослідників біографії та творчості митця С. Зінич та 

Н. Капельгородської, у драматичних творах Кавалерідзе «відчутна 

індивідуальна художня манера, вірність своїм мистецьким засадам. Митець, 

як і раніше, уникає вузьких, побутових сюжетів. Як і на екрані, він художньо 

досліджує великі пласти життєвого матеріалу, втілюючи його в жанрах, що 

дозволяють показати цілі соціальні групи чи верстви людей, попри широкі, 

епічно розгорнуті картини народного буття» (Зінич, 1971: 155). 

Як автор сценаріїв до більшості своїх кінокартин І. Кавалерідзе добре 

володів законами драматургії, розумів специфіку побудови сценічних подій, 

мав великий арсенал літературних засобів, завдяки чому монологи та діалоги 

персонажів були надзвичайно експресивними, виразними та колоритними. 

Голова секції драматургії Спілки письменників України М. Зарудний 

відзначав новаторський характер п’єс І. Кавалерідзе: «Драматурги України 

всіх поколінь відстоюють новаторство, пошук нових форм у зображенні 

трудової людини. Нас радує, наприклад, що «Перший гріх» О. Коломійця 

несхожий з «Центральною зоною» І. Муратової, а «Григорій і Параскева» 

І. Кавалерідзе жодною ситуацією не нагадують «Кому кують зозулі» 

О. Підсухи. Кожна п’єса – це інтересно, по-своєму прочитана сторінка з 

минулого чи сьогоденного життя. Кожен з авторів не обмежився лише 

фотографуванням виробничих процесів, а прагнув якнайповніше відобразити 

складний, часом суперечливий світ своїх героїв» (Відповідальність, 1971: 4). 

У драматургічному доробку І. Кавалерідзе більше десяти п’єс («Вотанів 

меч», «Перекоп», «Перша борозна», «Григорій і Параскева», «Яв», «Миша в 



167

порожній корзині», «Білі лебеді і миргородська калюжа», «Сіль», «Куб, 

куля, тарілка», «Мати недородила» та ін.), з яких лише 4 були поставлені на 

театральних сценах. 

Видатний український режисер В. Оглобін, який здійснив постановки 4 

п’єс майстра в різних театрах України, зазначав, що драматургічна творчість 

І. Кавалерідзе стала «відкриттям, хоч автор не завжди враховував специфіку 

театру. Ми часто обговорювали матеріали кожної п’єси, шукали кращі 

варіанти. У ті часи до митця ставилися з особливою упередженістю. Всі мої 

спроби провести його п’єси через Міністерство культури закінчувалися 

поразкою» (Оглоблін, 1997: 59).

Характерними особливостями драматургічного стилю митця були 

критичне осмислення сучасних для нього подій та сатирична спрямованість. 

У багатьох п’єсах піднімалась проблема збереження людської гідності та 

самосвідомості. У психологічній драмі «Перша борозна», яка була створена 

на основі кіносценарію «Вершник на здибленому коні» (1969), І. Кавалеридзе 

звернувся до складного мистецького жанру – історичної драми, в основу якої 

покладені події з минулого українського народу. Сам автор визначив жанр 

твору як «героїчна поема». Зазначимо, що до історичної тематики 

І. Кавалерідзе постійно звертався у більшості своїх творчих робіт, 

реалізованих у різних видах мистецтва (скульптурі, кінематографі, театрі). 

Сюжетну композицію драматург побудував в кінематографічній манері, 

для якої характерна швидка зміна картин (епізодів), об’єднаних наскрізною 

лінією, що розкриває основний конфлікт твору. Головного героя Петра 

Запорожця показано в різних іпостасях: насамперед важке дитинство на 

каторзі, куди було заслано його батька, виснажливе навчання у 

Петербурзькому технологічному інституті, перебування у в’язниці, як період 

складних життєвих випробувань. Проте, прийом хронологічного викладу 

подій життя головного героя спрямований, перш за все, на демонстрацію 

його духовного та особистісного становлення, формування громадянської 
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позиції. Через біографію однієї людини автор показує 

загальнонаціональні явища та процеси початку ХХ століття. 

У «Першій борозні», як і в інших драматургічних творах І. Кавалерідзе, 

слово відіграє образну, символічну функцію та створює емоційно-

експресивний ефект. Тому кожен персонаж, навіть другорядний, має 

індивідуальну манеру висловлювання та інтонацію. В першу чергу це можна 

проілюструвати на прикладі головного героя Петра Запорожця та його батька 

– Кузьми, для яких характерною рисою є вираження ключових ідей у формі 

притчі. Репліки персонажів п’єси, особливо в кульмінаційних сценах, мають 

афористичний характер. Так, зокрема, одній із героїнь належать такі слова: 

«Історію людства треба добре знати од стародавніх часів до сьогодні, щоб 

зрозуміти, яким шляхом йти далі до нашого завтра» (Кавалерідзе, 1976: 174). 

Фінальною метафорою п’єси, яка виражає головну ідею твору, стали слова 

маленького хлопчика: «Діду, я випущу свого снігура! Я не можу…Я не хочу, 

щоб він сидів у клітці!», які він вигукує побачивши виснаженого після тортур 

Петра Запорожця. 

У п’єсі прослідковується емоційне наповнення епізодів, яскравість і 

типажність дійових осіб, вчинки яких розкриваються в гострих конфліктах. 

Глибокі метафори, образи, романтичне зображення героїзму народної 

боротьби, сильні характери персонажів, динамічний сюжет п’єси «Перша 

борозна» І. Кавалерідзе по праву дають можливість віднести цю п’єсу до 

скарбниці вітчизняної драматургії. У 1970 році цей драматургічний твір 

І. Кавалерідзе отримав третю премію на закритому конкурсі, який проводили 

Міністерство культури та Спілка письменників України.

У березні 1970 року на сцені Сумського театру імені М. Щепкіна (саме 

таку назву мала установа на той час) відбулась прем’єра вистави «Старики» 

за п’єсою І. Кавалерідзе «Перша борозна», у постановці режисера Ігоря 

Рибчинського. Головну роль – Петра Запорожця майстерно зіграв артист 

В. Будянський. Добре запам’ятались глядачам і характерні образи Марії 

(артистка Н. Михайлова), Кржижановського (артист Д. Тараненко), 
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Григоровича (заслужений артист УРСР А. Носачов) та інші. У спогадах 

про І. Кавалерідзе режисер В. Оглоблін зазначав, що постановку «Стариків» 

Сумського театру ім. М.С. Щепкіна «добре сприйняла публіка, але перший 

секретар обкому Ватченко заборонив виставу, оскільки “українська дівчина 

не могла закохатись у німця”. Суть п’єси не сприйняв» (Оглоблін, 1997: 60).

Ще однією виставою за п’єсою І. Кавалерідзе «Григорій і Параскева», 

яка також була адаптацією для театральної сцени кіноповісті «Григорій 

Сковорода» (співавтор М. Петренко), відкрив театр імені М. Щепкіна 39 

сезон (Прем’єри сезону, 1973: 1). Прем’єра, постановку якої здійснив 

заслужений артист УРСР І. Рибчинський, відбулась 21 жовтня 1972 року. 

З цього приводу дослідник творчості І. Кавалерідзе Л. Владич зазначає, 

що через чотирнадцять років після виходу на екрани фільму «Григорій 

Сковорода» у Сумському театрі ім. М. С. Щепкіна «побачила світ рампи його 

трагедія “Григорій і Параскева”. П’єса не є сценічним варіантом фільму, хоча 

в ній діють ті ж герої. Це цілком оригінальні твори, об’єднані, зокрема, 

загальною думкою про зв'язок Сковороди з народом та непримиренному 

конфлікті філософа з гнобителями» (Кавалерідзе, 1988: 134).

Автор залишив в основі п’єси сюжет кіноповісті, яка складалась з 10 

частин, проте скоротив трагедію до двох дій, за рахунок чого вдалося значно 

згустити сюжетні колізії та підвищити динамізм розвитку подій. Також у 

п’єсі автор поглибив характеристики окремих персонажів (Параски, Сагури, 

Василя Томари). Деякі образи, присутні у кінофільмі, зазнали суттєвих змін. 

Перед глядачем швидко змінювались картини-кадри, кожен з яких розкривав 

певний епізод біографії Г. Сковороди за допомогою театральних художніх 

засобів. Образ видатного філософа у п’єсі характеризується такими якостями 

як працьовитість, чесність, скромність, моральна чистота, непримиренність 

до соціально-моральних викривлень. 

Слідом за П. Тичиною (поетична драма «Григорій Сковорода») 

І. Кавалерідзе у своїй п’єсі здійснив спробу передати внутрішній світ, 

душевні боріння і порухи, стосунки із навколишнім світом народного 
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мислителя. Думки і погляди філософа на життєвоважливі особисто для 

нього і для простого українського люду теми відображені у численних 

бесідах-діалогах Г Сковороди з іншими персонажами твору. 

Автор не обмежується констатацією та художньою обробкою 

біографічних епізодів з життя Г. Сковороди. Широкі узагальнення, паралелі 

між минулим і сучасністю, глибокі метафори розкривають масштаб постаті 

Г. Сковороди в українській та світовій культурі та демонструють вплив його 

ідей на нащадків. 

Головною перевагою п’єси «Григорій і Параскева» на думку 

мистецтвознавців є «глибока народність і національний характер, які 

виявляються не в окремих предметах побуту, а в усьому образному ладові, в 

усій манері зображення героїв і подій» (Зінич, 1971: 142). Одним із 

«надзавдань» твору І. Кавалерідзе можна вважати ідею «соціального 

оптимізму», тобто зміцнення віри у краще майбутнє українського народу, 

який обов’язково здолає гнобителів і побудує вільну, демократичну, квітучу 

державу. Тож український фольклор у п’єсі виступав у якості важливого 

компоненту загальної дії.

Експресивні, лаконічні діалоги та монологи, афористичні репліки з уст 

головного героя, наростання гострого конфлікту філософа зі світом, який 

«ловив його, та не спіймав», вдале стенографічне (художник Л. Лученко) та 

музичне оформлення (народнопісенні мотиви в обробці головного диригента 

театру В. Серебрякова), барвисті костюми (художник А. Кириченко) – 

такими були обриси знакової для українського театру вистави щепкінців. 

Важливою характеристикою драматичного твору І. Кавалерідзе є його 

сатирична спрямованість. Автор переніс морально-етичний аспект філософії 

Сковороди на соціальний ґрунт. Проблема становлення вільної людської 

особистості розкривалась на фоні боротьби філософа (захисника «голяків») з 

державними «болванами», які були представлені у характерних образах: 

цариці Єлизавети (артистка Н. Михайлова), єпископа Самуїла (артист 

Є. Панченко), графа Розумовського (артист В. Курта), губернатора (артист 
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П. Собецький). Проте, головне драматичне дійство розгорталось навколо 

ключових персонажів: Григорія Сковороди (артисти В. Будянський, 

С. Дідусенко), його коханої Параскеви (артистка Є. Серебрякова) та 

козацького полковника, псевдопатріота Остапа Томари (заслужений артист 

УРСР А. Носачов), які утворюють своєрідний трикутник, що рухає конфлікт. 

Творчою перемогою, на думку театральних критиків та глядачів, був 

визнаний образ Григорія Сковороди: «Артист Василь Будянський веде роль 

Сковороди сильно, переконливо, з піднесенням. Відчувається, що блискучого 

зовнішнього і психологічного перевтілення він досяг великою роботою. 

Деяку скутість, одноманітність рухів можна зрозуміти. Молодому актору 

(зазначимо, що В. Будянському на той час було 29 років) уперше довірено 

такий складний, глибокопсихологічний образ. В цілому можна твердити, що 

режисер постановки заслужений артист УРСР І. Рибчинський не помилився у 

виборі кандидатури на головну роль» (Поборончук, 1972: 6). 

Обравши публіцистичні та яскраві барви (на відміну від лірико-

романтичних, якими користувався С. Дідусенко), В. Будянський створив 

гостросоціальний образ філософа-бунтаря й захисника голоти: «Довершений 

образ Сковороди зіграв відомий актор В. Будянський. Актор вдало показав 

своєю грою постать людини, яка чужі страждання сприймає як свої. 

Г. Сковорода вступає в поєдинок не зі злом взагалі, а з конкретними носіями 

нещастя і жорстокості» (Синько, 2014: 102). 

За цю роботу В. Будянський був відзначений дипломом ІІІ ступеня на 

Республіканському огляді робіт театрів з молодими акторами і творчих 

досягнень артистичної молоді (Вітаємо переможців, 1973: 5) і отримав 

схвальний відгук самого І. Кавалерідзе (Кавалерідзе, 1988) . 

Параскеву Задорожну (образ достатньо стереотипний для української 

драматургії), яка демонструє широкий діапазон рис свого характеру: від 

жіночності та романтичності до незламної гордості, своєрідно і талановито 

зіграла артистка Є. Серебрякова. Образ головного опонента Сковороди – 

душовласника, виплеканого милостями царського режиму Єлизавети, 
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«землячка», який шкуру дере з «братів незрячих-гречкосіїв» 

(Т. Шевченко) Остапа Томари був яскраво втілений на сцені А. Носачовим. 

Кожен вихід актора на сцену у цій виставі був як «демонстрація акторської 

майстерності…він зіграв широко, натхненно. Завдання показати жорстокого, 

всевладного поміщика Остапа Томару, полковника Переяславського він 

виконав повністю» (Поборончук, 1972: 6). Помітним у постановці був і образ 

дружини Остапа Томари – Марії Тарасівни (артистка Н. Домбровська). 

Складний шлях морального становлення під впливом ідей Сковороди 

представлений в образі Василя Томари (артисти А. Тихомиров, 

О. Рибчинський), який в одному з монологів звертається до батька суто 

сковородинськими словами: «Науки у всьому – “альфа й омега”. Неук не 

може сіяти хліб, неук не може працювати на пасіці, гнати дьоготь, давити 

олію… Закон старіє – перестає бути законом, краса в’яне – перестає бути 

красою, бог втрачає святість – ідолом стає!» (Кавалерідзе, 1976: 213.). На 

думку театральних критиків цей образ був недостатньо переконливо втілений 

артистом А. Тихомировим: «У його темпераментній, поривній грі іноді 

трапляються інфантильні нотки, місцями він “пересолоджує” свого героя» 

(Поборончук, 1972: 6).

Український народ, захисником якого виступає Г. Сковорода, 

представлений героїчними постатями Степана Сагури (артист В. Постников), 

садівника Федора (заслужений артист УРСР І. Дехта), Параскевою 

Задорожною. У тюрмі, в якій була ув’язнена головна героїня, лаконічно та 

реалістично була відтворена картина двобою світоглядів бідноти і ката. У цій 

сцені, як і в деяких інших, перед глядачем був розкритий глибокий 

психологізм акторської гри артиста В. Нєведрова, який у виставі зіграв роль 

Герасима – економа Томари: «Уставнику Герасиму, економу в садибі 

Томари, небагато відведено слів автором трагедії. Та переконлива гра 

молодого, здібного актора Валерія Нєведрова залишила позначки в пам’яті 

глядача» (Поборончук, 1972: 6).
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Вистава за п’єсою «Григорій і Параскева» була показана щепкінцями 

на столичних підмостках 1 грудня 1972 року, а згодом її побачили і глядачі 

українського телебачення з нагоди вшанування 250-річниці від дня 

народження видатного мислителя. 

Таким чином, драматургічні твори І. Кавалерідзе «Перша борозна» та 

«Григорій і Параскева» на початку 70-років минулого століття посідали 

важливе місце у репертуарі Сумського театру ім. М. С. Щепкіна. Важливо 

відзначити, що саме на сумських підмостках ці п’єси були поставлені вперше 

в історії українського театру: «Перша борозна» (вистава мала назву 

«Старики») 19 березня 1970 року, майже одночасно із «Вершником на 

здибленому коні», який був поставлений Тернопільським академічним 

театром імені Т. Шевченка (режисер М. Тараненко, сценографія 

С. Данилишина) 11 квітня у театральному сезоні 1970-1971 років.

А постать національного генія Григорія Сковороди також вперше на 

театральній сцені була втілена саме у Сумах у виставі «Григорій і 

Параскева». Сумська преса відреагували на цю подію численними 

публікаціями, в одній з яких зокрема зазначалось: «Відрадно, що в переддень 

250-річчя з дня народження Григорія Сковороди честі уперше в республіці 

поставити спектакль про видатного українського мислителя удостоїлися саме 

сумчани» (Поборончук, 1972: 6). З огляду на це, можна говорити про 

акторську майстерність, режисерську зрілість, відкритість до новаторських 

пошуків у сфері театральної драматургії та високий загальний художній 

рівень колективу «щеп кінців». 

Створюючи узагальнені історичні обриси народного буття, особливості 

тогочасного побуту, змальовуючи психологічні портрети людей у різних, 

часом драматичних колізіях, у постановках п’єс І. Кавалерідзе на сумській 

сцені акцент був зроблений на загальнолюдських цінностях, таких, як 

доброчесність, любов, свобода; зло засуджувалось у будь-яких проявах; а 

головним героєм, по-суті, виступав український народ, який виплекав такі 

масштабні історичні постаті, дав їм силу і мудрість для великих звершень. 
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Таким чином, у складній картині розвитку українського театру ХХ 

століття творчість І. Кавалерідзе посідає особливе місце. Театральна критика 

досить стримано оцінювала драматургічні здобутки І. Кавалерідзе, хоча деякі 

п’єси були відзначені різноманітними нагородами. Його п’єси були досить 

складними для інсценізації, оскільки були створені у кінематографічній 

манері, характерними рисами якої були поділ дійства на велику кількість 

епізодів, майже цілковита відсутність розлогих театральних монологів, 

психологічних півтонів, висока динаміка розгортання подій. 

Герої його п’єс – непересічні історичні особистості, які втілюють 

українські національні риси: волелюбність, чесність, справедливість тощо. Їх 

характери розкриваються у драматичних колізіях. У своїх драматургічних 

творах І. Кавалерідзе піднімає не лише вічні питання: життя, смерті, любові, 

ненависті, а й висвітлює актуальні проблеми національного та соціального 

характеру. Аргументовано можна вважати п’єси І. Кавалерідзе, написані в 

дуже складний в політичному, соціальному та ідеологічному контексті час, 

високохудожніми творами української драматургії. А їх інсценізація, 

здійснена на різних театральних сценах, зокрема у Сумському театрі драми 

та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна (у 2020 році заклад отримав статус 

національного) є важливою сторінкою вітчизняного театрального мистецтва. 

В цілому новаторські пошуки І. Кавалерідзе у галузі театрального 

мистецтва потребують подальших ретельних культурологічних та 

мистецтвознавчих досліджень. 

3.3. Соціальні та мережеві комунікації в сучасному світі: 

філософський аналіз

Сучасний світ характеризується процесами глобалізації, повсюдної 

інформатизації та комп’ютеризації, діджиталізації та інжинірингу, активного 

проникнення високих наукомістких технологій в життя людини і суспільства. 

Інформаційні мережі, особливо мережа Інтернет, яка постає зоною 
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глобального співробітництва та інтеграції, дозволяють організувати 

людей у соціальні мережеві спільноти, а також перевести науку на якісно 

новий рівень – мережевий зі створенням глобальних мереж співробітництва і 

краудсорсінгу. 

Синергія сучасних наукомістких технологій призводить до позитивного 

результату, виникнення нових високотехнологічних проектів, що сприяє 

активному розвитку природничо-наукового та соціально-гуманітарного 

знання, науки вцілому; перехід науки на новий рівень її існування, так званої 

меганауки та здійснення меганаукових практик. Але водночас активно 

виявляється й амбівалентність сучасних технологій, які починають 

використовуватися з різною метою. Тому варто більше звертати уваги на 

мотиви використання та мету, з якою конкретні технології застосовуються, 

адже мета і формує те “забарвлення”, ту сутність, якою є висока наукомістка 

технологія. 

Суспільство ХХІ сторіччя характеризується постійним примноженням, 

прискоренням, ущільненням і глобалізацією комунікацій, кількість яких 

невпинно зростає, змінюється, дедалі більше людей залучається до 

комунікаційного процесу; взаємозв’язки між окремими комунікаціями 

стають ширшими й, отже, суспільство стає залежним від них. Соціальні 

системи формуються під впливом активного розвитку комунікативного 

процесу в інформаційно-мережевому суспільстві, що сприяє ускладненню 

зв’язків між членами соціуму, що у свою чергу призводить до посилення 

зв’язку між спільнотами заради передавання накопиченого соціального 

досвіду від покоління до покоління та організації спільної діяльності. 

Теоретичне осмислення сутнісних, аксіологічних та соціально-

філософських аспектів динаміки розвитку соціальних і мережевих 

комунікацій знайшло своє відтворення у працях філософів, соціологів та 

інших науковців, серед яких В. Афанасьєв, І. Бестужев-Лада, М. Вебер, В. 

Зуєв, В. Іванов, В. Лук’янець, А. Лещенко, Н. Островська, В. Патрушев, М. 

Плотников, Т. Ревенко, Д. Белл, М. Кастельс, Ч. Кулі, А. Тофлер, А. Турен, 
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Дж. Гэлбрейт, Ф. Фукуяма, О. Фунагіна, Т. Лукман, О. Жукова, В. 

Іноземцев, С. Дятлов, Н. Моісєєв, А. Рунов, О. Холод, Ф. Шарков та ін. 

Аналіз відповідних праць доходить до висновку, що сучасний світ має іншу 

організацію, ніж була до появи і широкого використання мережі Інтернет. 

Сьогодні у науковій літературі можна знайти багато теорій комунікації, 

які пояснюють її природу, головні чинники і особливості розвитку в різні 

історичні періоди. Багато дослідників звертають увагу на проблеми розвитку 

сучасного суспільства, його трансформації до стану інформаційно-

мережевого, серед яких варто відзначити О. Барда, М. Кастельса, Я. 

Зодерквіста, а також згадати концепцію ризоми Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі. 

Технології соціальної та мережевої комунікації постають 

спеціалізованим засобом соціального інформування, згуртування, 

формування світоглядних, аксіологічних і праксеологічних орієнтацій, 

соціокультурних регулятивів, але водночас є причиною індивідуалізації та 

прискорення соціального часу. Під впливом означених технологій 

гуманітарне знання зазнає “цифрового перевороту”, що призводить до 

трансформації форм комунікації у сферу візуалізації, виникнення мережевої 

науки, у сфері освіти – виникнення платформ для самоосвіти та 

самовдосконалення, а також таких явищ, як масштабування освіти і 

транспедагогіка, як наслідок активного взаємопроникнення освіти, філософії 

та постнекласичної науки. 

Сучасний науковий інтерес до комунікації визначений загальною 

зміною місця і ролі комунікації та комунікативних технологій у різних 

суспільних сферах, інтенсивним розвитком засобів комунікації. Поняття 

комунікації виникло й поширилося в середині ХХ століття. Його введення до 

наукового вжитку відбулося завдяки дослідженням у галузі кібернетики і 

теорії інформації. 

Комунікація – феномен універсальний, зміст і форми якого потрапляють 

до кола дослідження наук соціально-гуманітарного, природничо-наукового і 

технічного циклів. Трактування цього концепту не можна назвати 
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остаточним. У 1909 році Чарльз Кулі визначив комунікацію як засіб 

актуалізації людської думки. Він стверджував, що «під комунікацією 

розуміється механізм, за допомогою якого стає можливим існування й 

розвиток людських відносин, який включає в себе міміку, спілкування, 

жести, тон голосу, слова, писемність, друк, залізні дороги, телеграф, телефон 

і найостанніші досягнення із завоювання простору і часу. Чіткої межі між 

засобами комунікації та іншим зовнішнім світом не існує. Однак разом із 

народженням зовнішнього світу з’являється система стандартних символів, 

призначена лише для передачі думок, з неї починається традиційний 

розвиток комунікації» [10, c. 379]. 

Комунікаційний процес – неодмінна передумова становлення, розвитку 

та функціювання всіх соціальних систем. Слід зауважити, що роль 

комунікації в розвитку суспільства діалектична. З одного боку, вона постає 

стратегічно-інструментальним засобом розвитку суспільства, а з іншого – 

саме суспільство як певна соціальна реальність стає одним зі способів 

налагодження та розвитку певних комунікативних зв’язків. У такому 

контексті це один із найефективніших способів налагодження відповідних 

комунікативних систем, які впливають на характер виробничої діяльності, 

форми міжкультурних відносин, тенденції історичного розвитку та 

специфіку соціальної структури суспільства. Тож комунікація – неодмінна 

передумова функціювання та розвитку всіх соціальних систем, оскільки 

забезпечує зв’язок між людьми, надає можливість накопичення та передачі 

соціального досвіду, розподіл праці та організацію спільної діяльності. 

Одночасно із розвитком науки і наукового знання, як справедливо 

зазначають сучасні дослідники, виник “інформаційний вибух”. Його 

причиною став технічний поступ, особливо з розвитком електронних 

інформаційних технологій, під впливом чого постійно розширюється не лише 

доступ до наявних інформаційних ресурсів для дедалі більшої кількості 

членів суспільства, а й створюються умови для продукування ними нової 

інформації та введення її в систему соціальних комунікацій. Одночасно 



178

виникає так звана “інформаційна криза”, що пояснює надлишок 

інформації, запропонованої користувачеві мережі Інтернет, продукованої 

масмедіа тощо. Надлишок інформації призводить до кліповості мислення 

сучасної людини, але водночас, ця вибірковість допомагає адаптації до 

мінливих умов життя та прискорення соціального часу. В системі суспільної 

взаємодії основними її засобами є соціальні комунікації, які створюються для 

забезпечення ефективного суспільного зв’язку між різними соціальними 

інститутами, проектування та впровадження таких засобів – справа 

соціального інжинірингу. 

Соціальні комунікації визначають зазвичай як “комунікації”, або ж 

“масові комунікації”. У першому випадку визначення занадто загальне, а в 

другому – поняття соціальних комунікацій значно звужується, адже масові 

комунікації постають їхнім складником. Соціальна комунікація – це складна 

система, до якої належать історично сформовані соціальні інститути, канали, 

засоби і методи створення, обробки, збереження та поширення різних типів 

інформації. В сучасному світі спілкування між людьми спростилося до 

максимального рівня, відстань між людьми перестала бути перешкодою для 

спілкування. Це стало можливим завдяки тотальній інформатизації 

суспільного життя, а саме появі мережі Інтернет у кожному будинку, а 

останнім часом – активному розвитку соціальних мереж і мережевих 

комунікацій. 

Сьогодні мережа – один із головних способів, за допомогою якого 

досягається ефект визначення і структурування соціальних впливів. 

Білоруська дослідниця О. Князєва [4] вказує, що в найпоширенішому 

значенні мережа – це сукупність соціальних суб’єктів (акторів) і зв’язків між 

ними, які виникають на основі певних соціальних (родинних, дружніх, 

сусідських, професійних тощо) відносин і супроводжуються зазвичай 

передаванням різного роду ресурсів (матеріальних і нематеріальних). 

Неможливо не погодитися з думкою К. Коган, що «в сучасному лексиконі під 

соціальними мережами здебільшого маються на увазі мережі, побудовані на 
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основі інтернет- програм, такі як «Facebook», «Twitter», «MySpace», 

«Вконтакті», «Однокласники» та інші. Однак вважаємо такий підхід надто 

звуженим, адже інтернет-мережі – лише частина загальної системи 

соціальних мереж» [5, c. 50]. Соціальні мережі співставні в сучасній 

соціокультурній ситуації із засобами масової комунікації, тому вони 

виконують усі функції засобів масових комунікацій. За критерієм 

періодичності, доступності, за фінансовим критерієм мережева комунікація 

найефективніша в сучасному комунікативному просторі. Традиційні засоби 

масової комунікації стають центрами, спочатку акумулюють інформацію, 

потім її сортують і поширюють. Соціальні мережі характеризуються 

потенційно нескінченноюкількістю незалежних центрів акумуляції та 

поширення інформації, що визначає її глобальність, демократичність, але й 

безконтрольність [9]. Ці характеристики закладають нові смислові 

конструкти в організації комунікативного простору сучасного суспільства. 

Соціальні мережі виконують не лише комунікативну й організаційну функції, 

а й постають елементом механізму конструювання соціального середовища в 

умовах сучасного трансформаційного суспільства. 

Мережеве суспільство, що постає завдяки поширенню мережевої 

організації, активно відіграє роль в трансформації соціальної реальності. Нові 

комунікації – від мобільного зв’язку до бездротового Інтернету – суттєво 

підвищують динамічність соціальних зв’язків, особливо серед молодого 

покоління. 

Формування мережевого суспільства стало історичною відповіддю на 

ситуацію комунікаційного надлишку. Суспільство, ключову комунікативну 

роль у якому починають грати мережі, вільно формує об’єднання людей у 

групи за інтересами. На відміну від традиційних соціальних структур мережі 

здатні сприймати і самостійно створювати нові комунікативні конфігурації, 

недоступні для традиційних інститутів. 

Можна констатувати, що розвиток сучасної цивілізації вступив у період, 

коли першочерговими стають якісні трансформації, важливі для виживання й 
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подальшого поступального руху людства. Це дає підстави говорити про 

нову парадигму людського існування в якісно новому техногенному 

інформаційному суспільстві. Кількісне зростання комунікацій, їхній 

розвиток, значне поширення мереж і активна включеність людей у життя 

віртуального простору перетворили сучасний світ на інтерактивну сферу, де 

дві третини всього спілкування посідає спілкування в мережі Інтернет. 

Частина мережі завжди функціонує і наповнена користувачами – це 

двадцятичотирьохгодинна комунікація. 

Питання становлення та взаємодії мережевих і комунікаційних 

технологій осмислюється в межах інформаційно-мережевої парадигми. 

Вказана парадигма, її сутність, значення і методологічні можливості в 

дослідженні організації сучасного суспільства досліджувалася нами у 

попередніх публікаціях, де було встановлено, що перехід до цієї парадигми 

був ознаменований комп’ютерною революцією та появою всесвітньої мережі 

Інтернет і визначив організаційний тип суспільства ХХІ сторіччя – 

мережевий, або ж інформаційно-мережевий. 

Праксеологічний аспект інформаційно- мережевої парадигми 

виявляється в активному залученні більшості членів суспільства до 

мережевої взаємодії, використанні ресурсів мережі Інтернет, формуванні 

мережевих спільнот і т. ін., що породжує величезну кількість запитань, які 

пов’язані з маніпулятивним виміром високих наукомістких технологій, 

зокрема технологій соціально-гуманітарного спрямування (Hi-Hume), та їх 

впливом на суспільство. Саме інформаційно-мережеве суспільство як нова 

форма об’єднання людей постає онтологічним виявом дії інформаційно-

мережевої парадигми. Цей тип суспільства породжений загальною 

інформатизацією, глобалізацією, швидким розвитком високих технологій, 

системи NBICS-конвергенції і мереж, зокрема, мережі Інтернет [9], а також 

схильності сучасного світу до тенденцій нелінійності, нестабільності та 

ризикогенності. 
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Останнє десятиліття присвячене пошуку нових технологій взаємодії 

та покращення пізнавальних можливостей людства, якими сьогодні є цифрові 

та мережеві технології. Наука, йдучи прискореними темпами, продукує 

конвергентний комплекс Hi-Tech і Hi-Hume технологій. Високі наукомісткі 

технології проникають глибоко в усі сфери діяльності людини, тим самим 

підвищуючи рівень життя та прискорюючи соціальний час. 

Hi-Hume технології, будучи технологіями соціально-гуманітарної 

спрямованості, сприяють просуванню продукції Hi-Tech на споживацький 

ринок, тим самим маніпулюючи індивідуальною і масовою свідомістю, 

формуючи попит і пропозицію. Цифрові та мережеві технології можна 

вважати найяскравішим виявом конвергенції Hi-Tech і Hi-Hume. Сьогодні Hi-

Hume технології – це високі соціогуманітарні технології, головне 

призначення яких полягає в дії на свідомість індивідів або груп з метою 

зміни їхньої поведінки і взаємовідносин, маніпулювання людьми, їхньою 

свідомістю, світоглядом, ціннісними орієнтирами і переконаннями. 

Технології комплексу Hi- Hume виникли з появою та активним 

впровадженням інформаційних та телекомунікаційних технологій, які 

дозволили поширювати великі масиви інформації на великі площі. Вказані 

технології, як і всі наукомісткі технології, мають амбівалентний характер. Ми 

у своїх працях також неодноразово зверталися до проблем амбівалентності 

технологій [3; 2; 7; 8], проте в цій статті зупинимось на позитивних 

характеристиках, не заперечуючи при цьому їхнього негативного, навіть 

нищівного характеру. 

Будь-яка технологія етично нейтральна, проте її зміст наповнюється 

мотивацією вчених, дослідників, владних структур тощо. Тож вона набуває 

певного значення і створюється певна суспільна думка щодо її особливостей. 

Мережеві та цифрові технології сьогодні і в недалекому майбутньому 

доволі активно сприятимуть формуванню індивідуальної та суспільної 

думки, певною мірою вони соціально-гуманітарно спрямовані, тобто 

складник Hi-Hume в них домінуючий. На думку А. Войскунського та 
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М. Солодова, «цифрові технології чинять значний вплив на процеси 

пізнання та комунікації. Надаючи величезні пізнавальні та комунікативні 

можливості, такі технології вимагають взамін певних навичок і зусиль» [1, 

с. 127]. 

Отже, вказані технології, з одного боку, пізнавальні, а з іншого – 

комунікативні, що взаємно доповнює пізнавальну і мисленнєву діяльність 

людини. Взаємний розвиток комунікативних і пізнавальних технологій, що 

впливає на розвиток свідомості та самосвідомості сучасної людини, 

підвищуючи рівень її пізнавальних можливостей. Оксфордський словник 

щороку визначає «слово року», яке стало найвживанішим у мас- медіа та в 

буденному спілкуванні. У 2016 році таким словом було “постправда” (“post-

truth”), що характеризувало добу розвитку сучасних масових комунікацій, 

для яких істина неважлива. «Слово описує обставини, в яких об’єктивні 

факти менш важливі для формування громадської думки, ніж звертання до 

емоцій і особисте переконання», – пояснили свій вибір укладачі словника. 

Отже, формування хибної громадської думки стосується факторів 

розвитку всіх сфер суспільства, створення гібридних війн та поширення 

неофеодалізму, зокрема і в освіті [15]. Певною мірою це призводить до 

спотвореного сприйняття реальності та трансформації особистого світогляду. 

Людина перестає бути особистістю і постає питання про ідентифікацію 

людини у сучасному суспільстві, де вона перестає бути “одиницею” і 

підкоряється волі більшості, тобто спостерігається певний конформізм, але з 

негативним відтінком. Креативність українських учених менша, ніж 

закордонних, що пов’язано зі стрімким зниженням фінансування освіти і 

науки, починаючи з 2014 року. Тенденції підвищення креативності 

вбачаються в запозиченні закордонного досвіду та прагненні до 

самоствердження на світовій арені. 

В останнє десятиліття актуалізації набувають поняття інформаційної та 

кібернетичної безпеки країн, зокрема і України. В. Панченко, досліджуючи ці 

поняття, зазначає, що «поняття “кібернетична безпека” слід уживати для 
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позначення безпеки об’єктів, пов’язаних із комп’ютерними технологіями, 

насамперед цифровими мережами (такими, що забезпечують зв’язок між 

обчислювальними пристроями – комп’ютерами, смартфонами, 

комунікаторами тощо). Поняття “інформаційна безпека” доцільно 

використовувати щодо безпеки об’єктів, які стосуються інформаційних 

технологій у ширшому розумінні, зокрема комунікативних і комп’ютерних. 

Отже, кібернетична безпека є складником безпеки інформаційної» [12, c. 23]. 

Питання інформаційної безпеки зачіпають як конкретну людину, так і мікро- 

та макросоціальні групи, а, отже, й суспільство в цілому. Інформаційна сфера 

стає основним середовищем існування сучасної людини. Зміни в житті 

людини завдяки входженню в штучно створене середовище інформаційно- 

комунікативних технологій, зачіпають усі сторони її взаємодії як з природою, 

так і з суспільством, а саме свідомість і світогляд, працю й освіту, сім’ю та 

міжособистісні стосунки, виробництво, економіку тощо. Так, на думку О. 

Петрової, допомогти зрозуміти важливість оптимізації взаємовідносин 

людини з мінливим інформаційним середовищем і обрати механізми вказаної 

оптимізації може така наука, як інформаційна екологія [13], в межах якої 

інформаційне середовище трактується як антропоекосистема, що корелює з 

поняттям «умвельт», яке позначає середовище існування людини, про що 

неодноразово згадувалося в працях таких видатних вчених сучасності, як В. 

Буданов та О. Князева, а також у наших попередніх дослідженнях [див.: 8], 

присвячених вивченню існування людини в епоху панування високих 

наукомістких технологій. 

Як бачимо, під потужним впливом нових комунікативних систем 

народилася культура “реальної віртуальності”, яка змінює тип людської 

свідомості, духовний світ, систему цінностей і соціальних відносин. 

Віртуальний дизайн перебудовує психофізіологічну систему людини, 

привчаючи її отримувати інформацію в невербальному вигляді, мислення і 

комунікації – не в формі логічної конструкції, а візуальними засобами. 

Збільшення обсягу інформації і швидкість її поширення підвищує залежність 
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людини від соціуму, від управлінських структур. Засоби масової 

комунікації здатні акцентувати увагу світової громадськості як на 

позитивних аспектах, так і на кризових моментах сучасного стану світової 

спільноти. Система міжнародного миру й безпеки багато в чому залежить від 

міжнародної інформації та комунікації. Простежується “цифровий 

переворот”, у межах якого відбувається трансформація комунікації в напрямі 

візуалізації, діджиталізації, набуття наукою мережевої форми, становлення 

мережевої освіти, електронного уряду, а також зміни місця і ролі людини в 

швидкозмінюваному світі нелінійності. 

Останнім часом багато публікацій присвячено визначенню ролі та 

значення людини у світі, її місця в суспільному житті. Цікаві погляди Ю. 

Козелецького [6], висловлені ще наприкінці ХХ століття в праці “Людина 

багатомірна (психологічне есе)”. З синергетичного погляду людина й справді 

постає багатомірною, нелінійною, інноваційною. Будь-який досвід людини є 

результатом фізіологічних і морфологічних змін при взаємодії із зовнішнім 

середовищем, а будь-яка когнітивна дія відбувається завдяки мисленню. 

Досвід ситуативний, унікальний, неповторний, як і будь-яка когнітивна дія. 

Проте, будучи нелінійною і креативною особистістю, будь-яка людина 

прагне до створення чогось надзвичайного, надлюдського. Таким винаходом 

є штучний інтелект, а також розробки в галузі інформаційних технологій та 

кіберпростору. На думку С. Куликова, ряд таких досліджень є 

фікціоналіськими, адже стосуються вивчення вигаданих об’єктів, які не є 

істинними. «Реалізація філософського-фікціоналістських напрацювань у 

контексті проблематики інформаційних технологій та кіберпростору 

вбачається у світлі самого об’єкта дослідження. По- перше, інформаційні 

технології та кіберпростір, населені роботами, ввійшли у повсякденне життя 

зі сторінок науково-фантастичних романів. Усе це можна сприймати як 

різновид утілення fiction. По-друге, інформаційно-телекомунікаційні мережі 

та автоматизовані системи як продукти інформаційних технологій за 

необхідністю розділені на сукупність місць, які мають скоріш за все вигадані 
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назви. Прикладом є знаменита інтернет-енциклопедія Лукмор’є 

(Lurkmore), користувачі якої схильні приймати вигадані імена і 

використовувати маски і псевдоніми» [11, c. 44]. Розробками в галузі 

штучного інтелекту й становлення теорії трансгуманістичного вчення 

займаються І. Артюхов, Н. Бостром, В. Горохов, Р. Курцвейл, В. Лук’янець 

та ін. 

Постає запитання – чи не є спроби створення штучного інтелекту 

звичайною фікцією заради омани? Ю. Петрунін зазначає, що «позитивне 

використання методів штучного інтелекту прямо пов’язане з нашим 

розумінням того, що таке людина. Що людині потрібно? У чому вона справді 

має потребу? Де межі її “безмежних” можливостей? Для відповіді на ці 

запитання потрібне гуманітарне мислення, культура в широкому значенні 

цього слова. Штучний інтелект як ідея ніколи не був обділений увагою 

філософії та гуманітарного пізнання в цілому. У наші дні їхня участь у 

втіленні заповітної ідеї людства особливо важлива. В іншому випадку, ключ 

штучного інтелекту відкриє двері в майбутнє, але за дверима ми можемо 

побачити те, що нам зовсім не сподобається» [14, c. 110]. Аналізуючи 

погляди професора Ю. Петруніна, можна дійти висновку, що нині потрібне 

критичне осмислення того, що відбувається в світі. Швидкоплинність і 

мінливість світу, а також його нелінійність і висока ризикогенність сприяють 

щоденній адаптації населення планети до нього. Водночас, у сучасній освіті 

спостерігається тенденція до скорочення соціально-гуманітарного циклу 

наук, обґрунтування меншовартості таких навчальних дисциплін, як 

філософія, соціологія, логіка, політологія тощо. 

Згідно з поглядами сучасних політологів, у сучасної української людини 

формується комплекс меншовартості, що й породжує проблеми, які ми 

останнім часом і спостерігаємо. Соціально-гуманітарні дисципліни сприяють 

формуванню світогляду підростаючого покоління, його ідеології, 

становленню незалежної особистості, здатної мислити нелінійно, критично і, 

навіть, дивергентно. За такою особистістю є майбутнє. Проте, 
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спостерігається тенденція до формування “сірої маси” зі спотвореним 

одноманітним і примітивним мисленням. Відбувається певною мірою 

зомбування молодого покоління, орієнтація на сумнівні цінності та знищення 

української самобутності. 

Отже, інформаційно-мережева парадигма впливає на зміну світоглядних 

орієнтирів сучасного постіндустріального інформаційного соціуму, на 

трансформацію соціальної дійсності, сприяючи розвитку всіх сфер 

суспільства та посилючи їхню синергію. Контури інформаційно- мережевої 

парадигми проглядаються у зближенні природничих і соціально-

гуманітарних наук, їхньому методологічному взаємозбагаченні, в індустрії 

високих наукомістких технологій. 

Світ технологій і людський світ намагаються поєднатися в єдине ціле. В 

останні роки публікується велика кількість статей, де йдеться про цифрову 

епоху, тотальний комп’ютинг, інжиніринг, повсюдну діджиталізацію, про 

людину в оцифрованому світі, цифрову цивілізацію тощо. Чим могутнішими 

стають сингулярні технології, тим ризикогеннішою стає практика 

технологічного перетворення живої та неживої матерії людиною. Практика 

подібних перетворень стає небезпечною навіть у тих випадках, коли такі 

перетворення здійснюються з метою турботи про людське буття. 

Отже, в умовах наближення мегасоціуму до рівня сингулярності 

проблема етико-онтологічного ставлення людини до свого власного буття 

набуває нового смислу. Під впливом нових соціальних і мережевих 

комунікативних систем народилася культура “реальної віртуальності”, 

змінюючи тип людської свідомості, духовний світ, антропологічні й 

аксіологічні орієнтири, систему соціальних відносин, впливаючи і на 

соціалізацію особистості. Соціальні мережі варто досліджувати як 

інтегровану частину нового віртуального соціального середовища. 

У сучасних умовах “цифрового перевороту” особливий статус і значення 

надається освіті, яка також діджиталізується, стає мережевою, дистанційною, 

приреченою здійснюватись упродовж усього життя, відбувається 
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масштабування як університету, так і освіти, а також виникає таке явище, 

як транспедагогіка, що не має інституціональної визначеності та передбачає 

ґрунтовніше вивчення в подальшому. 

Таким чином, можна констатувати, що ця проблематика не завершила 

своє остаточне становлення й осмислення. В науковому дискурсі присутні 

різні підходи до визначення, структури, класифікації соціальних і мережевих 

комунікацій, в той час як методологічні засади виявляють свою 

суперечливість, тому на часі продовження досліджень як зазначеної 

проблематики, так і філософсько-методологічного осмислення сутності та 

потенціалу інформаційно-мережевої парадигми.

3. 4. Мистецтво і його роль в сучасному суспільстві

Якість життя людини вимірюється не науково – технічним прогресом, 

не соціальним ладом, не природними багатствами країни, а тим, як вона 

почувається в суспільстві, тобто, соціальним і психічним здоров’ям. Сьогодні 

нам не затишно в своїй країні. За опитуваннями ЮНЕСКО, ми є одним з 

найнещасніших народів світу? Чому, маючи найкращі в світі чорноземи, 

багаті природні запаси, гарне географічне розташування країни і м’який 

клімат, ми такі нещасні? Як може і чи здатне мистецтва відновити духовне 

здоров’я людини і практично впливати на наше життя? Чи достатньо в 

нашому суспільстві приділяється уваги мистецькій творчості і навіщо вона?

Нестача творчих людей зробила наше життя таким, яке воно є сьогодні. 

Інтегрування суспільного життя навколо науки привело до втрати людиною 

духовності. А прагнення розкоші - до втрат людського контролю над 

обставинами. Вузькокорпоративна мораль в взяла гору над 

загальнолюдськими духовними цінностями. Суспільство обожнює сучасну 

науку і з недовірою ставиться до мистецтва. Художник, прагнучи утвердити 

мистецтво, як особливий тільки йому притаманний погляд на світ, опинився 

в положенні маргінала
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Сьогоднішнє мистецтво можна розділити за трьома головними 

напрямками: образотворче мистецтво, декоративно – прикладне мистецтво і 

дизайн. Традиційне образотворче мистецтво, основним об’єктом якого 

сьогодні є пейзаж, а головним споживачем середня людина. Воно зрозуміле, 

гуманне і об’єднуюче. Воно викликає співпереживання і гріє душу своєю 

зрозумілістю. Реалізм епохи Відродження привів послідовників традиційного 

мистецтва в тупик. Мистецтво втратило своє світогляді призначення і 

перетворилось на культурний продукт. 

Традиційне експериментальне мистецтво більш різноманітніше і 

приваблює людей з вищим рівнем свідомості. Воно не втратило зв’язку з 

традиційним реалістичним мистецтвом, але уже відійшло від пасивного 

копіювання. Таке мистецтво різноманітне за жанрами, наповнене новими 

пошуками вираження: пластики, кольору і форми, і вимагає від художника 

гарної підготовки, самозречення і творчого натхнення. Воно світоглядне за 

своєю суттю, розширює рамки усталеного бачення і наповнене новими 

гуманними ідеями. 

Абстрактне експериментальне мистецтво повністю порвало з 

реалістичним зображенням світу. Воно незрозуміле глядачу і викликає 

найбільше суперечок серед людей. Це мистецтво агресивне, антигуманне і 

роз’єднуюче. Воно байдуже до людини, до суспільного життя і найбільш 

спекулятивне. Основними поціновувачами цього мистецтва є артдилери. які 

формують не тільки артринки, а й цінову політику. Стараючись утвердити 

нові, нетрадиційні начала і оновити художні форми, новітнє мистецтво діє 

наосліп. Це подорож у країну, якої не існує, а тому основним мірилом 

істинності тут є інтуїція і тільки. Для одних мірою мистецтва служить 

правда, для інших – краса, але що таке правда і що таке краса – не знає ніхто. 

Сьогодні нічого навіть не можна взнати про суть сучасного мистецтва, тому 

що не існує ідеї мистецтва на яку можна було б зіпертись. 

Декоративно-прикладне мистецтво в усі часи і для всіх народів було 

найбільш зрозумілим, найбільш масовим і сприйнятним. Це краса в чистому 
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вигляді. Воно здатне об’єднати все суспільство від найбіднішої людини 

до найбагатшої. Але краса декоративно-прикладного мистецтва не здатна 

спасти світ, тому що воно є лише культурним продуктом і ніколи не ставить 

перед людиною незручних запитань, без висвітлення яких еволюційний рух 

людства неможливий. Художники декоративно-прикладного мистецтва 

найбільш врівноважені і гармонійні люди, які живуть в атмосфері чистої 

краси і психічної рівноваги. Оспівуючи красу предметного світу, 

декоративно-прикладне мистецтво найактивніше використовує нові наукові 

відкриття і матеріали. 

Сьогодні дизайн найбільше вписався в наше суспільне життя. 

Найдорожчі твори мистецтва – це твори дизайну. Своїм примітивізмом 

вираження, смисловою абсурдністю і фантастичними цінами твори дизайну 

зносять дах пересічній людині. За допомогою загравання з людьми і за 

допомогою абсурдних, а частіше примітивних ідей мистецтво дизайну 

утверджує себе в соціумі як мистецтво високого гатунку. Цінність дизайну 

найчастіше визначається не його художньою цінністю, а масштабом розмірів, 

кількістю затрачених матеріалів і абсурдом. Він гарно вписується в НТР і 

гарно співвідноситься з сучасною людиною. Основною задачею цього 

мистецтва є вирвати людину з життєвого потоку і приголомшити своєю 

незрозумілістю. Дизайн є найбільш характерним портретом сучасної людини: 

аморальної, бездуховної і розбещеної високим рівнем життя. 

Мистецтво є природною потребою людини і дизайн сьогодні 

найповніше відповідає найбільшому загалу людства. Для створення творів 

дизайну достатньо лише мінімальних художніх знань і гарного смаку, який 

дається людині від природи. Чи варто суспільству витрачати колосальні 

ресурси для підготовки високопрофесійних художників, мистецтво яких не 

задовольняє естетичні потреби масової людини? Але перед тим, як відповісти 

ми повинні поставити перед собою основне питання: про зміст життя і зміст 

людини. Для чого кожний з нас живе і яке його призначення в цьому світі?
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Сучасна середня людина сприймає світ як комору з багатствами, які 

потрібно використовувати. Вона не задумується над тим, що не один рік 

наповнювали її своєю невтомною працею талановиті люди. Сьогодні 

багатства природи ллються на людину щедрим потоком. Маса радо їх 

споживає, не переймаючись, що усе це в один прекрасний день може 

скінчитись. Планета перенаселена. Людство перебуває перед постійною 

загрозою смерті. Над Землею нависла криза планетарного масштабу. Як з неї 

вийти якщо зникають останні природні запаси і швидкими темпами 

збільшується населення? 

Сучасне мистецтво втратило своє соціальне призначення і його 

розвиток ніби зумисне спрямований на те, щоб відволікти людину від 

злободенних питань. Як бути? Чи потрібне мистецтво і яке саме, якщо 

благополуччя, спокій, безпеку і сите життя нам дає наука? Жодний вид 

людської діяльності не здатний пояснити світ так як мистецтво. Освоєння 

світу відбувається через дух. Усі відкриття – це відкриття духу. Світ 

пізнається через таємницю індивідуального. Уся наша наукова творчість 

спрямована на найповніше використання природних запасів, які на межі 

зникнення. Сьогодні, коли життя на землі під загрозою, людям потрібна нова 

філософія Землі. Мистецтво - найкращий спосіб звільнення від духовних 

обмежень і його ніщо не здатне замінити. Тільки інтегрувавши мистецький 

підсвідомий поклик для розуміння себе і світу, ми зможемо знайти вихід із 

ситуації, в якій опинились.

Художня творчість, як пише Вольфганг Йозеф Шеллінг - це єдність 

планомірно задуманого і несвідомого, яка є для художника суттю його 

творчості. Він змушений створювати свій твір, інстинктивно привносячи в 

нього те, що йому зрозуміло, якусь безкінечність, повністю розкрити яку не 

здатний ні він сам, ні хтось інший. Те, що по ту сторону свідомості являється 

нам як справжній світ, а по цю сторону свідомості, як ідеальний світ або світ 

мистецтва, – продукт однієї і тієї ж реальності. 
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Але те, що джерело одного знаходиться по ту сторону свідомості, а 

джерело іншого по цю, створює вічну незрозумілу різницю між ними. Так є з 

кожним справжнім твором мистецтва, який ніби має безкінечне число 

замислів, допускаючи тим самим безкінечне число тлумачень. Природа 

настільки тісно пов’язала дію несвідомої сили з працею художника, з його 

натхненням і обдумуванням своїх замислів, що без знання митцем законів 

свого ремесла навіть вроджений талант створює лише видимість 

справжнього мистецтва, яке легко розпізнати, так як воно не має тієї 

глибини, яку справжній художник підсвідомо придає своєму твору. 

Художній твір – це вилучення з всеосяжного світу гармонійних вібрацій, які 

здатні очистити наш світ від хаосу, це привнесення в наше життя нового 

бачення і нової свідомості.

Мистецтво, як духовний спосіб пізнання людиною світу, впливає на 

нього символічно. Воно неспроможне швидко донести істини вищої 

реальності до широкого загалу і практично змінити життя, і в цьому його 

слабкість. Але мистецтво здатне відчинити двері у світ невідомого і 

розширити сприйняття безкінечного. Це постійний щирий пошук 

сокровенного, відкриття невідомого, спроба краще зрозуміти себе, щоб 

краще зрозуміти світ. 
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ВИСНОВКИ

Основні наукові результати розробки колективної теми кафедри 

полягають у тому, що: 

- виокремлено мовно-культурні та народно-музичні традиції 

території північно-східного сектору України (в межах Сумської області);

- здійснено аналіз камерно-ансамблевої музики за участі 

віолончелі: етапів розвитку, особливостей виконавських прийомів, вимог до 

виконавців; 

- представлено сутність, структурні елементи, принципи та 

технології формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з 

музичного мистецтва в системі музичної освіти (проблемності, 

аксіологічності, варіативності, проекціонування та креативності); 

- висвітлено історичні етапи вивчення ленд-арту як різновиду 

ландшафтного дизайну, основні його типи, тематику творів, принципи 

розробки концептуального рішення, історичні аспекти формування 

українського ленд-арту як самостійної галузі творчості, його характерні риси та 

особливості; 

- розглянуто питання імплементації інтерактивних технологій в 

предметно-просторове середовище громадського призначення, зокрема їх 

можливості при організації середовища музеїв та виставково-експозиційних 

комплексів, з’ясовано сутність поняття «інтерактивність»; 

- досліджено особливості декоративно-прикладного мистецтва 

північно-східної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття та 

можливості їх використання у формуванні художньої етнокультури 

студентів; 

- визначено деякі історичні аспекти розвитку етнопедагогіки від 

часів Київської Русі і до сьогодення, доведено, що використання здобутків 

традиційного мистецтва свого регіону у науково-творчій та навчально-

виховній діяльності сприяє формуванню розуміння національної 
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ідентичності у студентів, національно-патріотичному та естетичному 

вихованню, розвитку образотворчих умінь і навичок; 

- представлено особливості сприйняття кольору в філософському, 

психологічному, мистецтвознавчому та образотворчому контекстах, 

смислове навантаження кольору в дизайні одягу, осмислено поняття імідж і 

його впливу на створення колірного коду одягу; 

- розглянуто перспективні напрямки використання художньої і 

науково-творчої спадщини Никанора Онацького у підготовці фахівців з 

образотворчого мистецтва, здійснено аналіз публікацій, присвячених 

біографії, творчій, просвітницькій і наукові діяльності Н. Онацького, його 

внеску в розвиток культури та мистецької освіти рідної Сумщини, згадані 

дослідницькі праці нашого земляка краєзнавчого, історичного та 

етнографічного характеру, на підставі аналізу основних подій життя та 

творчості Н. Онацького здійснено спробу визначення періодизації його 

життєвого шляху; 

- здійснено культурологічний аналіз процесу театралізації 

художнього (мистецького) та нехудожнього (побутового) простору, 

розглянуто зміни, які наразі відбуваються у галузі театрального мистецтва, 

завдяки яким ця галузь впливає не лише на різні види художньої діяльності: 

музику, поезію, виставкову практику, але й такі сфери як спорт, політика, 

економіка, сучасний суспільний простір розглянуто як дійство, як існує і 

розвивається за законами театрального мистецтва; 

- досліджено драматургічний доробок Івана Кавалерідзе та 

постановку окремих п’єс на сцені Сумського театру ім. М. Щепкіна, 

розглянуто характерні риси драматургічного стилю видатного митця: 

тяжіння до експресіоністичних форм, художніх прийомів, характерних для 

мистецтва скульптури, символізм, монументальність, гіперболізація, описано 

особливості акторського втілення на сцені образу генія українського народу 

Григорія Сковороди та інших персонажів п’єс І. Кавалерідзе, доведено, що 
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саме на Сумській сцені вперше в історії українського театру були 

поставлені такі знакові твори майстра, як «Перша борозна» та «Григорій і 

Параскева»; 

- здійснено філософський аналіз соціальних та мережевих 

комунікації в контексті актуальних подій сьогодення, представлено як 

позитивні, так і негативні наслідки впливу технології соціальної та мережевої 

комунікації на сучасне суспільство, розглянуто концептуальні засади таких 

категорій як «комунікація» та «комунікаційний процес», причини та наслідки 

«інформаційного вибуху» та «інформаційної кризи», «мережеве суспільство» 

як результат трансформації соціальної реальності; 

- досліджено роль мистецтва у сучасному суспільстві, зміст, завдання 

та особливості художньої творчості в контексті суспільних, економічних та 

світоглядних змін, які наразі відбуваються в усьому світі. 

Основні здобутки колективної науково–дослідної роботи кафедри 

образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології «Українське 

мистецтво в процесі світової інтеграції: від минулого до сьогодення» 

впроваджено у навчально-науковий процес мистецьких навчальних закладів 

України та зарубіжжя. Зокрема, це проведення майстер-класів з підвищення 

кваліфікації викладачів з традиційного співу в рамках ХХ Міжнародної 

школи музики традиційної (Польща, 2018, 2019); в рамках IV Міжнар. школи 

традиційної музики (Феневичі Київського р-ну, 2018); в рамках Міжнародної 

школи традиційного співу Центру сучасної музики в Литві (2019); у КЗ СОР 

«Лебединського педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка» (2019); в 

рамках обласної творчої лабораторії музичного фольклору і традиційної 

культури (СОНМЦКіМ, 2019); проведення майстер-класів з 

інструментального та ансамблевого виконавства в рамках обласного 

семінару-практикуму для викладачів початкових мистецьких навчальних 

закладів Сумської області (м. Суми, ДМШ № 1, 2015); в рамках 

міжнародного наукового проекту «Р. Глієр – Б. Лятошинський. Життя і 

творчість в контексті культури» (м. Житомир, ДМШ № 1 ім. 
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Б.М. Лятошинського, 2015) та до 155 річниці від дня народження 

І. Я. Падеревського (м. Житомир, ДМШ № 1 імені Б.М. Лятошинського, 

2015); в рамках обласного семінару-практикуму для викладачів оркестрових 

відділів початкових мистецьких навчальних закладів Сумської області 

(м. Суми ДМШ № 4, 2016); в ДМШ № 3 імені Б. Гмирі м. Полтави (2018); 

проведення майстер-класів з інтерактивних технологій у дизайні в рамках 

підвищення кваліфікації викладачів Запорізького національного 

технологічного університету (2018-2019) та з актуальних питань мистецтва 

ленд-арту для студентів і викладачів Харківської державної академії дизайну 

і мистецтв (2019) та ін. 

Результати науково-дослідної роботи кафедри образотворчого 

мистецтва, музикознавства та культурології зосереджені у дисертаційних, 

монографічних дослідженнях, публікаціях у наукометричних базах (зокрема 

SCOPUS, WebofScience, публікаціях у фахових виданнях України та 

зарубіжжя) та участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конференціях. Зокрема, за звітний період здійснено апробацію й 

упроваджено результати монографічної праці науково-педагогічних 

працівників кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та 

культурології у організації, проведенні та участі у таких наукових заходах: 

- 5 міжнародних науково-практичних конференцій («Функції дизайну в 

сучасному світі» 2018-2020; та студентів та аспірантів «Музичний світ у 

наукових дослідженнях молодих» 2018, 2019); 

- 10 всеукраїнських науково-практичних конференцій («Учитель – 

учень: ідея спадкоємності та новаторства в музичній культурі України» 2015; 

«Наївне мистецтво в контексті художньої культури ХХ- ХХІ століть» 2016, 

«Творчість С. Прокоф’єва і Д. Шостаковича в контексті музичної культури 

України: традиції та сучасність» 2016, «Функції дизайну в сучасному світі» 

2017; «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» 2016, 2017, 

«Ювілейна палітра: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів 

та композиторів» 2017-2020); 
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- 3 університетських студентських науково-практичних конференції 

(«LAND-ART» 2017, 2018, 2019); 

- 5 науково-практичних семінарів (у т.ч. 3 всеукраїнські: «Наукова 

школа М.Р. Черкашиної-Губаренко на сучасному етапі розвитку українського 

історичного музикознавства» 2014; «Іван Карабиць: музика серця (до 70-

річчя від дня народження)» 2015, «Ювілейна палітра (до пам’ятних дат 

М. Вериківського, В. Косенка, Ф. Якименка)» 2016, ).

Проведення кожного з наукових заходів включало інші складові 

мистецького і просвітницького характеру (виставки-презентації наукових 

праць, художніх робіт і арт-об’єктів, «круглі столи» і творчі зустрічі, 

тематичні концертні програми і фотовиставки тощо). За результатами 

конференцій видавалися збірки статей і тез.

Представлені результати науково-дослідної роботи кафедри 

образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології не вичерпують 

всіх аспектів досліджуваної тематики. Це створює широки перспективи для 

подальшого вивчення порушених питань.
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