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МОВНИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Культура є однією з опор національної безпеки країни, оскільки в разі розпаду 
чи занепаду держави саме національна ідентичність, основана на культурі, мові та 
історичній пам’яті є запорукою виживання й відродження нації. На сьогодні 
національна безпека країни виходить далеко за межі суто військового чи політичного 
вирішення цього питання. У ситуації гібридних конфліктів відбувається переоцінка 
сприйняття безпеки й зростає власне невійськовий характер її забезпечення.  

У міждержавних відносинах усе більшого значення набуває культура, яка може 
використовуватися як інструмент для досягнення цілей, чи – як показують нещодавні 
події в Криму й на Сході України – привід для агресії на іншу країну. Саме культурно-
історичний концепт «русскій мір», який нібито потрібно було захищати, був 
використаний Російською Федерацією як підстава для вторгнення на територію 
сусідньої самостійної держави. Власне тому культурна безпека країни все частіше 
стає центром уваги й предметом дослідження.  

Культурна безпека як окремий вид безпеки є відносно новим поняттям 
порівняно з військовою, політичною, економічною, соціальною, інформаційною чи 
енергетичною безпекою. В українському науковому дискурсі вона розглядається як 
частина гуманітарної безпеки, хоча, на нашу думку, заслуговує окремої уваги. 
Безпека країни стосується не лише збереження суверенітету держави в різних 
площинах, але й ідентичності її громадян, тому культурна безпека повинна стати 
невід’ємною частиною безпекової політики України. 

Культура – ключовий чинник, що зміцнює єдність і ідентичність нації. Без 
національної культури немає нації, оскільки спільнота стає позбавленою 
об’єднавчого чинника й орієнтиру, центру тяжіння. Таким чином, у будь-якій іншій 
сфері національна безпека не має так дослівного значення, як у випадку культурної 
безпеки [3, 132], саме тому захист національної культури повинен стати одним з 
найважливіших завдань української держави. Якщо виходити з того, що «культурна 
безпека в національному вимірі означає умови, в яких суспільство може 
утверджувати й плекати цінності, що визначають його ідентичність» [3, 132], то 
відсутність таких умов створює загрози для культурної й – ширше – національної 
безпеки країни. 

З огляду на те, що віссю культурної безпеки є національна ідентичність, 
головним об’єктом захисту в рамках культурної безпеки повинні бути цінності, як 
матеріальні, так і нематеріальні, з яких складається національна ідентичність. 
Однією з таких цінностей, безперечно, є мова. «Мова є частиною культури, а 
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водночас її фундаментом, умовою існування й функціонування […] Культура 
міститься в мові, в значенні слів, семантиці граматичних конструкцій, в мовних 
текстах […] доступна через мову» [1, 299–300]. Мова – це не лише семіотична 
система для передачі інформації та спілкування, вона також консолідує народ, є 
істотним елементом культурної самоідентифікації, важливою умовою для виживання 
спільноти. Етнічну групу значно легше знищити, коли зникає її мова. «Спільна мова є 
одним з головних факторів, які забезпечують солідарність населення і, відповідно, 
стабільність держави» [7, 6]. 

У той час як матеріальні культурні цінності в Україні більш-менш захищені на 
законодавчому рівні [див., напр., 5], то нематеріальні – значно менше. Зокрема, 
українська мова й надалі залишається беззахисною, хоча відповідно до ст. 6 Закону 
України Про національну безпеку «забезпечення розвитку і функціонування 
української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території 
України» належить до пріоритетів національних інтересів країни [4]. Водночас серед 
перерахованих у ст. 7 Закону загроз національним інтересам і національній безпеці 
України жодним чином не вказано, яка небезпека виникає з неврегульованої мовної 
ситуації в державі, з відсутності україноцентричної мовно-культурної політики. 
Чинний ще й досі мовний закон Колесніченка-Ківалова сприяє подальшій русифікації 
України, ерозії культурної та національної ідентичності її громадян.  

Мова – чіткий маркер ідентичності. Останні дослідження Центру Разумкова про 
ідентичність громадян України підтверджують, що «мовний чинник суттєво впливає 
на різні аспекти ідентичності громадян України» [6, 75]. Україномовні громадяни 
України більш патріотичні, вважають себе європейцями, підтримують Майдан і 
демократію, вступ до ЄС та НАТО. З черги «ознака використання російської мови 
поєднується з очевидним послабленням прихильності до західного вектора 
зовнішньої політики та посиленням проросійських орієнтацій» [6, 75]. Мало того, 
навіть у ситуації російської агресії проти України, окупації Криму й частини Донецької 
та Луганської областей, «майже половина російськомовних громадян засвідчують 
позитивне або нейтральне ставлення до органів влади країни-агресора, тоді як 
переважна більшість україномовних громадян негативно ставляться до них» [6, 75]. 
Така ситуація є наслідком відсутності мовної політики, домінації російської мови в 
українських ЗМІ та спричинене русифікацією роздвоєння національної ідентичності. 

Якщо приймемо, що «культурна безпека – це передусім здатність держави 
захищати культурну ідентичність, культурні блага й національну спадщину, зокрема 
символи, які складають комплекс національної ідентифікації, тобто національної 
тотожності» [2, 108], то українська держава повинна розробити механізми захисту 
культурної ідентичності. Одним із таких механізмів, щитом для захисту від «русского 
міра», повинен стати закон про захист української мови. Захищаючи мову, держава 
захистить від ерозії національну ідентичність і зміцнить культурну та національну 
безпеку України. 

Висновки: усвідомлення загроз для культурної безпеки України, пов’язаних з 
питанням мови й національної ідентичності, повинні призвести до невідкладних дій 
щодо їх захисту й зміцнення як на державному, так і на місцевому рівнях. Відсутність 
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закону про українську мову, її захист та популяризацію складає загрозу культурній і 
національній безпеці України. Ерозія національної ідентичності, спричинена 
русифікацією, поглиблюється через відсутність україноцентричної мовно-культурної 
політики в державі. 
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БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК ЕЛЕМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
У сучасному українському суспільстві чимало розмов ведеться щодо культури і 

визначення її ролі у державотворенні. Говоримо про захист культурного простору від 
зовнішніх інформаційних впливів, про відродження національної духовності, про 
необхідність більше уваги приділяти вихованню громадян на засадах найкращих 
українських традицій та загальнолюдських цінностей. Все правильно і, як завжди, 
своєчасно. Будь який період змін, а особливо громадянських змін, обов’язково тягне 
за собою необхідність узгодити нові бачення суспільства із загальноприйнятими 
нормами культури. І такі функції, перш за все, припадають на заклади, що опікуються 
культурою у державі, заклади, діяльність яких спрямована на створення умов для 
забезпечення розвитку творчості людини, збереження, використання і поширення 
інформації про матеріальні та духовні культурні цінності [1], серед яких театри, музеї, 
культурно-інформаційні та культурно-просвітницькі центри і, у тому числі, бібліотеки, 
які з давніх часів і по сьогодні є хранителями пам’яток письменності, що акумулюють 
та поширюють культурні, духовні надбання. Покликання бібліотеки – збирати, 
зберігати та надавати громадянам безперешкодний доступ до кращих зразків 
духовної спадщини поколінь. Особливе завдання покладено суспільством і 
державою на бібліотеки для дітей як на позашкільні заклади, що приймають на себе 
естафету від освітянських закладів з виховання у дітей найкращих якостей – 
громадянських, естетичних, духовних, морально-етичних тощо. Національна 
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бібліотека України для дітей не тільки є національним книгосховищем дитячої 
літератури, а й здійснює широку соціокультурну діяльність, спільно з різними 
установами та організаціями ініціює проведення всеукраїнських заходів, серед яких 
Всеукраїнський тиждень дитячого читання, конкурс «Найкращий читач України», 
національний проект «Україна читає дітям» та ін.; організовує зустрічі з 
письменниками, діячами культури і мистецтва та презентації їхньої творчості; 
проводить змістовні, цікаві культурно-масові, театралізовані заходи, тощо. У 
2017 році бібліотека святкуватиме 50 річний ювілей і ми можемо із впевненістю 
стверджувати, що для дитячої бібліотеки це вік досвіду і розквіту, тому – працюємо 
активно і яскраво, як приклад для багатьох бібліотек, але все ж таки головною 
функцією залишається науково-методична, науково-дослідна робота як 
координаційного центру для мережі спеціалізованих бібліотек для дітей, яких в 
Україні на сьогоднішній день функціонує 922, і послугами яких користуються близько 
2 млн. читачів. У кожному обласному центрі діє обласна бібліотека для дітей як 
науково-дослідний, інформаційний, консультативний центр з питань культурного 
розвитку дітей; у місті Києві – центральна бібліотека з такими ж функціями. 

Сьогодні бібліотеки для дітей – це поліфункціональні заклади, повноцінний 
розвиток яких визначається різноманіттям напрямків діяльності. Нині це не просто 
книгозбірні, а соціокультурні, дозвіллєві центри, які перспективно розвиваються та 
організовують неформальне спілкування користувачів, зустрічі з цікавими людьми та 
інформують про літературно-художні новинки. Розвиваючись, трансформуючись і 
адаптуючись, бібліотека для дітей використовує широкий діапазон культурно-
мистецьких проектів. Діяльність численних гуртків і читацьких об’єднань, організація 
конкурсів та виставок дитячих творчих робіт, видання збірників творів юних читачів 
розвивають дитину як творчу особистість. А головною особливістю усіх заходів, що 
проводяться у дитячих бібліотеках, є їхній тісний зв'язок із залученням та 
заохоченням до читання [2, 7]. Про важливість залучення дітей до читання навіть не 
варто багато говорити – ми працюємо на майбутнє. Але… 

Але час все частіше створює нам обставини вкотре випробовуючи на міцність. 
Випробовує нас як громадян, як патріотів, як професіоналів, відданих своїй справі. 
Нині зміни відбуваються як загалом у системі культури України, так і у бібліотечній 
справі та дитячих бібліотеках зокрема. І хоча ми розуміємо усі переваги створення 
об’єднаних територіальних громад, коли місцеві бюджети матимуть відносну 
фінансову незалежність і змогу покращувати якість життя на місцях, але ж 
відчуваємо загрозу для нашої системи. Хоча у Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні [3], зазначено, що 
одним із основних повноважень органів місцевого самоврядування є забезпечення 
розвитку культури, утримання та організація роботи будинків культури, клубів, 
бібліотек, а у Міністерстві культури презентували «Стратегію сталої громади», що 
спрямована на впровадження державної культурної політики на всіх рівнях від 
регіонального до міжнародного, і зробили акцент на тому, що відсутність цілісної 
політики держави та місцевих органів влади – це загроза припинення культурної 
спадкоємності, ми розуміємо – поки що фактично залишаємо на розсуд громади 
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питання доцільності функціонування бібліотек, і саме бібліотеки для дітей постають 
як одна з вразливих ланок серед закладів, що мають функціонувати у новостворених 
громадах. Ми доводимо громаді, що наша робота важлива, що з нами краще. Стаємо 
на місцях тими органічними елементами суспільства, без яких громада просто не 
зможе повноцінно функціонувати. Тому що ми повинні бути впевненими – якщо 
постане питання про закриття бібліотеки – громада нас підтримає, бо жоден захід не 
обходиться без нашої участі, діти не уявляють собі дозвілля без бібліотеки, і всі вже 
просто звикли, що ми є невід’ємною частиною громади і працюємо далеко поза 
межами надання традиційних бібліотечних послуг. І звісно, ми не повинні забувати, 
що діюче законодавство все ж таки нас підтримує, оскільки і стаття 22 Закону України 
«Про Культуру» [4], чітко зазначає, що виключення закладів культури з базової 
мережі можливе лише за погодженням з Міністерством культури України, і стаття 15 
Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» [5], наголошує на тому, що 
доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, які є у державній та комунальній 
власності, визначається відповідними органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування за погодженням із центральним органом виконавчої 
влади, яким є Міністерство культури України. А чи знають про це органи місцевого 
самоврядування? Чи завжди погоджують свої дії щодо «оптимізації» мережі з 
Міністерством культури України? Здається, що ні.  

Не менше переживань наразі викликає у бібліотечної спільноти введення в дію 
Закону України від 28.01.2016 № 955-VIII щодо запровадження контрактної форми 
роботи у сфері культури. З одного боку мета Закону приваблює прозорістю – 
забезпечити заклади культури професійними керівними кадрами, з іншого – є певна 
загроза втратити справді цінних працівників. Законом маніпулюють, намагаючись 
«приміряти» його навіть до тих категорій бібліотечних керівників, яких він не 
стосується. Є численні приклади того, як завідувачів районними дитячими 
бібліотеками, що є заступниками ЦБС з питань обслуговування дітей, неправомірно 
примушували до участі у конкурсі, хоча вони не є керівниками державних та 
комунальних закладів культури, не мають права підпису, окремої печатки та 
особистого рахунку, оскільки районна бібліотека для дітей не є самостійною 
юридичною особою, а входить до складу централізованої бібліотечної системи. Що 
це – «намагання позбавитися старих кадрів», чи неуважне прочитання закону? Як 
свідчить практика цей Закон, як і багато інших, неможливо сприймати однозначно. 
Намагаючись формально покращити якість діяльності закладів культури на місцях, 
можна втратити дійсно достойних керівників, оскільки, особливо у невеликих 
населених пунктах, вся бібліотечна діяльність тримається саме на плечах керівників 
отих невеличких бібліотек, які комусь здаються лише ласим шматком, а не 
величезною прірвою роботи. Так, маємо надію, що нові керівники будуть кращими, 
але також сподіваємося, що через це «сито» не загубляться справжні професіонали, 
які справді живуть бібліотечною справою. 

Наразі постає чимало питань, що потребують осмислення та проблем, що досі 
невирішені. Багато є того у нашій роботі, що наболіло, того, що іноді примарним 
видає віру у краще майбутнє. Але сподіваємося на те, що існує можливість 
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покращити рівень культури у державі зберігаючи її осередки на місцях та віримо, що 
це відбуватиметься лише за умови співпраці всіх, хто працює у сфері культури. 
Бібліотеки для дітей, бібліотеки для юнацтва, бібліотеки публічні, музеї, театри – ми 
всі маємо разом працювати у напрямку реформування, змінюватися з урахуванням 
сучасних процесів, допомагаючи один одному, а не намагаючись вижити за рахунок 
інших. І тоді зберігатимуться традиції, продовжуватиметься культурна спадкоємність 
та закладатиметься нове підґрунтя для розвитку та розквіту української культури. 
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УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА: 

АКАДЕМІЧНИЙ ДИСКУРС І НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
 

На початку ХХІ ст. помітно змінюється науково-освітня парадигма у контексті 
домінуючих її тенденцій – глобалізації, європеїзації, фундаменталізації, гуманізації. У 
Законах України «Про науку», «Про освіту», «Про вищу освіту» обґрунтовані провідні 
напрями трансформації національної науки й освіти у зв’язку з її євроінтеграційною 
векторністю, наголошується на необхідності збереження та збагачення українських 
культурно-історичних традицій. Так, у «Національній доктрині розвитку освіти» 
акцентується на пріоритетному завданні освіти, яка повинна «утверджувати 
національну ідею, сприяти національній самоідентифікації розвитку культури 
українського народу, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими 
надбаннями». У цьому контексті особливо актуалізується вивчення історичного, 
теоретико-практичного досвіду відповідних культурологічних, гуманітарних науково-
освітніх галузей, які акумулюють методологічні засади та практичні результати 
дослідження, вивчення традиційної культури етносу, серед яких домінуючі позиції 
займають фольклористика та етнографія/етнологія. 

Нині актуалізується необхідність системної підготовки фахівців, аксіологічно 
спрямованих на трансляцію культурно-мистецького етнічного досвіду, на глибоку 
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професійну аналітичну діяльність щодо оцінювання фольклорного (нематеріальної 
традиційної культури) та етнографічного (матеріальної традиційної культури) фонду 
культури. 

Глобалізаційні та євроінтеграційні суспільні впливи на науку й освіту, 
виявляючи певні позитивні наслідки (вільний доступ до інформації, активна 
міжкультурна соціальна комунікація, підвищення уваги до підготовки 
конкурентоспроможного фахівця, інтернаціоналізація економіки, банківської системи 
тощо), загрожують нівелюванням національно-духовних світоглядних орієнтирів. 
Останнє особливо властиве олігархійній комерційній індустрії збагачення через 
організацію розваг з участю нарко-алко-тютюнобізнесу, торгівлі людьми, зброєю та 
шоуменізації. Необхідність збереження етнічних традиційних цінностей – основа 
доброзичливого ставлення до іншонародних традицій, збагачення інтелектуально-
емоційного потенціалу особистості крізь призму сприйняття здобутків власне 
національного та міжетнічного культурного досвіду – європейського і світового. 

У реалізації трансформаційних процесів у науково-освітній сфері актуальною 
проблемою є необхідність збереження національних цінностей як складника 
культурних цінностей людства, духовно вагомих здобутків, автохтонних традицій. 
Фольклористика – наука, яка вивчає фольклор як неперервну творчу діяльність 
народу, своєрідну форму повсякденної суспільної свідомості у багатоаспектному 
вимірі: закономірності становлення на основі міфології, архаїчних знань, уявлень 
жанрової системи; специфіка функціонування у соціальному (соціолокальному, 
професійному) середовищі; особливості втілення естетичних категорій; етичного 
кодексу; формульність, унікальність стилістичних прийомів; зв’язок із різними видами 
мистецтва. Фольклор – явище традиційної культури, феномен духовного 
формування й самовираження етносу, в якому відбились народна модель 
світовідчуття, світосприйняття та світовідтворення, креативні етнічні задатки, 
етноментальні риси, естетичні та правові стереотипи, мовленнєва культура і який 
завдяки синкретичній природі став основою розвитку різних видів мистецтв. 
Фольклор як важливий чинник формування національної самосвідомості, 
ретранслятор традиційних знань та уявлень, зберігає за собою право забезпечувати 
тяглість культури і водночас бути сучасним, адже реагує на нові реалії, поширюється 
не тільки усно, але наймодернішими засобами інформаційного зв’язку, впливаючи на 
людину і світ. Явища, означеного терміном «постфольклор», не існує і не може 
існувати, як і явища «постмова». Фольклор твориться безперервно, повсюдно. 

Фольклористика як науко-освітня галузь формувалась протягом двох століть 
(ХІХ–ХХ ст.), що пов’язано передусім із збирацькою, науковою, видавничою та 
педагогічною діяльністю викладачів-фольклористів, етнографів, істориків, 
мовознавців у класичних університетах (у Київському університеті – М. Максимович, 
М. Костомаров, О. Котляревський, В. Перетц, А. Лобода, М. Довнар-Запольський, 
П. Попов, М. Грицай, В. Бойко, Л. Дунаєвська та ін.; у Харківському університеті – 
І. Срезневський, А. Метлинський, О. Потебня, М. Сумцов, Д. Багалій та ін.; у Львівському 
університеті – Я. Головацький, О. Огоновський, Ф. Колесса, М. Грушевський, 
Т. Комаринець, І. Денисюк та ін.), а також з методологічно-практичними дослідженнями 
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фольклористів, етномузикологів (П. Куліш, М. Драгоманов, М. Лисенко, І. Франко, 
Б. Грінченко, В. Гнатюк, К. Квітка, Ф. Колесса, Л. Ревуцький, С. Людкевич, В. Гошовський, 
О. Дей, І. Березовський, О. Правдюк, М. Шубравська, Н. Шумада, С. Грица, А. Іваницький, 
Б. Луканюк та ін.). 

У ВНЗ здійснюється фольклористична підготовка фахівців, спрямована на 
формування аксіологічно орієнтованої, професійної творчої особистості з навичками 
науково-дослідницького пошуку. Основні вектори змісту сучасної фольклористичної 
підготовки: вивчення наукових напрямів і шкіл фольклористики (міфологічної, 
культурно-історичної, психологічної, фінської, філологічної, структурно-семіотичної та 
ін.), засвоєння жанрового та функціонально-змістового арсеналу фольклору, його 
комунікативних, виховних, розважальних складників як вияву повсякденної суспільної 
свідомості тощо. 

Фольклористична підготовка фахівців передбачає пізнання міждисциплінарних 
інтегративних аспектів: своєрідних зв’язків фольклористики з іншими науками 
філологічного спрямування (мовознавство, літературознавство), а також таких 
дисциплін, як археологія, географія, музикознавство, психотерапія, філософія тощо. 
Відтак виникли нові напрями студіювання: психоаналітична фольклористика, 
фольклоротерапія як практика (зокрема, казкотерапія), етномузикознавство 
(етномузикологія), етностилістика, лінгвофольклористика тощо. 

Вивчення фольклористики у ВНЗ здебільшого обмежується засвоєнням 
матеріалу базового курсу «Усна народна творчість» (до навчальних планів курс 
упроваджено 1951 р., відтоді зазнав помітних трансформацій, оновлень) та 
проведенням фольклорної (фольклористичної) практики на філологічних 
факультетах. Фольклористичний матеріал вивчається у середніх навчальних 
закладах (загальноосвітніх школах, ліцеях, коледжах), як допоміжна дисципліна на 
історичних факультетах, в інститутах мистецтв, університеті культури. 

Актуальне завдання – розширити вивчення фольклористики на інших 
факультетах ВНЗ, що сприятиме фундаментальній підготовці фахівців у галузях 
філософії, психології, політології, журналістики, правознавства, географії, археології, 
культурології та ін. і наповнить навчально-освітній процес домінантним складником – 
знанням національної традиційної багатовікової культури, а також культур народів 
світу, забезпечить фольклористиці гідне місце як базової дисципліни поряд із 
вивченням рідної та іноземних мов. 
 
 

Дуда Наталія Михайлівна, 
канд. культурології, доцент кафедри соціології та культурології 

Національного лісотехнічного університету України, Україна, Львів 
 

ПОБУТОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ У СУЧАСНУ ЕПОХУ  
 
Побутова культура – це передумова людської життєдіяльності, організація та 

інституалізація взаємовідносин між людьми, буття людини в просторі і часі. Побутова 
культура – це світ звичайного, щоденного, повсякденного, буденного життя людини, з 
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якого формуються світогляд, цінності, ментальність, ставлення до світу. Побутова 
культура – це потреби, смаки та інтереси людей. 

Як термін поняття «побутова культура» тісно пов’язана з поняттям «побут». 
Визначаючи останнє, більшість дослідників також вкладають у його зміст сферу 
повсякденного життя, що розглядається відокремлено від професійної, виробничої, 
офіційної діяльності людей. «Побут – це звичайний потік життя в його реально-
практичних формах; побут – це речі, що оточують нас, наші звички і щоденна 
поведінка. Побут оточує нас як повітря, і як повітря, ми помічаємо його тільки тоді, 
коли його бракує або коли він псується...» [1]. 

На рівні буденної свідомості панує негативна оцінка побуту як чогось низького, 
приземленого, скритого – кажуть: побут роз’їдає почуття. При цьому, негативна 
оцінка побуту зовсім не означає відмови від бажання жити в добре організованому 
комфортному побутовому середовищі. Побут супроводжує людину завжди і всюди, 
стаючи в кращому випадку фоном, в гіршому – смислом її життя. Важливість побуту 
для кожної людини, спільноти, нації визначає потребу всебічного дослідження цієї 
сфери. 

Побутова культура поняття ширше, оскільки будь-яка культура включає ще й 
сукупність цінностей. Побутова культура – складний суспільний феномен, що завжди 
відігравав значну роль у людській життєдіяльності. Вона впливає на працю, дозвілля, 
спосіб життя, менталітет як окремої особистості, так і всього суспільства загалом. 
Розвиток побутової культури тісно пов’язаний з науково-технічним прогресом, 
розвитком нових технологій, тому більшість проблем в сфері побутової культури 
мають глобальний міжнародний характер. 

В етнології виділяють традиційну і сучасну побутову культуру. Традиційна 
побутова культура – сфера культури етносу, що в основі своїй залишається 
стабільною і передається від покоління до покоління протягом століть. «Ця 
традиційна культура тісно пов’язана з природними умовами, історичним буттям 
народу, способом його життя, діяльністю, характером, психологією» [2, 15]. Як 
бачимо, у такому трактуванні, традиційна побутова культура дуже близька до 
поняття етнічної культури. 

Побутова культура українців зазнає сьогодні ґрунтовних змін. Головну роль у 
цих перемінах відіграє процес світової глобалізації.  

Деякі автори пов’язують глобалізацію з процесами модернізації (Р. Робертсон, 
М. Уотерс), що розпочались ще у ХІХ ст., більшість дослідників вважають, що 
глобалізація бере свій початок від останньої третини XX ст. і зумовлена революцією 
в інформаційних технологіях і завершенням «холодної війни» (Ф. Фукуяма). Усі, 
зрештою, погоджуються з тим, що в результаті глобалізації виник єдиний уніфікований 
світ, який базується на началах ринкової економіки, лібералізму, консюмеризму і 
детермінується могутніми економічними і політичними наднаціональними органами [3]. 

Традиційна (народна) побутова культура – культура, що сформувалась в 
основному до першої пол. ХІХ ст., і в силу багатьох причин стала основою 
формування української національної культури пізніших часів, характеризувалася 
тісним взаємозв’язком і взаємопроникненням природної, виробничої і духовної сфер. 



  19

Як відомо, «у ХVІІІ–ХІХ ст. народом були селяни, адже вони жили близько до 
природи, їх менше зачепили іноземні впливи, вони довше, ніж усі решта зберігали 
прості звичаї давнини» [4, 22].  

Першим компонентом цієї трансформації стало впровадження в щоденне 
життя індустріальних та інформаційних технологій. Можна навіть припустити, що 
саме інформація виступила основним трансформатором побутової сфери, ставши 
головним і ритмоутворюючим її фактором.  

Найпоширенішим видом цих технологій, вибраного українцями для втечі від 
непростої реальності, стало телебачення. Маси українців залучені у віртуальні події 
нескінченних мильних опер, телевізійних ігор, мультсеріалів, трилерів, реклами тощо. 
Вихопивши якусь частину людського життя, гіперболізуючи її, віртуальна реальність 
дає відчуття спокою, гармонії, краси, тобто всього того, чого так бракує людині в 
реальному житті. Іншими словами, пропонує паралельну реальність. Більше того, ця 
віртуальна культура в українських реаліях, навіть географічно прив’язана до села, 
урбанізується, наполегливо засвоюючи міські культурні смисли, оскільки мешканці 
сучасних сіл легко і охоче піддаються впливу масової урбаністичної культури, яка 
впроваджується через телебачення, ЗМІ та Інтернет [5, 66]. 

Тут проступає ще одна тенденція, характерна для України так чи інакше з 
70-х років ХХ ст., – урбанізація, яка набуває сьогодні небувалих масштабів і 
прискорень. Місто стало стержнем сучасної цивілізації. Важко уявити сучасне 
українське місто без багатоповерхових будівель, мобільних технологій, громадського 
транспорту, заасфальтованих (хоч і погано) доріг і величезної кількості магазинів.  

Слід зауважити, що матеріали для оформлення як міського, так і сільського 
побуту українці привозять здебільшого з-за кордону. Це стосується всього: 
будівельних матеріалів, тканин і вже готового одягу, меблів, побутових та 
індустріальних технологій – загалом практично всіх предметів особистого 
повсякденного вжитку (від автомобіля до зубної щітки).  

Важливим фактором є також те, що сучасний стиль життя вимагає від речей 
все більшої мобільності, легкості, функціональності, компактності і низької вартості. 
Такі предмети стають все менш індивідуальними, вишуканими і національно 
окресленими. Вони недовговічні і швидко змінюються іншими речами, що абсолютно 
не характерно для артефактів традиційної культури, які натомість витісняються в 
музеї і сувенірні магазинчики. Зникає характерне для традиційної культури (ще і в 
радянську епоху) основне його правило у ставленні до речей «Нічого не викидати!»: 
поламане ремонтувати, старий одяг – перешивати, непотрібні на перший погляд речі 
– складати на дачі чи «на селах». Подібні тенденції панують і в одязі – глобальна 
урбаністична мода не оминула Україну. Одягатись сучасно і стильно для більшості 
українців означає безальтернативне прийняття світових модних тенденцій, 
сформованих незалежно від етнічних традицій будь-якого народу.  

Аналогічні процеси можна прослідкувати і в інших сферах як матеріальної 
культури, що призводить не тільки до тотального зникнення різниці між українською і 
будь-якою іншою культурою, але і до розмивання (а то й зникнення) української 
ідентичності в не такому вже й далекому майбутньому. 
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Звичайно, сьогодні ще зарано говорити про те, що процес глобалізації 
тотально знищує національні особливості європейців: на захисті, скажімо, 
французької чи угорської ідентичності твердо стоять національні держави, які 
законодавчо обмежують впливи чужорідних культур. У цих суспільствах побутова 
культура лише розширюється за рахунок інновацій на ціле коло традиційних форм, 
не руйнуючи їхніх основ. Деякі дослідники вбачають подібні тенденції і в Україні, 
«культура якої випробовується з одного боку на традиційність, а з іншого боку, на 
інтерактивність, на долання обставин у процесі глобалізації» [6, 11]. 

Більш стійкими до глобалізаційних перетворень виявилися елементи духовної 
культури: релігійні та родинні свята, певні обряди та ритуали, хоча і тут невпинний 
інформаційний потік змінює як духовні потреби і запити українців, так і шляхи їх 
задоволення. 

Однак, хотілось би вірити, що глобалізація не поглине нашу культуру цілком і 
не зітре нашу національну ідентичність, що для традиційного та глобального 
найкращою формою відносин в Україні буде не зіткнення і поглинання слабшого 
сильнішим, а співіснування і взаємодоповнення. 

«Самостійне національне буття українського народу в глобалізованому світі, 
формування і збереження національної ідентичності українців мають бути 
забезпечені, насамперед, культурою, традицією, вірою і духовним імунітетом проти 
космополітичної системи стандартів і уніфікаційного вирівнювання» [7, 202]. 

Тому найкращим шляхом для нас є залишатись унікальними і брати від інших 
культур тільки те, що не суперечить нам і нашій ментальності. 
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ВИШИВАНКА В КОНТЕКСТІ МОДИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
Актуальність розгляду вишиванки в контексті тенденцій сучасної моди 

обґрунтовується кількома аргументами: це і збереження традицій, і 
самоідентифікація нації, і формування національних художньо-стилістичних маркерів 
українського для презентації його світові. У сучасних вітчизняних реаліях ці питання 
особливо назрілі, оскільки на хвилі національного піднесення вишиванки стали 
масовим трендом. В Україні проходять Дні вишиванок, паради і марші вишиванок, 
вишиванки одягають на державні свята, релігійні й світські заходи. Але ця тенденція 
спричиняє не лише відродження традицій, а й їх спотворення: поширення кітчевих, 
«шароварних» варіантів вишиванок, одягання їх на пам’ятники, тварин тощо.  

Нами умисно вживається слово «вишиванка», яке за статистичними даними 
Google є майже у двадцять разів популярнішим, ніж більш традиційне «вишита 
сорочка» [8]. Під «вишиванкою» в подальшому дослідженні ми розуміємо чоловічі й 
жіночі сорочки, жіночі блузи і сукні, орнаментовані вишивкою, стилістично 
наближеною до традиційних українських орнаментів. 

На науковому рівні проблема інтерпретації традиційного українського костюма 
в моді  піднімалася у працях Т. Кротової, О. Наумкної, Т. Ніколаєвої, О. Тканко, проте 
суто вишиванка досліджена в них недостатньо, що підтвердило актуальність та 
визначило мету даної розвідки – аналіз специфіки дизайнерських інтерпретацій та 
сприйняття вишиванки у моді ХХ – початку ХХІ ст. 

При розгляді вишиванки в контексті тенденцій моди було враховано зв’язок її 
актуалізації із загальнокультурними процесами, досліджено чинники її модності та 
виявлено основні ознаки її художньо-стилістичної подачі у різні історичні періоди.  

Аналізуючи архівні фото, можемо зробити висновок, що вишивана сорочка 
ввійшла в моду на Україні на межі ХІХ і ХХ століть: її починають одягати без інших 
складових традиційного строю, в поєднанні з модним європейським одягом. Крім 
цього, тодішні сукні у стилі арт-нуво часто декорували фольклорними мотивами – 
вишивками, мережками тощо.  

Наступне поширення моди на вишиті й народні сорочки характерне для 1920 – 
початку 1930 років, себто доби НЕПу та планової українізації. Вишиті сорочки стали 
урочистим одягом представників нової совєцької влади і простих українців. У той час 
в європейській моді так само помітні фольклорні тенденції, наприклад, будинок мод 
Chanel пропонував сукні-сорочки з вишивками [1, 47]. У 1930-х роках європейські 
модні журнали також популяризували вишиванки під назвою «селянська блуза». У 
той час радянські модельєри, ізольовані від європейської моди, займалися 
ідеологічно бажаним заглибленням у традиційне мистецтво, декоруючи одяг 
народними мотивами. Для масового виробництва «Укрхудожпромспілкою» на основі 
народної чоловічої сорочки було розроблено три стандарти вишиванок: «українка» (з 
відкладним коміром та вишивкою одним чи двома-трьома відтінками одного кольору), 
«гуцулка» (з багатоколірним геометричним візерунком) та «чумачка» (з вишитою 
пазухою і низеньким комірцем-стійкою) [3]. Низька якість цих виробів та прямі, 
буквальні запозичення вишивок часто призводили до етнографізму, «шароварщини» 
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– перенасичення етнічними елементами приймало бутафорський характер. Все це 
лише підривало престиж та популярність народного костюма [2, 18–19].  

У другій половині 1950 – на початку 1960-х, коли СРСР очолював М.Хрущов, 
українські вишиті сорочки стали модними по всій країні.  

Наступним етапом інтеграції вишитої сорочки у європейську моду було 
поширення субкультурного руху хіпі в 1960-х. Хіпі поєднували елементи різних 
етносів, носили вишиті сорочки з джинсами та «богемними» циганськими спідницями. 

У 1970 роках, першим на рівні Haute Couture, до вишиванок звернувся Ів Сен-
Лоран: в колекції 1976 року, яку фешн-журнали називали і Ballet Russes, і Kazak, він 
представив так звані «румунські блузи», які отримали таку назву за картиною А. 
Матісса. Ці шовкові блузи, декоровані вишивками, мережками й аплікаціями, 
повністю відповідали тенденціям моди і відсилали до традиційних костюмів багатьох 
етнічних груп.  

Наступний етап розповсюдження вишиванок у світовій моді пов’язаний з 
революційними подіями в Україні у 2004 та 2014 роках, коли потреби визначення 
етнонаціональної ідентичності та збереження традицій актуалізували появу 
«дизайнерських вишиванок». Р. Богуцька, О. Караванська, О. Теліженко, Л. Чернікова, 
В. Кін, Ю. Магдич, Н. Шевчук та С. Кубрак (Svitlo), Л. Бушинська (Ruta) та багато інших 
стилізували вишиванки відповідно до світових тенденцій моди.  

На міжнародному рівні, серед українських дизайнерів, найбільшого успіху, 
завдяки вишиванкам, досягла Віта Кін. Її концепція «Chic Nationale» і вдала 
маркетингова стратегія сприяли тому, що лінія Vyshyvanka by Vita Kin отримала 
схвальні відгуки найавторитетніших у світі глянцевих фешн-видань та інтернет-
порталів, серед яких Vogue, Elle, www.buro247.  

На початку ХХІ століття варіанти дизайнерських вишиванок неодноразово 
з’являлися й у колекціях всесвітньовідомих фешн-брендів: Gaultier, Gucci, John 
Galliano, Alberta Feretti, Valentino, H&M, Mes Mademoiseles, Antik Batik. Стилістично 
вироби перелічених марок були досить близькими до традиційної української 
вишитої сорочки, але називати цю моду суто українською некоректно. Відомо, що 
саме український стрій послужив джерелом натхнення для колекцій Gaultier Paris 
(весна-літо 2005) та John Galliano (осінь-зима 2008–2009), в той же час колекції 
Valentino (весна-літо 2015 та resort 2016), в яких представлено вишиванки, 
інспіровані відповідно білоруським і мексиканським традиційними костюмами. 

Більш детальний аналіз світової моди початку ХХІ століття свідчить, що 
актуалізація вишиванок у сезонних тенденціях носить поверховий характер: 
переважно дизайнери включають її в колекції лише одного сезону, не заглиблюючись 
у традиції окремих країн, представляючи вишиванку як елемент вільного богемного 
космополітичного стилю.  

По-іншому сприймається українська вишиванка на локальному рівні: після 
подій Євромайдану 2014 року, на хвилі патріотизму, вона стала помітним трендом. 
Незважаючи на це, традиційні елементи, які несуть певне символічне чи навіть 
сакральне значення, більшістю вітчизняних дизайнерів та споживачів сприймаються 
як суто декоративні. Сьогодні самостійно вишивати сорочку вважається майже 
анахронізмом і модні журнали та сайти пропагують лише готові вишиванки і місця їх 
продажу.  

Відповідно до статистичних даних Google, пік популярності запитів 
«вишиванка» та «vyshyvanka» припав відповідно на травень та серпень 2015 року і 
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до вересня 2016-го знизився майже на 50% по обох запитах, що свідчить про 
згасання тенденції як в Україні, так і закордоном.  

Таким чином можемо зробити висновок, що поширення вишиванок у моді ХХ – 
початку ХХІ ст. є інструментом самовираження та демонстрації етнонаціональної 
приналежності українців, але це не сприяє відродженню масового інтересу до 
традиційних ремесел. Модна вишиванка унаочнює становлення нової свідомості, яка, 
з одного боку, поєднує пошану до традицій та власного коріння, а з іншого – 
демонструє прагнення жити динамічним сучасним життям. У зв’язку з цим, основним 
завданням дизайнерів є не лише відновлення і популяризація традицій, а й 
встановлення концептуального діалогу між традиційною культурою і сучасними 
тенденціями, їх інтеграція в гармонійну нерозривну цілісність – саме це визначає 
найбільш актуальний напрям подальших досліджень даної теми. 
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СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
НАРОДНОГО ВБРАННЯ: ТРАДИЦІЇ, НОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Для дослідників багатьох країн тема місця народного одягу в сучасному житті є 

провідною. Її осмислення є важливим підґрунтям для державної політики в контексті 
підтримки народної культури. Сучасний контекст функціонування народного костюма 
(або його елементів) виконує дві важливі функції: підкреслює національну 
ідентичність, є носієм традиції. Відродження традиційного вбрання та поширення 
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народного стилю в повсякденні безпосередньо пов’язане із періодом національного 
піднесення, що виразно окреслився після Помаранчевої революції. На відміну від 
попередніх історичних періодів, коли національну самосвідомість виявляли 
представники інтелігенції – письменники, театральні діячі – на сучасну арену вийшли 
представники різних соціальних та вікових груп. В усі часи народний одяг був 
важливим маркером національної ідентифікації, однак у період революції Гідності та 
війни він посідає важливе місце як вияв свідомого вибору українців, активної позиції у 
захисті національного суверенітету. Всі ці події спричинили відновлення народного 
костюма у повсякденні. Ціннісні орієнтації засвідчили безперервність етнічних 
традицій на Україні. 

У доповіді розглянуто сучасне вбрання у національному стилі за матеріалами 
дослідження інтернет-ресурсів у 1911, 1912 рр., опитувань в рамках наукової 
тематики ІМФЕ ім. М.Рильського «Народна культура в інформаційному просторі» [1] 
та дослідження обрядових традицій українців на сучасному етапі [2]. Період після 
Помаранчевої революції засвідчив особливу роль народного одягу як вияву 
самосвідомості, патріотизму, знакову функцію народного одягу як маркера 
причетності до України, причому, незалежно від національності. 

Власний досвід вивчення автором народної вишивки та традицій народного 
вбрання попередніх років, кінця 90-х р. ХХ ст. – 2000 р. в рамках проектів із 
організації виставок показав припинення діяльності відомих осередків народної 
творчості, що було пов’язане з процесами приватизації, проблемою збуту виробів, 
відсутністю замовлень. Зокрема, була припинена діяльність фабрики «Полтавчанка», 
що об’єднувала кращих майстрів полтавської вишивки, які репрезентують 
високохудожні зразки української вишивки. Ця проблема була типовою для всієї 
України. Щодо урядової, політики, а саме, усунення від підтримки народної культури 
і, зокрема національного вбрання, то можна зробити висновок – це було закінчення 
етапу, коли національне вбрання в умовах радянської дійсності функціонувало як 
ідеологічний і сценічний реквізит. (Варто згадати, що вишиванки учасників 
покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка чи хору «Гомін» ставали маркером 
«націоналістів» у 70-ті, 80-ті рр. ХХ ст.). Дослідження періоду після Помаранчевої 
революції, революції Гідності показали великі зміни в суспільстві, що вплинули на 
відродження народного вбрання. Цей процес щільно пов’язаний із патріотичними 
настроями молодого покоління, для якого відродження національної культури є 
символом національної свободи народу. 

Велике значення для вивчення національного стилю, відновлення традиційних 
строїв мають інформаційні сайти в інтернет-ресурсах. Вони віддзеркалили 
величезний інтерес населення України до національного стилю в одязі, поширення 
народного вбрання через репрезентацію робіт майстрів народної творчості, 
майстерень, дизайнерів, що дозволило, зокрема, проаналізувати стан цього процесу 
в період між Помаранчевою революцією та революцією Гідності. Глибоке розуміння 
місії народного одягу у відродженні національної культури засвідчує визначення 
своєї пріоритетної діяльності на сайті «Рідна мода»: «Оригінальний стереотип 
поведінки, характерний для етносу, система взаємодії як з природою, так і з іншими 
членами етносу, іншими етносами знаходить свій знаковий вираз у національному 
костюмі. Він передає в закодованому вигляді систему національних цінностей, 
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складовою і виразником яких є сам. Тому традиційне носіння національного одягу 
включає особу у визначене етнічне поле. Свідомий же вибір національного костюма 
значною мірою пов’язаний не тільки з визнанням його естетичної цінності, але й з 
свідомою акцентуацією системи національних цінностей і, в цілому, демонстрацією 
своєї належності до визначеного етносу» [3]. На сайтах публікуються дуже важливі 
статті щодо осмислення сучасних процесів. Зокрема, стаття «Національний стиль в 
одязі як вираз національної самосвідомості» О. Матюхіної про зв’язок традиційного 
вбрання з національно-визвольним рухом [4]. Відродження традицій засвідчили різні 
форми: ношення традиційного вбрання, поява салонів-магазинів та магазинів-ательє 
з продажу та пошиття вбрання як традиційного, так і у національному стилі, 
українські інтернет-крамниці: «Рідна мода», «Рок-одяг», «Українські патріотичні 
прикольні футболки»; видання етнічних журналів тощо. Велика роль організаторів 
сайту «Рідна мода», що реалізував ряд проектів, пов’язаних з етнічною модою. У 
своїй концепції автори сайту «Рідна мода» зазначали, що саме одяг є важливим 
фактором, однією із складових відродження гармонії українського етносу – між його 
ландшафтом проживання, кліматом, системою харчування, генотипом, психологією, 
мовою, естетичними уподобаннями, соціально-політичною системою, що й дає 
потугу та подальший розвиток. Саме одяг, підкреслюється на сайті, є важливим 
фактором, однією із складових відродження гармонії українського етносу. Такий одяг 
має поєднувати сучасні модні тенденції, передові матеріали та технології з 
українськими традиціями, що відповідають нашій антропології, клімату, естетичним 
уподобанням тощо. 

Матеріали інтернет-ресурсів 1911–1912 рр. допомагають простежити тенденції 
розвитку сучасного вбрання у народному стилі у цей період і важливими для 
порівняння з сьогоденням, особливо після подій революції Гідності. Цей одяг 
представляє реконструйовану та сучасну автентику, дитячий, дівочий та хлоп’ячий 
одяг, жіночі та чоловічі комплекти вбрання, корпоративний одяг тощо. 

У доповіді розглянуто різні стилі сучасного вбрання з використанням народних 
традицій. Зокрема, «фольклорний» стиль. Яскраво цей стиль представлено у 
«фольк-текстилі» талановитої львівської художниці Марічки Тіменик у тканому вручну 
вбранні: в традиційних крайках та чільцях, сучасних етносумках-торбинках та модних 
чохлах для мобільних телефонів [5]. Для робіт Марічки Тіменик характерні традиційні 
фактура, декор, колористика і нова форма призначення. ТОВ «Леся Українка» 
(утворене на початку ХХ ст. на базі «Полтавчанки») продовжило традиції відомих 
майстринь, зокрема М. К. Великодної з традиційної полтавської вишивки. Це 
передовсім купони сорочок-вишиванок, декоровані переважно білими нитками та 
вирізуванням. Водночас тут пропонують жіночі плаття, основою створення яких є 
полтавська сорочка, жіночий та чоловічий костюми, створені за регіональними 
комплексами Полтавщини [6]. Решетилівська майстерня художніх промислів посідає 
особливе місце з авторської вишивки полтавських жіночих й чоловічих сорочок із 
витонченою ручною вишивкою, плахт [7]. Авторський одяг у традиційному стилі 
особливо яскраво репрезентує ПП «РУТА Студія-Дизайн», роботи якої 
характеризується відтворенням традиційного вбрання та творчим внесенням 
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сучасного образу. Для широкого асортименту виробів (сорочки вишиванки, сценічний 
костюм для танцювальних і хорових колективів, солістів, конферансьє, українські 
народні костюми всіх регіонів, українські строї для молодят) характерні ексклюзивний 
дизайн та професійне виготовлення. «РУТА Студія – Дизайн» ставить перед собою 
мету – на основі вивчення та дослідження автентичного народного строю, 
створювати ексклюзивні сценічні костюми. Українські народні комплекси різних 
регіонів, виготовленні з дотриманням традиції і сучасним авторським баченням, 
широко представляє фотогалерея сайту студії [8]. 

Майстерня автентичного костюма «Шляхетний одяг» (м. Київ Альтернатив-
Дизайн) репрезентує відновлений костюм, заснований на старих зразках та частково 
осучаснений. Ця студія відрізняється власним оригінальним баченням національного 
вбрання та сучасного образу молоді, що ґрунтується на високому професіоналізмі і 
знанні національного вбрання, зокрема, історичного одягу козацької, барокової доби і 
дозволяє створювати модний ексклюзивний одяг. Майстерня характеризує 
призначення своїх виробів як національне вбрання для урочистих подій. Це, зокрема, 
талановиті роботи дизайнера Людмили Сивцевої-Климук, які характеризує 
аутентичний крій, традиційний декор, використовуючи домоткане полотно, 
натуральну тканину, шкіру, хутро. У Майстерні створюють елітне, сучасне зручне 
повсякденне, весільне вбрання на основі історичного одягу та етнографічних 
комплексів [9].  

Велику популярність має сучасний одяг, що поєднує якийсь елемент 
автентичного вбрання. Такі нові форми вбрання у народному стилі набули 
особливого поширення серед молоді. Це різні зразки вбрання, виконані у цьому 
стилі: спідниця сучасного крою, зроблена з домотканого конопляного полотна з 
вишитим вручну автентичним узором, вишуканий сучасний блузон із ручним 
стародавнім орнаментом, сучасна джинсова спідниця з автентичними елементами.  

Сучасне бачення народного вбрання переважно не пов’язується з копіюванням 
народного вбрання. Традиції народного костюма поєднуються з образом сучасної 
молоді. Цей напрям у використанні народного вбрання у кінці ХХ ст. – на початку 
ХХІ ст. набув масового поширення. Для молоді народна культура пращурів стає 
частиною молодіжної культури. Це є свідченням ролі народного вбрання в 
усвідомленні себе частиною етносу. Одна з актуальних проблем етнологічних 
досліджень – вивчення народних традицій вбрання у контексті створення образу 
сучасної людини. Вона включає ряд питань: використання матеріалу, крою, 
декорування, доповнень одягу. Віками вироблені традиції народного вбрання є 
основою виготовлення сучасного вбрання. Водночас колір і фактура домотканої 
тканин як фон для декору одягу, техніки ткання та вишивки, способи орнаментації, 
колористика характеризуються як збереженням традицій, так і вільним поводженням, 
характеризуються розвитком орнаментального малюнка. Сучасними майстрами 
використовуються такі прийоми декору як асиметрія розташування, що було 
характерним для верхнього одягу багатьох регіонів (напр., Подніпров’я, Поділля, 
Слобожанщини). Автори використовують різні форми вбрання – зокрема, жіночі 
форми незшитого та зшитого вбрання. Простежується інтерес до різних типів крою 
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українських сорочок; до нагрудного та верхнього одягу – крою керсеток, свит, 
кожухів. Важливе значення у крої українського одягу мало співвідношення довжини з 
формою окремих видів вбрання, зокрема, безрукавок, що мали виразні локальні 
особливості, пропорції внаслідок проходження швів нижче чи вище талії. Важливу 
роль в оформленні одягу має розміщення декору. Широко використовуються такі 
види оздоблення: нашивка, обшивка, строчка, китиці, бісер, шкіра, металева нитка, 
тасьма, шнур, аплікація. Зокрема, в оздобленні верхнього, поясного одягу важливим 
елементом декору є китиці, шкіра, сукно. Виразність силуету підкреслюється 
поясами, динамічність – складками. Домінантою в створенні сучасного вбрання є 
традиційний вишитий чи тканий український орнамент. Етностиль став домінантним у 
молодіжній моді українців.  

Цей період позначений активною діяльністю української інтелігенції щодо 
популяризації народного костюма: у Києві з ініціативи відомого співака Олега 
Скрипки започаткований етнофестиваль «Країна мрій», що набув широкої 
популярності не тільки серед молоді, а й серед людей різного віку. На фестивалі 
народний одяг став візитною карткою не тільки учасника, а й кожного її відвідувача. 
Це традиційні комплекси різних регіонів, вбрання у народному стилі, поєднання 
сучасного вбрання з окремими традиційними видами (сорочка-вишиванка та джинси 
або спідниця, пов’язання поясом-крайкою, одягання коралового намиста тощо). Такі 
фестивалі та інші форми урочистостей з’явилися у різних містах – Львові, Житомирі, 
Івано-Франківську, Луцьку, де популяризуються різноманітні регіональні види 
національного вбрання. Локальні традиції виявляються в костюмах фольклорних 
колективів, як автентичних, так і реконструйованих за місцевими традиціями, або ж у 
стилізованому традиційному вбранні. Велика заслуга у цій сфері – діяльність Музею 
ім. Івана Гончара (виставкова, майстер-класи, конференції), який виконує важливу 
місію об’єднання науковців різних установ та музеїв, товариств, майстрів народної 
творчості, дизайнерів тощо. Вбрання у національному стилі стає престижним серед 
представників української влади, світських кіл. Ці тенденції знайшли подальший 
розвиток після подій революції Гідності. Феномен нашого часу – колективна участь 
широких кіл населення у пропагуванні народного одягу та моди, що спирається на 
народні традиції. Все це засвідчило широке використання одягу у приватному вжитку 
серед міського населення різних національностей, як україномовного, так і 
російськомовного, визнання народного костюма як естетичного еталону, складової 
визначальних національних цінностей, його незаперечну роль у вихованні 
національної гідності, патріотизму. Народне вбрання – один із особливо значущих 
маркерів українства у час війн з Росією, тому окупанти на захоплених територіях в 
руїни перетворюють музеї і нищать експонати на окупованій території. Народний 
одяг є символом національної свободи народу. Виставка «Скарби родоводу 
України», експонована в Кіровоградському обласному художньому музеї у вересні 
2015 р., відрізнялась від інших: самобутній вишуканий традиційний одяг Луганської 
землі – на тлі захисної сітки [10]. Цю колекцію Микола Павлюченко врятував як 
спадщину українців Луганщини. У час війни за відстоювання української території 
актуалізується особлива роль народного вбрання як виразу національної 
ідентичності. Сорочки, керсетки, юпки,  кроєм і декоруванням вбрання засвідчують 
зв’язок з Полтавщиною. Козацькі поселенці з цього краю, освоюючи та охороняючи 
степи Старобільщини, через віки донесли у візерунках коди пращурів. Цей народний 
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костюм, як і народна культура загалом, зберігає для сучасників і майбутніх поколінь 
величезну інформацію про традиції свого населення, вироблені від найдавнішихчасів 
[11]. Саме ця головна ідея має стати лейтмотивом державної політики в сфері 
підтримки національного вбрання Це, в свою чергу, формує цілий комплекс заходів, 
що включає підтримку багатьох напрямків розвою народного мистецтва – вишивки, 
ткацтва, підтримки реконструкцій давніх локальних комплексів (успішний досвід із 
реконструкції унікального серпанкового вбрання Дубровицького району Рівненської 
області здійснило громадське об’єднання «Центр дослідження і відродження Волині»). 

Актуальними на сьогодні є підтримка спеціальних проектів, програм для 
створення фундаментальної інформаційної бази про регіональні, локальні комплекси 
вбрання, які досі є розпорошеними. Це також підтримка обласних центрів із 
дослідження народної культури, які проводять велику роботу з вивчення, збереження 
та популяризації народного вбрання (зокрема, Вінницький обласний центр народної 
творчості). Потребує осмислення важливе питання політичної та економічної 
ідеології та їх культурної репрезентації тощо. 

Інтерес до національного вбрання та його популяризація, мають також 
одержати постійну підтримку в державі як складова громадянського виховання, 
виховання патріотизму та шляхетності. 
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ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА САМОБУТНОСТІ І СТВЕРДЖЕННЯ 
ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ НИЖНЬОГО ПОВОЛЖЯ 

 
Традиційна культура – це пласт української культури, пов’язаний з 

відтворенням світосприйняття українського народу, його психології, етичних настанов 
і естетичних прагнень, що охоплює всі види народної творчості. Традиційно 
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притаманними з них для України є: музика, танці, пісні, фольклор, декоративно-
ужиткове мистецтво, що розвиваються, як єдиний комплекс, і органічно входять у 
життя народу протягом усієї його історії. Сам етнос прийнято визначати як органічну 
соціальну систему з чітко вираженою структурою, в основі якої лежить система 
міжпоколінної етнокультурної інформації, освяченої традиціями. Отже, розвиток і 
відтворення такої відносно закритої соціальної, однак самодостатньої для свого 
розвитку, системи, як етнос, забезпечує саме етнічна культура.  

Безперечно, що основою буття етносу є інформація та способи її передачі. 
Особливо важливими для людей є мовні комунікації – передача словесних 
повідомлень від людини до людини. Така інформація є синхронною і відповідає за 
комунікації «по площині»: на рівні одного покоління та з етносами – сусідами в 
короткі відрізки часу. Діахронна інформація – вся культурна традиція народу, його 
творча спадщина, що передається від покоління до покоління в усній та матеріально-
образотворчій формі. Погоджуючись із дослідниками, зауважимо, що саме 
міжпоколінній діахронній етнокультурній інформації, у трансляції якої одну із 
провідних ролей відіграє мова, належить основна роль у відтворенні етносу.  

Зрозуміло, що говорячи про традиційну культуру українського народу, 
необхідно аналізувати ступінь її збереженості як на материнській території, так і в 
діаспоральних осередках, зокрема, у Нижньому Поволжі, адже в умовах значної 
віддаленості від основного етнічного масиву, збереження мови, традицій, музичного 
фольклору, матеріальної і нематеріальної української культури стало для 
нижньоволзьких українців складовими підтримки самобутності і ствердження 
ідентичності. 

Історія українців Нижнього Поволжя налічує вже понад три з половиною 
сторіччя. Сьогодні у Волгоградській області РФ (яка разом з Саратовською та 
Астраханською областями входить у нижньоволзький регіон Росії) проживає понад 
56 тисяч осіб, що вважають себе українцями – це близько 3% населення області, 
одна із найбільших за чисельністю національних меншин. Формування української 
діаспори у Нижньому Поволжі відбувалося у контексті державної політики Росії і 
вільних селянських міграцій з метою заселення та освоєння нових територій. 
Українська колонізація нижньоволзьких степів відбувалася у кілька етапів: військово-
стратегічна колонізація (ХVІІ – перша пол. ХVІІІ ст.), тобто будівництво військових 
укріплених фортифікаційних споруд для охорони російського кордону; одночасно з 
урядовою військовою колонізацією відбувалася громадянська самовільна колонізація 
(ХVІІ - ХІХ ст.): українські козаки та селяни втікали у цілинні нижньоволзькі та Донські 
степи у пошуках волі та кращих умов для проживання. Переселенцями цієї хвилі 
були засновані найдавніші українські поселення (сер. ХУІІ – поч. ХУІІІ ст.) на півночі 
сучасної Волгоградської області РФ: селище Рудня (колишня слобода Успенська), 
село Ільмень (слобода Богословська) та ін. Значну роль у заселенні та 
господарському освоєнні Нижнього Поволжя відіграла урядова колонізація сер. ХVІІІ 
– першої пол. ХІХ ст., що була пов'язана з активним розвитком солевидобування на 
заволзькому озері Ельтон: для транспортування солі від озера до м. Саратова 
урядом вербувалися досвідчені українські чумаки із східної України, Волзького та 
Донського козацьких військ, з поволзьких українських слобод. Українськими чумаками 
була заснована значна кількість великих та малих поселень, розташованих на 
території сучасної Волгоградської області, зокрема місто Котово (колишня слобода) 
та села навколо нього, селища Стара та Нова Полтавка, села Савинка, Валуївка та ін. 
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Наступний етап урядової української колонізації відбувся у першій пол. ХІХ ст.: 
у нижньоволзькі степи переселялися малоземельні державні селяни – для заселення 
та господарського засвоєння якомога більшої території уряд заохочував (вербував) 
українських селян переселятися у донські та нижньоволзькі степи. Паралельно з 
санкціонованим відбувалося і самовільне, стихійне переселення українських селян у 
межиріччя Волги та Дону, а також поміщицькі переселення (ХVІІІ–ХІХ ст.). Так 
з’явилися села Бекетовка (сьогодні один з районів м. Волгограда), селище (колишня 
слобода) Данилівка, село Білі Пруди та ін. Додамо також, що переселення українців у 
Нижнє Поволжя відбувалося протягом всього ХХ ст., особливої активності цей 
процес набув у роки Другої світової війни (евакуація українських підприємств у Нижнє 
Поволжя і Заволжя) та повоєнні роки (розбудова нових заводів у Сталінграді, 
освоєння цілинних степових земель, державні вербування тощо). 

Міграції українців на землі межиріччя Волги та Дону призвели до виникнення 
на означеній території понад 100 українських поселень. У нову місцевість українці 
переносили топоніміку своєї Батьківщини, яка, за ствердженнями дослідників, має 
визначальний вплив на ідентичність особи і цілої спільноти, що зумовлено самою 
природою цієї лінгвістичної категорії: ономастикон має особливу стійкість до процесів 
етнокультурної асиміляції: навіть після того, як мова виходить з активного ужитку, 
географічні та особові назви здатні функціонувати, як національні символи, протягом 
тривалого часу [1, 29]. Наведемо деякі приклади українських топонімів 
Волгоградщини: селища Київка (Єланський район), Новокиївка (Новоанінський 
район), хутори Київський (Данилівський район), Полтавський (Новоанінський район), 
селища Стара й Нова Полтавка (Старополтавський район), село Харківка 
(Старополтавський район), один із кутів с. Олійникове (Данилівський район) – 
Харківка; села Мала й Велика Чернігівка (Новоніколаївський район), Києво-
Полтавське (Старополтавський район). Заволзьке село Савинка отримало свою 
назву від однойменного поселення у Харківський губернії; село Валуєвка, засноване 
чумаками на одному з соляних трактів, також було названо на честь однойменного 
українського села; за назвою селища, що неподалік Києва, отримав своє ім’я хутір 
Фастів у Іловлінському районі. Назви хутору Черкаський й озера Черкаського, що 
знаходяться в Урюпинському районі, етимологічно є пов’язаними з етнонімом 
«черкаси», який до к. ХVІІ ст. використовувався в офіційних документах, а також 
літературі того часу у значенні «українці Подніпров’я». Значна кількість топонімів 
Волгоградської області має походження від неофіційного макроекзоетнону «хохол, 
хохли»: наприкінці ХVІІІ ст. біля Царицина на землі поміщика Бекетова українці 
заснували село Хохлівку (Бекетовку), у Серафімовичеському районі знаходиться 
хутір Хохлачев, один з крайків селища Рудня, де мешкало українське населення, 
російське населення селища назвало Хохлячьєй Бундєвкой. 

Слід зазначити, що під час багатовікового співіснування українців з іншими 
народами (росіянами (козаками, старовірами), німцями, калмиками, мордвою та ін.) у 
Нижньому Поволжі відбувався природній, а також урядово скерований процес 
міжнаціональної асиміляції. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. посилилася русифікація 
неросійськомовних етносів регіону, зокрема українців. Етнонім «українці» на поч. 
ХХ ст. не було чітко зафіксовано і до україномовних громадян Російської імперії 
застосовувався дуже рідко. Це дало підґрунтя в подальшому заперечувати їх 
належність до українського етносу, в результаті чого більшість українців 
нижньоволзької землі під час радянської влади фігурували в документах як росіяни. 
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Варто зауважити, що національні почуття українців Нижнього Поволжя гнобилися не 
завжди. Наприклад, за часів існування Республіки Німців Поволжя (значна частина 
якої знаходилася на території Волгоградської області – сучасні її північні райони) 
українська мова, разом з російською і німецькою, була проголошена тут третьою 
державною. 

На жаль, сьогодні українці Нижнього Поволжя майже повністю втратили зв’язок 
із своєю Батьківщиною, однак, зберегли у мові, побуті, культурі свій національний 
колорит: звичаї, обряди (зокрема, весільний), музичний (пісні) та прозовий 
(вірування, поговірки, прислів’я, байки тощо) фольклор; в українських хатах ще 
зберігаються елементи національного одягу, вишиті рушники, подушки, розмальовані 
скрині тощо. Нащадки переселенців до сьогодні зберігають особливі риси української 
ментальності: толерантність, працьовитість, особливий український гумор, 
надзвичайну музикальність. На жаль, загальносвітові глобалізаційні процеси не 
сприяють збереженню ідентичності і самобутності українців, відірваних від основної 
етнічної території. Важливу роль у відносно прискореному процесі асиміляції 
відіграють також історично-культурні чинники: асиміляція в середовищі української 
національної меншини нижньоволзького регіону провокується і багато в чому 
спрощується споконвічною мовною і культурною близькістю українців і росіян. За 
визначенням відомого етнолога С. Брука, саме близькість мови і культури мігрантів і 
корінного населення є одним з головних чинників, від якого залежать темпи 
асиміляції [2].  

Рівень збереження національної ідентичності безпосередньо є пов’язаним із 
збереженням мови своєї національності. За даними перепису 2002 р., тільки 47% 
українців Волгоградської області визначили рідною мовою українську. На жаль, 
простір використовування українського діалекту стрімко зменшується, він 
використовується на сьогодні здебільшого у побутовому спілкуванні. Додамо також, 
що за зміною поколінь і в результаті міжетнічних шлюбів українська мова перестає 
вживатися і в сімейному спілкуванні, існує стійка тенденція мовної русифікації. 
Носіями українських говірок сьогодні залишаються здебільшого люди старшого віку, 
переважна ж більшість дітей мови не знає й не може вивчити, оскільки в умовах 
відсутності системи освіти рідною мовою, єдиним притулком української мови 
залишається сім’я.  

Індустріальне суспільство, урбанізація та інші чинники нівелюють традиційні 
національні і регіональні особливості культури, тим більш, в діаспоральних анклавах. В 
цих умовах дуже важливим є ретельне збереження, вивчення і популяризація 
накопичених багатьма поколіннями знань, традицій. І саме збереження мови як 
складової традиційної культури є сьогодні найважливішим чинником для ствердження 
ідентичності і підтримки самобутності українців Нижнього Поволжя.  
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ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ  

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДУ 
 

Однією з провідних суперечностей глобалізаційних процесів у сучасному світі є 
протиріччя між глобальними потребами світового економічного та політичного 
розвитку та прагненнями національних держав до збереження власної ідентичності й 
суверенності. Будь-яка країна, що прагне уникнути маргінального та периферійного 
стану, має інтенсивно включатися у глобалізаційні та інтеграційні процеси, проте не 
має «розчинитися» у загальному глобалізаційному просторі [3, 51]. Відтак, наявність 
«індивідуального обличчя» країни в умовах сьогодення набуває особливої 
значущості й перетворюється на один із головних пріоритетів її національної безпеки 
та перспективності розвитку [4]. 

Нині перед Україною особливо гостро стоїть проблема її національного 
брендингу, тобто створення позитивного іміджу за кордоном. У контексті сучасних 
реалій, роль одного з ключових елементів розбудови національного бренду України 
покладено на її історико-культурні надбання, зокрема, набутки вітчизняного 
мистецтва. За словами відомого громадського активіста, арт-менеджера, 
співзасновника агентства «Art Management» В. Кадигроба, оскільки «у нас неймовірні 
історична спадщина і культурна база, а також дуже цікава сучасна культура», саме 
тому «культурний діалог – це зона, де… Україна дійсно може говорити на одному 
рівні з усім світом» [2]. 

Щоправда, історико-культурна спадщина України, на жаль, не відома або мало 
відома широкому закордонному загалу. Про це свідчать, зокрема, дані дослідження, 
яке в грудні 2010 р. провело Міністерство закордонних справ України шляхом он-
лайн опитування громадян п’яти провідних країн ЄС – Німеччини, Іспанії, Франції, 
Великобританії та Італії. Як випливало з його результатів, рівень обізнаності 
іноземців з українськими традиційними та сучасними культурою та мистецтвом 
виявилися досить низькими, оскільки у цьому контексті Україна в їхньому уявленні 
асоціювалася здебільшого з писанками [1]. 

5 грудня 2013 р. на 8-й сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної 
культурної спадщини ЮНЕСКО, в роботі якої брало участь близько 600 експертів із 
95 країн світу, було прийнято рішення про присвоєння  Петриківському розпису як 
унікальному явищу українського декоративно-орнаментального народного малярства 
ХІХ–ХХІ ст. статусу нематеріальної культурної спадщини людства [6]. Наголосимо на 
тому, що Україна вперше отримала такий почесний статус, набуття якого стало 
важливою віхою у формуванні стратегії національного брендингу, зокрема 
візуалізації України за кордоном. 

У першу чергу це пов’язано з тим, що присвоєнню Петриківському розпису 
статусу нематеріальної культурної спадщини людства передувала колосальна 
робота вітчизняних урядових і неурядових структур із презентації та просування його 
за кордоном. З цією метою впродовж трьох років було проведено більше 50 виставок 
Петриківського розпису в багатьох країнах світу. Зокрема, Петриківський розпис було 
презентовано в посольствах України країн Євросоюзу, Європейському Парламенті у 
Брюсселі, музеї сучасного мистецтва в Кувейті, в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, у 
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відомій культурно-науковій інституції «Ateneo de Madrid», університеті Мадрида і в 
містах Барселона і Малага в Іспанії. Крім того, знайомству світової спільноти з 
Петриківським розписом відчутно сприяли спеціальні промо-тури Європою й Азією. 
Тижні розпису в світових столицях, візити представників дипломатичних місій країн 
світу до Петриківки тощо. 

Водночас одним із векторів реалізації стратегії національного брендингу стала 
популяризація мистецтва Петриківського розпису всередині країни. Так, наприклад, у 
Києві в Центрі української культури та мистецтва в січні 2015 р. проходила виставка 
«Петриківка – душа України», у Харкові в обласному методологічному центрі 
культури та мистецтва в лютому 2015 р. відбулося відкриття виставки «Петриківка, 
народжена в Харкові», у Вінниці в обласному краєзнавчому музеї відбулася 
презентація досягнень студії петриківського розпису «Скарб». Подібні тематичні арт-
акції впродовж останніх років відбувалися в Запоріжжі, Дніпрі, Житомирі та багатьох 
інших містах України.  

Таким чином, набуття Петриківським розписом статусу нематеріальної 
культурної спадщини людства 2013 р. стало одним із засобів зміцнення 
міжнародного іміджу України як сучасного центру розвитку аутентичного мистецтва. 
Успішний старт Петриківського розпису як ключового елементу візуалізації 
національного бренду став можливим завдяки цілеспрямованій, тривалій і копіткій 
роботі з його просування як усередині країни, так і за кордоном. Думається, що 
історія Петриківського розпису як міжнародної мистецької візитівки України має всі 
шанси на продовження. Підставою для такого твердження стала розробка одного з 
варіантів логотипу конкурсу «Євробачення – 2017» у стилі петриківського розпису, 
запропонована молодим майстром І. Лісовим [5].  
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Секція 1 
 

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ  
ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

Опришко Тетяна Іванівна,  
завідувач відділу інноваційних технологій  

та популяризації культури УЦКД, Київ, Україна 
 

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ПІДТРИМКИ ЗАКОНОДАВСТВА  
З ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
 
Ставлення до свого минулого є показником рівня розвитку держави та 

духовної зрілості її громадян. Цілеспрямована діяльність державних органів для 
збереження, популяризації, охорони передачі культурного надбання майбутнім 
поколінням, їх ефективного використання в суспільному житті сприяє 
самоідентифікації нації, уособлює її самобутність і має соціально-значиму функцію 
підтримки стабільності і сталого суспільного розвитку. Успіх процесу інтеграції 
України до Європейського співтовариства залежить від багатьох чинників, серед яких 
є гармонізація національних норм, вимог та правил із європейськими та 
міжнародними, в тому числі і в галузі охорони культурного надбання. Охорона 
нематеріальної культурної спадщини сьогодні визначається як один із 
першочергових напрямів культурної політики держави, де серйозна увага 
приділяється питанню багатостороннього і двостороннього культурного 
співробітництва та членству в міжнародних організаціях. Нематеріальна культурна 
спадщина є важливим ресурсом економічного розвитку держави, вагомою складовою 
культури людської цивілізації, яка визначає відповідальність України за її 
збереження.  

06 березня 2008 року Україна приєдналася до Конвенції ЮНЕСКО з охорони 
нематеріальної культурної спадщини. У 2013 році до Репрезентативного списку 
нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО було включено «Петриківський 
розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ–ХХІ ст.». На 
сьогодні провідними науковцями та юристами України йде розробка  проекту Закону 
України «Про нематеріальну культурну спадщину». 

Розглянемо ж законодавчий досвід деяких країн – наших найближчих сусідів у 
галузі збереження нематеріальної культурної спадщини (далі – НКС), а саме 
Республіки Білорусь, Республіки Вірменія та Республіки Молдова. 

Так, законодавча база республіки Білорусь, яка регулює питання збереження  
нематеріальної культурної спадщини з одного боку досить широка, бо включає в 
себе декілька законодавчих актів, та з іншого – не має конкретного характеру. Серед 
основних нормативно правових актів, що регулюють питання збереження 
нематеріального історико-культурної спадщини є Закони Республіки Білорусь: «Про 
охорону історико-культурної спадщини в Республіки Білорусь» від 09.01.2006 року, 
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«Про музеї та музейні фонди Республіки Білорусь» від 12.12.2005 р. «Про культуру 
республіки Білорусь» від 04.06.1991 року, «Про національний архівний фонд та 
архіви Республіки Білорусь» від 06.10.1994, «Про народне мистецтво, народні 
промисли (ремесла) в Республіці Білорусь» від 09.07.1999 р. та власне сама 
Конвенція ЮНЕСКО про охорону НКС, яка  вступила в дію для Республіки Білорусь 
20.04.2006 р. [1]. Всі ці нормативні акти частково зачіпають питання збереження, 
охорони, популяризації спадщини. Вони визначають систему організаційних правових 
та економічних мір із недопущення любих форм заподіяння шкоди загалом історико-
культурній спадщині Білорусі. Що ж до спеціального  закону, який би регулював саме 
питання збереження, поширення, відтворення елементів нематеріальної культурної 
спадщини Республіка Білорусь також немає. У 2009 р. до Репрезентативного списку 
ЮНЕСКО було включено елемент «Царі коляди» – традиційне народне свято в селі 
Семежево Копильського району». 

Республіки Молдова та Вірменія належать до числа тих країн, які мають 
спеціальне законодавство з охорони нематеріальної культурної спадщини. 
Розглянемо ж їх законодавчі акти. 

У Республіці Молдова Закон «Про охорону нематеріальної культурної 
спадщини» було прийнято 29 березня 2012 року [2]. 

Відповідно до п. 2 ст.13 Закону Республіки Молдова «Про охорону 
нематеріальної культурної спадщини» Міністерство культури є центральним галузевим 
органом, який відповідає за розробку і забезпечує практичне застосування політик, 
стратегій специфічних норм з охорони національної нематеріальної культурної 
спадщини, а також програм з ідентифікації, документування, дослідження, 
збереження, передачі, популяризації, відродження і використання цієї спадщини. 

А координує реалізацію державної політики з питань охорони культурної 
спадщини – Національна комісія із захисту НКС, яка є спеціалізованим науковим 
органом, що координується Міністерством культури. Також створюється Національний 
центр зі збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини, який 
забезпечує проведення політики з охорони на місцях, особливо в спільнотах носіїв 
спадщини, підтримує шляхом конкретних заходів життєздатність нематеріального 
культурної спадщини і передачі її молодому поколінню, здійснює інвентаризацію 
елементів спадщини зі збереженням інформації на різних сучасних носіях.  

На сьогодні до Репрезентативного списку ЮНЕСКО Республіка Молдова ще не 
вносила свої елементи. 

Вірменія належить до числа тих країн, які мають спеціальне законодавство з 
охорони нематеріальної культурної спадщини. У 2009 році Національні збори 
Вірменії прийняли Закон Республіки Вірменія «Про нематеріальну культурну 
спадщину». Рішенням Уряду Республіки Вірменія затверджено «Порядок 
ідентифікації, документування, збереження, обміну інформацією нематеріальної 
культурної спадщини», який сприятиме підвищенню результативності робіт і 
досліджень установ у галузі культури та науки, організацій, навчальних закладів, 
окремих дослідників, що працюють у галузі НКС, а також дозволить забезпечити 
доступність цієї спадщини широким колам громадськості [3]. 
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При Міністерстві культури Вірменії створено спеціалізовану Раду з питань 
нематеріальної культури, яка вивчає питання охорони НКС, заявки елементів для 
включення до списків нематеріальної спадщини, як державних так і ЮНЕСКО. 

У Республіці Вірменія відповідальним за складання та поповнення списків 
елементів нематеріальної культурної спадщини є Міністерство культури. У 2010 році 
Уряд Республіки Вірменія затвердив «Критерії для складання списків елементів 
нематеріальної культури і список елементів нематеріальної культурної спадщини». 

Таким чином, можемо зазначити, що державні органи усіх згаданих країн 
приділяють особливу увагу питанням охорони нематеріальної культурної спадщини. 
Адже збереження своєї історії та культури є запорукою існування сучасної держави. 
Свідченням уваги держави, що приділяється питанням охорони нематеріальної 
культурної спадщини є по-перше, ратифікація державами Конвенції ЮНЕСКО про 
охорону нематеріальної культурної спадщини, по-друге, запровадження на 
національному рівні спеціального законодавства з охорони НКС. 

Кардинальні зміни відбуваються у свідомості високопосадовців, які розуміють 
роль держави у формуванні і реалізації міжнародних відносин під час інтеграції до 
міжнародних організацій у сфері збереження і охорони нематеріальної культури; 
аналізують досягнення, помилки і прорахунки у державній політиці та їх наслідки на 
стан збереження нематеріальної культурної спадщини. 
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Семенюк Алла Віталіївна, 
науковий співробітник УЦКД, м. Київ, Україна 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 
Пріоритетна роль у відродженні традиційної культури, залученні широких 

верств населення до надбань народного мистецтва, самобутніх фольклорних 
традицій належить клубним закладам, які є основними осередками, що пропонують 
культурні послуги у сільській місцевості, в районних центрах та невеликих містах 
України – в тих місцевостях, де відсутня альтернатива отримання культурних послуг 
з інших джерел. 

За статистичними даними Міністерства культури України, станом на 
01.01.2016 р., мережа клубних закладів складає 17 195 тис., в яких налічується 
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94 879 тис. клубних формувань, серед яких любительські об’єднання та клуби за 
інтересами, колективи художньої самодіяльності.  

Діяльність любительських об'єднань та клубів за інтересами фольклорного та 
колекційно-збиральницького спрямувань займає одне з вагомих місць серед 
дозвіллєвих форм роботи клубних закладів України. Наприклад, цікаво і змістовно 
представлена робота таких об’єднань, що діють у Хустському районі Закарпатської 
області: любительські об’єднання «Лозоплетільник» будинку культури с. Іза, 
любительські об’єднання «Умілі руки» будинку культури с. Липецька Поляна та 
любительське об’єднання «Краяночка» будинку культури с. Веряця.  

Вагомий внесок у збереження духовної спадщини нашої держави вносять 
фольклорні аматорські колективи, які діють при клубних закладах України і мають 
звання «народний» та «зразковий». Народний аматорський фольклорний ансамбль 
«Токмачаночка» с. Мала Токмака (Оріхівський р-н), фольклорний ансамбль народної 
української пісні Горлиця», с. Марянівка Більмацький (Куйбишевський р-н), народний 
фольклорний ансамбль «Веснянка» Данило-Іванівського сільського будинку культури 
Мелітопольського району популяризують автентичні народні пісні Запорізького краю. 
Слід зазначити, що ці колективи є носіями елемента нематеріальної культурної 
спадщини «Степове розспівування», яке розповсюджене на території Запорізької 
області.  

При Іршавському районному будинку культури плідно працюють творчі 
колективи, а саме: зразковий аматорський фольклорний ансамбль «Кирниченька», 
народний аматорський фольклорний ансамбль «Іршава» та народний аматорський 
обрядово-фольклорний ансамбль «Іршавська родина», учасники яких – не тільки 
виконавці, а й активні збирачі та популяризатори фольклору Іршавщини. Під час 
фольклорних експедицій учасники записують від старожилів району пісні та обряди, 
що здавна побутували у їхньому селі. У репертуарі народного аматорського 
фольклорного колективу «Гутніцкі вечірки» будинку культури с. Родникова Гута 
фрагменти обряду жнив «На жнива – золота нива», обряду весілля «Ой, женуть ня, 
віддають ня», обряду сінокосів «Сіно косити, жонам догодити», обряду іменин «День 
народження Янча», театралізоване дійство «Кромплі посадити – Янча оженити» та інші.  

На Черкащині справжнім осередком культури  є Центр культури і дозвілля 
смт. Драбів. Зокрема, народний аматорський колектив любителів старовинної пісні 
«Спадщина», який активно популяризує пісенний фольклор. Крім того, учасники 
колективу збирають та зберігають автентичний старовинний одяг. Народний 
аматорський фольклорний колектив «Калина» Коломицького СБК Драбівського 
району займається активною діяльністю по поширенню між населенням села 
українських звичаїв, обрядів та старовинних соціально-побутових пісень. 

Популяризації та збереженню традиційної культури сприяє діяльність клубних 
закладів з організації та проведення майстер-класів з різних видів народних 
художніх промислів та декоративно-прикладного мистецтва. Так, у Кирилівському 
будинку культури №2 Якимівського району Запорізької області з різновіковою 
аудиторією проходять майстер-класи з декупажу (це техніка прикрас, аплікації, 
декорування за допомогою вирізання паперових мотивів). На Одещині – у Палаці 
культури м. Чорноморськ проходять майстер-класи з писанкарства «Чорноморська 
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писанка». Теплодарський міський будинок культури щорічно популяризує традиційні 
звичаї святкування «Масляної» з розучуванням українських народних пісень. У 
Будинку культури с. Троянів Житомирського району Житомирської області проводяться 
з різновіковою аудиторією майстер-класи. У Будинку культури Бердичівського району 
проходять майстер-класи по виготовленню декоративних картин (ошибана – 
пресується флористика, оформляється в рамочку під скло як картина). 

Великий вплив на культурно-мистецьке життя регіонів України мають різні 
творчі об’єднання митців – народне об’єднання художників та народних майстрів 
«Колорит Боржави» Іршавського районного будинку культури, народне творче 
об’єднання художників і народних умільців «Митець Верховини» Хустського 
районного будинку культури Закарпатської області, творче об’єднання майстрів 
декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Надія» Мелітопольського 
МПК ім. Т.Г. Шевченка, «Приморські візерунки» Приморського РБК та народне творче 
об’єднання майстрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 
«Сузір’я» Приазовського РЦНТ Запорізької області.  

Позитивним явищем у розвитку закладів клубного типу є створення 
краєзнавчих та народознавчих музейних кімнат. На Черкащині при клубних 
закладах сіл Остапівка та Яворівка Драбівського району діють музейні кімнати та при 
будинку культури с. Громи Уманського району. При Гуляйпільському районному 
будинку культури Запорізької області діє куточок з народознавства «Народна 
творчість, традиції та обряди». При будинку культури села Крайниково Хустського 
району Закарпатської області діє музейна кімната, де представлений старовинний 
одяг, якому майже два століття. У клубі села Присліп Міжгірського району діє 
краєзнавчий куточок, де експонуються народний одяг та ужиткові речі.  

Отже, аналіз діяльності клубних закладів свідчить про те, що вони відіграють 
важливу роль у відродженні та збереженні української традиційної культури та 
активно сприяють формуванню національної свідомості, патріотичному вихованню 
молоді. 
 
 

Телеуця Валентина Василівна,  
канд. філолог. наук, доцент, завідувач відділу  

культурної політики УЦКД, Київ, Україна 
 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК  
ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства особлива увага держави 

зосереджена на збереженні та розвитку духовних цінностей суспільства, збереженні 
нематеріальної культурної спадщини, впровадження інноваційних підходів у 
вирішенні питань духовного виховання молоді та громадськості в полікультурному 
просторі України. Закон України «Про культуру» визначає правові засади діяльності у 
сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані зі створенням, використанням, 
розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей і 
збереження доступу до них. 

Пріоритетна роль у відродженні української культури, залученні широких 
верств населення до надбань народного мистецтва, самобутніх фольклорних 
традицій належить клубним закладам, які є найбільш наближеними до громадян 
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країни установами культури, в порівнянні з іншими інституціями, зокрема театрами, 
музеями.  

Отже, розкриття проблем сучасного розвитку культури в регіонах України, 
збереження нематеріальної культурної спадщини, організація та проведення 
культурно-масового дозвілля з впровадженням інноваційних підходів, вирішення 
питань щодо духовного та патріотичного виховання молоді та громадськості в 
полікультурному просторі України є нині актуальним. 

Традиційна культура українського народу – явище унікальне, неповторне і 
багатогранне. Кожна з існуючих у світі культур країн, народів, націй неповторна й 
унікальна, є невід'ємною складовою скарбниці світової культури. На повнокровний 
розвиток етнічної культури впливає широке коло чинників, таких як: історичний шлях 
народу, відособлення або взаємовплив з іншими народами; соціальні, економічні, 
екологічні умови; культурна політика держави і т.п. При цьому національна культура 
повинна розглядатися як цілісна система, що включає і фольклорно-етнографічні 
шари, і внесок в неї різних верств населення протягом тривалого історичного шляху, і 
вплив культури інших народів, і досягнення вихідців з країни, які проживають за її 
межами. Кожний народ в культурній сфері створює своєрідний, властивий тільки 
йому образ. «Усі ці духовні надбання засвоюються й зберігаються завдяки одному з 
найцінніших проявів людської культури – традиції, яка не лише зв’язує теперішнє з 
минулим, але й передає наступним поколінням» [3, 213].  

Як констатує М.Дмитренко, в Україні з різних причин спостерігаються тенденції 
до згасання усної традиційної творчості, забуття й відмирання автентичних явищ 
народної обрядовості, звичаєвості, пісенності, оповідальності. Загрозу збереженню й 
поширенню фольклору становить тривала відсутність загальнодержавницької 
ідеології, що ґрунтувалась би на українській національній ідеї з відповідними 
ціннісними орієнтаціями на утвердження парадигми власної природовідповідності, а 
не на глобалізаційні чи локально-глобалізаційні стереотипи підпорядкованості, 
залежності й духовно-культурної аморфності. Нині експансія чужого в Україні 
загрожує знищенню власне українського національного духовно-культурного 
продукту, що вироблявся впродовж багатьох століть. Криза української влади 
впродовж тривалого періоду спричинилася до того, що й досі не вироблено чітких 
пріоритетів щодо підтримки національного виробника в галузі народної традиційної 
культури – чи не єдиному видові творчості без цензури; нема значних державних 
капіталовкладень у документацію (збирання, фіксацію), дослідження, збереження й 
пропаганду усної народної творчості [2]. 

У такій непростій ситуації збереження фольклорної традиції в сучасних умовах 
як в регіоні, так і державі, ми можемо виділити такі основні чинники: створення 
мовного середовища; загальнодержавна культурна політика; фестивалі дитячої 
творчості; фольклорні фестивалі; наукове вивчення фольклорного матеріалу 
регіонів, і в цьому напрямку створення наукових центрів, фольклорно-етнографічних 
лабораторій при університетах, навчальних закладах середньої ланки та міських 
центрах позашкільної роботи і дитячої творчості.  

Не викликає сумніву те, що пріоритетним в цьому плані є наукове вивчення 
народної творчості, оскільки основним триєдиним завдання фольклористики є 
збирання, дослідження і видання зразків народної культури. До цього переліку 
завдань, безсумнівно, можна додати й повернення-впровадження фольклорних 
традицій в повсякдення. Але без серйозної і ґрунтовної підтримки держави одного 
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бажання науковців та прихильників-аматорів недостатньо. «Народна пам’ять (і в 
цілому інформаційно-художня свідомість) береже орієнтири етнічного буття. 
Фольклор – надзвичайно потужне інформаційне джерело. Саме він (його 
інформаційна наповненість) свідчить про існування свідомості на «прарівні», а це – 
наявність первинних кодових знаків пам’яті. Фольклор обіймає всі інформаційні 
горизонти менталітетного "я", що репрезентує систему українська душа» [1, 17]. І для 
розкриття цієї складної «системи українська душа» потрібна серйозна робота не 
тільки на загальнодержавному рівні, а й на європейському. 

Генеральна конференція ЮНЕСКО 1989 року, відзначивши соціальне, 
економічне і політичне значення фольклору в історії та сучасній культурі суспільства, 
визнала існування небезпеки, яка загрожує йому сьогодні, і рекомендувала усім 
країнам – членам ЮНЕСКО розробити спеціальні правові положення та плани 
організаційних заходів щодо збереження і захисту традиційної культури. 

Для України питання дослідження, збереження та популяризації фольклору 
набувають особливого значення, насамперед у зв’язку з могутнім духовно-творчим 
потенціалом української традиційної культури, яка є головним чинником морально-
естетичного самооздоровлення, збереження і розвитку української мови, 
відродження національної свідомості, духовності народу, підґрунтям розвитку 
професійного мистецтва. 

Сучасні міграційні процеси спричиняють стирання етнокультурного 
різноманіття народів, їх колориту та неповторності. Заклади культури у сільській 
місцевості, які завжди були осередками розвитку народної творчості та збереження 
народних традицій, перебувають у кризовому стані, не мають необхідних технічних 
засобів. 

Фінансово-економічна криза позначилася на кадровому забезпеченні закладів 
культури у сільській місцевості. Неспроможність утримувати високопрофесійних 
спеціалістів (низька заробітна плата, відсутність житла) є причиною відпливу 
кваліфікованих кадрів в інші галузі. У сільській місцевості залишається лише близько 
25 відсотків направлених сюди на роботу випускників вищих навчальних закладів 
культури і мистецтва I – II рівня акредитації.  

Загрозою збереженню нематеріальної культури стало прискорення темпів 
урбанізації, старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним 
носієм і зберігачем народних традицій. Молодь мало цікавиться традиційною 
культурою, про що свідчить зростання кількості конкурсів і фестивалів популярної 
музики, тоді як фестивалі, присвячені традиційній культурі, збирають переважно 
людей старшого віку або науковців. Не розроблена система заходів для заохочення 
молодих спеціалістів до дослідження фольклору, вивчення народної творчості. 

Проведені Міністерством культури огляди народної творчості виявили 
загрозливу тенденцію, яка є характерною для сучасного стану розвитку аматорського 
мистецтва, – часткова втрата народних традицій в деяких регіонах. 

Відсутність чіткої державної системи її дослідження, виключення спеціальних 
дисциплін з навчальних програм у навчальних закладах і недостатня підтримка 
фестивалів, дослідницьких проектів у цій сфері на державному та регіональному 
рівні – це також із факторів загрози збереженню нематеріальної культури України в 
цілому, і окремих регіонів осібно. 

Участь України у міжнародних культурних проектах у сфері традиційної 
культури в основному зводиться до фольклорних фестивалів, які орієнтовані 
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переважно на презентаційні форми показу фольклору. Існує потреба в поглибленні 
змістовного підходу до фестивального руху у сфері традиційної культури, поєднанні 
його з науковими дослідженнями. 

Але попри загрозливі цифри, швидкі темпи урбанізації культури в означеному 
напрямку відбуваються певні зрушення. І неабияке значення в цьому руслі 
відводиться регіональній політиці збереження народної культури та фольклору. 
Зосередження уваги на окремих регіональних і локальних складових фольклорного 
масиву дає можливість глибше пізнати народну словесну традицію окремих 
місцевостей з урахуванням географічно-територіальних особливостей, культурно-
історичних, суспільно-політичних та національних факторів. У цьому зв’язку 
народознавче, зокрема фольклористичне, вивчення окремих місцевостей, районів як 
складових компонентів загальнонаціональної системи культурної цілісності 
видається доцільним і продуктивним. 

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що розвиток народної традиції 
відбувається завдяки новим функціональним контекстам, передусім культурній 
політиці регіонів. Народна творчість, звичаї та обряди все більше входять в життя 
молодшого покоління. Попри всі складності та негаразди в економічному житті, в 
регіонах відчутна тенденція відновлення народних традицій. Місто стає тим 
акумулюючим фактором, який дає поштовх до всебічного вивчення та збереження 
народних традицій і словесної фольклорної творчості. Освітні заклади, наукові 
центри при університетах, міські центри позашкільної роботи і дитячої творчості, 
радіо, преса і місцеве телебачення все активніше включаються у збирання та 
дослідження фольклорних пам’яток краю, пропагування їх серед населення. 
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Секція 2 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНОЇ  
КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ САМОБУТНОСТІ  

І СТВЕРДЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ, СТАНОВЛЕННЯ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ  

 
 

Гнатик Алла Іванівна, 
вчений секретар НЦНК «Музей Івана Гончара», Київ, Україна 

 
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ  

НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ «МУЗЕЙ ІВАНА ГОНЧАРА», ЯК ФОРМА  
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

 
Актуальність дослідження полягає в тому, що нинішні музеї це вже не просто 

осередки збереження музейних цінностей, а поліфункціональні центри, які проводять 
широку просвітницьку та наукову діяльність. Така діяльність музею повністю 
відрізняється від простого огляду зібрань та виставок і потребує нового наукового 
обґрунтування.  

Дослідження показують, що відвідувачі музеїв прагнуть досвіду, де 
перетинаються водночас пізнання, діяльність та відпочинок. Більшу популярність 
здобувають міждисциплінарні програми. Найчисленнішими стають такі музейні 
програми, як «екскурсії за лаштунками», культурні та навчальні заходи, фестивалі [2, 
12–13]. 

Починаючи з 2007 року Національний центр народної культури «Музей Івана 
Гончара» проводить Всеукраїнський дитячий фольклорний фестиваль «Орелі». 
Основною проблемою, яка вплинула на створення Фестивалю, було те, що 
впровадження новітніх технологій у сучасне культурне середовище  негативно 
впливає на виховання дитини. Тому постає потреба наголосити на таких методах 
виховання, як музика, спів, гра, малювання, народні ремесла. 

Саме ці проблеми спонукали групу фольклористів, науковців, митців 
національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» започаткувати 
Всеукраїнський дитячий фольклорний фестиваль «Орелі». Програма Фестивалю 
включає  низку заходів із залученням фольклорних гуртів, народних майстрів, 
фольклористів, етнографів, екологів, психологів, медиків, видавців з метою 
демонстрації практичних навиків етнопедагогіки і народної культури загалом, а також 
для вироблення спільної концепції виховання дитини з розроблення програми на 
основі традиційних форм розвитку дитини та впровадження її в сучасне культурно-
виховне середовище [4, 3]. 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» проводить 
також Фестиваль під назвою «Кобзарська трійця», який сприяє подальшому 
відродженню та популяризації традиційного кобзарського мистецтва та привертає 
увагу громадськості, зокрема молоді до національних традицій, культурно-історичних 
надбань українського народу. 
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Його проведення пов’язане з становленням української самосвідомості, 
поверненням до притаманних нам, українцям, традицій, адже кобзарство і лірництво 
– це цілісна, довершена ланка українських культурних традицій. Воно доречно 
асоціюється у нас зі стилем побуту українського народу й завжди було символом 
справжнього українства і, у свій час, поширювалось на всі верстви населення. 
Організатори вважають, що періодично проводячи фестивалі українських 
кобзарських традицій, вони будуть сприяти продовженню саме цієї традиції.  

На нашу думку, розгляд та дослідження сучасного кобзарства України є цілком 
актуальним, доцільним і необхідним у духовному вихованні підростаючого покоління 
та його національної свідомості. 

Також «Музей Івана Гончара» є співорганізатором  такого масштабного 
Фестивалю, як «Країна Мрій». Завданням якого є – відродження традиційної 
української культури, підтримка сучасних музичних етнічних стилів, ознайомлення 
українського глядача з елементами етносу інших народів  [3, 16], а також «Купальські 
Ігрища» де організатори вирішили осучаснити найдревніше язичницьке свято та 
адаптувати його до традицій мегаполіса. Як розповів директор Українського центру 
народної культури «Музей Івана Гончара» Петро Гончар: «Хотілося привнести у дійство 
щось нове. Так, вирішили поєднати архаїчне з модерном, фольклор з роком» [1, 6]. 

Ще одним важливим напрямком науково-просвітницької діяльності музею є 
виставкова робота. Завдяки створенню нових музейних виставок відвідувачі мають 
змогу ознайомитись з унікальними пам’ятками історії та культури, а збірна колекція 
музею дає змогу створювати тематичні виставки до державних свят і знаменних дат 
України.  

Одним із напрямків просвітницької роботи Музею є екскурсійний напрямок. Він 
забезпечує обслуговування експозиції Центру з метою докладнішого розкриття 
відвідувачам закладеного в ній наукового та естетичного змісту. Завданнями 
екскурсійного напрямку є розробка та проведення на основі експозиції тематичних та 
оглядових екскурсій, а також індивідуальна культурно-освітня робота з 
відвідувачами, яка втілюється в інтерактивних заняттях, що відбуваються в Музеї: 
«Історії на печі», «Я дослідник. Про що розповідають старі фотографії», «Кольорові 
таночки на полотні». 

На сьогоднішній день музеї все частіше пропонують свої послуги для людей з 
різними фізичними та розумовими вадами. Не винятком є і Музей Івана Гончара де 
пропонуються екскурсії для дітей з особливостями інтелекту під назвою «Малюнки на 
посуді» та для дітей з особливостями слуху – «Світ дитинства. Народні іграшки». 

Творча вітальня, як одна з форм просвітницької роботи Центру має 
активізувати його культурне життя шляхом організації та проведення широкого 
спектру культурно-освітніх акцій звертаючись до актуальних тем сучасності. 

Творча вітальня Центру проводить зустрічі з митцями, науковцями, 
громадськими діячами; лекції, семінари на тему української історії, культурології, 
етномистецтвознавства; організовує прес-конференції, презентує концерти традиційної 
та класичної музики, літературно-музичні композиції та сучасні театралізовані вистави; 
демонструє слайд-програми; провадить відеопоказ українського фільму. 
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При Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» існує 
також Галерея народного  мистецтва, яка презентує творчість народних майстрів та 
вироби з осередків народного мистецтва, також проводяться персональні, тематичні 
та циклові виставки, майстер-класи, основне завдання яких – це збереження, 
дослідження, реконструкція та впровадження традиційних технологій виготовлення 
предметів побуту, народного мистецтва та традицій. 

При Музеї проводяться заняття дитячих фольклорних студій, у яких діти 
різного віку вивчають і відтворюють на сцені українські народні пісні, забавлянки, 
елементи давніх обрядів та звичаїв, пов'язаних з дитячим побутом та фольклором. 
Працюють студії народного побутового танцю та народної пісні.  

Зазначимо, що інноваційна освітня діяльність музеїв в Україні, в тому числі і в 
Музеї Івана Гончара, здійснюється у різноманітних формах та дедалі більше набуває 
системного характеру. Подається цікава інтерактивна методика ознайомлення дітей 
з мистецтвом в ігровій формі, організовуються мистецькі заходи, а це в свою чергу, 
супроводжується залученням все більшої аудиторії школярів та формує в учнів 
здатність сприймати твори мистецтва рідного краю, а також передбачає розвиток 
креативності та опанування уміннями і навичками взаємодії у просторі музею. 

Відколи чимало музеїв розширилися, перетворившись із організацій, що 
спеціалізуються на утриманні колекцій, на сучасні заклади, орієнтовані на 
відвідувача, розширився і спектр їхніх пропозицій, які повинні задовольняти вимоги 
відвідувачів. Проте, організувати час свого відвідувача не означає контролювати його 
дії. Візит до музею є справою добровільного вибору. Організувати візит до музею 
означає зустріти відвідувача, допомогти йому зорієнтуватися, а також надати послуги 
та знання, які полегшать і зроблять приємнішим перебування в музеї [2, 316]. 

Заради досягнення успіху керівництво і персонал музею оцінюють весь спектр 
пропозицій, адже часто музеї зосереджуються лише на своїх ключових експозиціях. 
Саме тому Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», який 
прагне утримувати свої лідерські позиції розробив стратегічне бачення оптимального 
набору своїх пропозицій та використовує для цього наявні ресурси. Все це робиться 
для того, щоб задовольнити запити найрізноманітніших гостей, які завжди мають різні 
сподівання і потреби, а також для популяризації народної культури серед відвідувачів. 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
НА ПРИКЛАДІ ЕКСПОЗИЦІЇ «ГУЦУЛЬЩИНА» НМНАП УКРАЇНИ:  

РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
 
У липні 2016 року Національний музей народної архітектури та побуту України 

відзначив 40-років з дня відкриття його експозицій. Він набув світової слави, як один з 
найбільших музеїв у світі. На сьогодні це є відомий осередок національної 
ідентифікації, збереження самосвідомості і відновлення духовності українського 
народу. 

В основу музею покладено історико-етнографічне районування України. 
Експозиція «Карпати» прийняла своїх перших відвідувачів пізніше, адже вона є 
однією з найбільших і займає площу 50 га. Складається із секторів: «Буковина», 
«Покуття», «Закарпаття», «Бойківщина», «Лемківщина», «Гуцульщина». 

Експозиція «Карпати» була відкрита для огляду в (1982 р.), а першими 
будівлями з Гуцульщини, які встановлені на західному схилі найвищого східного 
горба: стая із полонини Германівка Косівського р-ну Івано-Франківської обл. поч. 
ХХ ст. та пастирка (зимарка) із м. Рахів прис. Прелуки Закарпатської обл. 30–40-х 
років ХІХ ст. [1, 66]. 

Науковими працівниками цього відділу проводилась робота, як творча по 
створенню інтер’єрів, так і пошукова по придбанню експонатів. Усього в секторі 
«Гуцульщина» встановлено 15 окремих архітектурних комплексів (будівель сюди 
входить значно більше). На сьогодні повністю обладнані інтер’єри в гражді із смт. 
Верховина, хаті та хаті-бухні із с. Шепіт Косівського р-ну. Також у цьому році 
обладнано комору із с. Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської 
області. Продовжується вивчення та зібрання наукового матеріалу по хаті із присілка 
Бережниця та гражді із села Яворів (прис. Буковець-2). 

Будівлі у секторі «Гуцульщина» скомпоновані у садиби, а інші формують 
окремі споруди, що представлені поодинці і розміщуються вільно. Фрагменти 
поселень відтворюють житла з характерним для них плануванням, добре передають 
своєрідну їх близькість і оригінальність. А велика кількість хвойної рослинності: 
смерек, ялиць, сосен відтворює природне середовище властиве Карпатам. 

Для забудови житлових приміщень гуцули вибирали рівні ділянки землі на 
південних схилах гір. Віддалік одну від одної ставили вони свої садиби, які 
об’єднували житло в єдине ціле. Місце розташування хати в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. вибиралося гуцулами прискіпливо, при цьому бралися до уваги різні повір’я та 
прикмети. Оскільки, за місцевими уявленнями, не кожне місце приносить людині 
щастя, а тому не на кожному можна було будуватися [2, 37]. Старалися вибрати 
таке, «щобы було щасливе» [3, 82; 4, 114].  

У минулому населення Гуцульщини переважно займалося сільським 
господарством, а саме тваринництвом (розведенням великої рогатої худоби, дрібних 
тварин і домашньої птиці). Це зумовило побудову відповідних господарчих будівель, 
де тварини знаходилися у безпеці, були захищені від негоди, а також служили місцем 
складання знарядь праці та зберіганням кормів і харчів. Адже життя в горах і 
небезпека нападу звіра чи розбійника викликали розвиток так званої «гражди» – 
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замкненого двору. Станіслав Вінценз про гражди писав так: «Давні будинки, так звані 
«гражди», були завжди в якійсь мірі укріплені, оборонні.... Оборонність їх полягає в 
тому, що перед хати від самих її бокових стін вибігають дві шеренги господарських 
будівель. Вони нижчі від хати, і дахи їх опадають назовні. Хата спирається боковими 
схилами на них, тулить їх до себе та бере під крила. Звідси назва їх – притули» [5, 35]. 
Замкнутий двір у ХІХ – на початку ХХ ст. найбільше фіксується на території 
Гуцульщини, де він відомий під назвою «хата з брамами», «гранда», «хата в брами». 

Ці будівлі належали переважно заможним господарям «газдам», що мали 
багато худоби і проживали далеко в горах, на значній відстані від села. Розміри 
«гражди», наявність тих чи інших господарських будівель залежали від багатьох 
чинників. Вони мають різні розміри та набір господарських будівель. Замкнутий 
гуцульський двір із с. Яворів складається із зблокованого житлового та 
господарського приміщень і конструктивно зв’язаної з ними високої зрубної огорожі. 
По центру розміщене житлове приміщення – хата, на дві половини («правачка»-
«хороми»-«лівачка»), що виходить фасадом на подвір’я і зоорієнтована на південь. 
До тильної та причілкової сторін прибудовані господарчі приміщення – «притули» є 
комора та стайня для коней. Навколо хати висока зрубна огорожа з влаштованими у 
ній міцними двопільними воротами, покритими двосхилим дахом «піддашєм».  

Господарем та старшим майстром при будівництві гражди був відомий 
будівельник на Гуцульщині – Бучук Дмитро Лук’янович 1860–1932 (1938 за іншими 
даними). Родом із Яворова, брав участь і керував будівництвом понад 30-ти церков, 
дзвіниць та каплиць. Відомі з його авторства церкви у с. Ясенові 1882 р., у 
с. Прокураві 1889, ремонтував у с. Великому Рожені 1895 та с. Заріччі 1900–1909 
(згоріла церква у 1916 р.). Перебудував церкву після пожежі 1920 р. у рідному селі 
Яворові в 1926–1927 роках. 

Старший майстер був людиною відомою не лише в селі де він жив, але і в 
інших. До нього зверталися за допомогою при будівництві житлових, господарських 
приміщень, а також і культових споруд. Про них говорять, що «хто церкви будує – той 
горшки не дротує!» [6]. Багато років треба було вчитися будівельній справі, щоб бути 
старшим майстром.  

Можемо відзначити, що збереження історичної пам’яті кожної з архітектурних 
будівель експозиції мають давні корені, вони відбивають багатовіковий досвід і 
відтворюють глибинні традиції українського народу. 

Щоб зберегти дану архітектурну пам’ятку та продовжити розвиток формування 
національної ідентичності у гражді тільки цього року проведено кілька заходів: 
заключний етап Всеукраїнського фестивалю «Миколайчук-Фест» та обладнано 
виставку гончарних виробів: «Спіраль традицій» народних майстрів Павла Сахна та 
Лілії Дяк. Відкриття та освячення виставки припало на велике храмове свято для 
нашого музею 14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці. В цей день відкрив свої 
двері і ще один господарчий інтер’єр – комора із с. Верхній Ясенів Верховинського 
району Івано-Франківської області. Тут представлено основні промисли та заняття 
населення гірської частини Гуцульщини. 

Підсумовуючи вище наведене треба зазначити, що науково-освітня та 
культуротворча діяльність музею вимагає нових форм спілкування з відвідувачами. 
Адже, в умовах соціокультурних трансформацій і глобалізації суспільства 
актуальними постають питання не тільки збереження народної культури у свідомості 
людей, але й відтворення архетипного уявлення народу. І саме наш музей активно 
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апробує нові європейські технології впливу на глядача, котрі підвищують емоційне 
сприйняття колекції музею. 

Подальші перспективи збереження та відтворення нових, маловідомих 
інтер’єрів допомагають формувати національні риси, які є важливими для людства та 
збереження всієї етнічної спадщини. 
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(за матеріалами фольклорних експедицій 
у с. Кваси Рахівського р-ну Закарпаття) 

 
Проблемі збереження, функціонування традиційних музичних інструментів на 

Гуцульщині [1] присвячено чимало робіт. Більшість із них розглядають музичний 
інструментарій Косівського, Верховинського районів Івано-франківської області [2]. 
За останні роки захищена кандидатська дисертація Надії Ганудельової [3], 
присвячена аерофонам Закарпаття, значно активізувались дослідницькі роботи з 
питань традиційної музично-інструментальної культури регіону завідуючого відділу 
«Народне мистецтво та етнографія» Закарпатського обласного краєзнавчого музею 
ім. Тиводара Легоцького – Віктора Шостака. У автора даної статті перші публікації 
були, також, присвячені традиційній музично-інструментальній виконавській культурі 
Закарпаття. Адже фольклорні експедиції починались саме з цього регіону [4].  

Закарпатська Гуцульщина, починаючи з Х ст. побувала у підпорядкуванні 
багатьох держав і регіонів. І сьогодні у районах області проживають десятки етносів, 
кожний з яких намагається зберігати свої обряди, традиції, зокрема традиційну 
музичну культуру.  

Село Кваси розташовано по обох берегах Чорної Тиси, у 15 км від Центру 
Закарпатської Гуцульщини – Рахова. Перша згадка про село  відноситься до 1684 р. 
Здавна природні умови сприяли розвитку тваринництва, народних ремесел, 
музичного мистецтва. У селі раніше нараховували близько десятка родинних 
династій вівчарів. Із покоління в покоління передавалися секрети обробки молока, 
бринзи, вурди, овечого сиру. Є також  народні умільці гірських народних ремесел – 
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вишивальниці, ліжникарки, різьбарі, розвивається декоративне ткацтво, де для 
фарбування виробу знаходять спеціальні рослини, що мали значення оберегів. Село 
Кваси також славиться самобутніми художниками, майстрами виготовлення 
музичних інструментів та самими музикантами-інструменталістами, що вправно 
виконують гуцульські мелодії на традиційних музичних інструментах. 

Під час експедицій у цьому селі ми спробували простежити функціонування 
традиційних музичних інструментів і традиційної музики та визначити лідерів цієї творчої 
діяльності, які сприяють розвитку та збереженню традиційної інструментальної музики села.  

З першої нашої експедиції довелось ознайомитись із репертуаром оркестру 
гуцульських музичних інструментів та деякими учасниками цього творчого колективу. 

Основи зародження такого самобутнього колективу були закладені давно 
викладачем загальноосвітньої школи, заслуженим вчителем України Гафією Кабаль. 
При зустрічі вона згадувала своє дитинство, розповідала, що любов до музики прививав 
в їхній сім’ї батько (скрипаль, цимбаліст). При всій занятості батько Василь Петрович 
знаходив час і до музики. Часто, під час косовиці, повернувшись додому, поки мати, 
співаючи, готувала вечерю, батько грав коломийки, гуцулки. На жаль, у батька була 
травма лівої руки (не було великого пальця та двох наступних пальців до першої 
фаланги). Проте це йому не заважало вигравати співанки і танцювальну музику, 
блискуче доповнюючи мелодії орнаментацією та вправно володіючи технікою смичка. 

Поступово у середній квасівській школі на різноманітних музичних 
інструментах заграли кілька учнів. І всіх їх вчила Гафія Василівна. Після об’єднання 
кількох музикантів був створений перший ансамбль «троїсті музики», який поступово 
розширився до оркестрового складу, завдячуючи зародженню такого колективу 
Кабаль Гафії Василівни. 

Наші спостереження останніх років не залишились поза увагою творчої 
діяльності деяких особистостей-майстрів виготовлення традиційних музичних 
інструментів та виконавців традиційної гуцульської інструментальної музики. 

Про діяльність окремих майстрів, які виготовляли традиційні для Закарпаття 
інструменти (трембіти, фрілки, флояри, скрипки, цимбали та не гуцульський 
інструмент гелігонку) і продовжують виготовляти. Саме про них слід писати окремо. 
Це історія традиційної музичної культури окремого села, району, області.  

Серед таких діячів можемо назвати одного з найталановитіших майстрів – 
Тафійчука Дмитра Васильовича (брата Гафії Василівни), який, на жаль, вже кілька 
років, як пішов із життя. Дмитро Тафійчук активно займався виготовленням багатьох 
традиційних музичних інструментів. За останній час з-під його працьовитих рук 
особливо дзвінко зазвучали цимбали, гелігонки – гармошки чеського походження. 

Кілька слів про цей екзотичний для Гуцульщини інструмент, що з’явився після 
війни. Першим його виконавцем став Микола Качуряк, який купив гелігонку, продавши 
корову. До речі, одному музикантові за одні гуцульські цимбали пропонували легкову 
автомашину, але музикант категорично відмовився. Так шанують гуцульську музику та 
гуцульські народні музичні інструменти музиканти с. Кваси Рахівського району 
Закарпаття. А чеський музичний інструмент, зайняв почесне місце в оркестровій групі 
села, надаючи певного колориту і тембру. Так Чехія і залишила на довгі роки свій 
музичний інструмент гелігонку, який почали застосовувати при виконанні гуцульських 
мелодій. Знаючи народне походження гелігонки недивно, що інструмент залишився у 
народному музикуванні й у с. Кваси. До речі, ще у 1987 році, досліджуючи гуцульський 
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музичний фольклор проф. Яремко Б.І. (м. Львів), інформував про побутування гелігонки 
у весільних капелах Гуцульщини [5].  

Майстер з виготовлення трембіт – Кабаль Дмитро Юрійович 1948 р. 
народження. Цю діяльність Дмитро перейняв у родинній династії від батька, спочатку 
допомагаючи йому, ремонтуючи трембіти, а згодом почав виготовляти самостійно. 
Трембіти в цьому селі робили з металу – латуні, жесті, це були не прямі трембіти, а 
кручені. На сучасному етапі і син Дмитро 1970 р. н. допомагає у виготовленні 
дивовижних інструментів. Ці інструменти використовують при ході (проводах на 
полонину), а також у календарній обрядовості (на коляду). 

Із родини відомих музикантів Тафійчуків (від діда-прадіда) походить 
талановита скрипалька Леся Олексіївна Кабаль (дівоче прізвище – Ковбаснюк). 
Родина Тафійчуків святами збиралася в рідній хаті в горах, на краю села. Маленька 
Леся вже з дитинства вслухалася в спів сопілки, звуки трембіти, і ці звуки, що глибоко 
запали в душу маленької дівчинки, вона взяла із собою в життя. 

У родинному колі лунала чарівна гуцульська музика. На скрипці грав батько, 
дядько Дмитро на геліґонці, дядько Степан на баяні, на сопілці – тітка Галя, мама на 
мандоліні чи дримбі, дядько Василь на цимбалах, а братик Тарас на бубні або гітарі. 
Особливо подобалася дівчинці гра на скрипці, тому в неї виникло бажання навчитися 
грі на цьому інструменті.  

Леся закінчила Ясінянську дитячу музичну школу з класу скрипки, музичне 
училище ім. Д. Задора в Ужгороді – з відзнакою. Лесі пропонували залишитися 
працювати в Ужгородському музичному драматичну театрі, але дівчина не змогла 
залишити рідні гори, рідне село. 

Леся стала працювати вчителькою музики в рідному селі Кваси, не 
розлучаючись із скрипкою. Згодом закінчила навчання на музичному відділі 
Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника. З 1991 р. вона – 
активна учасниця культурного життя села: бере участь у виставах «Квасівські 
вечорниці», «Сватання в Квасах», з якими учасники побували на обласному огляді 
«Народні джерела» (2002 р.) та на міжнародних гуцульських фестивалях у Рахові 
(1993 р.), Яремчі (1996 р.), Надвірній (1999 р.). 

Із 2002 р. Леся Кабаль також активна учасниця Квасівського оркестру 
гуцульських народних інструментів, брала участь у ХІІІ гуцульському фестивалі в 
Косові Івано-Франківська обл. (2004 р.), в Коломиї (2006 р.), у фестивалях смт. Ясіня 
«Бербениця фіґлів» (фіглі – розповіді гумористичного характеру) (2007, 2008 рр.) 
фестивалю «Лунайте, трембіти» 2016 р. на Міжгірщині, над Синевірським озером; у 
ХХІІІ Міжнародному гуцульському фестивалі та у фестивалі «Гуцульська бриндзя» у 
Рахові (2016 р.). Леся Олексіївна своєю грою на скрипці чарувала глядачів столичної 
сцени (2005 р.) та глядачів у м. Сігеті (Румунія). 

Працюючи в школі вчителем музики, Леся Олексіївна прищеплює учням любов 
до всього рідного. В школі організувала ансамбль «Троїсті музики». Учні її ансамблю 
– скрипалі – вже беруть участь у гуцульському оркестрі народних інструментів. 

Головне – Леся Олексіївна Кабаль постійно перебуває у творчому пошуку, не 
забуває свої закарпатські традиції гри на скрипці, орнаментацію, якою так вправно 
прикрашає музичні твори. Її поважають всі музиканти творчого колективу. Це все дає 
їй змогу самовдосконалюватися для подальшого творчого злету. 

У горах проживає «ритмічна основа» творчого колективу – барабанщик (бубоніст) 
Савчук Юрій Іванович 1964 р. н. Згадуючи своє дитинство, Юрій інформував, що грав на 
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гармошці, баяні, гітарі. Часто, збираючись гуртом для музикування, при відсутності 
барабану, він брав алюмінієве корито і такими ж ліжками вибивав ритм. Саме відбиття 
ритму залишилось із ним на все життя. Закінчивши професійно-технічне училище, 
працював на різних роботах, Тепер працюючи кочегаром, бере активну участь у роботі 
та виступах ансамблю й оркестру гуцульських народних інструментів. Під час 
спостереження над грою Юрія Савчука ми зазначили, що треба не лише чути ритмічні 
удари його великого бубна, які вправно відповідають характеру творів, виконавець вміє 
змінювати тембри ударів, шукаючи відповідні фарби звучання, надаючи нові 
колорити, та дивитись на його виразне обличчя. При цьому Юрій ще й співає 
закарпатські народні пісні разом із іншими музикантами. 

Наступна особистість – дуже шанована у селі людина, музикант, господар – 
Микола Юрійович Мищик 1948 р. н. – керівник оркестру гуцульських народних 
інструментів. Любов до музики виявилася у ранньому дитинстві. Часто ходив з 
вівчарями, прислухався до звуків чабанських музичних інструментів, гірських річок, 
шелесту смерек, вбирав це в собі. Стародавніми гуцульськими цимбалами Микола 
Мищик цікавився вже з шести років, і ця любов до інструменту залишається з ним до 
сьогодні, хоча вдома були гармошка, трембіта та інші музичні інструменти. 

У 2001 р. з ініціативи голови сільської ради було створено оркестр гуцульських 
народних інструментів, який справедливо носить звання «народного». 

Перед першим моїм перебуванням в с. Кваси в оркестрі грали 16 чоловік: 
скрипалі, цимбалісти, виконавці гри на фрілках строї Es. гелігонці, бербениці (це 
дерев’яна посудина, де в давнину зберігалося молоко для виготовлення сиру, 
бринзи), бубоніст, «При вільному часі, – каже пан Микола – сам «в’яжу» гуцульські 
мелодії». У нього дуже добрий слух на традиційні гуцульські мелодії, адже він 20 
років грав в оркестрі народних інструментів Рахівського лісокомбінату, керованому 
тоді знаним музикантом, заслуженим працівником культури Мокану М.В. За ці роки 
музиканти творчого колективу не могли не відчути високий професіоналізм 
М. Мищика та знання гуцульської народної музики. Один епізод це яскраво 
підкреслив. Повертаючись із Рахова після чергового концерту, хлопці в автобусі, 
маючи чудовий настрій, вирішили пограти, та поспівати гуцульських співанок. При 
цьому використали коротеньку фрілку, граючи у доволі високому регістрі, на що 
Микола Юрійович наче жартома звернув увагу, щоб використовували довгі фрілки, в 
них звук не такий пискливий, не такий пронизливий, і має більш приємніший тембр. 

Зараз в оркестрі виконують в’язанки стародавніх гуцульських мелодій, музичну 
картинку «Ранок на полонині», де обов’язково звучить трембіта, а також використані 
нашийні дзвіночки у вівців, самобутні інструменти, що імітують мичання корови 
(роги), спів різноманітних птахів (керамічні свистунці). Ще один обов’язковий твір – це 
«Бокораші» (корманиші – локальний діалект) – сплавники лісу по бурхливим гірським 
річкам Карпат. Проте в оркестрі грають не лише гуцульські мелодії свого краю. На 
спільних концертах музиканти спілкуються з виконавцями різноманітних колективів 
карпатського регіону, слухають їхній репертуар. Так, в оркестрі с. Кваси з’явились і 
бойківські мелодії. Ще в оркестрі звучать «В’язанки привітальних мелодій», більшість 
із яких грають під час традиційного весілля.  

Оркестр запрошують на всі святкові заходи, фестивалі у Києві (творчий звіт 
майстрів мистецтв Закарпаття) у Палаці Культури «Україна», Румунії, неодноразово 
ставав лауреатом та переможцем різних фестивалів традиційної музичної культури, 
частий гість на весіллях. 
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За вагомий внесок у збереження культурної спадщини українського народу 
керівник оркестру Мищик М.Ю. отримав подяку від третього Президента України 
Віктора Андрійовича Ющенка.  

Народному музично-інструментальному виконавству значної уваги надає 
голова сільської ради ДІМІЧ Василь Юрійович, який працює вже понад 20 років. До 
речі, при розмові з п. Василем, він зізнався, що дуже цікавиться традиційними 
гуцульськими музичними інструментами, при можливості, збирає їх, а при потребі – 
віддає до творчого колективу, і з гордістю додав: «найбільше музикантів серед сіл 
Рахівщини, мабуть, у нашому селі». Так, серед виконавців ми можемо назвати 
скрипаля Ю. Марфіча, Д. Колясюка, який грає на дерев’яній та металевій фрілці, 
Д. Череміського, яктй грає на гелігонці та Олексія Бойчука, який грає на трембіті, 
цимбалах, скрипці, баяні, сопілці – шанувальник традиційної музично-інструментальної 
культури, справжній взірець носія і зберігача автентичних традицій. 

Підсумовуючи, підкреслимо, що на сучасному етапі глобалізаційні процеси, що 
відбуваються у країні, на жаль, торкнулися і традиційної локальної культури. Зараз 
колектив оркестру значно зменшився: це і стан здоров’я, вік, виїзд із села, фінансові 
труднощі. Проте працюючі майстри, виконавці на традиційних музичних інструментах 
– музична еліта с. Кваси – відіграють велику роль у згуртуванні творчого колективу та 
збереженні музичних традицій села, району, прищеплюють любов до прекрасного 
молодому поколінню. 
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завідувач відділу архівів НЦНК «Музей Івана Гончара», Київ, Україна 
 

МЕМОРІАЛЬНИЙ АРХІВ ІВАНА ГОНЧАРА  
В КОНТЕКСТІ ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ ДОБИ: ЩОДЕННИКОВІ 

ЗАПИСИ ПОЧАТКУ 1960-Х РОКІВ 
 

Вкраїно! 
Мій любий краю неповинний! /…/ 
Воскресни, мамо! І вернися 
В світлицю-хату… 
 

Тарас Шевченко. Осія. Глава XIV 
 
«Коли великі образи доходять до вас із сивої давнини, вони сприймаються 

якось особливо легко. Навіть оповиваючись в міфи і легенди, вони стають 
переконливими. Ніхто їм не заздрить, ніхто не думає про те, як досягались ці 
подвиги, -- залишаються лиш пам'ятні віхи людського сходження. 

Не так-то буває в близькому минулому, вже не кажучи про сучасне.  
…Іще не зотліли друковані листи, на яких великі особистості засмічувались. 

Не тільки в пам’яті дідів, але й вочевидь можна побачити, наскільки жорстоко і 
несправедливо знущалися люди над тими явищами, якими уже через неповне 
століття їхня ж країна та й весь світ по праву пишаються. 

Проходять прекрасні жіночі та чоловічі постаті – істинні творці культури і 
здавалося б, цінно знати їх уже зараз, без незбагненного та непотрібного 
відкладання в архіви та скрині для наростань в народній уяві» [7; 3–4]. 
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Отож звернімося до архіву Івана Гончара, – нашого сучасника, чиїм життєвим 
подвигом постає у світі Україна іпостассю високої культури народу, незнищенністю 
вічного його прагнення до Краси. 

«Прийду я з міста в свою рідну хату-музей – і ніби прийду з чужої країни в 
свою рідну. Вирує Хрещатик, гомонять вулиці і установи сивого Києва чужою, хоч і 
сусідньою мовою, а моя хата дзвенить рідною мовою, рідною піснею. Скрізь по 
місту кують брехні проти мого народу, плюють йому в душу, об’їдають його, 
зневажають його, лицемірять і обпльовують його. 

А в моїй хаті своя свята правда, палке серце народу, його теплий дух, що 
огріває наші змучені душі». Так записав у своєму щоденнику 2 квітня 1969 року Іван 
Гончар, скульптор, заслужений діяч мистецтв УРСР [3; 98–99]. 

«В який вік я живу, в який країні? – не раз запитує себе Іван Гончар, і сам же 
собі і відповідає: «середина 20-го віку, вірніше, друга половина 20-го віку, в 
Радянській країні». 

Україна ж Радянська періоду хрущовської «відлиги» – незважаючи на 
зростання її ролі в політичному й економічному житті СРСР завдяки успішному 
проведенню реформ, залишалася лише часткою імперії, і чи не тому найвагомішим 
здобутком нашої історії цього періоду, «особливо з огляду на жахливі втрати, що їх 
зазнала українська інтелігенція в 30-х роках, стала поява нового 
багатообіцяючого покоління діячів культури, яких ми іменуємо 
«шестидесятниками» [8, 635]. 

За висловом відомого мистецтвознавця Олександра Фисуна, в ті роки Іван 
Гончар був акумулятором ідей, «камертоном подій і громадської думки, 
найчутливішим нервом українського потоку. Його роль, його місія, його 
призначення обумовлені процесами 30-х років. Він, немов Антей-духоносець, 
впливав на те, що відбувалося в Україні» [9]. 

Оскільки хронологічно становлення Музею-садиби Івана Гончара припадає на 
1956–1967 рр. – хрущовську «відлигу» та початок «брежнєвізму», –ми вирішили 
дослідити архівні матеріали саме цього періоду, – дуже цікавого і неоднозначного. 
Якою людиною був уже уславлений скульптор Іван Гончар, про що думав, з ким 
зустрічався, кого любив, врешті – що визначало суть його життєвого поступу? – 
відповідь на це дають його щоденники. 

Пізньої осені 1959 р. І. Гончар переселився у щойно збудований дім на вул. 
Наводноводницькій, 8а [5, 56–57] і попри всі побутові негаразди, поринув у світ 
дивовижних образів своєї неспокійної Музи. 

«Дорожив кожною хвилиною свого безмежно дорогого часу. Адже для мене, 
як ніколи, створилися справжні творчі умови. Я тепер маю свою творчу 
майстерню» [5, 92]. 

«Увесь 1960 рік проходив у винятково тяжкій і напруженій праці. «Працював я 
над такими скульптурами як «Рідний край» (жіноча постать з квітами), «Тарас 
Шевченко з сестрою Яриною», портретом нашого знаменитого артиста – співака 
Бориса Гмирі, над скульптурою геніальної Заньковецької; над постаттю М. Горького 
по замовленню художнього комбінату; над образом Сковороди для пам’ятника в 
Переяславі та для Переяславського Музею; над портретом Михайла Старицького. 

Та й не переривав свої науково-творчі експедиції по містах та селах України, 
збираючи все нові та нові скарби народного мистецтва минулих років» [5, 58]. 
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1960 рік був багатий поїздками по Україні: Іван Гончар відвідує Богуслав і 
Богуславщину, продовжує свої етнографічні розвідки в Києві, де збагачується 
цікавими знайомствами, як от з родиною Остапа Лисенка – сина славетного 
композитора, нащадками Фотія Красицького. Збагачується і його Музей як наслідок 
цих знайомств. 

Рукотворні образи Майстра ставали реальним втіленням напруженої роботи 
душі. А стан душі – біль, тривога за долю української культури. 

Читаємо запис у щоденнику 1-го листопада 1960 р.: «Яка дикість перемінити 
назву вулиці з Петра Могили на О. Копиленка. Сто метрів вулиці на Печерську, 
мала ім’я Петра Могили – цього гіганта української культури початку і середини 
XVII-го віку, ім’ям якого треба було назвати не тільки магістральну вулицю, а й 
якусь важливу установу чи учбовий заклад. І от цю маленьку пам’ятку вирішили 
знищити. Яка невдячність та хамська зневага до славетних наших предків. Така 
акція властива тільки некультурній нації. Та що поробиш, коли народ підвладний 
безмозглій канцелярській потворі» [4, 3]. 

Вже маючи велику збірку зразків народного мистецтва та побуту, Іван Гончар 
живе турботами етнографа. Читаємо запис у щоденнику 1 листопада 1960 року [4, 5]: 
«Чому б не записати на плівку чи грамофонний запис українське весілля. Та при 
тому не одне, а всіх етнографічних груп України (полтавське, київське, подільське, 
гуцульське і т.д.)». 

Восени 1960 р. Івану Гончару було присвоєно звання Заслуженого діяча 
мистецтв УРСР.  

З огляду на незаперечну суспільну значимість місії Івана Гончара, нам 
особливо цікаві факти, що дають можливість аналізувати розвиток стосунків між ним 
і владними структурами. 

Читаємо запис у щоденнику 20 грудня 1960 р.: «Сьогодні був запрошений до 
Верховної Ради для одержання грамоти у зв’язку з присвоєнням мені звання. 

Вражіння: 
Перш за все, негативне вражіння справило внутрішнє оздоблення сесійного 

залу. Хотілося б бачити в такій високій установі серйозне і розумне втілення духу 
великої і талановитої української нації, що подобає кожному народові. 

Друге, що іще більше мене вразило – це неповага з боку високопоставлених 
осіб, що мали вручати нагороди й грамоти, до присутніх. Давно пройшов той час, 
на який нас викликали, а ніхто не з’являється.  

І на кінець, через сорок п’ять хвилин чи навіть через годину з’являється 
Давидов – голова міської Ради, який урочисто почав вручати нагороди. Закінчивши 
вручення нагород, він поздоровив, ледве-ледве вимовив декілька українських слів 
поздоровлення, і то написаних на папірці, ради форми. 

Яка все ж таки неповага до мови великого народу. Займаючи такий високий 
пост, не вважає за потребу вивчити мову цього народу. Це вже не зневага, а 
просто хамство» [4, 5–6] 

Стає зрозумілим: протистояння комуністичній ідеології, мужня громадянська 
позиція українського митця, що стали визначальними в постаті І.М. Гончара в 70-ті на 
початку 80-тих років, мають своїм джерелом з глибоке осмислення ним української 
культури і мистецтва як вирішального фактора самозбереження нації. 

Читаємо сторінки з щоденника В.М. Гончара: «Ще в роки війни, коли все 
нищилося, в мене зародилася думка: «Чому Україна не має великого національного 
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Музею, в якому могла б показати все своє – культуру і мистецтво за довгі роки 
свого існування в історичному розрізі, адже вже 25 років а жили в умовах Радянської 
влади.  

Та дивувало інше – що ми не лише не створюємо національний музей для 
збереження цінностей, а й навпаки – по своєму невігластву їх нищимо. Це мене 
обурювало, і це обурення в мені жило, і потім втілилося в ідею – це створення 
хатнього національного музею в мініатюрі, який став прообразом великого музею. 
Це ж саме дивувало і відносно видання багатотомної історії українського народу 
та його культури» [2; вкладка] . 

Візьмімо щоденник «Щодня», КН-12991, з архіву І.М. Гончара, датований 1960–
1963 рр. переконуємося, що автор цього рукопису недарма був охарактеризований 
О.Фисуном як «найчутливіший нерв українського потоку», бо знаходимо відгук на всі 
важливі події громадського і культурно-мистецького життя в Україні початку 60-х 
років. Це і враження від перегляду кінофільму «Олекса Довбуш» (російською мовою, 
що не могло не обурювати І.М. Гончара) – 19 лютого 1961 р. [4, 7]; тривога і 
занепокоєння в зв’язку з неофіційним рішенням уряду України про збереження лише 
найвидатніших історичних пам’яток України, зокрема архітектурних, новою хвилею 
руйнації церков [4, 9–10; 16–17]. 

Детально описує І.М. Гончар день 27 вересня 1962 р. – приїзд у його музей 
замісника Голови Ради Міністрів УРСР по культурі П.Т. Тронька та його помічника 
Булата [4, 19–24]. 

22 лютого 1963 року Музей І.М. Гончара відвідали Платон і Георгій Майбороди. 
Вражені побаченим, повідомили приголомшливу новину про перехід Харківської 
опери на російську мову. «Жахливий шлях, який веде до смерті нас як народу» – 
констатує І.М. Гончар [4, 25]. 

Емоційна, вразлива душа Художника відгукується камертоном піднесено-
романтичного звучання в унісон тих патріотичних акцій, що їх влаштовував впродовж 
1963 р. «Клуб творчої молоді». Це і шевченківський вечір 9 березня 1963 р. [4, 29] та 
традиційний вечір пам’яті великого Кобзаря у хаті Степана Кириченка 10 березня [4, 
30]. 

Знаходить час невтомний Майстер, щоб відвідати майстерню 
експериментальної кераміки Академії архітектури та прослухати цикл лекцій Миколи 
Писанки про мову мистецтва, що ними була захоплена в той час творча молодь [4, 
32–34]. 

17 березня 1963 р., в неділю, завітав до І.М. Гончара український композитор 
В. Кирейко, автор балету «Лісова пісня». Приводимо запис про цю зустріч із 
щоденника І.М. Гончара: «Вражений красою народного мистецтва, він з сумом 
почав розповідати про трагічне становища в Київській консерваторії, де, по суті, 
не було української музики, не було українського середовища, яке б культивувало 
українську народну культуру; де майже не було українців – цих найспівучіших і 
наймузикальніших серед великої сім’ї слов’янських народів» [4, 11]. 

Великодні свята 14 квітня 1963 р. для І.М. Гончара були затьмарені хворобою 
та негативними враженнями від ІІ Всесоюзного з’їзду художників, делегатом якого він 
був від Спілки художників України, і який після відомої зустрічі представників уряду з 
діячами літератури та мистецтва нагадував громадський суд над абстракціонізмом, 
формалізмом та його ідеологами і декларував вірність принципам соцреалізму в 
мистецтві [4, 47–53]. 
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24 квітня 1963 р. І.М. Гончар відвідує садибу Фотія Красицького, де дочка 
художника Ярина Фотіївна передає багато цінних експонатів до його Музею, ділиться 
споминами про батька та життя родини Красицьких у роки сталінських репресій [4, 53–55]. 

31 липня 1963 р. І.М. Гончар був присутній на ювілейному вечорі, 
влаштованому до 50-річчя смерті Лесі Українки в театрі російської драми, що носить 
її ім’я. Заборона виступу Тетяни Цимбал як реакція на її участь у несанкціонованому 
владою вечорі, який організував «Клуб творчої молоді», обурення молоді в залі 
театру; виклики в ЦК КПУ та КГБ письменників та діячів культури, що підписали лист-
протест проти заборони «Клубу творчої молоді» – рядки щоденника передають живу 
атмосферу епохи. І.М. Гончар з болем вигукує: «Боже! Який парадокс! Галасуємо за 
патріотизм, а карають за любов до рідного!» [4, 59–61]. 

Останні сторінки щоденника цього періоду присвячені знайомству з кобзарем, 
котрий співав пісні та думи на могилі Т.Г. Шевченка в Каневі і був гнаний звідти 
міліцією і тодішнім директором Канівського музею Т.Г.Шевченка.  

Прізвище Кобзаря в щоденниках не вказане, але з газетних публікацій цього 
періоду дізнаємося, що це був Никон Прудкий, який побував у хаті-музеї Івана 
Гончара 20 жовтня 1963 р. і при великому зібранні люду українського (був присутній і 
Михайло Стельмах), «на фоні стародавніх німих свідків нашої чарівної культури 
зазвучали зворушливі мелодії нашої рідної пісні разом із звуками кобзи» [4, 70]. 

Отже, ми в певній мірі відтворили панораму подій життя І.Гончара періоду 1960–
1963 рр. Слід зазначити, що рік 1963 описаний найбільш докладно. Варто також додати, 
що щоденників таких, як цей, в архіві І.Гончара небагато – довоєнні втрачені в Лаврській 
майстерні, яка згоріла під час війни, а в своїх численних подорожах по Україні І.Гончар 
вів записи, які скоріше можна назвати етнографічними; залишилося багато його 
спогадів, записаних уже в кінці 80-х – на поч. 90-х рр., але це саме спогади. Тим 
важливий щоденник, що він надає унікальну можливість разом з автором бути не просто 
свідком подій, а й співпереживати з ним, відчувати дух і ритм епохи. 

Знову й знову переконуємося, що місія Івана Гончара як великого сина України 
була зумовлена законом «збереження генетичного коду нації, що проявляється в 
часи найбільшого нищення її культури» [10]. Охоронцем духовних цінностей, 
«найточнішим літописцем найчорнішої доби українців» [9], «одним із небагатьох, 
хто висловлював національну ідею просто, лаконічно, без прикрас і прибріхувань» 
[6] – таким постає перед нами Іван Гончар – в творчості й у житті. 
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ПЕТРИКІВСЬКИЙ ЖИВОПИС – ВІЗИТНА КАРТКА ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 
 
Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького, 

один з найстаріших музеїв України, йому вже виповнилося 167 років. Музей має 280-
тисячне зібрання музейних предметів, яке охоплює сотні різноманітних колекцій, що 
склалися ще за часів академіка Д.І. Яворницького. Основу зібрання складають 
археологічні предмети, реліквії запорозького козацтва, етнографічні та книжкові 
раритети, фотографічні та документальні матеріали, антикварні зразки меблів, 
годинників, порцеляни, скла, колекції філокартії, фалеристики, нумізматики, 
боністики, геральдики, живопису, народно-прикладного мистецтва тощо [2]. Серед 
численних колекцій музейної скарбниці твори петриківських народних майстрів 
можна презентувати як дивовижне, феєричне зібрання народного декоративного 
розпису. Колекція поповнюється щорічно і налічує близько 1200 одиниць. 
Хронологічні межі колекції охоплюють кін. ХІХ – поч. ХХІ століття, що дозволяє 
простежити витоки появи народного мистецтва, становлення традиції народного 
малювання, історію збереження, вивчення і розповсюдження петриківського 
живопису, створення школи і мистецьких осередків петриківських майстрів [4, 83–89]. 
Процес становлення цього різновиду хатнього живопису припадає на кін. ХІХ – поч. 
ХХ ст. [3, 17–34]. Це мистецтво вивчали, збирали його зразки мистецтвознавці, 
етнографи, краєзнавці, серед яких: Д. Яворницький, В. Строменко, О. Бабенко, 
В. Харузіна, Є. Евенбах, Н. Глухенька, В. Соловйов, Л. Яценко, Н. Молчанова, 
Л. Тверська, Г. Шамрай, Ю. Смолій, Є. Білоусов, В.Васильєв. Існує чимала 
бібліографія, значна джерельна база для дослідження цього різновиду народного 
мистецтва. Але аналіз даної музейної колекції проводиться вперше. Історія 
формування збірки народного живопису нашого краю сягає поч. ХХ ст. Пріоритет 
щодо започаткування даної колекції належить Д.І. Яворницькому, який, подорожуючи 
по селах Катеринославщини, фіксував наявність зразків хатнього малювання, сам 
збирав народне мистецтво в різних його проявах і організовував експедиції для 
дослідження і збереження народної творчості. У Дніпропетровському національному 
музеї зберігається колекція (більше 200 одиниць), що передала  Є.К. Евенбах (1889–
1981). Ця самовіддана жінка – художник (живописець, графік), збирала і вивчала 
пам’ятки народного мистецтва України, Росії та Далекого Сходу. Вона закінчила 
Катеринославську жіночу гімназію, потім навчалася, працювала та жила в 
Петербурзі. Євгенія Костянтинівна познайомилася з Дмитром Івановичем 
Яворницьким в музеї. На його прохання у 1911, 1913 рр. вона подорожувала по 
багатьох селах Катеринославщини, зокрема, побувала й у Петриківці, де збирала 
взірці настінного малювання, розписи на коминах, скринях. Фрагменти розписів 
Евенбах фіксувала у вигляді замальовок (олівець, акварель) та кальок (восківок), які 
й передала музею. В музейній колекції зберігається портрет майстра народної 
творчості України, засновника школи петриківського декоративного розпису Тетяни 
Якимівни Пати (1884–1976) [1, 47–53]. Портрет написав учень  Пати та її послідовник 
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Федір Савович Панко (1980 р.), назвавши його «Вчителька моя». Цей портрет 
прикрашає петриківську експозицію на музейній стаціонарній виставці «У кожного 
своя доля, свій світ широкий...», де експонується також велика завіса-панно з цупкої 
лляної тканини з петриківським квітковим орнаментом, яка у 1990-х рр. спеціально 
для музею була створена Ф.С. Панком [3, 24–25]. Федір Панко – майстер творчій, 
перебував постійно в пошуках нових форм та технік. На початку 1960-х років, коли у 
Петриківці була відкрита фабрика сувенірних виробів «Дружба» (1961 р.), майстри 
засвоюють підлаковий розпис темперою на пап’є-маше, пластмасі та пресованій 
тирсі [1]. У підкоренні цієї техніки, нової для петриківського декоративного розпису, 
майстри долучаються до мистецтва Палеха, Жостова, Мстери, вносячи свої 
неповторні петриківські мотиви. Так, в колекції музею зберігається пластмасова 
скарбничка з розписом за сюжетами творів українського кобзаря Т.Г. Шевченка та 
портретом самого поета (1964 р.), виконана Ф. Панком разом з відомим художником з 
Палеха  Р. Залізняком. Слід зазначити, що подібне поєднання орнаменту з 
портретним зображенням зустрічається у творчості й інших петриківських майстрів. В 
музейній колекції зберігаються оригінальні скриньки з портретами перших 
космонавтів світу Юрія Гагаріна та Германа Тітова, що виконала Зоя Кудіш у 1961 р., 
є вази та декоративні блюда з портретом Д.І. Яворницького, виконані до 1-го 
Всеукраїнського музейного фестивалю «Музей третього тисячоліття» (І. Піскун, 
К. Тимошенко, 2005 р.). В музеї зберігаються роботи видатних майстринь, що 
відзначилися ще у 1920-х рр.: Тетяни Пати, Орини Пилипенко, Надії Білокінь. Їх твори 
є окрасою колекції. Тільки розписів Пати в музеї налічується 60 одиниць (роботи 
1920-х та 1950-х рр.). Здебільшого музейна колекція складається з мальовок на 
папері – біля 500 одиниць. Починаючи з 1970-х рр., до музею майже кожне 
десятиліття надходять твори славетних петриківців: Пруднікової Г.Я., Кудіш З.В., 
Глущенка В.А., Соколенка В.І, Іванченка Л.Г., Калюги Н.Р., Самарської Г.М., 
Самохатнього Я. Н., Самець Т.П., Тезик, В. Д. та інш. Прославляють петриківський 
народний промисел цілі династії, твори яких представлені в музеї, серед них: Панко 
Федір Савич, Панко Валентина Федорівна, Панко Віталій Федорович; Пікуш Андрій 
Андрійович, Пікуш Марія Іванівна, Статива Валентина Іллівна, Статива Лідія Іллівна, 
родини Рибаків, Шишацьких, Чернуських.  

У музейній експозиції представлені петриківські народні твори різних років. Так, 
в експозиції зали № 3 (Катеринославщина у ХІХ ст.) є старовинна скриня, що 
розписана у ХІХ ст. невідомим петриківським майстром. Вона, очевидно, була 
знайдена на Катеринославщині під час етнографічної експедиції 1904–1905 рр. 
харківським етнографом та археологом Василем Бабенком. У 6-й залі музею, який 
відтворює історію краю у 1920–1941 рр., експонуються мальовки Т. Я. Пати саме 
цього періоду, а у 8-й залі на виставці «У всякого своя доля, свій світ широкий...» 
представлені численні вироби петриківців (біля 150 одиниць): велика декоративна 
таріль з портретом Т. Г. Шевченка (Марії Яненко, Марії Пікуш, 2001 р.), тарелі «На 
ярмарок» (Глущенка В. А., 1984 р.), «Не на рік, а на вік» (Ф. Панка, 1980 р.); скринька 
«Весільна» (Л. Бай, 1961 р.) поставець «Сусідки» та баклага «Козачок» (О. Зінчук, 
1987 р.), кухоль «Мисливський» (В. Панка, 1980 р.), пляшки «Козак» та «Козачка» 
(Н. Бородіної, 2002 р.), ваза «Земля і люди» (О. Гордєєва та Н. Гордєєвої, 1984), 
сувенір «Хата» (Л. Скляр, 2011 р.), комплект «Великодній» (В. Кравець. 2011 р.) та ін. 
Серед петриківських творів особливе місце посідають витинанки Ганни Гречанової. 
Витинання це ще один старовинний традиційний різновид українського 
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декоративного мистецтва, яким також славиться Петриківка. Витинанок в музейній 
колекції кілька десятків. Перші витинанки (гірлянди) надійшли до музею з матеріалів 
Євгенії Евенбах. Потім довгі роки ця колекція майже не поповнювалась, і тільки у 
1970–1980-х рр., коли з'явились справжні майстри-витинанкарі, до музею почали 
надходити їх роботи. Зокрема, це Ганна Іванівна Гречанова, її донька Антоніна 
Агафіївна та онука Наталія Олексіївна Авдієнко. На початку 1980-х років над 
витинанками почала працювати й петриківський народний майстер Приймак Софія 
Семенівна, чиї твори теж прикрашають музейну колекцію. Петриківський «дивоцвіт» 
прикрашають також вироби з порцеляни та скла. В музейній колекції зберігаються 
великі подарункові чашки з блюдцями, що вироблені на відомому в Україні 
Синельниківському фарфоровому заводі (автори: З. Кудіш, С. Шептухов, 1972 р.); 
чайні сервізи «Червона квітка» (автор розпису З.Г. Кудіш, 1985 р.), «Ювілейний» 
(Автори Крижановські А.В. та Т.А., 1976 г.). Особливою гордістю колекції є чайний 
порцеляновий сервіз з 15-ти предметів з портретами славетних петриківських 
майстрів: Пата, Тимченко, Клименко, Панко, Кудіш, Завгородній (автор – Шпиганович 
В.М., 1959 р.). Не можна не звернути увагу й ще на один оригінальний комплект 
посуду, виконаний в старовинній техніці вільно видувного гутного скла на Львівському 
експериментальному заводі художнього скла у 1984 р. (штоф, кварта, дзбанок, 
каламарчик, поставець), прикрашений петриківським розписом (автор – Пікуш Андрій).  

Простежити історію петриківського малювання допомагають і матеріали, що 
зберігаються в інших групах фондового зберігання музею: архівна, книжкова, 
фотофонокіновідео, філокартія і філателія. Чисельними є фотоматеріали, серед яких 
здебільшого портретні фотографії майстрів і дослідників петриківського живопису – 
Т. Пати, Ф. Панка, А. Пікуша, Є. Евенбах. В архівному фонді зберігаються різні 
свідоцтва, грамоти, дипломи народних майстрів. Серед речових матеріалів наявні їх 
особисті меморіальні предмети. Таким чином, навіть цей побіжний огляд 
петриківських матеріалів, що зберігаються у музеї  й широко використовуються в 
науково-просвітницькій діяльності, дає підстави зазначити, що музей має досить 
репрезентативну колекцію вишуканих зразків петриківського декоративного розпису, 
яка, безперечно, потребує поповнення новими творами і збереження для наступних 
поколінь. Музей взяв активну участь у просуванні петриківського розпису до 
включення його до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини 
людства ЮНЕСКО (5 грудня 2013 року). Петриківка стала першим представником від 
України, який отримав такий високий статус. Дніпропетровщина пишається творчим 
доробком майстрів петриківського розпису, які збагачують мистецьку скарбницю 
рідного краю, залучають тисячі людей до світу прекрасного. Їх творча праця є 
частинкою національної культури, джерелом духовного розвитку і задоволення 
естетичних потреб людей.  
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РОЛЬ КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ  
В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

 
У статті висвітлюється роль Київської громади в організації Південно-Західного 

відділу РГТ та його значення для розвитку української фольклористики. Осередками 
національно-культурної роботи у другій половині ХІХ століття стали українські 
громади, які виникали в Петербурзі, Києві, Харкові, Чернігові, Одесі, Полтаві та інших 
містах. Вони об’єднували найкращих представників національної інтелігенції, 
громадських діячів, вчених, освітян, літераторів, студентської молоді тощо. Важливу 
роль у розвитку української фольклористики відіграла Київська громада, зусиллями 
якої було організовано Південно-Західний відділ РГТ (1873–1876) та етнографічну 
експедицію П.Чубинського з метою вивчення етнографії всієї України, а не лише 
трьох губерній так званого Південно-Західного краю, як було офіційно заплановано. 
Відкриття ПЗВРГТ дало змогу легалізувати громадівцям свою діяльність, спрямовану 
на національне  відродження України. Адже відродження пригноблених народностей 
завжди відбувається паралельно із всебічним науковим дослідженням їхньої історії, 
мови, народної творчості та етнографічних особливостей. 

Діяльність ПЗВРГТ була в полі зору багатьох дослідників, зокрема О. Пипіна, 
С. Русової, О. Грушевського, І. Житецького, Ф. Савченка, В. Горленка, О. Кравця, 
Л. Чорної, Н. Петрук, С. Чибирак, В. Милько, О. Оверчук, І. Демуз, Л. Мохір та ін. 
Серед названих праць нашу увагу привернули дві статті, опубліковані на сторінках 
журналу «Украинская жизнь», – «К 40-летию юбилею Юго-западного Отдела 
Императорского Географического Общества» (УЖ, 1913, №11, С. 28–39) С.Русової 
та «Из жизни киевского украинского кружка» О. Грушевського (УЖ, 1915, №11–12, 
С. 33–40). Висвітлення фольклористично-етнографічної діяльності Південно-
Західного відділу Російського географічного товариства на сторінках цих праць і 
стало метою нашого дослідження. 

Софія Русова (уроджена Ліндфорс; 18 лютого 1856, Олешня, Чернігівська 
губернія – 5 лютого 1940, Прага) – український педагог, прозаїк, літературознавець і 
громадська діячка, одна з піонерок українського жіночого руху, опублікувала на 
сторінках журналу «Украинская жизнь» статтю «К 40-летию юбилею Юго-западного 
Отдела Императорского Географического Общества», де відзначила те, що ПЗВ РГТ 
залишив про себе світлу пам’ять і період його існування був яскравою сторінкою в 
історії культурного розвитку Південної Русі. І хоч в ньому були люди різних станів, їх 
всіх об’єднувало бажання  вивчення рідного краю, бажання внести в це вивчення 
якнайбільше об’єктивності й правди. Вона подала список понад 160-ти діячів ПЗВ 
РГТ, які сплачували членські внески, спираючись на «квитанційну книжку Відділу». 
Серед них такі відомі постаті громадських діячів на терені української науки, як 
В. Антонович, А. Русов, Н. Лисенко, В. Беренштам, В. Петров, А. Лазаревський, 
А. Кистяковський, П. Чубинський, П. Житецький, Н. Білозерський, І. Левицький, 
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Н. Милорадович, Н. Антіохов-Вербицький, М. Старицький, С. Нос, В. Науменко, 
А. Маркевич, Стебницький, М. Драгоманов, В. Тарновський, В. Семиренко, А. Кониський, 
А. Домантович, Я. Новицький, Б.Познанський та ін. Також називає таких меценатів, як 
граф Милорадович, граф Кочубей, князь Голицин, князь Куракин; гг. Тарновський, 
Алферов, Терещенко, Ханенко та ін. Виділяє І. Манжуру, Я. Новицького, П. Литвинову як 
найактивніших збирачів фольклору. 

Серед членів ПЗВРГТ, які подає С. Русова, варто також звернути увагу на 
маловідомі постаті, які працювали задля поступу української фольклористики. Це 
Митрофан Васильович Симашкевич (1845, с. Голодьки Літинського повіту 
Подільської губ. – 28.07.1902, м. Новочеркаськ) – вчений-історик, дослідник історії 
Поділля, один із фундаторів наукового поділезнавства, церковний і культурно-
освітній діяч. Збирав фольклорно-етнографічні матеріали до історії сіл Літинського 
повіту Подільської губернії. Був обраний дійсним членом Південно-Західного відділу 
Імператорського Російського географічного товариства 6 березня 1873 року. 

Заслуговує пошанування діяльність Якова Григоровича Демченка 
(08(20).10.1842, с. Деньги, нині Золотоніського району Черкаської обл. – 
02(15).02.1912, с. Василівка, нині Онуфріївського району Кіровоградської області, 
похований у Києві на Аскольдовій могилі) – українського громадського діяча, члена 
ПЗВРГТ, фольклориста, публіциста, сина видатного юриста Григорія Демченка. 
Навчався в університеті св. Володимира у Києві (1864–68). Понад 20 р. служив 
мировим суддею в м. Чигирин (нині Черкаської обл.). Підтримував зв’язки з Київською 
громадою, допомагав коштами журналу «Киевская старина». Записав на Полтавщині 
понад 1,5 тис. пісень, зокрема про Нечая, Морозенка та Харка, багато приказок і 
анекдотів, народних повір’їв. Автор брошур «Шевченко і патріоти» та «Зведення 
наклепу на Шевченка деякими “патріотами”» (обидві – 1910). 

Серед членів ПЗВРГТ виділяється також постать Григорія Антоновича 
Залюбовського (1836–10 (22) січня 1898, Катеринослав, нині Дніпропетровськ) – 
українського етнографа, фольклориста, етнолінгвіста, громадського діяча, 
письменника, члена ПЗВРГТ. Г. Залюбовський – перший фольклорист 
Катеринославщини. Як фольклорист і етнограф розпочав свою діяльність ще в 
студентські роки (1861–1862) і не залишав улюбленої справи до кінця життя. Свою 
збирацьку роботу проводив переважно в межах Новомосковського та Павлоградського 
повітів. Судова служба ставала йому у великій пригоді. Будучи слідчим та членом 
суду, допитуючи звинувачених та свідків, він підмічав кожне нове, не чуване досі слово 
і записував його на окремій картці. Намагався робити це непомітно для 
співрозмовника, записував цілі фрази, щоб занотоване слово було зрозумілішим. 
Жодне з фольклористичних видань того часу не обходилося без участі 
Г. Залюбовського, хоч зібраних воєдино своїх власних фольклорних записів так і не 
видав. Усі вони розпорошені по різних збірках різних авторів, де ім’я самого 
Г. Залюбовського не завжди й згадується. Був обраний членом Південно-Західного 
відділу Імператорського Російського географічного товариства (Петербург: 1869–
1870; Київ: 1873–1876). Записані Г. Залюбовським українські народні казки, пісні, 
легенди, прислів’я, приказки, загадки, ігри, лексичний матеріал увійшли до збірника 
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М. Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше» (1864; більше 700 одиниць, 
зібраних в одному Новомосковському повіті), семитомного видання «Трудов 
этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край» П. Чубинського 
(1872–1879), І-го тому «Исторических песен малорусского народа» (1874), 
підготовленого М. Драгомановим та В. Антоновичем, «Южнорусского словаря» 
К.Шейковського, «Читанки» Т.Хуторного, чотиритомного «Словаря української мови» 
(1907–1909) Б. Грінченка. Ненадрукованими залишилися праці «История Малороссии 
с 1320 по 1640 гг.», «Исторические заметки по заселению Екатеринославского 
уезда» та ін. 

Помер у 1898 р. Похований у Катеринославі. Також мало кому відома 
громадська діяльність українського письменника Івана Семеновича Нечуй-
Левицького (13 (25) листопада 1838, Стеблів – 2 (15) квітня 1918, Київ), який також 
був членом ПЗВРГТ. Народився 25 листопада 1838 р. в м. Стеблеві Київської губ. 
Канівського повіту (нині – Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район). Змалку 
цікавився звичаями і побутом селян, пізнавав скарби українського фольклору та 
поезії Шевченка, що згодом яскраво відбилося в його творчості. Свої погляди на 
народну творчість Нечуй-Левицький виклав у праці «Світогляд українського народу 
від давнини до сучасності» (1868), яка й нині є корисним дослідженням у галузі 
української міфології. За півстоліття творчої діяльності І. Нечуй-Левицький написав 
понад п'ятдесят високохудожніх романів, повістей, оповідань, п’єс, казок, 
нарисів,гуморесок, літературно-критичних статей. 

Спираючись на архівні матеріали, С. Русова намагається з’ясувати причини 
закриття ПЗВ РГТ. Вона пише, що «направление Отдела показалось администрации 
(т.-е. через очки г.Юзефовича) украинофильским» [УЖ, 1913, №11, с. 38]. «Каким же 
оно могло быть, раз Отдел создался для изучения Украины, хотя бы она называлась 
Юго-западным краем или губерниями Киевской, Волынской, Подольской? Только 
любя эту территорию Украины и населяющее её украинское население, можно 
отдавать всё своё время и силы на ея изучение, на выяснение условий ея жизни. 
Только «украинофилы», начиная от Метлинскаго, Максимовича и др., любя свою 
родную песню, могли собрать такие роскошные сборники народных песен, находить 
для них правильное толкование, изучать мельчайшия подробности быта. Такия 
работы накапливают материал для понимания жизни всего человечества, вот 
почему они ценятся наукой» [УЖ,1913, №11, с. 38], – робить висновок дослідниця. 

О. Грушевський у статті «Из жизни киевского украинского кружка» 
(«Украинская жизнь», 1915, №11–12) наголошував на важливій ролі молодих 
громадських діячів в діяльності ПЗВРГТ, які після закінчення університету 
намагалися якнайшвидше взятися за наукову роботу по вивченню рідної України. 
«Если пересмотреть научные исторические и этнографические сборники, вышедшие 
в Киеве в начале 1870-х годов, то легко заметить постоянную помощь молодёжи, 
собиравшей этнографические и исторические материалы и участвовавшей в 
подготовительной работе» [УЖ, 1915, с. 33], – зазначав О.Грушевський. 

Участь і співпраця молоді проглядається в збірниках І.Рудченка, В. Антоновича 
і М. Драгоманова, в «Правах» О. Кістяківського. Діячі ПЗВРГТ не тільки прагнули 
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розширити свою власну наукову діяльність, а вважали важливою і невідкладною 
справою збільшити коло співробітників, залучити до Відділу місцевих працівників, 
священиків, учителів, лікарів. Своїм завданням вони вважали вивчення етнографії 
всього українського народу. Тому приділялась увага як співробітникам-
кореспондентам із східної України, так і з Галичини, Буковини і Угорщини. Так було 
залучено до співпраці письменника О. Федьковича, студента Купчанка та ін. «В 
киевском научном кружке с увлечением занимались этнографическими изысканиями, 
не только думая о расширении запаса этнографических материалов, но и ожидая 
новых открытий, просвета в далёкую темную старину украинского народа» [УЖ, 
1913, с. 37], – зазначав О. Грушевський. 

Таким чином статті С. Русової і О. Грушевського про ПЗВРГТ розкривають 
реальну картину його створення і діяльності, подають детальні відомості про членів 
Відділу. Дослідники скрупульозно проаналізували роботу Відділу, його опубліковані 
праці й архівні матеріали, визначили причини його передчасного закриття. Дані 
дослідження на сьогодні являються важливим джерелом для вивчення діяльності 
ПЗВРГТ, без яких не може обійтись дослідник історії фольклористики. 
 
 

Мойсеєнко Валентин Станіславович,  
методист народної творчості  

відділу культури Бородянської РДА, Бородянка, Україна 
 

СВАРГА (СВАСТЯ) – ВІЧНИЙ СИМВОЛ БУТТЯ 
 
У дослідженні простежується ґенеза символу овальної і прямокутної сварги на 

теренах сучасної України, її популярність в прикладному народному мистецтві та 
обґрунтовується потреба у офіційному визнанні термінів «сварга-свастя». 

Згідно електронного словника санскриту сва́стика символізує хрест з 

загнутими під прямим кутом кінцями («卐» чи «卍», санскр. ःव ःतक от ःव ःत), що 

обертається в обидві сторони, а слово свасті – привітання, побажання щастя (від स,ु 

су – «добро, благо» та अ ःत, асти – «є, бути») [1]. 

У Західній Україні до сьогодні побутує аналогічний термін свастя чи щастя, який 
графічно зображується у вигляді класичної (прямокутної) чи овальної свастики з різною 
кількістю променів. Проте, народні майстри і майстрині (писанкарки, гончарі, 
вишивальниці) з інших регіонів України називають його – сварга. Сварґа (санскрит. ःवग, 

Svarga, Swarga) – набір небесних світів, розташованих на вершині гори Меру, куди 
можуть потрапити лише обрані [1]. Згідно слов’янської міфології Сварга є сонячною 
дочкою батька небесного вогню Сварога. Про це згадує середньовічний латинський 
словник чеських глосів «Mater Verborum» (Мати Слів), в якому давньочеське 
(давньослов’янське) ім'я Сварог перекладається, як Зодіак. Щодо терміну «свастика» то 
він став модним на теренах України серед аристократії і інтелігенції лише після 
публікації в Російській імперії в 1900 році праці Олени Блаватської «Таємна доктрина». 
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Хоча в словниках української мови обидва терміни-синоніми сварга та свастя 
відсутні, є очевидним, що вони безперервно вживаються на теренах сучасної України 
щонайменше останні 3,5 тис. років. Бо саме в середині ІІ тис. до н.е. племена зрубної 
археологічної спільноти (індоарії) принесли ці назви з теренів сучасної України до 
Північної  Індії, де вони витіснили зі вжитку місцеві. 

Дво і більше променева спіраль в розрізі виглядає як сварга. Ця форма 
організації матерії відіграє фундаментальну роль у мікро і макро світах. Зокрема, 
такий вигляд має ряд ланцюжків ДНК-РНК (мал. 1), туманності, так звані «чорні діри» 
(в них за підрахунками вчених сконцентровано майже 80% матерії Всесвіту), 
більшість галактик, включно з Чумацьким Шляхом [3], (мал. 2-3). 

 

       
 

 

Мал. 1-3. Вгорі зліва схема подвійного ланцюжка ДНК-РНК. Вгорі справа схема 
поглинання чорною дірою зірки. Внизу – зображення галактики. 

Іншими словами спіраль-сварга є базисною чи фрактальною формою 
організації матерії у Всесвіті. Незрозуміло яким чином, але на рівні колективної 
підсвідомості про це добре знали жерці і гончари трипільсько-кукутенської культурно-
історичної спільності. Вони масово прикрашали свою ритуальну кераміку 
найрізноманітнішими овальними сваргами від дво до багатопроменевих [3, 28-415 ], 
(мал. 4-5). 
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Мал. 4-5. Проекції зображень на трипільському ритуальному посуді.  

При цьому класична чотирьохпроменева прямокутна сварга (свастика) 
з’являється на трипільській кераміці в часи її розквіту під впливом контактів з більш 
південними культурами. В результаті обидва її різновиди - овальна та прямокутна 
сварги настільки глибоко увійшов до народної культури, що прикрасили 
найвідоміший храм України – Софію Київську [3], (мал. 6-7). 

        

Мал. 6-7. Мозаїчні зображення прямокутної та овальної сварги. Софія 
Київська, поч. ХІ ст.  

Варто відзначити, що українська традиційна орнаментика є однією з 
найбагатших у світі. Це пояснюється тим, що прославлена мальована кераміка,  
орнаментована найрізноманітнішими символами, протягом двох тисяч років 
розповсюджувалася Євразією. Після одомашнення коня і появи кінних номад терени 
сучасної України перетворилися на своєрідний «прохідний двір» між Азією і Європою. 
В результаті вказаного українська народна культура стала носієм збірної та 
найбагатшої в Євразії, так званої «геометричної орнаментики» на традиційному одязі 
(насамперед вишиванках), писанках, виробах з глини та дерева. Тому аналогічні 
українським символи легко відшукати на традиційному одязі і народних виробах 
більшості країн Європи, Центральної і Північної Азії. 

Отже, останнім часом ми є свідками відродження символу сварги-свасті на 
вишиванках, писанках, кераміці та інших виробах народних майстрів. Тому настав 
час нарешті включити ці прадавні слова-синоніми до словників української мови. 
Адже нерозумно через мертвонароджені ідеологічні догмати давно не існуючої 
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імперії позбавляти свій народ символу щастя. Крім того, гріх не використати 
багатство народної традиційної орнаментики для поглиблення дружби і 
співробітництва з народами Євразії, які шанують спільні з українськими символи. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ І ТВОРЧА ІНІЦІАТИВА В ДИНАМІЦІ 
РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

 
Вже чіткіше ми усвідомлюємо, що ХХІ століття характеризується посиленою 

увагою до різноманітних процесів формування духовного світу особистості, 
національної ментальності. Особливу увагу серед цих процесів привертають 
культурологічні цінності як центральні субстанції людського суспільства. 

Основними напрямками розвитку вітчизняної національної культури, які 
обумовлені подіями сьогодення є: по-перше інтенсифікація процесів духовного та 
національного відродження; по-друге, посилення та поширення загальноісторичного 
процесу глобалізації культурно-освітнього простору [3]. 

На сьогоднішній день важко віднайти інше поняття, котре мало б стільки 
відтінків смислу і вживалось так часто, як культура. Виходячи з філософського-
підходу до духовності під цим терміном ми розуміємо відображення сплаву духовно 
розвинутих почуттів, що народжуються при переживанні морально засвоєних 
цінностей. Багато вчених покладають великі сподівання на мистецтво, яке, в кращих 
своїх зразках, як ніщо інше, здатне безпосередньо передати відчуття гармонії, добра 
і краси. 

Однією з виразних ознак кризового стану сучасної культури часто називають 
стрімке падіння в суспільстві інтересу до мистецтва як до джерела пізнавальної та 
естетичної інформації. Насправді причини помітного згасання: інтересу до мистецтва 
з боку молодого покоління мають, на мій погляд, значно складнішу природу. 
Сьогодні, через підвищення інтенсивності й збільшення тривалості робочого дня 
(маємо на увазі і тих, хто працює, навчається, і особливо тих, хто водночас і працює, 
і навчається), основна мета проведення дозвілля пов’язуєтьс , передусім, з 
елементарним відпочинком, релаксацією, а не з посиленим самовдосконаленням та 
саморозвитком. Читання серйозної літератури, перегляд змістовних фільмів та 
театральних вистав, відвідування мистецьких виставок та вернісажів вимагає 
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напруженої праці розуму, самостійної роботи над собою і, не в останню чергу, часу, 
якого так бракує у сучасному темпі життя. Тоді постає проблема вибору чи обрати 
книжку, проте не надто складну, а читання перетворити на супутнє заняття, яке не 
повинно потребувати ані особливих зусиль, ані особливої роботи розуму та уяви; чи 
надати перевагу телебаченню, відео: жодних зусиль і принагідне задоволення 
інформаційних (а якщо пощастить, то й естетичних) потреб. 

Протистояння «телебачення-книга» виникло не вчора. Згадаймо, колеги. Ще в 
середині 60-х років XX минулого століття воно було предметом бурхливого 
обговорення у колах фахівців. Тоді, нагадаю, відомий французький вчений Р.Ескарні 
виділив три типи взаємовідносин між аудіовізуальною та книжковою культурою у 
суспільстві. Перший він назвав європейським, пов’язуючи його з абсолютним 
переважанням елітарної «книжкової» культури над популярною «аудіовізуальною». 
Другий – визначив як американський, такий, що характеризується помітною 
перевагою телебачення, хоч у ньому потужно представлено й книжкове виробництво. 
Третій тип стосунків, поширений, на думку вченого, переважно в країнах, що 
розвиваються, передбачав домінування телебачення над книжкою. Якщо сценарій 
розвитку подій в Україні найближчим часом не зміниться, ми з країни «європейського-
типу» можемо стрімко переміститися до групи держав з протилежним розташуванням 
пріоритетів, які часто називають «відсталими». 

Особливої гостроти окресленій позиції надає сьогодні підсилення її такими 
потужними суперниками «книжкової культури», як «нові медіа». З появою Інтернету, 
мультимедійних засобів комунікації, електронних книжок (які від традиційної книжки 
успадкували хіба що ключове слово для термінування) дедалі частіше ставиться під 
сумнів здатність друкованих видань задовольнити інформаційні потреби суспільства, 
існує думка, що, можливо, час традиційній книжці поступитися місцем новочасним 
виявам технократичної революції у системі масових комунікацій. На наш погляд 
такий стан речей спричинено повною функціональною неспроможністю книжки, яка 
сьогодні зі своєю нібито простою організацією стає вже мало не анахронізмом і 
доживає останні дні. Читання ж як спосіб трансляції інформації, не витримує 
суперництва із сучасними надпотужними аудіовізуальними комунікаційним каналами. 

Песимістичні прогнози щодо втрати книжкою її функціональної «міці», щодо 
сумного майбутнього книжки, бодай близького, при уважному аналізі видаються 
дещо передчасними. Підстави для все ж таки оптимістичних сподівань дає сама 
книга. Адже зв’язки людини з книжковою продукцією багатопланові і досить складні. 
Вони не обмежуються лише матеріальною зацікавленістю. При спілкуванні людини з 
художнім словом радіюються такі глибинні шари свідомості й підсвідомості, 
розгортаються такі складні ланцюжки зв’язків та опосередкувань, які не піддаються 
аналізу навіть з боку науки. Книжка як геніальний витвір людства виступає ніби 
природнім продовженням людини (і дорослої, і дитини, максимально наближеної до 
неї як предмет – «товаришем», що дарує радість інтимного, особистого духовного 
спілкування зі словом, із мистецтвом його графічної інтерпретації. Тому намагання 
повністю замінити традиційну книгу в усій її олюдненій значущості «технікою» 
означає змінити природу самої людини. Молодь, яка логікою життя призначена бути 
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новатором, у пошуках нового і незвіданого природно звертатиметься до новочасних 
джерел пізнання, по-молодечому відкидаючи і заперечуючи традиційні підходи [1, 4]. 

Серед усіх видів масового мистецтва комерційний фактор найяскравіше 
виявляється у кіно. На відміну від літератури, живопису, музики кінематографічне 
виробництво вимагає значних капіталовкладень на всіх етапах. Тому і розвиток 
кіномистецтва в цілому буде незрозумілим без врахування ринкової кон’юнктури. Так, 
виникнення такого специфічного маскультурного жанру, як відеокліп пояснюється не 
так художньою логікою розвитку музики або кіно, як пошуками великими 
корпораціями нових засобів просування своєї продукції на ринок. 

Дещо краще виглядає ситуація в українській літературі. В останні роки досить 
помітною є тенденція до оновлення естетичних принципів романного епосу в 
українській літературі, що зумовлена багатьма соціально-психологічними чинниками. 
Серед них – гострота і різноманітність морально-естетичних проблем, динамічність 
суспільної та індивідуальної свідомості, зрештою, проблема збереження 
індивідуальності у масовому суспільстві, подолання «відчуженості», уміння находити 
втрачені смисли та знакові символи існування. 

Визначальна роль у розширенні тематичної та жанрово-стильової палітри 
сучасної української прози належить зростанню філософсько-інтелектуального 
потенціалу літератури, який не мислиться, приміром, без оригінальної постаті 
Валерія Шевчука – одного з найцікавіших письменників сучасності. Чи Юрія 
Щербака... Це творці нового для української літератури типу роману – прозового 
твору філософського насичення, який органічно синтезує філософські віяння 
(зокрема, сковородинські) і глибинні пласти українського фольклору та міфології. 

Заслуговує на увагу і театральне мистецтво. На прикладі творчої спадщини 
Леся Курбаса ми можемо говорити про те, що головним мірилом у театрі була і є 
Людина та її віковічний пошук духовності. Курбасівський театр надає роздумам про 
людину відчуття «вічного», одночасно високого й профанного, серйозного і 
балаганного, з можливістю перетлумачити буденне через кристал фантастичного 
(розширю театральний фон прикладами з життя столичних театрів та аналізом 
вистав Десятого фестивалю «…» в м. Миколаєві (1–9 жовтня 2016 року). 

Сьогодні духовність відроджується й через музичні жанри. Жвавий інтерес 
слухачів викликає українська духовна музика, яка не тільки виконується в концертах, 
але й стає зразком для сучасних композиторів. Надзвичайне мелодійне багатство, 
кантилена, що йде від чистої душі і глибокого розуміння кожного слова, є наріжним 
каменем стилю вокально-хорової, співацької школи України. Молитва, як стан душі, 
неминуче змінює саму людину, накладаючи особливий відбиток на всю її творчість, 
підносячи її до вершин одухотвореності. Вона суттєво впливає на тембр, звук голосу, 
надаючи йому благородства і вишуканості. Саме тут слід шукати джерела, 
притаманні українському народові, їх співучості, рідкісного мелодизму, свободи 
вокалізації, природності звуковідтворення. 

Сьогодні нам доводиться спостерігати за молодіжним бунтом, що призвів до 
виникнення специфічного мистецтва, орієнтованого саме на молоде покоління. Кращі 
здобутки молодіжної субкультури давно вже визнані класикою. Молодих людей не 
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треба заохочувати переглядати молодіжні стрічки, навіть, якщо вони піднімають 
серйозні проблеми та використовують складну художню мову. Проблема полягає у 
іншому – експлуатуючи винаходи молодіжної субкультури, її специфічну мову, 
необхідно визначити місце масової культури у свідомості молодої людини. Вона є 
однією з найбільш «розкручених» та високоприбуткових індустрій соціальних послуг. 

На тлі очевидного згасання традицій народного фольклорного мистецтва у 
художній культурі, в цілому, намітилась тенденція зміни принципу її внутрішньої 
диференціації від соціально обумовлених жанрів до ієрархії рівнів комерційної 
рентабельності тих чи інших художніх феноменів. У розвинених країнах Заходу місце 
масової культури чітко визначене – там ніхто не буде висувати голлівудський 
бойовик на премію «Оскар» або представляти його у конкурсній програмі Каннського 
кінофестивалю. Споживач масової культури на Заході добре усвідомлює, що він 
споживає не якісне мистецтво, але при цьому в нього є можливість обирати – чи 
дивитися йому бойовик по комерційному телебаченню, чи переглянути фільм, який 
пропонують мистецькі та освітні канали. На жаль, український глядач позбавлений 
можливості вибору, адже високохудожнє кіно – велика рідкість на українських 
телеканалах або у кінотеатрах. 

Таким чином, дедалі очевиднішим сьогодні стає те, що духовне відродження 
потребує зусиль держави та суспільства які здатні вирішити нагальні проблеми в 
«оздоровленні» нашого життя. І основна роль у цьому належить мистецтву, яке 
всебічно розвиває людську особистість у якій би сфері не проходила її діяльність. 
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Олійник Наталія Петрівна,  

аспірант ХДАК, Харків, Україна 
 

ОБРЯД «ВОДІННЯ КОЗЛА»: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ 
 
Обряди, які побутували на певній території будь-якого регіону і не зустрічалися 

на інших теренах етнічної території, науковцями прийнято вважати локальними. До 
таких обрядів на Слобожанщині можна віднести обряд «Водіння козла». Обряд є 
дещо тривалим у часі. Розпочинали його на Масляному тижні, а могли закінчити 
напередодні Великодня.  
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Прямого визначення цього обряду від інформантів не зафіксовано, крім назви 
«водити козла». У с. Яковенковому Балаклійського району Харківщини інформанти 
казали, треба «співати козла». Дослідники П. В. Іванов називає дію свято «козла», 
М.О. Дікарьов вказує на «водіння козла», аналізуючи тексти, Т.О. Агапкіна вказує на 
традицію «водити козла», Л.І. Новикова публікує пісенні тексти як «весняне водіння 
козла», В.М. Осадча називає обряд водіння козла «весняним танком», бо тип наспіву 
збігається з веснянками, М.О. Семенова називає обряд «водіння козла».  

У контексті нашого дослідження використовуватимемо термін «Обряд «Водити 
козла»». Це пов’язано з тим, що обряд включає не лише танок, як частину 
обрядового дійства, але й цілий комплекс дій: обрядовий спів, рядження, гуртову 
ходу вулицями села та околицею, пригощання молоді, обрядове «знищення» 
атрибута чи дійової особи.  

Рядження «козлом», так само, як і рядження «козою» на Різдвяні святки, несло 
в собі аграрно-виробничу магію. Цей період знаменується віруваннями селянина, що 
весна принесе добробут його родині і буде оберегом від небажаних і негативних сил, 
які також активізують свої дії навесні. 

Із рядженим персонажем – «козлом» і обрядовим співом учасники дійства 
рухалися вулицями села. На парубка, який виконував роль «козла», одягали 
вивернутий вовною наверх кожух, обмотували соломою, чіпляли справжні ріжки, 
хвіст, змайстрований із різних ганчірок, маску. У селі Мечниковому Дворічанського 
району на Харківщині роль «козла» виконувала гілка дуба, яку зрубували і 
обкручували соломою.  

Під час обходу будинків, кожен господар уважав за обов’язок пригостити 
співаків чимось смачним. Після цього йшли за околицю на гірку. Там гілку 
встромляли у сніг, підпалювали і перестрибували через неї. Якщо роль «козла» 
виконував юнак, то його зі сміхом скидали зі снігової гірки. Сміх був обов’язковим 
майже в усіх обрядах календарного циклу. В.Я. Пропп вважав, що обрядовий сміх 
пробуджував і зміцнював життєві сили.  

За традицією, по закінченні свята, всі ряджені персонажі, антропоморфні фігури, 
рослинні атрибути календарно-обрядових свят (Маринонька на Купала, колодка на 
Масляну...) підлягали ритуальному «знищенню». З людей, які виконували відповідні ролі 
знімали ритуальний одяг, скидали з гірки, неживі істоти, зелень розривали, 
розламували, розкидали, спалювали, топили у водоймі, здійснювали похоронний обряд. 
Завершенням і підведенням підсумків обрядової дії була загальна трапеза. 

У весняно-літньому календарному комплексі обрядові пісні виконували 
дівчата. Вважалося, що саме в їх виконанні обрядові співи несли магічну, оберегову 
та вегетативну силу, що сприяло пробудженню й відродженню природи після довгої 
та суворої зими. 

Слід зазначити, що обрядові дії, співи, сміх, рядження були притаманні 
традиційній культурі етнічних українців. Виконання різноманітних апотропеїчних дій 
сприяло відвертанню злих духів і всіляких негараздів від мешканців конкретного 
осередку. З часом апотропеїчні дії втрачають свою актуальність і переходять до 
ланки дитячих розваг. 
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Обряди, які виконувалися колективно, а не в родинному колі, з 
індустріалізацією суспільства швидко почали зникати. Подібне відбулося із весняним 
циклом обрядових дій. 

Весняний обряд «Водіння козла» зафіксовано лише на теренах Харківщини 
(Балаклійський, Дворічанський, Зміївський, Ізюмський, Краснокутський Куп’янський, 
Чугуївський, Шевченківський) та у деяких районах (Борисівський, Шебекинський)  
Бєлгородської області, де проживають етнічні українці. Обряд є своєрідним і 
відповідає локальним особливостям конкретного регіону. На жаль, наприкінці 
ХХ століття обрядодія існувала тільки в пасивній пам’яті інформантів та у 
фольклорно-етнографічних публікаціях П.В. Іванова і М.О. Дікарьова. Завдяки 
фольклористам та етнологам Харкова Г.В. Лук’янець, Л.І. Новиковій, В.М. Осадчій, 
М. О. Семеновій та ін. наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття обряд було 
реконструйовано та заново відроджено. На сучасному етапі його виконують дитячі, 
студентські фольклористичні колективи Харківщини та дослідницько-виконавський 
гурт «Муравський шлях» Харківського обласного організаційно-методичного Центру 
культури і мистецтва. Це є певним кроком до збереження нематеріальної культурної 
спадщини Слобожанщини та України в цілому. 

У зв’язку із викладеним вище, можна зробити висновки, що обряд «Водіння козла» 
являє собою комплекс обрядодій, який включає: пісню, танок, рядження, гуртову ходу тощо. 
Важливо зазначити, що побутування цього обряду локалізовано на території історичної 
Харківщини, а саме в Балаклійському, Дворічанському, Зміївському, Ізюмському, 
Краснокутському Куп’янському, Чугуївському, Шевченківському та Борисівському і 
Шебекинському районах Бєлгородської області, де проживають етнічні українці. 

Завдяки зусиллям дослідників і науковців Харківщини обряд «Водіння козла» 
вдалося відродити. Із кінця ХХ століття його активно репрезентують на різноманітних 
культурно-мистецьких заходах і сценічних майданчиках фольклористичні гурти, що є 
своєрідною окрасою Слобожанщини.  
 
 

Паливода Таміла Володимирівна,  
головний спеціаліст – юрист-консульт відділу  

нормативно-правової роботи та правової експертизи  
Управління правового забезпечення МКУ, Київ, Україна 

 
ВІДРОДЖЕННЯ ЗАБУТИХ ПАМ’ЯТОК  
АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ У XXI СТОЛІТТІ 

 
В умовах глобалізації та інтеграції до європейської спільноти для України 

одним із ключових питань має постати розвиток і збереження багатогранної культури 
мови, етики, естетики, відродження забутих пам’яток архітектури, ансамблів садово-
паркових насаджень тощо. 

Аналізуючи актуальні питання акцентуємо увагу на забутих пам’ятках 
архітектури, що розташовані по всій території України від Сходу до Заходу, від 
Півночі до Півдня, які навіть у занедбаному стані вражають своєю величчю і красою, 
а саме – забутих храмах України. 
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Загальновідомим є той факт, що у радянський період для низки храмів, 
костелів, монастирів руйнівним було використання будівель під складські 
приміщення (цементу, брухту тощо). 

Із здобуттям незалежності України на початку 90-х років минулого століття 
багато храмів було реставровано, відновлено як за державні кошти, так і за кошти 
громади та діаспори. Проте на даний час залишаються покинуті і забуті перлини 
світової архітектури, які з кожним роком втрачають красу і «плачуть» від людської 
байдужості. Доцільно зазначити, що ті пам’ятки архітектури, які знаходяться під 
пильним контролем держави, зберігаються і охороняються законом. Однак, потрібно 
вжити певних заходів з метою сприяння відродженню забутих і покинутих храмів 
України, зокрема: 

1. Розробка державної програми щодо єдиної прозорої інформаційної бази 
даних, в яку будуть занесені всі пам’ятки архітектури України, в т.ч. храми, 
незалежно від державної, комунальної власності чи утримання їх сільськими 
громадами. 

Дана інформаційна база сприятиме державному контролю за недопущенням 
руйнування пам’яток архітектури світового і місцевого значення та можливості 
зовнішнього фінансування, інвестування, меценатства. Бо Україна багата не тільки 
талановитими, освіченими і працьовитими людьми, родючими землями, науково-
практичними досягненнями, але і такими скарбами, як храми, палаци, замки, що є 
«живими» свідками тисячолітньої світової історії. 

2. Розробка державної програми для студентів, волонтерів, науковців, 
іноземних інвесторів у вигляді напрямку: «Обери для себе пам’ятку архітектури – 
відроди, збережи, поділись досвідом із світовою спільнотою». 

Суть даної програми полягає у сприянні набуттю досвіду для студентів, 
науковців, пізнання історії для школярів, а також одержання державних пільг для 
іноземних інвесторів тощо. 

3. Розробка державної програми щодо сприяння внесенню частки корисності 
від громадян, що тимчасово не працюють і отримують допомогу по безробіттю. 

Розрахунок відведеного часу для так званих «громадських робіт» з 
відновлення пам’ятки архітектури свого краю сприятиме розвитку і буде прикладом 
патріотизму. 

Отже, розробка державної програми щодо відродження забутих і покинутих 
пам’яток архітектури України в т.ч. храмів, монастирів, костелів, церков потребує 
тривалого часу, тому для початку, можливо через соціальні мережі, через науково-
практичні конференції, інформувати суспільство, що сприятиме відродженню хоча б 
одного із скарбів архітектури, що знаходяться на території України. 

 
 

Петрова Ірина Владиславівна,  
доктор культурології, професор, завідувач кафедри  

культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ, Київ, Україна 
 

ТРАДИЦІЇ АНТИЧНОГО ДОЗВІЛЛЯ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ 
 

У центрі української духовної та культурної історії XVIII–XIX ст. – постать 
Сковороди (1722–1794), «кревного сина свого народу» [Чижевський, С. 207], вплив 
думок якого позначився на формуванні дозвілля як культурного феномену в Україні. 
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Система філософських поглядів Сковороди заклала міцні підвалини у фундамент 
становлення національної моделі дозвілля, а сам мислитель започаткував в 
українській науковій школі дозвіллєзнавства деякі визначальні його засади. 

Чижевський Д., осмислюючи філософію Сковороди як серцевину української 
інтелектуальної традиції, підкреслює, що, думка про «обоження», заховану поетом 
під символічними образами, гіперболами й алегоріями, є закономірним висновком із 
цілісної системи думок Сковороди: «Коли «дійсна», «внутрішня» людина є «своєму 
батькові силою та єством рівна», то відсіль випливає основне етичне завдання 
людини – досягнути стану, де б дійсна людина звільнювалася від своєї зовнішності 
та стала рівна «своєму батькові», Богові, – це є шлях обоження» [2, 163]. 

Зазначимо що, через західноєвропейську культуру, Сковорода зв’язаний із 
античністю, що для Росії, яка у XVIII ст. фактично не мала спільних культурних традицій 
з Україною, не відіграє ніякої суттєвої ролі. Значима роль західних елементів в 
духовному світі Сковороди не відображається в аналогічних російських відгуках. До 
того ж, західні впливи в Росії є, здебільшого, просвітницькими – матеріалістичними й 
позитивістськими, які для Сковороди неприйнятні. Та й сама «просвіченість» не була 
в Україні ніколи такою сильною й повновладною як у Росії [2, 201]. 

От і міркування Сковороди про «обоження» перегукуються із Платонівськими 
думками про «вподоблення» Богові. Людина, маючи в своєму єстві божественне 
зерно й спрямовуючи свої дії на вільне його розкриття, повинна дотримуватись, на 
думку Сковороди, шляху «пасивної активності» («Чому тепер непокоїтись?», 
«дЂльнЂе тЂм, чЂм празднЂе»; «Остав всЂ дЂла»; «что... есть лучше, если не то, 
что спокойнЂе»), а найбільша руйнація людини - в її активізації («И что блаженнЂе, 
как в толикой достигти душевной мир, чтоб уподобитись шару, кой всіо однаков, куда 
ни покоти») [1]. Основоположний пафос відношення до світу, потяг до внутрішнього 
віддалення й душевної замкненості, унаочнюється у надгробному написі «Мір ловил 
меня, но не поймал». 

Оскільки основним покликанням етичної чинності є «згода з Богом», 
Сковородою наголошується на пріоритетності пасивності «зовнішньої людини», воля 
якої має зникнути і заспокоїтися. Ця думка висловлюється через сприйняття 
Сковородою понять «спокою», «миру та «суботи». «Будь же мнЂ тепер мир в силЂ 
твоей и спокойство! Будь же мнЂ тепер суббота благословенная»; «Ах покой 
душевный! Коль ты рЂдок, коль дорог!». Що ж є вінцем людського життя? «Плоди 
блаженного життя є радість, радісність, насолода. А корінь їх є спокій серця»; 
символами спокою й миру – світло, радість, рай, «усі приємні ймення в Біблії… усі 
визначують цей блаженний мир» [1]. Як бачимо, думки Г.Сковороди співзвучні 
словам Аристотеля про те, що головною метою та завданням дозвілля є досягнення 
блаженства і щастя «дозвілля, мабуть, уже в самому собі має і насолоду, й 
блаженство» (Політика, VIII, 1338а). 

Дозвілля у Сковороди можливе лише як «згода з Богом», за якої особа 
«святкує»: «коли ми дійшли до суботи, то можемо звільнити бодай від половини 
тяжких трудів, коли не нашого осла, то хоч нашу душу». Сковорода звертається до 
Христа: 

Лежиш во гробЂ, празднуеш субботу, 
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по трудах тяжких, по кровавом поту… 
Сыне Давидов, Лазаря воззвавый 
из мудростей земных до небесной славы, 
убій тЂлесну и во мнЂ работу! 
Даждь мнЂ с тобою праздновать суботу… [1]. 
Водночас, на шляху людини до божественного буття – численна кількість 

перешкод («О влеслива сирено океану! бідна душа, затримана твоїм співом – хоче 
заснути на шляху, не досягнувши берега»); світських зваб і принад («Світ носить 
лише суєтну машкару («лице») віри, а насправді є «Ад! Отрута! Тління!»), завдяки 
яким збурюються неспокій, незадоволення, непевність.  

«Не робити» означає у Сковороди не приділяти уваги нічому зовнішньому, бо 
ж справжньою свободою є свобода внутрішня – цвіт життя людини: «немає 
корисніщої та важливіщої справи, як богомудро кермувати не зовнішньою, а 
внутрішньою душевною економією, себто пізнати себе та зробити лад у серці своїм». 

Ідеєю самопізнання та наукою про «внутрішню людину» Сковорода ніби 
відповідає Сократу (Сковорода: «Не можна ніяк пізнати Господа, не пізнавши самого 
себе»; Сократ: «Пізнай самого себе»). Щастя – це не зовнішність життєвих обставин, 
а духовна сутність людини, її «самість». Їхня спорідненість помітна й у сприйнятті 
дозвілля як засобу саморозвитку людини у земному світі, а головним покликанням 
людини на дозвіллі Сковорода, як і Сократ, вважає розсуди про легкість добра та про 
спокій як головну мету мудрого чоловіка, й засуджує смуток, печалі та нудьгу: «А 
народ скуку ни во что не ставит и к прогнанію сего непріятеля за чрезчур довольное 
оружіе почитает деньги, вино, сады, музыку, шутки, карты, проездки... О друг мой! Не 
ничто есть то, что возрастает в великое. Не почитай малым тое, что ведет за собою 
не мЂлкое. … Скука у древних христіанских писателей названа бЂсом унынія. Чего 
сія ожившая искра не дЂлает? Все в треск и мятеж обращает, вводит в душу все 
нечистых духов, ехиднино порожденіе» [1]. 

На відміну від старогрецьких мислителів, Сковорода розглядає обожнення та 
самоприниження (страждання Христове) як тотожні поняття, бо справжнє щастя  «у 
внутрішньому мирі нашого серця, а мир у згоді з Богом» [1], а волю як « и узы, и 
вереи, и лев поглотившій, и ад, и огнь, и червь, и плач, и скрежест» [1]. Християнські 
витоки сковородинської позиції про дозвілля простежуються й у визнанні таких 
чеснот людини як сумирність, бідність та самотність – як єдино правильні у 
богоподібному житті: «Втікай від слави, обіймай самотність, люби бідність, цілуй 
ціломудреність, дружи з терплячістю, оселися з сумирністю...» [1]. 

Основоположним, зважаючи на мету нашого дослідження, є розуміння 
Сковородою поняття «професія», яка для філософа є не працею або ж засобом 
заробітку, а, передусім, внутрішнім, похідним від Бога, покликанням людини, що й 
визначає людину як індивідуальність. Тому радикальній критиці піддається професія 
без «божого покликання». Описуючи картину світського життя українців («Всякому 
городу нрав і права»), Сковорода робить об’єктом презирства й зневаги ті професії, 
які не можуть бути «покликанням»:  
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Українізуючи Горація (II, 16), мислитель переглядає всі стани та професії, щоб 
сказати їм усім своє «ні!», протиставляючи хвилюванням й сум'яттю людей свою 
долю: 

А мнЂ судьбина дала грунт убогій 
и от муз чистых греческих немного 
духа напитись и пренебрегати мір сей проклятій. 
Тут згадуються слова Шоу, який констатував: «Праця за обов’язком – це робота, 

а робота за покликанням – це дозвілля» (Сковорода: «Стократ щасливіший чабан, що 
пасе вівці або свині з природою, ніж священик, що бореться проти Бога» [1]). 

На формування національної моделі дозвілля вплинули філософські погляди 
Сковороди, який започаткував в українській науковій школі дозвіллєзнавства деякі 
визначальні його засади. 

Значною мірою думки Сковороди перегукуються з думками античних філософів 
про ідеальне дозвілля зводяться до того, що: 

- дозвілля є духовною, інтелектуально насиченою працею; 
- дозвіллєва діяльність має на меті не активну соціальну й громадянську 

позицію, а споглядальну; 
- дозвілля дарує людині відчуття насолоди й блаженства; 
- дозвілля можливе лише як «згода з Богом», за якої людина «святкує»; 
- свобода істинна є свободою внутрішньою, світлом людського серця. 
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УКРАЇНОМОВНИЙ ФАНФІКШЕН: ПУСТЕ МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ-ФОЛЬКЛОРУ 

 
У ХХІ столітті поняття традиційної культури не може обмежуватися тими 

формами, які функціонували в культурному просторі в ХІХ або навіть у ХХ столітті. 
Однією із найпомітніших тенденцій, яку неможливо ігнорувати, є міграція культурних 
процесів у віртуальну площину. Віртуалізація торкається усіх сфер суспільства, а у 
культурній набуває особливого звучання, відроджуючи фольклорні за своєю суттю 
процеси у новому середовищі. Перспективи, які відкриваються перед українською 
культурою у цьому зв’язку, можуть бути величезними – якщо, звичайно, ними 
скористуються. 
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Одним із явищ, яке поєднує у собі надсучасну віртуалізацію із традиційним 
фольклором, є фанфікшен – літературна творчість шанувальників творів популярної 
культури, що створюється на основі цих творів в рамках інтерпретативної спільноти 
(фандому) [1, 5]. Подібно до того, як не обмежені авторськими правами творці до 
настання індустріальної епохи вільно запозичували ідеї і образи та інтерпретували їх, 
сучасні Інтернет-користувачі захоплено кинулися у вир фанфікшену, конструюючи 
власні світи на основі авторських. Це явище стало настільки масовим, що саме по 
собі стало предметом вивчення. Але ми зосередимося на одному його аспекті – 
україномовному фанфікшені. 

Якщо коротко описати його стан, то україномовний сегмент фанфікшену 
просто відсутній. Для прикладу: на одному із найбільших мультимовних сайтів 
фанфікшену «Archive Of Our Own» представлена 91 робота українською мовою. Для 
порівняння, робіт російською мовою знайдено 42 272 [2]. На сайті «Фанфіки 
українською», який є в рекомендованих посиланнях на відповідній статті у Вікіпедії 
(тобто для першочитача – основному джерелі), останнє оновлення відбулося 
6 грудня 2015 року [3]. 

Очевидно, що україномовний фанфікшен присутній у такому мізерному обсязі, 
що не має жодної культурної ваги. Фактично українська культура має величезну 
лакуну, яка свідчить про її негнучкість, закостеніння та випадіння зі світового 
мейнстриму. Але відсутність фанфікшену українською має ще і другий аспект – 
українські твори не створюють фандомів, активних об’єднань читачів і глядачів, які є 
надзвичайно потужним інструментом просування власних культурних здобутків. По 
суті, фандом – та частина шанувальників, які не просто пасивно спостерігають, але 
самі створюють контент, підтримують проекти, поширюють інформацію про свої 
захоплення; таким чином, саме він формує репрезентацію твору у зовнішньому 
середовищі. Активний, інтегрований фандом може зробити чимало для просування 
твору, і навпаки, відсутність такого ядра обмежує його, як зменшуючи віддачу для 
автора, так і від потенційних читачів і глядачів. На жаль, майже неможливо назвати 
автора чи твір, який би дійсно мав таких активних шанувальників, які мають їх 
зарубіжні аналоги. І це стосується як авторів сучасних, так і класиків, адже фандоми 
можуть виникати навколо будь-яких творів. 

Тобто віртуальний фольклор слабує не лише на відсутність контенту за 
чужими (перекладними) фандомами, але і на відсутність власних фандомів. Це 
послаблює його одразу у двох напрямках, заважаючи слідувати у мейнстримі 
культурних процесів. При цьому неможливо централізовано впровадити ці практики, 
які за своєю суттю є самоорганізованими, такими, що йдуть «знизу», від самих 
шанувальників. 

Отже, українська віртуальна культура має одразу два «пусті місця»: відсутність 
україномовного фольклору та неспроможність українських творів створити власні 
фандоми. Це не означає, звичайно, що для українського культурного розвитку ці 
шляхи закриті назавжди. Але висновки із цього невтішні: на даний час український 
Інтернет-фольклор має суттєві прогалини, які могли би, при заповненні, сприяти 
розквіту вітчизняної культури. 
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ЦЕНТРИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК КООРДИНАТОРИ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ 
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Концепція статті полягяє в тому, що Центри народної творчості як 

координатори процесів розвитку традиційної культури у регіонах України вже 
сімдесят п’ять років сіють зерна у благодатний грунт народного мистецтва. Це саме 
ті установи, що мають унікальну можливість позитивно сприяти розвитку народної 
творчості та аматорського мистецтва усіх регіонів нашої країни через здійснення 
науково-методичної роботи, впровадження нових технологій і методик культурно-
освітньої роботи та організацію дозвілля. Шляхом навчання, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів, вивчаючи передовий досвід кращих фахівців галузі. 
Також, діяльність Центрів грунтується на визнанні естетичного виховання дітей та 
юнацтва, що є одним з пріорітетних напрямків розвитку культури України. 

Усі Центри народної творчості опікуються клубними закладами областей, окрім 
Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень, який 
виконує такі ж функції в межах території міста Києва. Чи не найголовнішим у 
напрямках роботи Центрів є інформаційно-методичне забезпечення галузі регіонів. 
Кожен із закладів має свої відділи: науково-методичної роботи установ культури 
клубного типу; народної творчості; маркетингу, інноваційно-видовищних заходів та 
шоу-проектів; перепідгототовки та підвищення кваліфікації кадрів; редакційно-
видавничі; організаційно-технічного забезпечення; масових заходів свят та 
фестивалів; традиційних видів та жанрів аматорського мистецтва та інші. 

Одним із найважливіших факторів, що визначає тенденцію розвитку культури 
регіону, є безпосередньо діяльність клубних закладів, які у змісті своєї роботи 
покликані розвивати національні надбання культури, примножувати ці надбання та 
організовувати культурне дозвілля населення (А в нинішні важкі часи, виховувати, 
допомагати вижити та цілеспрямовувати на краще життя наших громадян). 

У сучасних умовах зростає значення підтримки народного аматорського 
мистецтва, народних промислів, впровадження інноваційних проектів, сприяння 
навчальним закладам культури. Обласні центри народної творчості та клубні 
установи вивчають фольклорну та культурну спадщину регіонів і створюють бази 
даних із метою збереження, підтримки та популяризації народних традицій, обрядів, 
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звичаїв. Також, установи працюють над удосконаленням моделей клубних закладів 
та розширенням сфери їхніх послуг, збереженням багатої культурної спадщини 
кожного краю, відродженням традиційних звичаїв, свят й обрядів та пристосування їх 
до сучасності. 

Обласні центри народної творчості успадкувавши від колишніх структур 
методичні, репертуарні, організаційні функції та ґрунтуючись на багаторічній роботі 
при різних режимах влади, найголовнішою своєю справою вважають всебічне 
сприяння розвиткові всіх напрямків художньої самодіяльності, аматорства в регіонах, 
а також, створення такого культурного середовища, яке б визначало статус кожного 
куточку нашої держави.  

На сьогодні Центри народної творчості як координатори процесів розвитку 
традиційної культури у регіонах України створюють у суспільстві парадигму миру 
замість бачення цінностей війни. Саме ці установи розуміючи глибинні причини 
воєнних конфліктів, створюють нові творчі рухи та освітні програми («Культура там, 
де мир. Мир там, де культура» М. Реріх). Найголовніші завдання: широкомасштабна 
реклама у ЗМІ, проведення мистецьких майстер-класів, диспутів, круглих столів, 
інтерактивів, ток-шоу, виставкової та концертної програм, презентацій проектів, 
творчих акцій, прес-конференцій – для пошуків шляхів встановлення миру в країні та 
створення нової структури і започаткування нових творчих рухів. 

Відмова від стереотипів і вироблення нових підходів, визначення пріоритетів 
та напрямку розвитку аматорського мистецтва регіонів є одним із найважливіших 
завдань Центрів народної творчості. Заклади вбачають основну організаційну 
функцію не у адміністративно-управлінському насадженні або директивно-
примусовому нав‘язуванні конкретних форм діяльності, а у пробудженні творчої 
ініціативи керівників аматорських колективів і, найголовніше у створенні сприятливої 
атмосфери в регіонах для розвитку спонтанної, вільно обраної художньої творчості 
самодіяльних митців. 

Обласні центри народної творчості проводять атестацію та переатестацію 
аматорських колективів на підтвердження та присвоєння звання «зразковий» і 
«народний» аматорський колектив, міські огляди художньої самодіяльності. Саме ці 
заходи, які мають більш як п’ятдесятирічний досвід сприяють більш ефективному 
пошуку та підтримці обдарованих і перспективних виконавців, яскравих творчих 
колективів, а також, формуванню творчого й духовного середовища регіонів України. 
Кожен Центр народної творчості проводить видавничу діяльність, випускаючи як 
репертуарні збірники, методичну й довідкову літературу, буклети, що тематично 
пов’язані різними жанрами аматорського й самодіяльного мистецтва, так і 
культурологічні дослідження. В наш час спостерігається значне розширення каналів 
комунікації, активне використання інтернетресурсів зі культурно-просвітницькою 
метою. Кожен заклад створив свої сторінки на Facebook де описує всі проведені 
заходи та викладає світлини і відео. 

В останні роки в зв’язку із різними формами господарювання, а також 
відсутністю чіткої стратегії збереження мережі клубних закладів, відбулося значне 
скорочення закладів культури в усіх регіонах. Тому, з метою поліпшення клубної 
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роботи, а також самодіяльної, аматорської діяльності, перш за все, необхідно 
забезпечити правовий захист і надання гарантій збереження мережі галузевих клубів 
і клубів за місцем проживання й встановити суворий контроль за дотриманням усіх 
літер Закону. Потрібно, також, законодавчо забезпечити розширення самостійності 
установам та клубним закладам та підтримати законодавчо введення пільг для 
меценатів і спонсорів, здатних надавати і вкладати кошти в розвиток самодіяльної 
творчості й культурної сфери усіх регіонів України. 

У зв’язку із вищесказаним, створення культурного простору в регіонах, це одне 
з пріорітетних завданнь Центрів народної творчості. І саме їх роль в цьому процесі – 
годі переоцінити. Всебічна підтримка роботи та функціонування Центрів, як 
неодмінної органічної частини культурного простору, є першочерговим завданням, 
тих, органів управління, які покликані опікуватися культурною політикою нашої країни. 
 
 

Скляренко Оксана Андріївна, 
культуролог, здобувач Інституту мистецтвознавства, фольклористи 

та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Київ, Україна 
 
НАРОДНА УКРАЇНСЬКА ЛЯЛЬКА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХІ СТОЛІТЬ 
 

Народна культура створення ляльки міцно укорінена у минулому, однак на 
нинішньому етапі зазнала суттєвих змін щодо призначення, щодо її технологічних 
особливостей, використання матеріалів для її виготовлення, функціонального 
призначення.  

В Україні перші об’ємні зображення – жіночі статуетки із кістки – зустрічаються 
у знахідках верхнього палеоліту, які було класифіковано як образ богині вогнища. 
Зображення жінок, які були знайдені на місцях ранньоземлеробських поселень, вчені 
класифікували, як образ господині родючості, образ богині-матері.  

У період, коли відбувається процес розпаду роду на мініколективи, то 
спостерігається процес виникнення хатніх фетишів. Хатні фетиші виконували захисні 
функції й мали «завдання», що були пов’язані із конкретними необхідними для 
конкретної сім’ї потребами: неврожай, хвороба, безпліддя. Так, серед знахідок 
трипільської культури, яку відносять до ранньоземлеробських, знайдено жіночу 
статуетку (фетиш, амулет) із отворами для підвішування. Тобто фігурка ляльки – 
неживий предмет, що за уявленням віруючих, був наділений надприродними 
властивостями. Сьогодні лялька, віддалена від обрядово-культових предків, 
використовується як іграшка, інколи як елемент оздоблення помешкання. 

Етнічний ренесанс традиційної ляльки сьогодення та докорінна зміна 
парадигми сучасного світоустрою визначають нові пріоритетні наукові пошуки у сфері 
етнокультурного виховання та патріотичного піднесення українського суспільства, 
коли звернення до національних традицій є надзвичайно актуальним та можуть 
допомогти у пошуках національної самоідентичності, вихованні нових поколінь. 

Українська народна лялька вперше – її технологія виготовлення та матеріали – 
була описана у праці Марка Грушевського «Дитина у звичаях та віруваннях 
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українського народу» (2006). Весь матеріал, що подано у книзі, зібрано на території 
містечка Суботова та сусідніх слобід, тому ляльки-знахідки, які там описано і які нині 
зберігаються у Національному музеї Марка Грушевського називають суботівськими 
ляльками. 

Марко Грушевський розпочав своє дослідження в 90-х роках ХІХ століття [1, 2]. 
Саме цей період часу характеризується зацікавленістю темою дитинства у світовій 
науковій думці. Німецька дослідниця Елен Кейн називає ХІХ століття «століттям дитини». 
Саме тому ми повинен згадати дотичну нашій темі працю зарубіжного дослідника Євгена 
Покровського, одного із основоположників етнографії та дитинства, організатора 
антропологічних виставок в кінці 1870-х років. Саме у той час Є. Покровський вперше 
приділив увагу народній клаптиковій ляльці, зокрема подав систематизовані відомості про 
неї у своїй ґрунтовній праці «Детские игры преимущественно русские (в связи с историей, 
этнографией, педагогией и гигиеной)» (1887) [10].  

У розділі «Ігри з іграшками» знаходимо опис ляльки із тканини: «...Яка-небудь 
ганчірочка або надто зношена хустинка скручується «у скалку», перетягується 
ближче до одного кінця ниткою, щоб відділити голову від тулуба, на тулуб накидають 
який-небудь яскравий клаптик, що замінює костюм, і кукла готова. ...Лялькам своїм 
дівчатка намагаються надати більш чи менш людську подобу і з цією метою 
влаштовують її обов’язково хоч яку-небудь голову, руки, ноги, та інші частини тіла» [10].  

Огляд наукових підходів до вивчення традиційної української ляльки змусив 
нас говорити про  дослідницькі інтереси вченої етнографа К. Матейко [3, 4].  

У 1939 році вона опублікувала дві статті «Лялька у світлі століть» [3, 174–175] 
та «Лялька-символ» [4, 248]. А також підготувала до друку альбом «Народні іграшки 
західних областей УРСР», який так і не було видано. К. Матейко писала: «Народні 
іграшки є дуже важливою проблемою в етнографії. Своєю мистецькою культурою й 
традицією сягають ще доісторичних часів, у своїх кращих зразках відбивають в усій 
повноті не лише глибоко закорінені мистецькі почування й естетичну культуру 
творців, але дитячий побут, поважну частину душі народу враз із його притаманністю 
і вказують на цінні сліди його минулих надбань» [4, 618] У цій статті вона вперше 
класифікувала іграшку: за формою; за матеріалом. 

А також пропонувала окремо класифікувати іграшкою за ознакою статі 
поділяти на дівчачі та хлоп’ячі. Окрему роль відводила ляльці, оскільки вважала, що 
окрім своєї функції гратися, вона має символічно-профілактичне значення. Можемо 
припустити, що праці К. Матейко дали поштовх для усіх подальших досліджень, що 
присвячені традиційній ляльці та іграшці.  

Оскільки у 1949 році значна частина українських вчених була арештована, що 
певною мірою пояснює прогалину дослідження народного мистецтва у цей період 
часу, спостерігаємо певне згасання до цієї теми до періоду реабілітації її провідним 
українським вченим О. Найденом у кінці 70-х років минулого сторіччя [6, 7].  

Завдяки його першій статті щодо ляльок у журналі «Народна творчість та 
етнографія» [6] 1978 році «Народні ляльки» вперше зроблено спробу класифікації, 
визначання та аналізу ганчіркових ляльок, а також разом із описом зовнішнього 
вигляду ляльок подано опис їх побутування та наголошено на тому, що «саме у внутрішній 
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їх будові проявляється уявлення жителів окремих місць щодо скульптурного образу 
ляльки (а відтак і людини), коріння якої живлять традиції і який може служити досить 
точним фіксатором усього нового, що з’являється під впливом часу» [6, 68].  

Народна традиційна лялька у сучасному соціокультурному просторі 
асимілює(поєднує) у собі різні елементи у тому числі й традиції різних культурних 
практик, що відбувається під впливом тенденції мультикультуралізму, тому поняття 
«традиційна народна лялька» на нинішньому етапі не має однозначного, 
загальноприйнятного розуміння. 

Народна українська лялька  пройшла більш ніж столітній шлях вивчення: від 
описаних Марком Грушевським у праці «Дитина у звичаях та віруваннях українського 
народу» [1] у 1907 році суботівських ляльок до зібрання решетилівських 
(полтавських) ляльок Миколою Бартрамом (початок ХХ сторіччя), науково-
обґрунтованих розвідок у царині народної іграшки та ляльки Катерини Матейко 
(1910–1995) [3, 4], серії публікацій та монографій Олександра Найдена (1978–2016) 
[5, 6, 7], дослідженню ляльок Полісся Тетяни Пірус (2000–2006) та низки наукових 
публікацій Оксани Скляренко (2006–2016) [8, 9]. 

Історичні зміни, які відбуваються на зламі сторіч вплинули на мистецтво 
створення ляльки та її побутування: сприйняття, призначення, роль. Сьогодні 
феномен ляльки знаходиться на периферії проблематики, яка розробляється у 
межах мистецтвознавчої традиції і, фактично, знаходиться поза увагою культурологів. 

Саме тому процес пошуку дослідницьких основ давньої культурно-мистецької 
традиції конструювання ляльки спричинив необхідність дослідження нових проблем.  
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ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА  

У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ У СВІТІ 
 

Як відомо народне мистецтво відіграє важливу роль у художній культурі 
українців. Килимарство і вишивка, гончарство і художнє плетення, колядки і традиції 
Великодніх свят залишаються і сьогодні невід’ємною частиною повсякденного життя 
багатьох родин українців. Твори народного мистецтва потребують сьогодні нашої 
уваги і збереження, адже художня цінність із зменшенням їх кількості весь час 
зростає. Тому створений п’ять років тому в Дніпрі Будинок мистецтв одним із 
пріоритетів своєї роботи визначив збереження і розвиток усіх видів народного 
мистецтва, притаманних нашому етнографічному регіону. Нами був ініційований 
проект «Дивосвіт народного мистецтва», що мав на меті виявлення майстрів-носіїв 
традицій, об’єднання їх, проведення виставок, зустрічей, майстер-класів. У рамках 
проекту щорічно проводяться різноманітні виставки: всеукраїнські – традиційної 
народної іграшки «Різдвяна казка» та «Мистецькі атрибути Великодніх свят», 
регіональні – «Народне мистецтво козацького краю» та «Магія творення ляльки». 
Серед різноманітних форм виховання у сучасного покоління причетності до свого 
народу щорічно організовуються заходи, передбачені у проекті «Фольклорні скарби 
передмість Дніпропетровська»: семінари, експедиції, майстер-класи, фольклорні 
конкурси, свята та фестивалі, у яких беруть участь юні фольклористи поряд із 
досвідченими учасниками фольклорних гуртів.  

З метою обговорення результатів виставок, етнографічних та фольклорних 
експедицій і виїздів, фольклорних фестивалів постійно збираються зустрічі за 
«круглим столом», уже тричі проведено регіональну науково-практичну конференцію 
за участі культурологів, музейників і мистецтвознавців, де обговорюється актуальна 
тема «Народне мистецтво в умовах сучасного міста: стан розвитку, проблеми та 
перспективи». 

Підготовка та проведення цих заходів, спілкування з відвідувачами, статті у 
ЗМІ, оцінки культурологів та мистецтвознавців дали нам змогу окреслити деякі 
проблеми та робити нові кроки в популяризації зразків народної культури для 
формування позитивного іміджу України в інших народів. Як відомо, в умовах 
євроінтеграційних процесів показником зрілості і розвиненості національної культури 
виступає ставлення народу до власної історичної спадщини. Актуальність цього 
питання очевидна і визначена у статті 2 Конвенції ЮНЕСКО про збереження 
нематеріальної культурної спадщини.: «…нематеріальна культурна спадщина, що 
передається від покоління до покоління, постійно відтворюється співтовариствами і 
групами залежно від середовища, що оточує їх, їх взаємодії з природою і їх історії і 
формує у них почуття самобутності і спадкоємності, сприяючи тим самим повазі 
культурної різноманітності і творчості людини» [2]. 

Наше життя змінилось: прискорились темпи урбанізації, міграційні процеси, через 
інтернет відбувається процес взаємопроникнення культур всіх народів, часто їхня 



  84

уніфікація. Традиційна народна культура українців стоїть перед загрозою втрати 
автентики і етнічної ідентичності, розчинення у світовій маскультурі. З метою 
популяризації усталених різновидів декоративно-вжиткового мистецтва, традицій 
образної системи народних майстрів – носіїв архетипних кодів українців члени 
об’єднання майстрів народного мистецтва Будинку мистецтв провели декілька виставок 
в інших державах (Німеччина, Польща, Болгарія). Ці виставки стали не просто формою 
народної дипломатії, а й сприяють формуванню позитивного іміджу України у світі. 
Звернемось до виставок, проведених на запрошення Посольства України в Республіці 
Болгарії: виставка «Рушники Подніпров’я» (2015 р., Русе, Софія, Пловдів, Бургас) та 
«Мережане диво витинанки» (2016 р., Софія). Зразки народного мистецтва, обрані нами 
для експонування є не просто українськими візитівками нашого етнографічного регіону, 
але й демонструють певний взаємозв’язок традицій і місцевих стилістичних 
особливостей народних ремесел. Спробуємо охарактеризувати окремі риси, притаманні 
цим видам декоративно-прикладного мистецтва нашого краю. 

Виставка «Рушники Подніпров’я» давала уявлення про один із головних 
символів України – вишитий рушник. Майстрині української вишивки 
продемонстрували у своїх роботах найбільш характерні для Середнього Подніпров’я 
мотиви, техніки, кольорову гаму. Більшість із них спирається у своїй творчості на 
традиційну спадщину минулого. У експозиції виставки були представлені 51 рушник, 
що виконані 24 майстрами. Частина цих рушників створена за власними розробками. 
Серед них творчі роботи майстрів Світлани Макаренко, Ольги Родкіної, Любові 
Мазнєвої, Світлани Бойченко, вишивальниць Людмили Дворниченко, Надії Жиляк, 
Алли Довбні. Роботи заслуженого майстра народного мистецтва України Рози 
Кутасевич, майстринь Тамари Кравченко та Людмили Зінченко були відшиті за 
зразками рушників козацької доби, в тому числі із зібрання Національного 
історичного музею ім. Яворницького. 

Виставка підтвердила, що широке розповсюдження і сьогодні в Подніпров’ї 
має орнаментація з рослинних форм у вигляді «дерева життя», «родового дерева», 
«вазону». Споконвіку вишивальниці в Україні прагнули передати пишність і красу 
природи, ментальний зв’язок зі світом минулого та прагнення до майбутнього 
розвитку. Учасники виставки продемонстрували цю традицію. Цікаво виглядали 
«кумачеві» рушники, вишиті білими нитками на червоному тлі. Особливою пишністю 
декорування виділялися охристо-золотаві рушники, характерні для нашого 
козацького краю. 

Для створення рушників були використані різноманітні техніки вишивання: різні 
види гладі, рушникових швів, мережок, качалочки, низинка, хрестик, а також 
найбільш складні рахункові шви: вирізування, виколювання, лиштва, курячий брід, 
солов’їні вічка тощо. Прикрасою виставки стали рушники із заповненням елементів 
рушниковими швами, що створює враження єдності і в той же час динамічності руху. 
Частина експозиції демонструвала стильну українську традицію вишивки «білим по 
білому». Ці рушники особливо ажурні і передають великі можливості та віртуозність 
майстрів Подніпров’я. 
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Виставка «Мережане диво витинанки», створена Будинком мистецтв у 2016 
році, дала можливість познайомитися з розмаїттям авторських стилів створення 
витинанки. В експозиції було представлено близько 70 витинанок, створених 
десятьма майстрами, які демонструють у своїх роботах найбільш характерні для 
Подніпров’я мотиви, техніку, форми. Це результат їх творчої праці протягом 
декількох років. Виставка стала нашим своєрідним художнім подарунком до 25-річчя 
незалежності України. 

Представлені витинанки вирізняє їх художньо-орнаментальна структура і 
техніки виконання. Виставка яскраво ілюструвала різні мотиви цього виду художнього 
ремесла: світ рослинних форм, стилізованих квітів, стародавні символи, традиції 
народних свят і обрядів, мотиви з людськими постатями, зображення різноманітних 
тварин і птахів, часто дивовижних, сюжетно-тематичні композиції до літературних 
творів. 

Найбільш яскраво локальні особливості витинанок Подніпров’я представлено у 
творчому доробку члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України 
Наталії Авдєєнко. У своїх творах майстриня з творчої родини витинанкарів у 
третьому поколінні дотримується давніх традицій, притаманних петриківській 
витинанці. Наталія Авдєєнко демонструє складені витинанки – масштабні художньо 
довершені твори, орнамент яких утворений з окремих елементів, гармонійно 
поєднаних між собою і складених в одне ціле. Основний символ її творів – «Дерево 
життя», представлені також рослинно-квіткові традиційні композиції: «килимок». 
«гілка», «рушник», «букет». Більшість робіт – симетричні, виконані в кількох 
кольорах. Традиційний набір елементів, що стилізовано відображають природу 
(квіти, листя, пуп’янки, гілки, плоди, птахи) у їх різноманітному поєднанні дають 
безмежне багатство симетричних композицій та візерунків. Майстер досконало 
володіє технікою, вивчає та відтворює традиційні мотиви Петриківки, вносить нові 
елементи, надає їм сучасного звучання. 

Творчий доробок професійного художника Андрія Пушкарьова є прикладом 
іншого шляху розвитку витинанки. Майстер не зупиняється на здобутках народної 
витинанки, поєднуючи витинання з аплікацією, графікою. Він іноді фарбує папір, 
тонує, як у графічному мистецтві, восковими пастелями. Окрім технологічних 
інновацій, художник експериментує з композиціями. Образи його витинанок – ангели, 
козаки, жінки-берегині, коні. Для робіт А. Пушкарьова характерні лаконізм, стримана 
стилізація, чітка контурно-силуетна форма, асиметричний характер, ритм дрібних 
штрихів, обмежена кольорова гама. 

У представлених роботах члена Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України Юлії Датченко рослинні мотиви виступають у поєднанні з 
антропоморфними та зооморфними. У декоративних панно, витятих майстром, 
елементи розміщуються здебільшого симетрично, часто зустрічаються фігури людей, 
тварин, птахів обабіч стилізованого дерева, квітки. Витинанки Ю. Датченко наділені 
змістом, відрізняються особливою емоційністю, гармонією врівноваження 
орнаментальних мотивів. 
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Особливою ажурністю і чітким графічним малюнком відрізняються роботи 
майстра Ольги Іващенко. Вона представляє тонкі, вишукані ілюстрації народних свят 
і поетичних творів Т. Г. Шевченка. Автор вміло поєднала візуальне бачення 
невмирущої спадщини Великого Кобзаря з технікою традиційної одинарної 
(створеної з одного аркушу паперу) витинанки. В оздобленні панно до Великодня – 
циклі «Великодніх яєць» – яскраво відобразила традиційні для українців свята 
народного календаря, зв’язок із народними віруваннями і переказами. 

Образна орнаментально-символічна мова характерна для творів молодого 
майстра, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України і 
Національної спілки художників України Дмитра Короля. Майстер працює як у 
традиційній одноколірній витинанці, так і в багатоколірній. Витинанки Д. Короля 
приваблюють філософською глибиною, поєднанням силуетів і мережаних елементів. 
Він вміло використовує для створення своїх унікальних робіт старовинні символи, 
елементи народної культури, звертається до ментальної пам’яті українського народу, 
повертаючи нас до джерел національної духовності.  

Отже, кожен народ є творцем національної і співтворцем світової культури. 
Активна виставкова діяльність зразків народної культури в інших державах є промоцією 
українського культурного продукту, збагаченням інформації про Україну, частиною 
народної дипломатії, сприяє формуванню позитивного іміджу України в світі. 
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ЖИТОМИРСЬКИЙ ПОЛЬСЬКИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ЮЗЕФА КРАШЕВСЬКОГО: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 
 
У всі історичні епохи саме через мистецтво здійснюється відтворення 

культури, що притаманна часу. Запорукою подальшого розвитку і стабільності у 
суспільстві є забезпечення збереження національних традицій, а також розвиток 
культури національних меншин. Міністерство культури України постійно підкреслює 
важливість участі самих національних меншин у процесах, що стосуються їх 
подальшого розвитку. Культурно-мистецькі потреби національних меншин 
задовольняють самодіяльні театральні, музичні і фольклорні колективи. Як 
зазначено у об’єднаних 22-й та 23-й доповідях України для представлення в Комітет 
ООН з ліквідації расової дискримінації відповідно до статті 9 Міжнародної конвенції 
щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації, за даними місцевих органів 
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виконавчої влади, наприкінці 2013 року в Україні діяли майже 2000 аматорських 
колективів, створених при національно-культурних організаціях національних 
меншин [1]. 

На території Житомирщини переважну більшість населення становлять 
українці, але, як стверджує краєзнавець М. Костриця, на її території проживають 
представники 85 національностей, зокрема, білоруси, росіяни, поляки, чехи, німці, 
роми тощо [5, 78]. Українсько-польські зв’язки на Житомирщині тісні, тому у 2008 році 
в Житомирі за ініціативи Спілки поляків України в області, єпископа-ординарія Києво-
Житомирської дієцезії Я. Пурвінського та провідного майстра сцени Житомирського 
обласного академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги М. Варфоломеєва 
було покладено початок відродження традицій польського театру [3].  

Відомо, що у ХІХ столітті одним з ентузіастів та ініціаторів створення театру у 
Житомирі був саме польський письменник Ю.-І. Крашевський, який після побудови 
приміщення театру діяльно включився у формування театральної трупи, а після її 
створення брав найактивнішу участь у підборі репертуару. Він мешкав у Житомирі з 
1853 до 1860 року, тоді ним були створені комедії «Легше зіпсувати, ніж виправити», 
«Портрет», «Бувальщина», «Пан Ковальський». П’єси Ю.-І. Крашевського у Житомирі 
охоче дивилися і поляки, і українці, і росіяни, а згодом високу оцінку творчості 
польського письменника надав український драматург І. Франко [8, 10–11].  

Можна погодитись з висловом культуролога і мистецтвознавця Н. Корнієнко 
про те, що культура та художня культура, відповідно, і театр належать до тих 
«живих» відкритих систем, які працюють на засадах самоорганізації [6, 18], адже 
актори Житомирського польського театру імені Юзефа Крашевського є аматорами. 
За словами художнього керівника і головного режисера театру М. Варфоломеєва 
актори театру не мають штампів, яким вчать у спеціалізованих навчальних закладах. 
Вони сприймають сцени вистави так, як і події у житті. Тому прем’єрний показ 
вистави «Мораль пани Дульской» за твором Г. Запольської, написаним понад 
століття тому, але актуальним і у наш час, назва якого стала афоризмом, коли мова 
йде про брехливу «мораль», мав успіх на сцені обласної філармонії, хоча актори не 
були професіоналами. Музичний супровід для вистави був спеціально написаний 
молодим польським композитором А. Воячеком [2]. 

У 2013 році до репертуару театру входить вже 9 вистав, серед яких 
романтична трагедія-казка Ю. Словацького «Балладина», з якою Житомирський 
польський театр імені Юзефа Крашевського вперше виступив в столиці [4]; вистава 
за п’єсою К. Войтили, одного з чотирьох творів для театру голови католицької церкви 
Папи Іоанна Павла ІІ, – «Перед лавкою ювеліра»; моновистави за творами 
російського драматурга В. Зуєва «Дитячий світ» та «Голуб миру». У виставах актори 
виконують ролі трьома мовами – польською, українською та російською. Аматори 
двічі гідно представили Житомир на Міжнародному фестивалі польських театрів у 
Вільнюсі, разом з житомирським єврейським театром «Еврейский бульвар» брав 
участь у Міжнародному фестивалі єврейських театрів «Блукаючі зірки», побував на 
гастролях у багатьох містах України, а у 2012 році його художньому керівнику 
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М. Варфоломеєву було присвоєно почесне звання Заслуженого діяча культури і 
мистецтв Польщі [7]. 

Отже, відновлений Житомирський польський театр імені Юзефа Крашевського 
не тільки продовжує давні театральні традиції, а й є осередком польської культури на 
Житомирщині. Створена при ньому театральна студія польська сприяє популяризації 
театрального мистецтва серед студентської молоді. 
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Мова чарівної казки є багаторівневою кодовою системою, в якій зашифровано 
різні пласти знань. Як зазначав В. Гнатюк, ті, хто вміють читати казки, знайдуть у них 
багато стародавніх культурних пережитків: залишки міфів, погляди людей на природу 
та ставлення до неї тощо. Українські фольклорні тексти містять давні ментальні 
елементи. Загалом українська народна традиція багата архаїзмами, а в багатьох 
випадках зберігає те, що в інших культурах уже втрачено і може бути відновлено 
лише внаслідок певних реконструкцій. 

Метою дослідження є з’ясування особливостей вживання в текстах народних 
казок фітонімів на основі метафоричних переносів. Реалізація поставленої мети 
зумовила виконання таких завдань: визначити особливості словотворення іменників 
– назв рослин; виділити типи метафоричних переносів у мові народних казок.  

Об’єктом дослідження є номінативна система українських народних чарівних 
казок, записаних у другій половині ХІХ століття в різних ареалах – на Закарпатті, 
Поділлі, Покутті, у Київській, Полтавській, Чернігівській губерніях.  

Незважаючи на значну кількість праць, присвячених казковому епосу в 
слов’янському мовознавстві, українська казка з погляду її лінгвальної специфіки 
вивчена недостатньо, хоча зацікавлення цим аспектом у казкознавстві спостерігається з 
кінця ХІХ століття. Все сказане й становить актуальність нашого дослідження. 

Ґрунтовне дослідження номінації чарівної казки потребує використання не 
лише лінгвістичних напрацювань з цієї проблеми, а й дотичних матеріалів з 
етнолінгвістики, культурології, міфології, фольклористики. Щодо власне мовознавчого 
аспекту фольклорних творів, то у цьому напрямку примітними є дослідження Б. Ажнюк, 
Н. Бардіної, А. Вежбицької, В. Вересаєва, М. Грицак, В. Жайворонка, С. Єрмоленко, 
Н. Колесник, Т. Кондратьєвої, М. Маковського, М. Редькви. 

Упродовж останніх двох десятиліть у світовій лінгвістиці загалом і в 
україністиці зокрема з’явилася численна кількість наукових студій, які демонструють 
неабиякий інтерес учених щодо метафоричного феномену. Існуючі класифікації 
охоплюються семантичними і структурно-граматичними критеріями. Нині в 
лінгвостилістиці відома низка типологій метафор: 1) за морфологічним виявом 
головного компонента метафори: іменникові, прикметникові, дієслівні (Л. Андрієнко, 
М. Варламов, Г. Гасанова, Д. Лісничий, І. Нечитайло та ін.); 2) за структурою: прості 
(однокомпонентні), складні (багатокомпонентні) (Н. Арутюнова, Н. Варич, Є. Ільїна, 
Л. Кноріна, Л. Кравець, В. Миргородська, М. Старцева, В. Чембай). 

З огляду на об’єкт і предмет дослідження продуктивною є класифікація 
Д. Лісничого [1], в якій за морфологічним виявом головного компонента метафори 
виділяємо: іменникові, прикметникові, дієслівні. 

Потрапляючи у відповідне контекстуальне оточення, іменники-назви рослин 
(фітоніми) можуть бути елементами метафоричних конструкцій. Д. Лісничий. серед 
синтаксичних конструкцій, у межах яких відбуваються метафоричні зміни, 
найпродуктивнішими вважає: 1) субстантивно-субстантивні метафоричні словосполучення; 
2) субстантивно-ад’єктивні метафоричні словосполучення та 3) розгорнуті 
метафоричні комплекси зі стрижневим дієсловом [2, 172]. Проаналізувавши 
іменникові метафоричні конструкції, дослідник виділяє такі метафоричні переноси: 
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1. Метафоричні переноси з істоти на неістоту, тобто за принципом антропоморфізації 
(смереки зеленії коси, розмови беріз). 2. Метафоричні переноси з істоти на неістоту: 
а)нежива природа   явища природи (білії намети ялин); б) явища природи абстрактні 
поняття (обсіваються маком дрібниць).  

У субстантивно-ад’єктивних метафоричних конструкціях зображально-
виражальне значення поєднується з емоційно-оцінним, а залежні прикметники 
передають враження, психологічне сприйняття людиною фітонімів.  

Метафоричні комплекси зі стрижневим дієсловом Д. Лісничий розподіляє на 
такі лексико-семантичні групи (ЛСГ): 

а). ЛСГ дієслів промовляння (її гілки ... промовляли); 
б). ЛСГ дієслів мовленнєвого спілкування (смереки гомонять); 
в). ЛСГ дієслів пиття (троянди ... нап'ються); 
г). ЛСГ дієслів припинення дії (очерет ... замовкне); 
д). ЛСГ дієслів перебування у функціональному стані (троянди .... прагнуть 

щастя чи смерті) [2, 174]. 
Актуалізацію того чи того значення в дериватах, що входять до складу типової 

словотвірної парадигми іменників – назв рослин, регулюють особливості їхньої 
лексичної семантики, яка відображає специфіку позначуваних ними предметів 
рослинного світу. Метафоричні переноси відбуваються за принципом 
антропоморфізації. Похідні прикметники, мотивовані іменниками – назвами рослин, є 
здебільшого багатозначними. Процес метафоризації дієслова протікає за певними 
закономірностями, представленими в регулярних взаємозв’язках між зіставними 
процесуальними ознаками. 

Процес мовно-пріоритетного втілення індивідуально-світоглядних концептів, 
створення неповторності й естетичної вартості мовної картини світу народних казок 
здійснюється за допомогою метафор з рослинною семантикою. У ході аналізу текстів 
українських народних казок виділяємо такі лексико-семантичні групи.  

1. Ботанометафори, до складу яких входять ключові слова – назви 
процесуальної сфери біологічного існування рослин (в’яне, опадає, вростає, росте), а 
також слова, що називають дії, які з ними пов’язані (обривати, оббирати, сіяти). 
Наприклад: день проростає, щастя в’яне, небо цвіте, тиша проростає, світ 
проростає, зоря розквітла, очі вростають. 

2. Ботанометафори, які містять родо-видові назви рослин (квітка, дерево, 
троянда, ромашка, кульбаба, трава, тополя, бузок, папороть). Наприклад: дерево 
чистоти, трава пам’яті, дерево надій, дерево пам’яті, квітка чекання. 

3. Ботанометафори з опорними лексемами на позначення плодів, частин 
рослин (горіх, пелюстка, листок, скибка, стебло, яблуко, вишня, картопля, гілля, 
зернина, коріння). Наприклад: листя часу, скибка місяця, стебла ліхтарів.  

4. Ботанометафори, до складу яких входять слова-конкретизатори 
індивідуальних властивостей рослинного світу (сіяна, пожовкла, гілляста, стигла, 
зів’яла, спіла, всохла, червива, вицвіла). Наприклад: вишнева зоря, калиновий рай, 
житнє слово, терновий сон, маковий дощ, князевий сад.  
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5. Ботанометафори, які містять назви нерахованих сукупностей рослин: кущ 
смутку, вінок мрій, сад колосків. 

Потрапляючи у відповідне контекстуальне оточення, іменники-назви рослин 
(фітоніми) можуть бути елементами метафоричних конструкцій. Проаналізувавши 
іменникові метафоричні конструкції, виділяємо такі метафоричні переноси: 1. 
Метафоричні переноси з істоти на неістоту, тобто за принципом антропоморфізації 
(смереки зеленії коси, розмови беріз).  

«Й вже не так робиш, як наші батьки робили: на однім стебелину сиділи і 
одно зернятко їли, дзьобали; а ти тепер чужі коноплі п'єш та ячмінь б'єш... Не тобі 
буть царем! Лети собі звідси!»(Як птахи обирали собі царя) (3). 

«Одного разу вийшов їжак з свої нори подивитися на божий світ. Було то 
так під осінній час, у неділю. І що він собі погадав: «Піду я у поле роздивитися, як 
виглядає гречка і пшениця!» І пішов. 

Але поза корчем здибав його заєць, що обзирав капусту, чи велика виросла» 
(Як їжак і заєць бігали наввипередки) (3). 

2. Метафоричні переноси з істоти на неістоту: а) нежива природа явища 
природи (білії намети ялин); б) явища природи абстрактні поняття (обсіваються 
маком дрібниць).  

У субстантивно-ад’єктивних метафоричних конструкціях зображально-
виражальне значення поєднується з емоційно-оцінним, а залежні прикметники 
передають враження, психологічне сприйняття людиною фітонімів.  

«Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тільки бігла через місточок та вхопила 
кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, – 
тільки пила, тільки й їла!» (Коза-дереза) (3). 

«Ось лізьте в ту дуплинасту липу, то, може, не найде. 
От сховався пан з панею в дуплинасту липу, і наказали слугам, щоб не 

казали, де вони, щоб їм ще більше не втрапилося» (Котофей і пан Печерецький) (3). 
«А старий дід – дуплистий дуб – потряс своїм верхів'ям, похитав зеленою 

головою та й промовив ласкаво до онуків»(Старий дуб і діброва) (3). 
Метафоричні комплекси зі стрижневим дієсловом розподіляємо на такі 

лексико-семантичні групи (ЛСГ): 
а). ЛСГ дієслів промовляння (її гілки ... промовляли); 
«Молодою зеленою дібровою їхав віз із сокирами. Жахнулися молоді дубчаки 

від страху, так і гнуться до матері-землі. Шкода ж їм кидати сю землю, де молоде 
їх коріння переплуталося зі старими коренями їх дідів-батьків, де їм про світ божий 
рання пташка щебетала, де трава така пишна та вода така чиста... Тремтять 
дубочки та плачуть» (Старий дуб і діброва) (3). 

б). ЛСГ дієслів мовленнєвого спілкування (смереки гомонять); 
в). ЛСГ дієслів пиття (яблучка ... нап’ються); 
г). ЛСГ дієслів припинення дії (очерет ... замовкне); 
д). ЛСГ дієслів перебування у функціональному стані (жахнулися молоді 

дубчаки від страху). 
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«Жахнулися молоді дубчаки від страху, так і гнуться до матері-землі» 
(Старий дуб і діброва) (3). 

Отже, поєднання двох підходів до класифікацій метафор (за семантикою і 
належністю компонента метафори до певної лексико-тематичної групи) в одну, на 
наш погляд, дозволяє більш детально описати існуючі різновиди переносних 
вживань слів у мові українських народних казок. Потрапляючи у відповідне 
контекстуальне оточення, іменники-назви рослин (фітоніми) можуть бути елементами 
метафоричних конструкцій. Метафоричні переноси відбуваються за принципом 
антропоморфізації. Вбачаємо перспективність подальших наукових студій вживання 
фітонімів у мові фольклору. 
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РУКОПИСНА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКО-ГРЕЦЬКИХ ФОНДІВ.  
ТРАДИЦІЙНІСТЬ, РИЗИКИ, НЕБЕЗПЕКА 

 
Звертаючись до питань розвитку окремих монокультур, в нашому випадку 

української та грецької, говорячи про традиційність культури та традиційність розвитку 
нації, не можна обійти осторонь генетичний код нації, її рукописну спадщину.  

Саме традиційність, типовість рукописів, виділяють їх в окрему категорію, що 
характеризує ці рукописи як набуття, скарб конкретного народу. Для України такими 
типовими рукописами, наприклад є нотолінійні ірмолої, яскраві виразники церковно-
співацької культури. В даному випадку Українська культура та церковно-співацька 
практика зуміли закріпити за собою ці унікальні пам’ятки. Тепер світова практика 
чітко усвідомлює, що так, дійсно, Україна має власне культурне надбання у вигляді 
унікальних пам’яток, що мають назву українські нотолінійні ірмолої. А це означає, що 
Україна має власну традицію церковно-співацької практики у вигляді моно дійної 
багато наспівності, власний церковно-співацький репертуар визнаний у всьому світі 
як український, власний авторів-упорядників, українців, таких як Гаврило Головня, 
Артемій Компайський. Наявність всіх цих фактів традиційного, українського, 
призводять до визнання України світом. 
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Це один, яскравий бік медалі, тепер поглянемо на іншу сторону ситуації, що 
склалася навколо української рукописної спадщини. Серед 7000 рукописів, переглянутих 
нами в різних зібраннях Європи, було виділено 700 унікальних, більшу частину з яких 
складають українські. До кола наших інтересів, при перегляді рукописного надбання, 
входили рукописи греко-слов’янського масиву, де одне з провідних містить має 
посідати українська рукописна книга. Але, реальна картина дещо інша.  

Впродовж 70-ти років XX ст. Україна як і інші країни Радянського союзу, 
входила в склад «гегемоної» так званої «русской» держави з імперськими поглядами 
на все оточуюче й рукописи не стали винятком. Вся українська рукописна спадщина є 
«русской рукописной книгой». Єдине, коли українська традиційність «випирає зовні» 
й традиційність не можна приховати, тоді з’являються приписки «з українськими 
елементами» «з наявністю українізмів» тощо. Саме прикре тут те, що цей бік 
присутній не тільки в російський каталогах та описах, він наявний і в інших 
слов’янських виданнях: сербських, болгарських. І це є нормою. Сучасні науковці, 
навіть, не звернули б на це увагу, якби українська наука не підняла цього питання.  

Слав Богу, вже видано праці як в Україні так і за кордоном, де ця проблема піднята 
дуже гостро, де, окрім пустих розмов, запропоновано методи виявлення традиційних 
рукописів у вигляді полісеміотики та наведений звід рукописів, в основному українських, 
що виявлені, відроджені, але потребують окремих, подальших досліджень [1, 2]. 

Здавалося б, що є певний звід рукописів, є методи виявлення української 
рукописної спадщини з слов’яно-грецького масиву, залишається лише взяти й 
дослідити ці рукописи, навести лад в каталогах та описах, але… Сучасному 
науковцю-досліднику чиниться шалений опір «п’ятої колони». І ця «гідра» не 
ховається десь по кутах, а все сильніше й могутніше розправляє «крила-щупальці» 
псуючи відроджене, знищуючи набуте. І це елітна наука, доктори, українці! 

Традиційність рукописів однієї культури та нації часто допомагає виявити 
традиції іншої. За часи спостереження за рукописами грецьких фондів нами 
помічений такий факт, якщо на полях грецького рукопису присутні слов’янські 
надписи, шукай в рукописі унікальні прояви слов’янської (не обов’язково української) 
культури. А присутність слов’янських рукописів у фондах грецьких колекцій свідчить 
про наявність у цих рукописах якимось унікальних явищ, що стосуються грецької 
культури. От і відбувається, що українська та грецька монокультури рухаються 
паралельно, ніколи не стикаються, а розвиваються завдяки автентичним особливостям. 

Збереження рукописного надбання України – це збереження самої України. 
Занедбання рукописної спадщини України – є занедбання самої України. Знає про це 
і той, хто прагне цього занедбання.  
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КОБЗАРСТВО ТА БАНДУРНИЦТВО НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ.  

СПОГАДИ ОЧЕВИДЦІВ 
 

В останній час в українському суспільстві активно пожвавлюються процеси 
національної самоідентифікації, ствердження себе як нації з багатовіковим корінням 
та потужною етнокультурною спадщиною. Звернення до свого коріння дає 
можливість виховувати молодь у кращих національних традиціях. Сьогодні також зріс 
інтерес до історії та теорії національної культури, важливою складовою якої виступає 
кобзарство, що стало можливим внаслідок демократизації усіх форм життя та 
доступу до закритих раніше архівних та літературних джерел. З’явилися праці 
вітчизняних дослідників, виконані на базі нових матеріалів та нових методологічних 
підходів [10, 141]. Проте, як і раніше науковці, в своїх пошуках звертаються до запису 
спогадів очевидців тієї чи іншої події, явища. 

Наукові співробітники науково-дослідного сектора «Музей кобзарства» 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» провели ряд 
експедицій в місті Переяславі-Хмельницькому та районі Київської області. Останні з 
них проходили в 2015–2016 рр. Основним їх завданням стало отримання нової 
інформації про сучасний стан кобзарства та бандурництва на території  
Переяславщини та фіксація спогадів про кобзарсько-лірницьку традицію даної 
місцевості. В процесі польового дослідження авторами обстежено місто Переяслав-
Хмельницький та села району: Стовп’яги, Соснова, Cтрокова, Лецьки, 
Переяславське, Єрківці. При роботі у вказаних населених пунктах ми отримали й 
матеріали по затоплених Канівським водосховищем селах Андруші та Підсінне. Їх 
надали респонденти, які переселилися перед затопленням або переїхали з інших 
причин. 

Нами було розроблено запитальник, у якому одними з головних були наступні 
запитання:  

• Чи пам’ятаєте Ви мандрівних співців – кобзарів чи лірників? 
• Які музики були в селах на весіллях чи інших урочистих подіях? 
• Яку плату вони брали за свою гру? 
• Чи були у Ваших селах майстри по виготовленню музичних 

інструментів? 
У коло респондентів входили люди, які на момент опитування досягли віку 70-и 

років та старші. 
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Аналізуючи відповіді опитаних осіб на перше запитання всі, без виключення, 
відповіли, що кобзарів вони не пам’ятають і не бачили. Зокрема, одна з них, 
Малишко Г.Ф. жителька  села Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району Київської 
області , що народилася в 1934 р., повідомила: «…Жили ми в с. Ташань, мій батько, 
Лабузний Федор Якович, сторожував у князя Горчакова, а мати прибирала і рибу 
годувала в ставку. Потім проживала в с. Підсінне. Переселилися із села Підсінного, 
купили хату в селі Стовп’яги… Кобзарі не ходили в Ташані, Підсінному, 
Стовп’ягах…». Стовп’язький сільський музика Ємець В.І. (1938 р.н.) поінформував, 
що грав на скрипці по весіллях та на інших урочистостях. Скрипка, на якій він грав та 
до нині зберігає, як сімейну реліквію, була зроблена  дідовим братом Грудниною П. І., 
а інший його родич, Груднина І. І., виготовив цимбали [2].  

Зі свідчень наступної респондентки жительки с. Єрківці Кузько Г. Х. (1925 р. н.) 
ми також не отримали інформації про мандрівних співаків-кобзарів [7]. Вона знає, що 
таке явище побутувало, але особисто їх не зустрічала. 

Авторами було перевірено отриману інформацію, що в селі Переяславське 
проживає музикант, який грає на кобзі. Проте в ході експедиції було встановлено, що 
вище згаданий музика – Міщенко М.С. (1927 р. н.). грає на домрі, яку і він, і люди 
називають «кобза» [6]. 

Експедиції до сіл Соснова, Строкова та Лецьки те ж жодних згадок про 
мандрівних співаків не зафіксували. Натомість, під час опитувань тут, люди охоче 
згадували про те, що на весіллях у них грали на гармошці, бубоні, подекуди скрипці 
[3; 4; 5].  

Проте варто зауважити, що кобзарі на Переяславщині були. Згадку про це 
зафіксував бандурист, ветеран музейної справи Сидоренко М.М. Старожили сіл 
Капустинці, Добраничівка Яготинського району та Ташань Переяслав-Хмельницького 
району на Київщині згадували, що на місцевому ярмарку в 30-х рр. ХХ ст. грав 
єдиний сліпий бандурист, якого звали «Ладимир» [8]. Порівняння цих польових 
досліджень із сучасними 2015–2016 рр., засвідчує наскільки інформація про кобзарів 
була обмежена і тому на сьогодні вже майже втрачена. 

У місті Переяславі-Хмельницькому збереглася інформацію про бандуристів, а 
не кобзарів. Зокрема, відомо про бандуриста Палагуту П.Ф., який у середині ХХ ст. 
щедро передавав молоді тих років – Хрумалу І. П. і Овсянніковій М. Я., своє вміння 
гри на бандурі. У 50-х рр. ХХ ст. ним був створений невеликий колектив бандуристів, 
у складі якого виступали: Богуш І.Т., Дудка М.І., Овсяннікова М.Я., Погасій М.В [9].  

Авторами встановлено, що один із членів цього колективу – Богуш І. Т. не лише 
грав на бандурі, а й власними руками виготовляв бандури. Одна з них представлена 
в експозиції Музею кобзарства НІЕЗ «Переяслав» (Е-3292 КВ-15743) [1]. Тут же 
демонструється бандура Коцара П. М. (Е-3692 КВ-22985), корінного переяславця з 
роду місцевих інтелігентів, лікарів [1]. У період його проживання в Києві він був 
учасником Київської хорової капели. Про те варто зазначить, що вище згадані 
інструменти не діатонічні – кобзарські, а хроматичні, на яких грали бандуристи. 

У реєстрі знищених у 30-х рр. бандуристів значиться ім’я нашого земляка з 
Переяславщини (с. Харківці) – Яценка О. С. Він у 1918 р. разом із групою ентузіастів 
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серед яких був і Ємець В. створював першу українську художню капелу кобзарів. 
Відомо також, що Оврам Семенович був талановитим музикантом та майстром із 
виготовлення бандур, які вирізнялись виключно гарним звучанням. 

Такий стан справ на Переяславщині однозначно вказує на те, що репресивна 
радянська політика знищувала все, що ідентифікувало українців, як етнос із глибоким 
корінням та традиціями. Можна стверджувати, що за радянської доби була знищена 
унікальна традиційна гілка української культури – кобзарство. Робилося все щоб 
знищити, навіть, у пам’яті думки про кобзарів. Це підтверджують і вищезгадані 
дослідження. 

Хоча бандурництво з його репертуаром, який можна було контролювати та 
вписувати в рамки радянської ідеології лишалось як в містах так і при сільських 
клубах. На зміну знищеній старосвітські бандурі приходять «кудесница гармошка», 
баян, домра, тощо. Зазнала змін і сама бандура, і про це явище дуже влучно сказав 
1985 р. Г. К. Ткаченко «І чого не зроблено за останній час із цим інструментом! 
Урешті-решт, зовсім позабули про наш щирий, створений у віках нашим народом свій 
інструмент, а зробили зовсім уже інший, котрий тільки назвою нагадує про українську 
бандуру. Навіть, сам характер співу під бандуру змінився і вже не схожий на 
класичний. Запанував новий естрадний стиль, а сучасному слухачеві здається, ніби 
він слухає дійсно бандуриста…». 

На сьогодні в Україні діють три кобзарські цехи: Київський очолює цехмайстер 
Микола Товкайло, Львівський – Михайло Хай та Харківський – Кость Черемський. 
Певна річ, має рацію К. Черемський, який вважає, що «…очолюваний «Кобзарським 
цехом» творчий рух виконавців на автентичних кобзарських інструментах не 
вкладається в загальну схему реконструкторського вторинного виконавства і 
потребує ретельного вивчення» [11, 210]. В сучасній практиці учасники Кобзарських 
цехів намагаються повернути кобзарські інструменти і кобзарські твори у сферу 
їхнього традиційного побутування – на вулиці, до церкви, на базар тощо. В той час як 
участь у концертах, фестивалях і т. ін. більшість з них розглядає не як мету своєї 
діяльності, а як засіб популяризації цього явища. 
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МОДЕРНІЗМУ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

На початку ХХ ст. в українській культурі поширюються філософські та 
культурологічні погляди, якими жила Європа. Намічаються тенденції до посилення у 
тлумаченні творчої діяльності екзистенційного начала, яке стає уособленням 
винятковості. Абсолютизація цього екзистенційного начала творчої діяльності 
призводить до зростання значущості в його оцінках підсвідомих факторів на прикладі 
концепцій творчості Ф. Ніцше, Е. Маха, З. Фрейда та інших. Таким чином, творчість 
поступово починає розглядатись у аспекті її орієнтованості на передачу внутрішньої 
динаміки змін у почуттях, які вона відображає. Творчість, як визначена форма, 
віддзеркалює пошукові форми відповідних засобів для втілення психологічного життя 
відокремленого від інших та зосередженого у самому собі індивідуального «Я». 
Творчість починає тлумачитись як засіб, що дозволяє проникнути у заборонені сфери 
свідомості, тобто у сферу недосяжної, але інтуїтивно відчутої істини. 

У концепції представників теорії інтуїтивізму А. Бергсона і Б. Кроче 
проблематика феномена творчості розглядається у контексті питань «естетичної 
інтуїції» та «сприймальних здібностей духу», що зумовлює здатність митців бачити 
значно глибше, ніж це роблять звичайні люди, а також ідеї А. Бергсона, щодо 
«винятковості художника» (митець сам створює дійсність) звідки і трактування 
творчої діяльності як форми пошуку необхідних і найдійовіших засобів впливу на 
сучасного глядача.  

Розглядаючи творчість в аспекті психологічного параметру слід наголосити 
увагу на значущості концепцій творчої діяльності З. Фрейда, Г. Малера, А. Адлера, 
К. Юнга, Г. Россолімо і Ч. Ломброзо. Творчий процес як психотерапію, форму 
узаконеної культурою сублімації лібідозної енергії розглядав З. Фрейд. Творчість – як 
засіб формування певних моральних установок (музична творчість має можливість 
звертатися до прихованого у людській підсвідомості, що дає можливість більш 
активно впливати на людську психіку, і як наслідок, формувати у людини певні 
моральні установки), (Г. Малер). Творча діяльність як засіб подолання «комплексу 
неповноцінності» (А. Адлер). Слід зазначити, що проблематика творчості у контексті 
«аналітичної психології» осмислювалась у двох аспектах. Як зазначає відома 
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українська дослідниця О. Оніщенко, перший ототожнювався з теоретичним, який 
перед усім уособлювався з ідеєю типології К. Юнга, а також «художньо – 
інтерпретаціний», завдяки якому здійснювався вплив «глибинної психології» на 
мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ століття. Безумовно, що усі зазначені аспекти не 
могли не вплинути відповідним чином на розуміння феномена творчості видатними 
представниками української культури. С. Павличко, у своїй праці «Дискурс 
модернізму в українській літературі» зазначає про наявність безпосереднього зв’язку 
між культуротворчим процесом в Україні початку на початку ХХ століття і 
західноєвропейським філософсько-естетичним і мистецьким рухом [5, 130]. 

Творчість як засіб уособлення винятковості віддзеркалив особливості 
становлення відповідних тенденцій в «українському» модернізмі. Представники і 
прихильники «українського» модернізму різко виступили проти захоплення митців 
старої генерації етнічно-побутовими жанрами, деталізацією, сільською тематикою та 
«патріотичними вигуками» і висловились за аполітизм, чисте мистецтво. В літературу 
вони принесли психологізм, зосередженість на внутрішніх переживаннях і 
суб’єктивних враженнях героя при мінімумі дій та загальної характеристики подій 
(М. Коцюбинський, В. Стефаник, Л. Українка, В. Винниченко). У поезії починають 
переважати мотиви уособлення винятковості (М. Вороний, О. Олесь, П. Карманський, 
О. Луцький, В. Пачовський ).  

Імпресіоністичний напрям у малярстві в нашій країні започатковує 
М. Башкирцева, однак вона більш часу проводила у Франції та Італії і не могла 
перенести його на український грунт. На Україні ці ідеї простежуються у творах 
художників-реалістів Г. Дядченка, А. Куїнджі, Ф. Красицького, а особливо О. Мурашка 
– майстра психологічного портрета. На західноукраїнських землях впливи 
імпресіонізму ще більш помітні: творцями імпресіоністичного пейзажу стали І. Труш 
та М. Бурачек; розквітає талант О. Новаківського, який малює у дусі символічного 
імпресіонізму. Засновником цілої школи монументалістів є галичанин М. Бойчук. 
Основоположником нової української графіки був Г. Нарбут. Творчість українських 
митців віддзеркалює тенденцію до створення нового, «великого стилю», все більшу 
роль починають відігравати символи, метафора. 

Вплив західноєвропейських культурологічних концепцій творчості на 
становлення українського мистецтва відчувається і представниками нового 
мистецького напряму кубофутуризму (О. Богомазов, К. Малевич, О. Екстер, 
А. Петрицький). Представник вищезазначеного напрямку О. Богомазов вже у 1913–
1914 рр. створив десятки картин, акварелей та малюнків, в яких можна помітити 
вплив різних течій початку століття – експресіонізму, абстракціонізму («Потяг», 
«Базар», «Київ, Гончарка»).  

Творча діяльність К. Малевича є яскравим прикладом засобу уособлення 
винятковості. К. Малевич, творець супрематизму, жив значну частину життя за 
кордоном, але, українець за походженням, ніколи не поривав зв'язків з рідною 
землею. Виражаючи «чисте», незалежне від матерії духовне буття, та його 
переконання, художник мав відмовитися від земних «орієнтирів» і подивитись на 
навколишні речі наче з космосу. Тому у картинах К.  Малевича зникло уявлення про 
земні «верх» і «низ», «ліве» і «праве» – всі напрямки були рівноправним. К.Малевич 
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багато уваги приділяв описанню кольорів. Тобто досліджував їх «емоційні 
можливості». Символ «чорного квадрату» долає  часові кордони і є архетипальним 
еквівалентом «самості», досягти якої митець прагнув через самопізнання, 
самооцінку, самозаглиблення, самовираз, самосприйняття. 

Чимало художників у 20-х роках плідно працювали у театрально-
декораційному живописі (сценографії). Багато на творчість О. Екстер – сподвижниці 
О. Богомазова, представниці сценографічного мистецтва вплинули ідеї «аналітичної 
психології» К. Юнга. Об’єктом наукових дискусій, як правило були два аспекти 
концепції К. Юнга, тобто понятійний апарат і проблематика творчості. У даному 
контексті увагу слід наголосити на позиції  А. Некити. Безпосередньо дослідник не 
вивчає проблематику творчості в контексті концепції К. Юнга, але наближається до 
визначення деяких відповідних питань, які безумовно пов’язані з творчою діяльністю, 
на прикладі практичного аспекту застосування архетипів. Розглядаючи «ланцюг» 
К. Юнга як «образ – знак – значення – сенс» дослідник зазначає, що саме ці «ланки» 
«ланцюга» зумовлюють можливість «індивідуального спілкування з архетипом» 
[5, 121]. Багато уваги К. Юнг приділяє образу, знаку і кольору, тому що кольори 
несуть підсвідому інформацію про образ і знак. На основі цієї теорії К. Юнга, 
О. Екстер досліджувала емоційні можливості кольору, і результатом її досліджень 
був надзвичайно реалістичним показ протистояння. Протистояння у її картинах 
підкреслено кольором: горизонтальна система – червона, вертикальні арки – чорні, із 
золотим контуром. Ніяких відтінків, переходів, жодна з тем не була другорядною. 
Великої емоційної сили її творам надає часте поєднання чорного і червоного – 
традиційне для української кольорової гами, яке, за В. Кандинським, означає 
найвищу напругу людських сил, трагізм життя. 

Таким чином, зазначаємо, що завдяки впливу західноєвропейських 
культурологічних концепцій творчості на становлення «українського» модернізму, 
творчість стає засобом уособлення винятковості. В українській літературі, музиці, 
живописі, сценографіі на початку ХХ століття починають переважати мотиви 
уособлення винятковості митця, які виступають чинником поглиблення національного 
самопізнання та самоусвідомлення. 
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ДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ  

НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
Традиційна культура українців – селянська в своїй основі. Вона віками 

формувалася в природному ландшафтному середовищі. Світогляд, звичаї і обряди 
українців відповідали круговороту життя селян і були підпорядковані праці на землі. У 
всьому світі народна культура, як і мова, є маркером національної ідентичності. 
Сучасне українське суспільство є урбанізованим, а населення більшості великих міст 
України – зросійщене. Це спричиняє протиріччя, які утруднюють збереження та 
розвиток традиційної культури як складової культурної самобутності українців. З 
одного боку, є протиріччя між масовою культурою, яка носить глобальний характер, і 
традиційною, яка є спадщиною українців; з другого, існує протиріччя між сільською в 
своїй основі українською культурою, і міською, переважно радянсько-глобалізованою, 
російськомовною культурою. 

Таким чином, проблема адаптації традиційної культури в міському середовищі 
є складовою ширшої проблеми, а саме – проблеми українізації міст і України 
загалом. Аналіз проявів традиційної культури в сучасному українському суспільстві 
допоможе з’ясувати перспективи її розвитку.  

На сучасному етапі маємо русифіковані всі промислові міста Центральної і 
Східної України і русифіковану столицю. В Західній Україні ситуація інша. Там 
відсоток українізації міст близький до 100 за рахунок пізнішого періоду входження до 
СРСР (39–44 рр. ХХ ст.) та перебування в складі Австро-Угорської імперії та 
буржуазних республік 1-ї пол. ХХ ст. Буржуазна революція 1848 року і розвиток 
парламентаризму в Австро-Угорщині стали поштовхом до росту національної 
самосвідомості і боротьби за національне самоствердження українців. Тим часом в 
Російській імперії, у складі якої перебувала більша частина українських етнічних 
земель на середину ХІХ – поч. ХХ століть, буржуазна революція відбулася в 1905–
1906 рр., тобто пізніше на півстоліття. Це одна із вагомих причин, яка спричинила 
відмінності в національному менталітеті українців заходу, з одного боку, та центру і 
сходу з другого. Основи самосвідомості українців Західної України сформувалися в 
політичній боротьбі за національне самовизначення ще в 2-й пол. ХІХ ст. та 
ствердилися в 1-й пол. ХХ ст., до того, як на цю територію поширилась радянська 
влада і почала насаджувати радянську ідеологію. Завдяки цьому українська культура 
мала можливість розвиватись і зазнала тут менших втрат. Зокрема, в Галичині 
традиційна культура і українська мова є рідними для більшості населення і в селах, і 
в містах. У Підросійській Україні великі міста так і не стали українськими, тут 
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преважає російськомовність. Відмінності в менталітеті населення різних частин 
України створюють ще одну перепону для розвитку традиційної культури.  

Разом з тим, в суспільстві є запит на самоідентифікацію. Популярні в наш час 
марші в сорочках-вишиванках є не що інше як форма національного 
самоствердження і заявка на свої права титульної нації на цій землі. В радянську 
добу національні цінності і традиційна культура були порушені, і увійшли у протиріччя 
з радянською ідеологією. Їхній розвиток був перерваний. Суспільство, тим часом, 
кардинально змінилось. Очевидно, що механічне відтворення сільських традицій на 
міському ґрунті не має сенсу. Воно відстає від запитів сьогодення і не може 
конкурувати з викликами глобалізму та чужими ідеологіями.  

Відродження української традиційної культури має відбуватись з урахуванням 
історичного контексту і йти паралельно з розвитком демократії в суспільстві, 
відходом від патерналізму і покладання на владні структури. 

Сучасні форми адаптації традиційної культури в міському середовищі – це 
переважно фольклорні фестивалі, ярмарки народного мистецтва, історико-
патріотичні заходи. А на загальнодержавних заходах традиційними є присутність 
артистів у національному одязі, виконання народних пісень і танців філармонійними 
колективами. Це така звична ще з радянських часів офіціозна дань традиційній 
культурі українців. Але вочевидь багатьма членами нашого суспільства народна 
культура вважається застарілою, архаїчною, низько вартісною і приреченою на 
забуття. Занадто багато людей в Україні далекі від сприйняття традиційної культури 
українців як необхідної, невід’ємної і повноцінної складової нашого суспільного буття. 

Щоб вплинути на суспільні настрої українську культуру потрібно і 
відроджувати, і розвивати. Одним із напрямків такої діяльності може бути створення 
постійного україномовного і культурного тла в містах. З цією метою закладам 
народної культури варто ініціювати чи долучатись до громадських ініціатив 
направлених на українізацію вивісок, афіш, назв торгово-розважальних закладів і 
культурних центрів. З метою популяризації української культури доречно 
організовувати регулярні виступи професійних і самодіяльних колективів на 
центральних вулицях і майданах міст України, бо навіть головна вулиця і площа 
столиці України не мають українського характеру. Там можна побачити і почути кого 
завгодно і, що завгодно: популяризаторів китайської та мексиканської культур, 
російськомовних виконавців. Немає тільки українців, хіба що кілька бабусь в 
українських костюмах і з целофановим пакетом в руках співають українські пісні. Їхній 
вигляд і виконання може викликати тільки жаль і співчуття, а не захоплення і бажання 
долучитися до української культури. А в Києві мабуть же є народні колективи, чому б 
їм час від часу не виступати в центрі міста? Навіть платне караоке на Хрещатику – і 
те неукраїнське, там немає українських пісень. 

Теж саме можна сказати про архітектурний вигляд Києва. Якби київські 
архітектори брали приклад з Василя Григоровича Кричевського, який шукав і 
втілював національний образ в модерній споруді, то вони не будували б різноманітні 
заклади для розваг і харчування з такими атрибутами сільського життя, як тини з 
глечиками, скульптурними зображеннями корів, свиней і не перетворювали би 
традиційну українську культуру на міський кітч. Та інтерпретувати традиційну 
культуру з повагою можуть тільки ті, хто знає і відчуває українську культуру як свою 
рідну.  
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Зараз на стінах київських багатоповерхівок активно з’являються так звані 
мурали. Можливо, їх варто називати по-українськи «мальовками». Адже настінний 
розпис будинків відомий в Україні давно. Хороша ідея – прикрасити стіни. Але її 
втілення, на жаль, доволі безсистемне і (можливо, через залучення іноземців) мало 
додає українського характеру столиці України. А столиця – це обличчя держави, і 
воно має бути своє, національне. Хоча тим самим іноземцям можна було б 
запропонувати тематику, ознайомивши їх з українською культурною спадщиною. 
Натомість, повсюдно бачимо стіни і огорожі з мультикультурними графіті. У 
сучасному світі графіті – це вид міського мистецтва. А за суттю – одна з сучасних 
форм народного мистецтва. Очевидно, дослідники народного мистецтва мали би 
цікавитись розвитком графіті в українських містах. На щастя, в деяких з них є і 
українські патріотичні графіті, на яких відображені українські народні символи і 
цінності духовної культури. 

Традиційна культура в українському місті може набувати різних форм. Її 
проявами мають бути чистота і порядок на вулицях, достатня кількість 
впорядкованих туалетів, масові безалкогольні заходи, міський український фольклор, 
українська популярна пісня тощо. Важливою є підтримка і популяризація в міському 
середовищі не тільки фольклорних колективів, а й відродження і ретрансляція 
пісенної творчості українських композиторів радянського часу, яка увібрала в себе 
українську пісенну традицію. 

Завдання етнографів, культурологів максимально повно і достовірно 
знайомити всі верстви населення з українськими традиціями, шукаючи при цьому 
нові форми популяризації. Навіть, у законодавчій термінології, необхідно брати 
аналоги не за кордоном, а в традиційному суспільстві українців, згадавши нашу 
історію. Назви урядовцям потрібно шукати в українському самоврядуванні, у 
відповідності до їхніх функціональних обов’язків, а не позичати «шерифів» та 
«префектів» з Америки і Франції.  

Академічні установи етнологічного профілю разом із музеями і культурними 
центрами мають не лише досліджувати, зберігати і демонструвати артефакти 
традиційної культури в межах своїх установ, а й опікуватись її популяризацією серед 
широкого загалу, починаючи зі школи, дитячого садка, родини, вулиці, міста, сприяти 
запровадженню вивчення народної культури у виховних та навчальних закладах для 
дітей молодшого і підліткового віку. 

Наведені проблеми можуть бути вирішені не окремо від розвитку сучасного 
суспільства, а лише як складова цього процесу. Українська спільнота має не 
підмінювати, не видавати за розвиток культури механічне відтворення, демонстрацію 
та тиражування національних символів, а сприяти їхньому розвитку, адаптації і 
модернізації у нових історичних умовах. Традиційна культура збережеться як 
складова культурної самобутності українців тільки в тому випадку, якщо її 
популяризація набуде нових модерних форм, які не будуть дзеркалом вже архаїчного 
традиційного суспільства, а застосування традицій буде відповідати викликам 
сучасного урбанізованого суспільства. 
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ТВОРЧІСТЬ АНСАМБЛЮ «ЧЕРВОНА РУТА» ЯК ПРОЯВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

САМОБУТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Вокально-інструментальний ансамбль «Червона рута» був створений в жовтні 
1971 року в Чернівецькій філармонії трубачем Анатолієм Євдокименко з музикантів 
естрадного оркестру місцевого університету спеціально для акомпанементу Софії 
Ротару. Назва ансамблю дала однойменна пісня Володимира Івасюка і музичний 
фільм з такою ж назвою, де Софія Ротару виконала одну з головних ролей. Солістка 
ансамблю в 1971 році стала лауреатом IX Всесвітнього фестивалю молоді і 
студентів. У зв’язку з переїздом Ротару в Ялту в 1975 р. «Червона рута» була 
переведена в Кримську філармонію. У цьому ж році ансамбль знявся в музичному 
фільмі «Пісня завжди з нами».Новий ансамбль взяв за основу цілий ряд пісень із 
репертуару ВІА «Смерічка». 

Колектив користувався великою популярністю в колишньому СРСР і за 
кордоном. Успішно проходили його гастролі за участю Софії Ротару в Болгарії, 
Чехословаччини, Угорщини, Польщі, НДР, Фінляндії, Західному Берліні. Польський 
театральний оглядач Анджей Вовчківський писав: .... «Ротару була б знахідкою для 
естради будь-якої країни. Чарівність і талант Софії не викликає сумніву. З сильним, 
широкого діапазону, голосом вона підкорює своєю щирістю, лірикою, драматизмом. 
Хотілося, щоб Софія подарувала нам ще одну пісню. Або знову виконала на біс 
«Червону руту» Івасюка, запальну «Івана», «Ліменсіту» Бакка».  

У серпні 1989 року музиканти залишили Кримську філармонію і перейшли до 
московського «ТО Галерея». В цей час в ансамбль входить: заслужена артистка 
України Георгіна Кампо (вокал, скрипка), Володимир Линьков (клавішні), Валерій 
Ляхов (гітара), Євген Бесараб (бас-гітара), Ілля Міський (скрипка, труба), Дмитро 
Земляний (вокал, гітара), Віктор Андрєєв (барабани). 

У репертуарі ансамблю були пісні різних композиторів і авторів, в тому числі 
«Давай потанцюємо» угорського композитора Габора Прешшера та І.Ковача. У 
«Червоній руті»працювали Анатолій Євдокименко Олександр Леоненко, Валерій 
Ляхов, Костянтин Карлов, Володимир Линьков, Ілля Міски, Валентин Мотов, Георгіна 
Ляхова, Микола Лепський та інші музиканти. Деякий час музичними керівниками 
ансамблю були відомі українські композитори Юрій Шаріфов та Валерій Громцев. 

У результаті співпраці Софії Ротару з композитором Володимиром Івасюком 
для ансамблю був створений цикл пісень, заснований на фольклорному матеріалі і 
манері виконання з використанням інструментарію та аранжувань, властивих поп-
музиці 60–70-х років. Пісні у виконанні «Червоної Рути» включали елементи народної 
пісні і водночас були сучасними в естрадному розрізі. Наприклад, у пісні «Ой, чорна 
я» веселий гумор мелодії ефектно відтіняється віртуозним виконанням контрапункту 
труби. Це і ліричні пісні В. Івасюка з мелодіями на розспів, в яких є вокальний 
простір, це і «Водограй» з його ритмічною пульсацією. 

Громадські мотиви звучать у лірико-драматичній «Баладі про мальви», 
присвячена загиблим під час війни, і «Баладі про Віктора Хара» – чілійського 
композитора й співака, знищеного хунтою Піночета. Інтимні ж твори являють 
набагато цікавіший і різноманітніший масив: про кохання, природу, музичну творчість. 
У пісні «Далина» (сл. Д. Павличка) проступають деякі риси думного епосу – 3-х 
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частинна композиція, декламаційні інтонації вокальної мелодії, підпорядкування 
музичних фраз смисловому поетичному членуванню. Яскраво проступають елементи 
фольклору в інструментальному супроводі; в «Далині» – елементи дорійського ладу 
та гармонічного мінору, в «Ласкаво просимо» (сл. В. Івасюка) – інтонаційні формули 
гуцульського ладу, в піснях «Я піду в далекі гори» (сл. В. Івасюка), «Запроси до 
танцю» (сл. Б. Стельмаха) – імітація гри на народних інструментах. 

Музичному колективу в цілому притаманна чистота і м’якість вокального строю. 
Голоси музикантів добре поєднуються з звучанням інструментів, гармонічні основа 
прослуховується чітко. Інструментальний супровід майже всіх творів В. Івасюка у 
виконанні ансамблю «Червона Рута» є скоріше романсовим, ніж пісенним. Окрім 
створення загального тонального фону для голосу, підкреслення відтінків мелодії, 
поглиблення емоційного змісту (що характерно для пісні), він нерідко має самостійне 
звучання, відтворює те, що недоступно вокальній мелодії: картини природи, жанрові 
штрихи тощо. Наприклад, мерехтіння вогню – «Кленовий вогонь», шум водоспаду 
(«Водограй»), зображення грому й блискавки («Літо пізніх жоржин»), морського прибою 
(«Кораблі, кораблі»), цвітіння літніх нескошених отав («В тебе тільки раннє літо»), 
імітацію гри на скрипці й цимбалах («Балада про дві скрипки») та ін.  

Ноти пісні «Червона Рута» прозвучали в чехословацьких, румунських, 
канадських виданнях, виконувати її починають радянські та зарубіжні естрадні 
колективи, а саме: «Веселі мушкетери», грузинський «Орера», білоруські «Пісняри», 
польський «NoToCo» та «Скальдови», угорець Янош Коош, болгарин Бісен Кіров, а у 
1977 р. показ мод у Лондоні проходить повністю під музику В.Івасюка. 

Ранні пошуки ансамблю наслідували російські, білоруські колективи такі як: 
«Самоцветы», «Песняры», «Пламя» й ін. Також творчість ансамблю, його пісенний 
доробок надали поштовх для започаткування фестивалю молодіжної національної 
музики «Червона Рута», що водночас є і єдиним україномовним фестивалем. 

У 70-х майже всі співаки та колектив включали у свої концертні репертуари 
пісні В. Івасюка. Досконала форма і мелодійність пісень ансамблю «Червона Рута» 
несли в собі абсолютно новий модерний дискурс, були синтезом автентичної 
етнокультури і сучасних ритмів.  

Пісні гурту сьогодні виконують колективи «Плач Єремії», «Мертвий півень», 
«Кому Вниз», «Океан Ельзи», «Кобзи», співачки Ані Лорак, Таїсія Повалій та ін.  

Пісню «Червона Рута» в нових сучасних інтерпретаціях виконують молоді 
артисти на різних талант-шоу. Колектив «Шпилясті кобзарі» виконав пісню у своїй 
оригінальній інтерпретації на шоу «Україна має талант». Молода співачка Яна Кулик 
переклала пісню англійською мовою і виконала її на шоу «Голос країни» у 2013 році. 
У 2016 р. в ефірі «Голосу країни-6» «Червона Рута» звучала у версії Валерії 
Семенець. 

Таким чином, різноманіття пісенного доробку ансамблю «Червона Рута» з 
фольклорними елементами української пісні, естрадними ритмами, гармонійним 
звучанням відображає самобутність культури України, що безпосередньо актуалізує 
творчість ансамблю сьогодні. 
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Секція 3. 
 

НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА:  
СУЧАСНИЙ СТАН, ЗАГРОЗИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ ОХОРОНИ ТА 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
КРИМСЬКИХ ТАТАР, КАРАЇМІВ УКРАЇНИ 

 
 

Александрова Інна Володимирівна,  
молодший науковий співробітник Українського центру  

культурних досліджень, Київ, Україна 
 

УКРАЇНСЬКА ІГРАШКА: 
СПЕЦИФІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 

 
Українська історія народного мистецтва – це невичерпне джерело надбань 

культури. Одним із надзвичайно цікавих і загадкових видів народного мистецтва є 
народна іграшка, яка дуже багата за своєю тематикою, матеріалами та засобами 
художньої виразності. 

В України найдавніші прототипи іграшок знайдені археологами на 
пізньопалеолітичній Мізинській стоянці (15–25 тис. років до н.е.) в Чернігівській 
області. Це були фігурки пташок і вовка виготовлені з бивня мамонта. 

Дитина, спілкуючись із народною іграшкою через зір, дотик, іноді через смак 
(фігурне обрядове печиво, іграшки з сиру, цукру) збагачується, а в подальшому 
сприймає іграшку і як вид мистецтва. Малечі іграшки цікаві і зрозумілі і, водночас, 
вони змістовні, художньо досконалі і повчальні. З самого народження іграшка 
супроводжує дитину, заспокоює, знайомить її з родинними і суспільними стосунками, 
обрядами та звичаями, вона ніби готує її до дорослого життя.  

З давніх часів дорослі завжди ставились із повагою до дитячої гри та іграшок. 
За народними віруваннями, іграшки наділяли магічними властивостями. Вважалося, 
що подарована іграшка несе дитині здоров’я та щастя; буде оберігати спокій і сон, 
якщо її покласти у ліжко. Раніше найчастіше діточкам іграшки купували навесні, на 
храмові свята і на ярмарках. Сьогодні іграшки купують дітям на день народження, 
новий рік, релігійні свята, або просто за гарну поведінку або навчання. 

Іграшка унікальна ще і тим, що її виготовляли із будь-яких матеріалів – це 
дерево, глина, солома, лоза, трава, сир, цукор, тканина тощо.  

Традиційну народну іграшку з давніх-давен використовували майже у всіх 
народних святах: Івана Купала, Масляна, Трійця тощо. 

Основою традиційної народної іграшки є лялька-мотанка. Сама назва ляльки – 
«мотанка» означає «мотати», тобто не використовувати голку, і ніякі деталі підчас її 
виготовлення не ріжуться ножицями, не робляться шви. Як правило, мотанка 
представляє собою жінку або дитину.  

Ляльці-мотанці не давали власне ім’я, бо вважалося, що цим можна 
потривожити душі померлих родичів або накликати біду в будинок. В українській 
культурі мотанки є символом родючості, достатку та оберегом для родини. Такі 
ляльки часто ставали справжніми сімейними реліквіями та передавалися з покоління 
в покоління, мали властивість захищати від хвороби і використовувались у весільних 
обрядах та дійствах. 
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Лялька-мотанка, була і є унікальним витвором майстра, це не просто іграшка, 
вона розвиває духовний світ, пробуджує в дитині відчуття самобутності й 
ідентичності, вона тримає міжпоколінний зв’язок. Сучасна фабрична іграшка не дає 
дитині того сприйняття світу і енергетики, як виготовлена лялька руками, бо ручна 
робота несе тепло людини, яка вклала душу в це творіння. 

За часів Незалежності лялька-мотанка набула повноцінного відродження, 
ствердження, національної ідентичності. Сьогодні в Україні налічується понад три 
тисячі майстрів народних ремесел, із них найбільший процент займає розвиток 
традиційної народної ляльки. Тішить, що лялька-мотанка широко представлена на 
сучасному українському ринку – етнофестивалі, ярмарки, виставки. У школах, 
садочках, будинках народної творчості, торгово-розважальних центрах проводяться 
майстер-класи з мотання ляльок. Її залюбки купляють іноземці, вивозять закордон, 
водночас популяризуючи цей унікальний вид української народної творчості.  

Отже, лялька-мотанка – це наш український етнокод, який зберігається в скарбниці 
звичаїв та національної пам’яті, як і вишиванка, рушники, писанка, петриківський розпис, 
косівська кераміка, фольклор, гончарство, ткацтво, килимарство є нематеріальною 
культурною спадщиною нашого народу. Ця спадщина повинна не втрачати свою 
життєздатність, і обов’язково зберігатися, передаватися для майбутніх поколінь. 

 
 

Лістунова Ліана Олегівна,  
викладач-методист вищої категорії Миколаївського коледжу  

культури і мистецтв, голова Миколаївського осередку  
НСМНМ України, Миколаїв, Україна 

 
ТРАДИЦІЙНЕ КИЛИМАРСТВО УКРАЇНЦІВ: СУЧАСНИЙ СТАН,  

ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 
 
Килимарство один з найдавніших та найцікавіших видів традиційних рукомесел 

народів багатьох країн світу, в тому числі українців. Численні зразки килимарства 
зберігаються у музейних та приватних колекціях нашої країни та закордону. Вони 
свідчать про високу художню цінність давніх килимів, їх багате регіональне розмаїття 
та майстерність килимарів. Мистецтво створення килимів в Україні, в певні часи, 
досягло найвищого художнього та виконавського рівня. Їх краса та розмаїття чудово 
проілюстровані у нещодавно виданому альбомі «Квіти та птахи в дизайні українських 
килимів» [1]. У певні часи наші килими не тільки прикрашали оселі українців, але 
експонувалися на міжнародних виставках та продавалися за кордон за валюту.  

Останнім часом спостерігаємо значне відродження, розвиток та популяризацію 
багатьох видів народного мистецтва. Це – лялькарство, народна іграшка, 
писанкарство, гончарство, різьблення деревини, розпис, народна картина, інші види 
народних ремесел, які майстри народного мистецтва представляють на багатьох 
виставках, фестивалях та ярмарках.  

На жаль, така галузь народного мистецтва, як килимарство, не відображена так 
само широко як інші види ремесел. В Україні цією справою сьогодні займаються 
поодинокі ентузіасти. Виключення може становити хіба ліжникарство, як різновид 
килимарства, яке сьогодні набуло обсягів промислу в Карпатському регіоні.  

У чому справа? На мою думку, головна причина в тому, що виробництво килимів на 
горизонтальному верстаті, кроснах, або рамі дуже затратна справа в плані використання 



  107

фінансових та часових ресурсів, а також в тому, що ринок збуту килимарських 
виробів через достатньо високу вартість готової продукції майже відсутній. 

На мій погляд, настав час звернути увагу фахівців на цю прогалину та докласти 
зусиль задля відродження, збереження та розвитку і цього напрямку народного 
декоративно-прикладного мистецтва. Немає якогось ефективного універсального 
рецепту у вирішенні питання, але деякі кроки можна було б здійснити. 

Першими кроками в цьому напрямку має стати комплексна просвітницька 
робота. Зокрема, проведення низки заходів всеукраїнського або регіонального рівнів: 
тематичних виставок, науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів з 
питань килимарства та дотичних до виробництва галузей, як-то стан та перспективи 
розвитку вівчарства, виробництво ткацького обладнання, фарбування ниток тощо. 
Необхідно проводити консультації та здійснювати обмін досвідом з іноземними 
фахівцями та реалізовувати спільні проекти. А також організовувати партнерські 
пленери, фестивалі, ярмарки певного спрямування.  

Варто звернутися з пропозицією до кабміну, міністерства культури про 
започаткування стипендіальних, або грантових програм спрямованих на фінансову 
підтримку килимарів. А також виступити з ініціативою перед депутатським корпусом 
про законодавче забезпечення сприяння розвитку народних ремесел в цілому, як 
частини нематеріальної культурної спадщини України.  

Таким чином, на сьогоднішній день потрібно здійснити кроки для підвищення 
престижу майстра, як провідника традиції та заохотити його матеріально, як це 
робиться в багатьох країнах світу. Звернути увагу можновладців, щоб вони 
подивились на майстра не як на джерело отримання податків, а як на об’єкт 
нематеріальної культурної спадщини. А саме, на законодавчому рівні створити 
особливий режим оподаткування народного майстра при створенні підприємств, або 
індивідуального роду діяльності а також під час торгівлі своїми виробами на різних 
площадках (з нульовою ставкою). Також забезпечення 10 % надбавкою до окладів 
викладачів-майстрів народного мистецтва України, не тільки в закладах освіти (яке 
має місце) а й освітніх закладах культури і мистецтв.  

Отже, українське килимарство, як частина нашої культурної спадщини, має 
бути збережено для наших нащадків не тільки в музеях і альбомах, а й в нашому 
повсякденному житті. 

 
Використані джерела 

1. «Квіти та птахи в дизайні українських килимів» родовід «Птахи та квіти в 
українському килимарстві ». — Родовід, 2014. 

 
 

Любченко Оксана Миколаївна, 
кандидат культурології, доцент з наказу, викладач кафедри 

культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ Київ, Україна 
 

ПАРКОВА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 
 

У період незалежності паркова індустрія України характеризується 
амбівалентними тенденціями.  
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Виникнення приватних парків або приватизація існуючих стало чинником 
модернізації, але водночас і комерціалізації низькопробної якості – казино, ігорний 
бізнес, який швидко почав проникати у парки, не сприяли ані формуванню 
соціальносхвальних потреб ані підвищували рівень індивідуальної культури. Скоріше 
навпаки, сприяли криміналізації паркового середовища.  

Все це призвело до неухильного зменшення парків культури і відпочинку або 
виведення їх із державної власності. Ці кризові явища стихійно почали вирішуватися 
кількома шляхами. По-перше, парки почали надавати послуги на комерційній основі. 
Частина приміщень і території віддаватися в оренду, що частково вирішувало 
проблему їх виживання, проте однозначно призводило до зниження якості і, навіть, 
морального рівня послуг колишньої міцної паркової індустрії та діяльності. 

Так, в Україні, за даними Держкомстату, кількість парків по лінії Міністерства 
культури і туризму України на 2007 рік складала 100. У 2000 році ця кількість 
становила 110, у 1998 р. – 119, у 1990 – 195 [2, 6]. Отже, за період 1990–2007 рр. 
кількість парків культури і відпочинку в Україні скоротилася майже вдвічі. 

Проте на цьому ґрунті з’явилися група парків атракціонів та парків розваг з потужної 
складовою – атракціонного містечка. До атракціонів входять великі механічні, а також 
малої форми, пересувні атракціони, які можна монтувати у будь якому місці [1, 108]. 

Втім, до негативних явищ у цій царині стало те, що розваги набули й 
деструктивного характеру, адже парки наповнилися ігровими автоматами казино та 
іншими закладами, які пропонують азартні ігри. Подібна переорієнтація зазвичай 
була вимушеною внаслідок припинення або різкого скорочення фінансування 
паркових установ і самих парків як територій. На сьогодні міські парки колишнього 
статусу культури і відпочинку перевантажені закладами харчування зазвичай низької 
якості і сумнівними розважальними закладами. 

Ще однією особливістю стала поява приватних парків: розваг, атракціонів і, 
навіть, зоологічних парків. Приватні зоологічні парки теж не є однозначним явищем: 
діючи на комерційній основі, вони не завжди відповідають санітарно-гігієнічним 
нормам щодо утримання тварин. Втім, недотримання цих норм має місце і у 
державних зоологічних парках, прикрим прикладом чого став Київській зоопарк, у 
якому лише 2010 року загинуло кілька тварин. 

В Україні останнім часом з’явилися етнографічні парки, які дозволяють 
поєднати музеєфікацію не тільки матеріальної, але й нематеріальної культури, з 
освітньою і розважальною функцією парків. Так, у селі Копачеві Обухівського району 
Київської області створений парк «Київська Русь», в якому відтворений колорит 
українського середньовічного міста: Дитинець-Кремль Києва V–ХІІІ століть з палацом 
князя Володимира, палацом княгині Ольги, гридницею. Також відтворені Десятинна 
церква, Федорівський монастир, етнічні садиби, в’їзна брама, пристанище, княжа 
палата, стан кочовиків із монгольськими юртами, табір вікінгів, садиба киянина ХІІ 
століття. Дитинець, обнесений захисними валами, займає площу 10 га.  

Розваги, які пропонуються у парку, – це народні гуляння, хороводи, фестивалі-
маскаради. Також, реконструктивісти проводять історичні битви. Відбуваються 
ярмарки виробів народних майстрів із можливістю взяти участь у «майстер-класі» з 



  109

гончарного мистецтва, різьби по дереву, ковальського ремесла. Працює локація 
«Ліко писання» – фотосесія у середньовічних костюмах [3, 48–49]. 

У Львові парк «Шевченківський гай» (архітектор Кайзервальд) на сьогодні відомий 
своїм скансеном – музеєм народної архітектури. Частину території Шевченківського гаю 
займає регіональний ландшафтний парк «Знесіння» (ХV–ХVІІІ ст.), в якому на сьогодні 
проводяться численні екологічно-освітні та навчально-пізнавальні літні табори. 

Ще одна дозвіллєво-розважальна новація у парках України, яка виникла 
буквально останніми роками – це поява так званих екстрім-парків. Екстрім-парк – це, 
як правило, орендована територія, зазвичай приміщення ангарного типу, в якому 
збираються фанати екстремальних розваг на кшталт любителів парку, втім 
адаптованого для закритих приміщень. За формальними ознаками доцільніше було б 
вести мову про різновиди технопарку, але є одна ознака, яка не притаманна цьому 
виду парків: це місце виключно дозвіллєво-розважального проведення часу, місце 
активних розваг молоді. Прихильники такого виду проведення вільного часу 
контактують між собою через Інтернет, що дозволяє їм мобільно переорієнтовуватися 
у разі зміни місця розташування подібного парку. Отже, екстрім-парк знаходиться там, 
куди «переїздить» сама розвага. Тож, не виключено, що невдовзі парк, як місце 
відпочинку, взагалі не буде потребувати наявності природного середовища і будь 
яких зелених насаджень. 

 
Використані джерела 
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Патлань Юлія Валеріївна,  
провідний науковий співробітник відділу архівів НЦНК  

«Музей Івана Гончара», Київ, Україна 
 

ДО АТРИБУЦІЇ ФОТОПОРТРЕТУ МАЙСТРИНІ НАРОДНОГО  
ДЕКОРАТИВНОГО РОЗПИСУ ПАРАСКИ ХОМИ – НОВОГО НАДХОДЖЕННЯ  

ДО АРХІВНОГО ФОНДУ НЦНК «МУЗЕЙ ІВАНА ГОНЧАРА» 
 
Джерела поповнення архівного фонду музею можуть бути найрізноманітнішими. 

У сучасних умовах багато паперових носіїв, таких як фотодокументи, документи, книги, 
що стосуються української культури, архіви видатних особистостей виявляються 
розпорошеними, викинутими на смітник, як це сталося з архівом і частиною бібліотеки 
Народного артиста України Д.М. Гнатюка, що помер у квітні цього року. Так, декілька 
років тому ми передали до фондів НЦНК «Музей Івана Гончара» світлину режисера 
Юлії Солнцевої, дружини Олександра Довженка, серед гуцулів, імовірно, під час зйомок 
фільму «Буковина – земля українська» (1939 р.), ця світлина була придбана у продавця 
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антикваріату з м. Коломия. Національний центр народної культури «Музей Івана 
Гончара» крім, музейних предметів народного мистецтва з моменту свого утворення 
збирає матеріали, в тому числі архівні, про майстрів народного мистецтва, як визнаних, 
так і маловідомих. Серед таких архівних матеріалів найпильнішу увагу ми приділяємо 
світлинам. 

23 вересня 2016 року на 83-му році життя померла видатна народна 
майстриня Прикарпаття – Покуття Параска Хома з с. Чернятин Городенківського 

району Івано-Франківської області. А у серпні на одному з 
аукціонів України було виявлено її фотопортрет у вишиванці, 
хустці та бісерній силянці, на тлі власних картин, виставлений 
без підпису та додаткових атрибуцій продавця. Однак на 
звороті світлини містилася стаття кореспондента газети 
«Правда України» Н. Шевченко про майстриню. Серед лотів 
продавчині є ще декілька світлин цього ж періоду, які 
дозволяють припустити, що на продаж виставлено частину 
фотоархіву газети «Правда України», або її фотографа. 
Ширше прокоментувати походження предмета продавець не 
змогла або не захотіла. 

Світлину було викуплено і передано в дар нашому 
музеєві, де ще 2010 року відбулася виставка робіт Параски 

Хоми. Після отримання світлини стало ясно, що її можна віднести до 1980-го року за 
згадкою у текстівці на звороті виставки до «110-річчя В.І. Леніна». Можна зробити 
висновок, що до нашої збірки потрапила світлина віком 36 років. Параска Хома (у 
дівоцтві – Процюк) народилася 10 листопада 1933 року, тобто ми можемо точно 
визначити вік майстрині на світлині – 47 років. 

Аналізована світлина має сліди ретуші, отже, була використана для публікації 
в газеті. На звороті російською мовою – матеріал Н. Шевченко про майстриню. 
Цікавою є форма імені «Парасковья», вжита автором, а також традиційне пафосне 
завершення матеріалу: «Ее творчество – светлый родник в могучем течении 
украинского народного искусства». 

Отже, останніми роками почастішали випадки, коли документи, які стосуються 
діячів культури, народних майстрів, народних художників України тощо, зі складу 
приватних архівів журналістів чи цілих редакцій газет і журналів радянської доби, 
розпродаються на інтернет-аукціонах в Україні та за її межами поштучно чи навіть 
поаркушно. Тому серед фахових навичок сучасного архівного працівника має бути 
навичка вільного користування інтернетом, пошуковими системами, знання про 
великі площадки продажу антикварних речей, вміння відстежувати певні тематичні 
групи лотів на аукціонах, вміння впізнавати видатних діячів культури України на 
світлинах навіть, за відсутності атрибуцій продавця, розуміння необхідності і 
нагальної потреби повернення подібних архівних матеріалів до державного архівного 
та музейного фонду. Це може врятувати хоча б дещицю з культурної спадщини 
нашої держави від нищення й загибелі. 
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Пошивайло Марія Олександрівна, 
канд. філол. наук, с.н.с. НЦНК «Музей Івана Гончара», м.н.с. Інституту 

керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 
науковий співробітник НМЗУГ в Опішному, Київ, Україна 

 
РЕМІСНИЦЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ГОНЧАРІВ: 

СПРОБА ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ ЖАНРУ 
 

Сучасна фольклористика актуалізує проблему наукового вивчення 
ремісницького фольклору як жанрового різновиду групи фольклорних соціально-
побутових творів про життя ремісників. З огляду на достатньо вузьке коло 
функціонування, ремісницький фольклор був малоцікавим для решти населення, а 
отже, майже ніколи не набував масового поширення, не виходив за межі певної 
корпоративної групи.  

Задля здійснення чіткого аналізу та теоретичних висновків дослідження 
важливо окреслити основні дефініції досліджуваної теми:  

• «гончарський фольклор», що означує всі твори усної народної творчості, які 
відображають світоглядні, символічні, звичаєві уявлення українців про гончарну культуру 
(гончарство, глину, глиняні вироби, гончаря), характерні для всього населення України;  

• «ремісницький фольклор гончарів» – тобто усна словесність, що творилася 
й побутувала здебільшого в середовищі гончарів та їхніх родин (пісні, жарти, 
прикмети, замовляння) й відображала особливості їхньої професійної діяльності, 
життя гончарного цеху (братства), майстрову ментальність, прийняття власної 
професійної адресності й корпоративності. 

Оскільки з усього розмаїття фольклорних жанрів, які б презентували 
ремісницький фольклор гончарів, у третій чверті ХІХ століття в Україні в поле зору 
вітчизняних фольклористів потрапили тільки пісні (приспівки), фольклористи назвали 
цей жанр української словесної творчості «ремісницькими піснями» [1]. 

Одним із перших на існування ремісницького фольклору звернув увагу 
видатний український композитор і збирач пісенного фольклору Микола Лисенко. 
1876 року він опублікував третій випуск свого збірника обробок українських народних 
пісень для голосу з фортепіано, де подав пісню, записану від Ольги Косач (Олени 
Пчілки) «Нехай же нас Бог ратує (про Купер’яна)», яка увійшла до розділу «Міщанські 
(міські), ремісничі пісні». 

Через пів століття по тому етнограф і музикознавець Філарет Колесса у книзі 
«Українська усна словесність» (1938) подав одну ремісницьку пісню з нотами. Автор 
видання, як і Микола Лисенко, звернув увагу на існування «ремісницьких пісень» і 
включив їх до фольклорного різновиду «Станові пісні». Щоправда, в другій частині 
книги, де помістив «вибір творів», подав тільки одну цю пісню з нотами [1, 390]. 

Серед фольклористів уперше після Філарета Колесси відійшли від радянської 
традиції замовчування ремісницького фольклору й подали короткий підрозділ 
«Ремісницькі пісні» у навчальному посібнику «Українська усна народна творчість» 
(2006) його автори – викладачі Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка Мар’яна та Зоряна Лановики [див.: 1, 346–
347]. Вони цілком справедливо зазначили, що «ремісницькі пісні – група соціально-
побутових творів, дуже поширених у країнах Західної Європи та й у фольклорі 
слов’янських народів…Там були досить поширені фольклорні твори про життя 
ремісників (не лише ліричні пісні, а й легенди, казки, анекдоти)» [1, 346]. Проте 
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певною мірою протиставили їм українські цехи, означивши невідповідно історичним 
фактам, немовби ті «діяли на зразок таємних організацій… Часто обряди, пов’язані 
з цими організаціями, були засекречені». З цього недостовірного підґрунтя постав 
винятково суб’єктивний висновок: «…Тому в Україні ремісничих пісень збереглось 
небагато… Поширений у середньовічній Європі жанровий різновид ремісничої пісні 
не отримав поширення в усній словесності українців у зв’язку з іншим укладом 
ремісників» [1, 346, 347]. Насправді ж, слушне спостереження вчених про те, що 
«суто ремісничих пісень в українському фольклорі дуже мало», пояснюється зовсім 
не «іншим укладом ремісників» (він був таким самим, як і в Європі, частиною якої 
була Україна), не утаємниченістю ремісничих організацій (хоча й такі на теренах 
країни існували), а передовсім умовами історичного розвитку ремесла в окупованій 
Україні та підневільним становищем української фольклористики. 

Автори також прокоментували контекст пісні «Цехмайстер Купер’ян», з якого 
випливає, немовби «цей твір, безумовно, пов’язаний із давнім укладом таких 
громад, оскільки фіксує правила ритуальної антиповедінки учнів ремісничого 
майстра, яка вважалась необхідним елементом такого роду ініціацій» [1, 347]. 
Насправді ж, у пісні ніскільки не йдеться про «ритуальну антиповедінку учнів», а 
тим більше про певну «ініціацію», бо в зібранні беруть участь не учні, а майстри, а 
приводом до зібрання була якась святкова подія, а не потреба вирішення суто 
виробничо-навчальних проблем. Нарешті, дослідники значно звузили коло 
побутування ремісницьких пісень лише цеховими організаціями. Подані вище 
приклади переконливо доводять, що вони, ймовірно, могли існувати й до заснування 
ремісницьких цехів, як і побутували після їх зникнення.  

Фольклор, який творився й побутував головним чином у середовищі гончарів, був 
позбавлений ореолу сакральності, міфологізації образу рукомесника й гончарства 
загалом. Майстри та члени їхніх родин ставилися до своєї професії, як до щоденної 
виснажливої праці й не вважали себе наділеними надприродною силою. Підтвердженням 
цього є пісні, зафіксовані українськими фольклористами й етнографами в кількох 
провідних гончарних осередках України впродовж ХХ століття. Записано їх небагато, що 
пов’язано не стільки з нетиповістю цього явища, скільки з відсутністю належної уваги 
фольклористів і розвитком країни в умовах російської колонізації, за якої фольклористичні 
студії вважали шкідливими й небезпечними для тоталітарного режиму. Відомості про їх 
існування виявлено від заходу до сходу України і в суміжних державах.  

Найпершою ознакою ремісницької пісні є її зв’язок з певним ремеслом і 
професійною діяльністю майстрів. Вони частіше не пов’язані з конкретними подіями 
та з іменами майстрів, хоча такі теж відомі. Їхня тема – повсякденні турботи гончарів. 

Цехи в Україні почали занепадати від середини ХІХ століття, саме тоді, коли 
розгортався фольклористичний збирацький рух із фіксації усної народної творчості. 
Відтоді виробництво глиняних виробів усе більше переміщувалося в села й містечка, 
де цехові організації в пережиткових формах продовжували існувати до 1920-х років 
[див.: 3, 92–97; 2, 104–107]. З огляду на те, що ремісницькі цехи буди закритими 
корпоративними організаціями, члени яких не дуже охоче ділилися зі сторонніми про 
особливості їх цехової діяльності й повсякденного побуту, суто ремісницький 
фольклор, який народжувався в середовищі гончарів, ставав архаїкою й практично 
не міг потрапити в поле зору фольклористів, які на тоді спеціально не вивчали 
творчість окремих професійних груп населення. До того ж, у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття гончарні осередки України обстежували переважно земські 
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чиновники, яких цікавили передовсім економічні питання подальшого розвитку 
кустарних промислів. Знання про звичаї й обрядовість майстрів, їхній духовний, у 
тому числі поетичний, світ, були побіжним і вкрай мізерним за обсягом продуктом 
збирацької діяльності. Відповідно, ремісницькі пісні, які пов’язувалися з цеховим 
ладом і були породжені міською культурою, поступово ставали архаїкою. 

Особливо несприятливим періодом для функціонування ремісницького 
фольклору була тоталітарна доба на території України, коли окупаційна російська 
влада планомірно знищувала кустарів як ремісницький прошарок населення, 
несамовито боролася з народними традиціями, усною народною творчістю українців. 
Гончарний промисел почав утрачати свою престижність. «Ганчарська робота, – 
запевняв 1926 року бубнівський майстер Втома Ганчар, – сильно погана, сама 
поганша од усіх. Ніхто не хоче на ганчара вчитися, що погана сильно робота, 
така гидка; от і сина свого на кравця буду вчить, а вчиться на ганчара не хоче: 
щоб мені, каже, голову одрубали, нема охоти у бруді цілий вік сидіти…» [4, 157]. 

За таких несприятливих умов для розвитку етнічної культури українців, 
ремісницький фольклор у середовищі кустарів разом з ними неухильно відходив у 
забуття, а репресії проти українських народознавців, у тому числі й фольклористів, 
фактично паралізували польову діяльність науковців. У середині 1920-х років етнограф 
Лідія Шульгина здійснила найґрунтовніший опис гончарської звичаєвості майстрів 
подільського села Бубнівка. Наступне десятиліття прикметне знищенням майже всіх 
українських дослідників традиційного гончарства. Керамологічні студії в Україні почали 
відновлюватися лише наприкінці 1940-х років. Але знову ж таки, для мистецтвознавців, 
які до 1990-х років майже винятково досліджували гончарний промисел в Україні, 
фольклорна творчість майстрів та їхніх родин ніколи не була в центрі уваги. 

Отже, у площині ремісницького фольклору гончарів маємо справу не зі 
спорадичним культурно-професійним фактом, а з поєднанням культурного простору 
дійсності і знаків фольклорної культури в єдиному тексті, в основі якого лежить 
феномен гончарства. Визначення провідних ознак семіосфери ремісницьких пісень 
як особливої художньої практики – активне використання й переосмислення в 
структурі пісенної поетики культурних світоглядних констант, ментальних кодів, 
поєднання традиційних функцій усної культури з професійною функцією жанру як 
закодованої соціальної моделі буття, надає жанровому явищу специфічного 
характеру – прийняття власної професійної адресності, корпоративності, майстрової 
ментальності, яка трансформувалася в реальність, конкретність і ситуативність у 
зображенні давніх укладів гончарської громади, звичаїв ремесла, умов життя і праці 
гончарських спілок, братств, громад, утвердження особливого соціального статусу 
гончаря-майстра в середовищі традиційної культури.  
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ  
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ 
 
Значення нематеріальної культурної спадщини у наш час стало одним із 

важливіших пріоритетів світової культури і політики. Світовий досвід свідчить про те, що 
забуття народних традицій, їх втрата загрожує розпаду етнокультурних зв’язків, втратою 
національного імунітету, утворення аномалій у житті етносу, руйнування самобутності 
національної культури, розмиттям національної ідентичності. Стримання такої негативної 
тенденції може бути здійснено шляхом вирішення проблеми збереження єдиного 
культурного простору конкретної країни, залучення населення до духовних цінностей свого 
етносу, нації.  

Для чого потрібні оціночні критерії? Не тільки для того, щоб зробити елементи 
нематеріальної культурної спадщини (Далі –  НКС) відомими на весь світ, але головне, 
щоб захистити, популяризувати й передати ці елементи майбутнім поколінням, адже це є 
закономірним процесом в культурному розвитку кожної країни.  

Конвенція ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини», яка 
прийнята ЮНЕСКО у 2003 році і участь у якій уже оформила 151 держава, сприяла 
виробленню критерії відбору до Міжнародних списків. Було складено два Міжнародні 
списки: репрезентативний і список нематеріальної спадщини, що потребує термінової 
охорони, згідно з якими міжнародне співтовариство бере під свою охорону цілий ряд 
елементів нематеріальної культурної спадщини. На 2016 рік до Репрезентативного списку 
занесено 336, а до Списку термінової охорони – 43 [1]. Україна приєдналася до Конвенції у 
2008 році, відповідно до Закону України від 6 березня 2008 року № 132-VІ (Офіційний 
вісник України, 2008, № 24, ст. 721). Україна представлена в Репрезентативному списку 
одним елементом «Петриківський розпис» (Дніпропетровщина, 2013). 

Перед тим, як виробити критерії відбору елементів до Міжнародних списків 
нематеріальної культурної спадщини, проводилися попередні консультації, обговорення, 
роздуми, що почалися з нарад експертів, які були проведені Секретаріатом Міжурядового 
комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини до вступу в силу Конвенції 20 
квітня 2006 року. Перша нарада «Критерії складання списків, що встановлені Конвенцією 
2003 року» була організована ЮНЕСКО 5–6 грудня 2005 року у Парижі. Друга нарада 
«Участь співтовариств в охороні нематеріальної культурної спадщини» організована 
разом з Азіатсько-Тихоокеанським культурним центром для ЮНЕСКО (АКЦЮ) відбулася у 
Токіо 13–15 березня 2006 року. 

На своїй черговій сесії (27–29 червні 2006 р.) Генеральна асамблея держав-
учасників Конвенції призвала комітет виробити критерії відбору для внесення до списків. 
Відповідно до цього Комітет жваво обговорив це питання на своїй сесії в Алжирі (18–19 
листопада 2006 р.). Далі настав період, коли держави учасники повинні були представити 
свої письмові зауваження. На пропозицію прокоментувати склад обох списків, критерії їх 
складання, а також процедури номінування й внесення до списків відгукнулося 32 
держави. 2–4 квітня 2007 р. ЮНЕСКО організувало у Індії в Нью Делі нараду експертів із 
приводу списків Конвенції 2003 р. Було створено новий проект пакету критеріїв, 
врахувавши пропозиції. 23 травня 2007 р. Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної 
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культурної спадщини зібрався у Ченду, столиці провінції Сичуань (Китай). На сесії серед 
різноманітних питань розглядалося питання вироблення критеріїв складання двох списків 
Конвенції – Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини та Списку 
нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони. Два пакети 
критеріїв мають велику схожість. Однак, другий і третій критерії Списку нематеріальної 
культурної спадщини, що потребує термінової охорони, відповідають випадкам, що 
потребують термінового втручання, або, як говориться у ст. 17.3 Конвенції, «у випадках 
надзвичайної терміновості» [2]. Другий критерій Репрезентативного списку, навпаки, 
передбачає, що елементи повинні відповідати цілям Репрезентативного списку, як вони 
викладені у ст. 16. Перший критерій спільний для обох списків, в якому елемент, що 
номінований на внесення, повинен відповідати визначенню нематеріальної культурної 
спадщини, яке зазначено у Конвенції. Третій критерій теж співпадає в обох списках. Навіть 
елементи, що внесені до Репрезентативного списку, потребують оперативного управління, 
особливо під час процесу внесення до списків. Елементи, чия життєдіяльність знаходиться 
під загрозою і вони внесені до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує 
термінової охорони, потребують більш складного плану з охорони, ніж ті, що внесені до 
Репрезентативного списку. Четвертий критерій, спільний для обох списків, в якому 
елемент внесений за згодою та участю зацікавлених осіб, груп чи окремих осіб. Комітет 
підкреслив, що стандартного формату демонстрації згоди не існує, бо різні правові 
системи і культурні практики мають різні форми згоди. Критерії роз’яснюються у 
Керівництві по виконанню Конвенції, яке, разом з самою Конвенцією, є головним робочим 
інструментом. 

Члени Комітету наголосили, що кожна держава-учасник зобов’язана скласти свій 
перелік нематеріальної культурної спадщини і вимоги, що елемент повинен входити до 
цього переліку (такий зміст п’ятого, ідентичного критерію в обох списках), буде сприяти 
тому, що держави стануть дотримуватися цих зобов’язань. Складання переліків – робота 
постійна, і вони, відповідно до Конвенції, потребують регулярного поновлення. 
Послуговуючись критеріями відбору елементів НКС Конвенції, держава самостійно може 
створювати критерії відбору до національних, місцевих, регіональних переліків. Наведемо 
декілька прикладів. 

Вірменія належить до тих країн, які мають спеціальне законодавство з охорони 
нематеріальної культурної спадщини. У 2009 р. Національні збори Вірменії прийняли 
Закон РВ «Про нематеріальну культурну спадщину». За рішенням Уряду Вірменії від 
31 березня 2010 р., як критерій установлені наступні специфічні особливості 
елементів нематеріальної культури: є складовою частиною національної 
ідентичності, менталітету, формування національного світогляду; є символом або 
іншим проявом національної історії; є рідким проявом національної традиційної 
культури; мають як національне, так і загальнолюдське культурне, історичне, 
релігійне або наукове значення; є носіями знань і навичок одного з розділів 
нематеріальної культури.  

У Законі «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» (29 березня 2012 р., 
№ 58) Республіки Молдова немає окремої статті критерії відбору, зокрема Ст. 8. 
Класифікація елементів нематеріальної культурної спадщини містить пункти критеріїв 
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відбору елементів: елементи, що характеризуються життєздатністю в співтовариствах, що 
і є репрезентативними для їхньої ідентифікації; елементи, що мають художню й 
етнографічну цінність, що існують у практиці невеликої кількості представників 
співтовариства, більшою мірою, що зберігаються в колективній пам’яті, що перебувають 
під загрозою зникнення, і ті, що й можуть зникнути, якщо не будуть вжиті заходи по їхньому 
збереженню; елементи, що пішли з життя співтовариств, але, мають історичне, наукове 
значення, що й доповнюють культурну різноманітність традицій. 

У Білорусії окремого Закону про охорону нематеріальної культурної спадщини 
немає. Існує Закон «Про охорону історико-культурної спадщини Республіки Білорусь» (від 
13.11.1992 №1940-XII, зі змінами та доповненнями від 16.03.2001 р. №2/352). Матеріальні 
об’єкти і нематеріальні прояви людської творчості, яким дано статус цінності, вносяться до 
Державного списку історико-культурних цінностей Республіки Білорусь. У Республіці 
Білорусь цінності повинні мати свою художню, духовну або документальну гідність й 
відповідати хоча б одному з критеріїв, які прописані у Ст. 19 Критерії відбору цінностей. 
Наприклад, є такі: одним із факторів формування національного менталітету; 
створеним або суттєво переосмисленим і видозміненим народом Білорусії епічним 
твором; створеним на території Білорусії або під впливом білоруської історії, 
дійсності, менталітету, середовища тощо відмінним авторським твором мистецтва; 
відмінної, характерної для Білорусі або одного з її регіонів традицією або народним 
промислом; символом або іншим вираженням або позначенням явищ, подій або 
понять, пов’язаних з історією Білорусі, її окремих регіонів, родоводів або етнічних 
груп тощо.  

Отже, критерії відбору – це загальні об’єкти конфігурації, вони використовуються 
для організації відбору різної інформації про елемент НКС. Деякі країни об’єднали 
критерії до Списку Всесвітньої спадщини з критеріями до Міжнародних списків 
нематеріальної культурної спадщини. Держави можуть створювати будь-яку необхідну 
кількість критеріїв. Як ми бачимо, кожна держава додає свої критерії, які стосуються 
національної ідентичності, менталітету, національного світогляду, історії, традиційної 
культури і мають як національне, так і загальнолюдське культурне, історичне, релігійне 
або наукове значення. Обов’язковою умовою у будь-яких критеріях стало те, що для 
внесення елементів до списів є факт його побутування й живучість.  

В Україні ще не вироблені офіційно критерії відбору елементів НКС до 
Національного реєстру, бо немає ще ні Закону про нематеріальну культурну 
спадщину, ні змін до Закону України «Про культуру» щодо нематеріальної культурної 
спадщини.  
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

КРИМСЬКИХ ТАТАР В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

Кримськотатарська культура народилася і розвивалась у складних історичних 
умовах. У 1783 році внаслідок перемоги Росії над Османською Імперією Крим був 
спочатку окупований, а потім анексований Росією. Це було початком доби в історії 
кримських татар яку назвали «чорне століття, проте відродження і розквіт культури 
припав на 1851–1914 рр. саме під час життя відомого діяча культури Ісмаїла 
Гаспринського. У період царювання радянської влади кримських татар спіткала 
головна трагедія в історії – депортація, 18 травня 1944 року весь кримськотатарський 
народ за наказом був звинувачений у колабораціонізмі та депортований з Криму [1, 
17]. У 2014 році відбулася анексія Криму Російською Федерацією, яка зчинила 
насильницьку перерваність у спадкоємності традицій, порушили природну еволюцію 
народної культури. В наслідок небажаних змін на півострові кримські татари вимушені 
були іммігрувати на материкову частину України. Попри все, кримськотатарському 
народу притаманна висока культурність, шанування звичаїв та своєї історичної 
спадщини. Рідна мова – один з факторів збереження та розвитку етнічної культури, 
особливу складність виявляє збереження рідної мови для етнічних груп, що 
знаходяться у поліетнічному середовищі, одним з досягнень популяризації 
кримськотатарської мови – навчання на спеціальних курсах з вивченням мови [3, 51]. 
Одним з найважливіших напрямків популяризації є проведення національних заходів, 
що належать до календарних та релігійних свят: Къурбан-байрам, Ораза-байрам, 
Навруз. Зазвичай, свята відзначаються на природі, готують національну їжу 
кримських татар: плов, чебуреки, каву з солодощами. Свято супроводжується різними 
змаганнями, іграми, танцями та музикою. Основними видовищними дійствами є 
куреш (боротьба), абсолютний переможець у боротьбі отримує головний приз – барана, 
забирає його на піднятих руках, демонструючи свою силу. Особливо цінуються 
рукоділля молодих жінок – вишивка (мыхлама) та гончарне мистецтво [2, 88].  

Відбувається активне знайомство українців з кримськотатарською культурою: 
формується єдиний комунікативний простір кримських татар і українців, що дає змогу 
вивчити культуру і брати участь у творчих процесах: відкриття танцювальної 
кримськотатарської студії, кав’ярень з національною їжею, курсів кримськотатарської 
мови, музичної студії. Як наслідок, змінюється характер відносин народів, 
створюються умови для перебування матеріального та духовного життя суспільства. 
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПОХОРОННОЙ ЦЕРЕМОНИИ  

В КИТАЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ 
 

Ритуал как действенное выражение характерных черт, наиболее полно 
воплощающих сущность человека, стал ключевым словом в антропологических 
исследованиях. С точки зрения исторической ретроспективы, описания феноменов, 
выявляются такие особенности ритуалов, как простота, своеобразие вплоть до 
загадочности и мистичности. Если в исследованиях ритуалов опираться на 
социологию, то станет заметно, что это практическое действие человека, тем самым 
проявится система связей с обществом или коллективом, их традициями, границами 
или культурой. 

Погребальные ритуалы прошли долгий путь исторического развития, но 
поскольку эта область исследований исторически находилась за пределами 
антропологии, знания о ней довольно отрывочны и разрознены. Человек как 
творческое создание в силу исторических и национальных отличий сформировал 
различные погребальные традиции со своим местным колоритом. Они, в свою 
очередь, являются квинтэссенцией культуры, следом национальной культуры, 
важной составляющей частью всей человеческой культуры. Погребальные обряды 
народов весьма различные, но за их разнообразием всегда проступают схожие для 
всех людей привычки поступков и духовная вера. Они скрывают в себе местные 
народные взгляды и идеи и социальную среду. Вслед за модернизацией экономики, 
развитием рыночных отношений, социальными изменениями в обществе, в 
китайской деревне произошли глубокие изменении, которые затронули мышление 
народа. С одной стороны, фактический уровень жизни людей значительно вырос, 
крестьяне стали приобщаться к великим достижениям цивилизации, пользоваться 
всеми благами современности. С другой стороны, появление современных 
технологий привело к новым изменениям в деревне, оказало сильное всестороннее 
воздействие на народные традиции, коренящиеся в традиционном сельском 
обществе, что означает его трансформацию и преобразование. 

Согласно теории эволюции Ч. Дарвина, «в процессе естественного отбора 
выживает сильнейший», и это является неизбежным законом мира природы. 
Общество развивается, эпохи идут вперед, общества также эволюционируют, 
перерождаются и сменяются одно за другим. Современная цивилизация 
стремительно укореняется в городах, становится основным течением идеологии. 
Мощный рост городов привел к тому, что современная цивилизация 
распространяется повсюду. В китайском обществе это проявляется в 
модернизационном строительстве в сельском хозяйстве. Эта стратегия призвана 
изменить облик бедной и отсталой китайской деревни, привести к тому, чтобы 
сельские жители могли идти в ногу со временем. В особенности после образования 
КНР (1949) за несколько коротких десятилетий в традиционных способах жизни, 
методах организации и общения в деревне произошли невиданные доселе 
обновления, тысячелетние традиции поневоле предстали лицом к лицу с мощным 
проникновением господством современности. Некоторые не соответствующие 
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«экономической рациональности», «строительству социалистической культуры» 
народные ритуалы и искусства постепенно стали отсеиваться [1]. На сегодняшний 
день мы практически видим конфликт между современностью и народными 
традициями, который невозможно урегулировать. Чем сильнее современность, тем 
слабее народные традиции, и наоборот. 

Автор считает, что современность является гарантией наследования и 
развития традиционных ритуалов. 

Во-первых, этап возведения могильного склепа во время погребального 
ритуала являлся самым важным и самым сложным. В прошлом более десяти 
молодых и сильных мужчин посменно работали над склепом, его строительство 
занимало примерно пять дней. Но сегодня людям нет необходимости переносить 
такие тяготы, как в прошлом. Им нужно просто найти экскаватор, вырыть примерную 
по размерам углубление, а все оставшееся привести в порядок своими руками, в 
результате чего все работы можно завершить за два-три дня. С одной стороны, 
поскольку ценность времени для нынешних людей более высока, нежели в 
прошлом, отношения между личным и общественным временем становятся все 
крепче, актуальность обращения времени в прибыль становится все выше, люди все 
больше предпочитают сэкономить время на выполнение собственных дел. С другой 
стороны, благодаря механизации, большая часть затратных по времени и силам 
сельских работ стала выполняться механическими средствами, населению сельских 
регионов больше нет необходимости заниматься тяжелым трудом – в этом 
проявляется повышение уровня жизни и производства в деревне. 

Во-вторых, одним из ключевых этапов погребального ритуала является период, 
когда тело умершего остается в доме. Но с приходом лета ответственных за устроение 
похорон постоянно мучит проблема того, как оберечь тело умершего от разложения и 
запаха. Ранее люди придумывали различные способы, но сейчас им достаточно взять в 
аренду хрустальный гроб и кондиционер, в результате чего люди не стеснены более 
временем при проведении погребального обряда. Можно заметить, что как в 
оборудовании для погребальных ритуалов, так и в человеческих представлениях о них 
– во всех аспектах современность принесла пользу деревне, современные методы и 
представления стали неотъемлемой гарантией традиционных ритуалов. 

Народные традиции являются современной основой совершения погребальных 
ритуалов. На протяжении последних десятилетий структура сельского общества также 
постоянно испытывает изменения, некоторые из которых обусловлены факторам 
внутри провинции, но большая часть из них вызвана действием макрополитических 
установок. В такой обстановке народные традиции поневоле развиваются и 
эволюционируют, однако сельское общество, вне зависимости от того, какие 
современные элементы были созданы в течение этого процесса, какие изменения 
произошли в народных традициях, но в самой природе «сельскости» народных 
традиций изменения невозможны. Если выделить идеализированную абстракцию 
«сельскости» народных традиций, то можно отметить следующую особенность: 
«село», «земля» является «корнем жизни», люди пришли из земли и в конечном итоге 
возвращаются в нее. 

В погребальных ритуалах родственная близость определяется 
межличностными отношениями главного члена семьи, иногда в зависимости от 
необходимости эти связи могут удлиняться, а общественные добродетели 
оказывают влияние в этих иерархических связях; система обрядного права 
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относительно права, установленного законом, отличается нормативным характером 
и необходимым влиянием, обрядное право основано на традиционных стандартных 
«обрядах», законное право основано на законодательстве. Однако в сельском 
обществе вне зависимости от того, какой конфликт происходил в процессе 
исполнения погребальных ритуалов, никто не хотел предавать обвиняемого суду. В 
погребальных обрядах самыми важными являются кровные связи. Именно этот вид 
связей уменьшил конфликтность и конкуренцию между людьми, «чувства симпатии», 
«обмен подарками» стали вечной основой общения [2]. Эти характерные черты 
сельскости соответствуют основным характеристикам сельского общества, люди 
поступают именно так, хотя совсем не обязательно осознавая это. В 
действительности это самостоятельная практическая логика сельского общества, 
выполнение каких-либо дел сообразно этим характерным чертам приносит вдвое 
больший результат, здесь степень надежности и авторитетность гораздо 
эффективнее, нежели в отношениях людей в городе, их рабочих методах, они имеют 
под собой гораздо более массовую основу. В современных методах выполнения 
задач необходимо использовать эти особенности в качестве предварительных 
условий и фактически реализовывать проекты на этой платформе. 

Если Китаю сегодня необходимо построить гармоничное общество, то 
необходимо осуществлять строительство новой деревни, реконструировать дороги и 
жилые здания, распространять телекоммуникации и т.д. Эти меры фактически 
поднимают уровень жизни людей, но уменьшают число коллективно проводимых 
людьми мероприятий, эффект от них значительно снижается, вплоть до полного 
отсутствия интереса к ним. О культурной жизни в деревне вообще не приходится 
упоминать, духовная жизнь и культурные идеалы среди деревенского населения 
практически исчезают. Мы считаем, что деревне не только необходимы материальные 
плоды современности, но также и определенные мероприятия духовного уровня. 

Традиционные ритуалы являются формой, рожденной и распространенной в 
сельской местности, но знакомство сельского населения с современностью не может 
принести им духовного утешения. Погребальные ритуалы являются коллективным 
мероприятием, которое само по себе затрагивает человеческие чувства, 
добродетель и веру. Ритуал в своей сущности несет жизненные ценности и смысл 
человеческой жизни, вместе с тем, он становится бесформенной движущей силой и 
чувственной основой процесса реализации современности. В повседневной жизни 
случаев, когда вся семья или деревня собирается вместе, довольно мало, но 
погребальный ритуал собирает не только всю семью, но и односельчан, которые в 
разной степени принимают в нем участие. Он укрепляет общение среди сельских 
жителей, связывает их чувственно. Только таким образом возможно реализовать 
настоящую гармонию в сельском обществе. В процессе современного сельского 
строительства традиционные ритуалы из бесформенного стали платформой для 
реализации современности. 
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Останнім часом розвиток, відродження та популяризація народного мистецтва 
стають все більш актуальними на тлі загального національного підйому. Це сприяє 
створенню українського національного стилю, оскільки  народне мистецтво є тією 
скарбницею образів, символів, архетипів, що на рівні знаків сприяє національній 
самоідентифікації. 

Багато традиційних мотивів застосовуються зараз у різних видах сучасного 
дизайну та архітектурі. Чи не найпоширенішим серед них є петриківський розпис – 
вид українського народного декоративно-прикладного мистецтва, що виник у с. 
Петриківка у XIX ст. Особливої популярності він набув після внесення до списку 
нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у 2013 році. З того часу 
сфера застосування петриківського розпису значно розширилася, а попит і 
актуальність його застосування значно зросли. Він широко використовується в 
оформленні екстер’єрів та інтер’єрів культових, громадських, житлових споруд, у 
промисловому, графічному дизайні, дизайні одягу та аксесуарів. Для національної 
культури дане явище в цілому є досить позитивним, адже з’явилася альтернатива 
запозиченням із європейських та пострадянських джерел. 

Тепер петриківський розпис є не просто національним явищем, а й візитівкою 
України за кордоном. Це передбачає не тільки привілеї, але й величезну 
відповідальність, якою переважно нехтують, забуваючи, що у час таких 
трансформаційних потрясінь, культурний «фронт» є основоположним. На загальному, 
в цілому оптимістичному тлі позитивних тенденцій, у масовому захопленні 
петриківським мистецтвом прослідковується цілий ряд негативних моментів, які, 
ймовірно, свідомо не помічаються. 

Метою даного дослідження є окреслення загальних тенденцій розвитку та 
стану петриківського розпису на сучасному етапі, що на нашу думку, є досить 
актуальним, адже це допоможе уникнути існуючих загроз та зберегти даний вид 
народного мистецтва та культурний осередок в цілому.  

На нашу думку, на сучасному етапі петриківський розпис існує у двох якостях – 
петриківський розпис як бізнес-проект і петриківський розпис як мистецтво, при чому 
перше, завдяки внесенню до Списку нематеріальної культурної спадщини людства 
ЮНЕСКО, розвивається обернено-пропорційно до поступового занепаду іншого. 

Збільшується інтерес до цього виду декоративно-прикладного мистецтва, на 
жаль, не як до мистецького явища, а як до способу отримання прибутку.  Через 
простоту, легкість оволодіння даною технікою, тепер малюють усі: і ті, хто має до 
цього хист, і хто не має, малюють скрізь, де це доречно і де не доречно, на жаль, не 
для задоволення власних естетичних потреб. Країну, Дніпропетровську область 
особливо, охопила певна «манія розмальовування», що особливо спостерігається у 
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прошарку масової культури, через що петриківський розпис як мистецтво, що 
підпорядковується певним законам, нівелюється, асимілюється, збіднюється 
стилістично, наповнюється чужорідними запозиченнями, втрачає глибину та 
автентичність. Це виражається у непрофесіоналізмі, значних тиражуваннях 
однотипних, одноманітних творів, у створенні яких нехтують композиційними 
законами, засадами кольорознавства та естетичною складовою, бездумно, 
механічно не розуміючи сенсу того чи іншого елементу, повторюють один і той самий 
малюнок, як правило, не власний.  

Широкого поширення набуває освоєння нових матеріалів – явище в цілому 
позитивне, але дуже часто розпис механічно переноситься з одного виробу на інший, 
розміщується на творах різних видів ужиткового мистецтва без урахування специфіки 
матеріалу, без врахування функцій та призначення виробу. Почастішали випадки 
плагіату, що свідчить про недостатню культуру цитування та нехтування авторським 
правом, не кажучи вже про існування «псевдопетриківки», розпису, створеного 
художниками-самоучками, які працюють від Петриківки дистанційно. Розпис цей 
дечим схожий на петриківський, і через велику поширеність часто сприймається за 
нього, але в той же час відрізняється особливою барвистістю, невиписаністю 
елементів, грубістю з’єднання, як правило, чорним фоном і використанням відвертих 
білил, а тепер навіть позолоти. 

У самій Петриківці економічні умови змушують навіть знаних майстрів 
зосереджуватись на штампуванні нашвидкуруч зроблених творів сумнівної якості 
задля найшвидшого збуту. Зникає така основоположна для мистецтва складова як 
творчість. Деякі художники губляться в повторенні «себе» або традиційних сюжетів, 
жодним чином їх не інтерпретуючи. Адже намалювати щось у цій техніці просто, але 
зробити так, щоб це «щось» мало право називатися мистецтвом, залишилося у віках 
– ось головне завдання всього, що претендує на те, щоб продовжувати бути 
культурною спадщиною людства. 

Петриківка завжди залишалася поза конкуренцією саме завдяки якості та 
автентичності, а тепер, поступаючись ними, осередок може занепасти. Звичайно, ми 
розуміємо, що будь-яке мистецтво має здатність розвиватися (змінюватися якісно), 
оскільки якби воно цього не робило, людство б досі малювало на скелях сцени 
полювання. На нашу думку, є велика різниця між «творити» і просто «механічно 
наслідувати традицію». Творчість передбачає оригінальність, новизну і актуальність 
теми та способу її втілення, апелює до вічних загальнолюдських цінностей, не 
припиняючи через національне бачити вселюдське, а через вселюдське – 
національне. Саме цього, як ми вважаємо, не вистачає сьогодні петриківському 
розпису, хоча серед художників ще залишилися ті, в чиїй творчості дана концепція 
посідає вагоме місце. 

Означена проблема обумовлює необхідність широкого ознайомлення 
населення – передусім місцевого регіону – зі специфікою даного виду народного 
мистецтва та досягненнями петриківських майстрів на відповідному фаховому рівні. 
Провідну роль тут відіграє навчання основам розпису дітей та учнівської молоді, 
аматорів, які шукають засоби самовираження у сфері образотворчості. Останнім 
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часом інтерес до освоєння петриківського розпису, зокрема на Дніпропетровщині, 
значно посилився, і це вимагає відповідної кваліфікації фахівців, які працюють у 
сфері освіти й культури. 

Зважаючи на велику популярність і тенденцію масового введення 
петриківського розпису у навчальну програму різних закладів естетичного 
спрямування, гуртків, спецкурсів, виникає потреба у кадрах, що могли б забезпечити 
якісне професійне викладання. На жаль, сьогодні значна частина таких спеціалістів 
до справжньої «Петриківки» відношення мають посереднє і навчаються розпису за 
посібниками, знову ж таки, написаними людьми, що про Петриківку чули тільки з 
розповідей. Таке навчання полягає, в основному, в засвоєнні основних елементів 
петриківського розпису і їх подальшому механічному «прикладанні» до будь-якої 
доступної поверхні в кращому випадку, а в гіршому – взагалі схвалюється копіювання 
робіт інших майстрів, не з навчальною метою. Відповідно, не приділяється достатня 
увага творчому пошуку, розвитку фантазії і власного індивідуального стилю та 
патріотичному вихованню. 

На нашу думку, цій проблемі може зарадити впровадження якісного 
викладання дисципліни «Петриківський розпис» на всіх рівнях освіти, знову ж таки, з 
акцентом на уникнення шаблонних повторень. Копіювання чудове в навчальних цілях 
і не більше. Квітами можна виразити все, головне завдання – постійно шукати нові 
теми, нові форми, нові композиційні та кольорові рішення, адже художні можливості 
петриківського розпису невичерпні. 

Майстрам також слід відповідально і критично ставитися до своєї творчості і не 
шукати легких шляхів; втілюючи у своїх творах всі естетичні здобутки попередніх 
поколінь, не забувати і про власний внесок, щоб їх витончене мистецтво не 
перетворилося в ремесло. 

Отже, на сучасному етапі розвитку петриківський розпис як унікальне художнє 
явище української культури, розвивається неоднозначно. З одного боку позитивною 
тенденцією є попит на твори, виконані у даній художній техніці, та інтерес до 
національного та автентичного мистецтва. У той же час, майстри-професіонали, 
знаходяться ніби поза даною тенденцією, часто змушені займатися будь-чим, коли 
натомість підсилена увага до петриківського розпису, переважно на рівні масової 
культури спонукає художника більше до вдоволення потреб масового споживача, 
часто нехтуючи якістю та естетичними характеристиками виробів, у гіршому випадку 
цим часто користуються аматори, що часто далекі від глибинного сенсу 
петриківського мистецтва, що призводить до збіднення стилістики петриківського 
розпису, його асиміляції та насичення чужорідними елементами. Зарадити цьому 
може якісне викладання даного виду народної творчості на всіх рівнях освіти, у 
Петриківці зокрема, не нехтуючи роз’ясненням щодо походження традиції та її 
значення для української художньої культури. 
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Секція 4 
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КОМУНІКАЦІЯ МУЗЕЮ З СУСПІЛЬСТВОМ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ РІШЕННЯ  
 

Одним із основних напрямків діяльності українських музеїв, є популяризація 
музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою [1]. 
Здійснюючи значну культурно-освітню діяльність, музейні заклади проводять по всій 
країні тисячі науково-освітніх і культурно-мистецьких заходів. Цей напрямок 
сформувався в «музейну педагогіку», в одну з течій педагогічної науки й посів 
належне місце. Зусилля фахівців із музейної педагогіки безпосередньо спрямовані 
на збільшення відвідування й фінансових надходжень конкретного музею. 
Популярними у відвідувачів стали музейні дійства, квести, виставки, фестивалі, 
лекторії, лекції-екскурсії, лекції-вистави, майстер-класи, музейні гуртки та творчі 
студії. Традиційно по регіонам, основним відвідувачем музею є місцевий школяр, 
рідше – вихованці коледжів. Доросле населення, на жаль, не часто буває у музеях. У 
обласних містах відвідування є активнішим. Окрім школярів і студентів, до музейних 
експозицій долучається (на жаль, не часто) й місцева інтелігенція. У столичних 
музеях стан справ подібний. Киян – менше половини від загального числа 
відвідувачів музейних закладів [2, 145]. 

Прикметно, що музейні працівники переважно самотужки залучають 
підростаюче покоління до музею. Дізнатися про заходи у музеях чи заповідниках 
можна лише на офіційному сайті закладу. Варто наголосити, що така можливість нині 
відсутня у районних музеях. Кожен музей чи заповідник вирішує це питання 
самостійно. Хтось покладається на офіційний сайт музею, дехто рушає до радіо-
студії й звідти (на місцевому рівні) популяризує свій заклад. Про телебачення годі й 
говорити. На місцевому й на державному рівнях складно зацікавити телеканали для 
підготовки репортажів із місця музейної події (з досвіду відомо, що редактори 
українських засобів масової інформації виявляють належну активність часто лише у 
разі присутності представників державної влади, виникнення тієї чи іншої конфліктної 
пригоди тощо). 

Проблема відвідування музеїв в Україні, на жаль, продовжує залишатися 
актуальною, через неналежне інформування суспільства про заходи які проходять у 
музеях. Державний бюджет який фінансує діяльність закладів музейного типу не 
передбачає витрат на рекламу. У музеях відсутні спеціалісти з PR-менеджменту, їх 
наявність не регламентована штатним розписом. 

У березні 2016 р. у нашому музейному закладі проводилися пілотні соціологічні 
дослідження на виставці «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колекції 
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)» щодо 
вивчення уподобань та запитів відвідувачів, напрямків покращення обслуговування й 
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надання якісних послуг [3, 140–145]. У наведеному вище контексті нас особливо 
зацікавили пропозиції відвідувачів щодо покращення роботи виставки. Третина з тих, 
хто надав конкретні пропозиції висловили побажання стосовно активізації реклами 
послуг, що надає Заповідник, звернувши увагу на її відсутність.  

На проблему популяризації культурної спадщини, по всій країні, звернув увагу 
Микола Томенко. Його фонд «Рідна країна» серед інших проектів, розробив та провів 
декілька інформаційних акцій на всеукраїнському рівні під гаслом «Пізнай Україну» з 
високою метою допомогти відкривати та пізнавати Україну, її неповторні краєвиди, 
цікаву історію та багаті туристичні та відпочинкові можливості. Починаючи з 2007 р. 
на центральних телеканалах була проведена загальнонаціональна акція «7 історико-
архітектурних чудес України», у 2007–2008 рр. відбувся другий етап цієї акції 
«7 природних чудес України», дещо пізніше пройшов третій етап: «7 чудесних 
туристичних маршрутів України». Всі етапи акції, під загальною назвою «7 чудес 
України», мали великий успіх, а у 2008 році акція «7 природних чудес України» 
ввійшла у трійку найважливіших просвітницьких акцій року.  

Акція «7 чудес України» мали великий успіх, тому у 2010 році широкому загалу 
було презентовано ще один проект акції – «7 чудес України: замки, фортеці, 
палаци». У 2013 р. була проведена акція «7 чудес Києва».  

Станом на 2015 рік у рамках цих акцій Фондом відзнято 40 фільмів про 
найкрасивіші, найважливіші та найцікавіші куточки нашої країни: 10 фільмів із циклу 
«7 історичних чудес України», 10 фільмів про «7 природних чудес України» 
та 20 фільмів із циклу «7 чудес України: замки, палаци, фортеці». 

В рамках акції «7 чудес України: замки, палаци, фортеці»: підготовлено 
20 пізнавальних телепрограм про фіналістів акції, які транслювалися провідними 
українськими телеканалами. Диски з цими передачами було безкоштовно передано 
до освітньо-культурних закладів України. 

В рамках акції «7 природних чудес України»: відзнято серію телевізійних 
програм про переможців та спецномінантів. DVD-диски із записами цих передач були 
безкоштовно поширені в освітніх закладах України. 

В рамках акції «7 історико-архітектурних чудес України»: виготовлено диск до 
якого увійшли 10 фільмів про переможців та спецномінантів акції. Диски безкоштовно 
поширювались у навчальних закладах України. 

Побачили світ путівники «Україна, якою ми мандруємо», «7 природних чудес 
України». Буклети видані українською, російською та англійською мовами для 
пропагування України через її міжнародні представництва та посольства, а також з 
метою безкоштовного розповсюдження в аеропортах України. 

У новій акції «7 чудес України: історичні міста та містечка», яка проходила у 
2016 році, взяли участь ті міста та містечка, що мають значиму історію (їх можна 
позиціонувати як історичні), які демонструють своє історико-архітектурне обличчя та 
мають туристичну інфраструктуру для відвідувачів. 

27 вересня, в День туризму, відбулося оголошення переможців акції «7 чудес 
України: історичні міста та містечка». 

Ця акція стала найрезонанснішим та найуспішнішим проектом у галузі 
популяризації вітчизняного туризму за 25 років української незалежності! 

Це один і, на жаль, єдиний приклад того, що може зробити широка рекламна 
кампанія у популяризації культурного надбання, у популяризації музейних закладів 
та культурно-просвітницьких заходів. Незмінними організаторами акції залишаються 
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– Фонд Миколи Томенка «Рідна країна», до них долучилися: Державна служба 
туризму і курортів України, Національна радіокомпанія України, телеканали «ICTV», 
«Рада» та «ТВі», інформагентство УНІАН. Інформаційну підтримку здійснювали 
численні засоби масової інформації. Це приклад того як треба налаштовувати 
комунікацію суспільства з хранителями культурної спадщини – музейними закладами 
України.  

На нашу думку, проблема комунікації музею і суспільства, повинна 
вирішуватися на рівні Міністерства культури України. Одним із можливих напрямків у 
зрушенні цього питання може стати загальнодержавна програма з реклами музеїв, 
що має запровадити патронат над усіма без винятку музейними закладами. Дієвим 
може стати й формат «соціальної реклами» за іншим (зменшеним) тарифом, що 
буде популяризувати музейний продукт за участю самих музеїв та заповідників як 
способом зовнішньої реклами й друкованої продукції, так і шляхом запровадження 
постійної телепрограми на одному з загальнодержавних телеканалів. 

На наш погляд, подібні зміни не тільки відшкодують витрати, але й у 
короткостроковій перспективі принесуть прибуток. 
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ЗНАЧЕННЯ ФАХОВОЇ ОСВІТИ СПІВАКІВ У КОНТЕКСТІ  

СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
 
Сучасне бачення оперного співака, а також його розвиток, в умовах сучасних 

реалій, дає можливості вибору напрямку, в якому може існувати студент, а далі 
спеціаліст – оперний співак. Досвід показує, що сьогодні галузь педагогічної 
діяльності сучасного викладача значно розширилася. Все це потребує додаткових 
знань, та умов в яких треба виховувати співака. Тому професійна підготовка, 
сучасних умов, вимагає підходити до цієї професії з різних сторін, мета якого, 
досягнення нового, цінного результату. Навчити, та привчити студента мислити та 
розвиватись по-новому, коли постановка голосу включає в себе не тільки навики, які 
потрібні співаку, а йнавики співака, який може вільно читати з листа, співати в стилі, 
співати в ансамблях, мати хороший розвинений слух, володіти інструментом, 
музичною грамотою, знати декілька іноземних мов. Точитьсядискусіянавколо 
оперних театрів, які вони повинні бути, хто повинен співати. З кожним роком йде 
заміна поняття оперного співу, великі голоси, наповнені справжнім забарвненням, 
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цінним тембром,заміняють нецікавими голосами. Тому рівень підготовки повинен 
відповідати сучасним вимогам, національним потребам сучасної та світової опери. 

Досвід наукових спостережень, будь-які нові виконавчі явища розвиваються 
через синтез – взаємодію різноманітних стильових, жанрових елементів, знахідок. Це 
чітко простежується на прикладі еволюції сучасного оперного мистецтва, та, зокрема, 
в площині діяльності викладачів бельканто, українських педагогів сучасності. 
Виховати співака з комплексом сучасних вимог – задача складна. Один з 
найавторитетніших викладачів М. Гарсія не обійшов стороною це питання. Він 
детально вивчав методи викладання, які були в сімнадцятому столітті в школах Феді, 
Пістоккі, Порпора, Бернаккі, Джиціо.  

Традиції навчання співу залишилися неповними та неточними в працях Тозаї, 
Манчині, та дають приблизну уяву про методи того часу. Секрети співу того часу, 
нажаль, залишились не розкриті для нащадків. Тому, під методом співу ми розуміємо 
спосіб правильної обробки людського голосу, який веде до співу відповідно вимогам 
мистецтва. 

Італійські маестро стверджують, що belcantoв Італії вже немає. Про старе 
belcanto, яке царило більш ста років ніхто не згадує, тому що воно нікого б вже не 
задовольнило. Можливо тільки тих, хто насолоджується гарними звуками. 
Неможливо співати зараз Отелло так, як співав його великий Таманьо. Тому що 
глибше та тонкіше стала інтерпретація співака та артиста, а термін бельканто – зник 
у нашому часі. А, може, метод навчання бельканто просто зник, співати Отелло, як 
співав його Таманьо просто вже нікому? 

Яку ж перспективу подальшого розвитку вокальної майстерності бачимо ми – 
сучасні викладачі співу? Це не тільки технічна доскональність, а й поглиблення нових 
знань різних шкіл вокального мистецтва. Розглядаючи проблеми формування 
вокальної майстерності, на основі вокальної школи, беремо за основу термін 
«технічна доскональність». У це поняття входить: хороше звучання голосу, звук, 
відповідний за стилем та жанром твору, робочий стан організму, осанка, постановка 
корпусу, ніг, правильний вдих повітря, завдяки чому створюється дихальна опора. 
Завдяки умілому володінню співак зможе формувати гармонічні відтінки. 

Важливу роль у формуванні співака відіграє відчуття тональності, частота 
інтонації. Тому складаючи репертуар студента педагог повинен брати до уваги 
вокальні та виконавські особливості твору, його труднощі. Освоювання складного 
репертуару на початку формування співака веде до непрофесійного виконання, 
«розкачки» голосу, неточної інтонації, зажатості, від якої страждає виконавча 
сторона. 

Використання головного й грудного резонаторів, користування допоміжними 
голосними, такими, як [і], [е], правильна артикуляція апарату, придає голосу 
природне звучання, та в майбутньому, формування правильних, більш складних 
голосних, як [а] та [о]. Дуже зручні голосні «у» та «ю», з допомогою яких можна 
вирівняти регістри, співаючи вправи у висхідному та спадному русі. Приголосні звуки 
[м], [б], [д], [з] допоможуть співаку відчути чарівну «вокальну маску». Коли 
сформовані правильні звуки, тоді формується правильна дикція, яка і допомагає 
глядачам зрозуміти текст твору. Тому вокальний, загальний, музичний розвиток 
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співака вирішує і художню задачу. Без цього не можлива вокальна майстерність та 
доскональність. 

Розглянемо проблеми формування вокальної професійної майстерності на 
основі вокальної школи професора Київської консерваторії, нар. арт. України К. П. 
Радченко. Радченко Клавдія Павлівна, оперна співачка, ліричне сопрано, солістка 
Київського театру опери й балету, з 1994 р. – професор. Якщо ми вже 
використовуємо терміном «технічна доскональність», то його яскраво в своїй 
практиці використовувала професор К. П. Радченко, вкладаючи основи вокальної 
майстерності у своїх учнів. Перейнявши досвід своїх учителів, звертаючись до 
української, російської вокальних шкіл, додаючи у свою вокальну методику чимало 
нового, особисто їй притаманного. К. П. Радченко радила уважно слідкувати за 
станом свого організму, слідкувати за здоров’ям. Постановка корпусу в поєднанні з 
правильним вдихом, тверда опора на обох ногах, осанка голови, природно розкритий 
рот – все це було основою, вимогами на початку уроку та співу. 

Приділяючи увагу вокальному диханню, як найголовнішій умові вокальної 
майстерності, пропонувались дуже цікаві вправи, які у нас, у студентів, викликали 
спочатку сміх, а потім розуміння їх важливості, для створення вільного, польотного 
звука. Правильний вдих не дає співаку розтрачувати дихання неекономно, дихання 
залишається спокійним, та еластичним. Але прийоми К. П. Радченко, як і в усіх 
питаннях постановки голосу, були суто індивідуальні, до кожного окремого випадку. 

Дуже важливим вважалось виховання у співака відчуття тональності, частота 
інтонації. Хочу підкреслити, що в нашому класі з великою повагою ставилися до 
такого композитора, як В. А. Моцарт. Але складаючи репертуарний список для 
кожного студента, педагог брала до уваги і чисто вокальні виконавські особливості 
твору, ступінь труднощів. 

У класі Радченко К. П. майже не співали вокалізи, на молодших курсах 
забороняли співати складні твори, які могли привести до форсування звука. У класі 
була «залізна» дисципліна, тому робота була систематичною та наполегливою. До 
початку уроку повинні були прийти всі. Починали зі старших курсів, весь клас слухав, 
вчився. З роками розумієш, як це корисно. 

Виконавська сторона також залежить від гарного звучання. 
Звук – сильний і м’який, округлий і яскравий, свіжий чистий за тембром, 

польотний допомагає вирішувати технічні, вокально-музичні завдання. Також це 
нерозривно пов’язане з розумінням музики, з її змістом і стилем. Гарне звучання – це 
наповнити звук змістом. 

Велика повага приділялася артикуляційному апарату. Потрібно, щоб голосні 
формувалися в передній частині апарату, оволодіння високим «головним» звучанням 
можна досягнути використовуючи голосну «і». Вона світла, зібрана, близька, через 
неї у вправах виходили на інші голосні. Тому на уроці К. П. Радченко приділяла 
багато уваги дикції, гарній вимові слова. 

К. П. Радченко, як яскравий представник української вокальної школи 
приділяла багато уваги концертній діяльності класу, тематичним концертам. 
Особливо багато ми співали українських композиторів, а також робили міні-вистави, 
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мюзикли. В цих виставах брали участь режисери, студенти театрального інституту. 
Тому ми могли себе розкривати ще, як і актори. На ці концерти приходили всі 
викладачі, студенти, запрошені гості. Було дуже цікаво. 

Отже, можна зазначити, що наш викладач контролювала все – оперний клас, 
камерний спів, вивчення партій в оперному класі. Контроль допомагав бути завжди у 
формі, неможна було піти на урок до інших викладачів нерозспіваною. 

Доскональність у всьому – це девіз нар. арт. України, професора 
К. П. Радченко, а майстерність її учнів продовжує удосконалюватись і є головним 
підтвердженням дієвості індивідуальної вокальної методики сучасного Майстра. 

 
 

Кдирова Інеш Осербаївна, 
доцент кафедри бандури та фольклору КНУКіМ, 

заслужена артистка України, Київ, Україна 
 

НАРОДНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ТЮРКОМОВНИХ НАРОДІВ В УКРАЇНІ 
 
Національне самовираження представників етнічних громад відбувається 

насамперед через народну художню творчість. Під впливом етногенезу в творах 
мистецтва і фольклорі проявляються саме ті риси, які виражають ознаки 
самобутності та неповторності кожного етносу.  

Серед багатонаціонального складу населення України вагома частка належить 
представникам ісламських тюркомовних народів: азербайджанцям, узбекам, 
таджикам, кримським і волзьким татарам, казахам, гагаузам, туркам. Утворенню 
мусульманських громад передувала діяльність національно-культурних товариств. 
Не зважаючи на процес асиміляції, ці етноси зберегли рідну мову та культуру, 
ісламські традиції, імена та прізвища мусульманського походження. 

Азербайджанський етнос в Україні представляє найбільша громадська 
організація, яка до того має Всеукраїнський статус – Конгрес азербайджанців 
України. Історія виникнення цієї організації бере початок у 1990 році на тлі кривавих 
трагічних подій, що сталися у місті Баку. Ідея виникнення загально об’єднуючої 
організації на території України належить Президентові Азербайджанської 
Республіки Гейдару Алієву, яку він висловив під час свого офіційного візиту в Україну 
в травні 1997 року.  

У березні 1999 року було створено Всеукраїнську громадську організацію 
«Конгрес азербайджанців України» (КАУ). За короткий час майже в усіх 
адміністративних центрах України КАУ свою діяльність розпочали регіональні 
організації, що об’єднали навколо себе півмільйонну азербайджанську громаду.  

КАУ здійснює свою діяльність в рамках Конституції України, у відповідності з 
діючим законодавством України і веде активне просвітницьке та творче життя. 
Майже кожна регіональна організація Конгресу має школу вихідного дня, де 
професійні педагоги викладають азербайджанську мову і літературу, географію та 
історію, знайомлять дітей зі звичаями та традиціями азербайджанського народу. На 
базі КАУ розпочав свою діяльність Азербайджанський культурний центр імені 
Мусліма Магомаєва, який був створений у 2009 році за ініціативи Народного артиста 
України Гурбаналі Аббасова. Метою Центру є проведення культурно-просвітницької 
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роботи, формування і розвиток національної свідомості азербайджанців, що 
проживають в Україні; збереження і розвиток рідної мови, звичаїв і традицій, 
пропаганда культури і мистецтва азербайджанського народу. При культурному центрі 
успішно функціонує Народний ансамбль пісні і танцю «Азербайджан» під 
керівництвом Г. Аббасова. У складі ансамблю працюють: вокальна та дитяча 
хореографічні студії «Джуджаларем», малий склад естрадно-симфонічного оркестру, 
струнний квартет і танцювальна група. Репертуар ансамблю містить народні 
азербайджанські та українські пісні й танці, інструментальні твори азербайджанських 
авторів, сучасні хореографічні постановки танців народів світу. Діяльність ансамблю 
спрямована на поширення азербайджанської культури в Україні, відтворення 
самобутнього фольклору та кращих традицій національного мистецтва 
Азербайджану. Народний ансамбль пісні і танцю «Азербайджан» має численні 
нагороди за високу професійну майстерність і особистий вклад у розвиток 
багатонаціональної культури народу України.  

Узбецький етнос не має історичних коренів на теренах України і з’явився на її 
території здебільшого після Другої Світової війни, що було пов’язано з укладенням 
міжнаціональних шлюбів з українцями та приїздом до України на навчання або на 
роботу. На сучасному етапі узбецька діаспора в Україні нараховує більше 20 тисяч 
осіб. 

Київська обласна узбецька громада «Узбекистан» існує з 1985 року, але 
офіційно зареєстрована 2 березня 2004 року. Головою організації є Пулат Аманович 
Козаков.  

Узбецьку національну культуру з успіхом презентує Зразковий колектив 
Ансамбль народного узбецького танцю «Байот» під керівництвом видатного 
хореографа і педагога Лоли Верлан. Робота колективу спрямована на вивчення 
традиційної культури, фольклору та хореографії узбецького етносу.  

У репертуарі Ансамблю «Байот» стародавні та сучасні танці Середньої Азії, в 
яких відображено мистецтво різних регіонів країни: Фергани, Хорезму, Бухари та 
Самарканду. Найбільшу популярність серед українського глядача отримали узбецькі 
танці: «Сонячний Узбекистан», Ташкентський танець «Байот», Бухарський танець 
«Дівчата із Бухари», Хорезмський «Лязги», Ферганський «Тановар», Андижанська 
полька та інші. Кожна хореографічна композиція з репертуару ансамблю є 
неповторним зразком узбецької культури та результатом натхненої і наполегливої 
праці.  

Ансамбль «Байот» є лауреатом міжнародних і всеукраїнських фестивалів, 
учасником державних святкових заходів та міжнаціональних форумів, таких як Саміт 
глав країн СНД, День Європи у м. Києві, а також Міжнародного фестивалю 
хореографії «Сонячний каштанчик», Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Україна-
Свята родина», «Етнічній віночок Києва», бере участь у громадських благодійних 
акціях Ради національних спільнот України на підтримку національної єдності та 
благодійному марафоні «Мир заради дітей». 

Всеукраїнський татарський культурний центр «Тугантел» працює в Києві з 1998 
року. Організатором центру є заслужений працівник культури України Каналія 
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Хуснутдінов. Центр забезпечує єдність та захист соціальних, творчих, національно-
культурних інтересів громадян татарської національності, веде просвітницьку та 
мистецьку діяльність.  

В Україні працюють декілька самодіяльних вокальних колективів, серед яких 
чільне місце посідає Вокальний ансамбль татарської пісні «Шатлик» (худ. керівник – 
Елеонора Булатова) створений у 1989 році. Вперше на широку аудиторію колектив 
вийшов у 1990 році в Літературному музеї м. Києва. За роки існування ансамбль із 
концертними програмами побував у багатьох містах України та далеко за її межами. 
Колектив брав участь у VІІ Інтернаціональному фестивалі національних меншин 
«ПодКичерой» (Польща), Міжнародному фестивалі театрального мистецтва 
«Аккорддружбы» (Вильнюс, Литва). Влітку 2005 року «Шатлик» став Лауреатом ІІ премії 
Міжнародного тюрсько-татарського конкурсу «Київ сандугачи». Вагомим досягненням 
ансамблю став випуск аудіо-альбому з кращими піснями колективу: «Тальянмони» 
(Душа гармоні), «Ін зурбахет» (Велике щастя) та жартівливої композиції «Жомга» 
(Зустріч у п’ятницю). 

Громадська організація «Гагаузьке національно-культурне товариство 
«ХалкБірлій» заснована в м. Києві 18 листопада 2003 року. В перекладі українською 
назва товариства визначається як «Народне Єднання», тому в основу діяльності 
закладено згуртованість всіх гагаузів на території України для збереження 
культурного надбання народу.  

Товариство «Халк Бірлій» сприяє концертній діяльності творчих колективів і 
солістів гагаузької спільноти: Ансамблю пісні та танцю «Кадинджа», вокального 
колективу «Чали кушу», лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів Ганни 
Мітіогло, а також надає фінансову підтримку у створенні концертних фонограм 
артистів та забезпечує їх участь у Днях гагаузької культури, конкурсах і фестивалях 
мистецтв національних меншин в Україні та за її межами. 

Всеукраїнська громадська організація «Союз гагаузів України» була заснована 
13 березня 2007 року. У своїй діяльності Всеукраїнська громадська організація 
«Союз гагаузів України» велике значення надає збереженню та розвитку 
національної культури, підтримує культурно-мистецькі заходи, допомагає творчим 
колективам у створенні сценічних костюмів і концертних фонограм, закуповує музичні 
інструменти.  

Представниками народного музичного мистецтва гагаузької спільноти є 
вокальний дует сестер Ганни та Юлії Мітіогло. Молоді талановиті співачки музичну 
освіту отримали в Київському національному університеті культури і мистецтв. Їх 
творчість гармонійно поєднує кращі традиції гагаузького етносу з українською 
національною культурою. В репертуарі дуету поряд з українськими творами – 
народні й сучасні гагаузькі пісні, неповторні й мелодійні, з етнічним забарвленням 
національного горлового співу. Важливі досягнення в просвітницькій та 
культурологічній сферах забезпечує колектив науковців на чолі з віце-президентом 
ВГО «Союз гагаузів України», кандидатом філологічних наук, провідним 
доцентом кафедри тюркології Інституту філології Київського Національного 
університету ім. Т. Г. Шевченка Арнаут Федорою Іванівною. 



  132

Арнаут Ф.І. відома як письменник-перекладач. Серед її творчого доробку 
переклад 6 книг із української на турецьку й гагаузьку мови: «Меджнун сльозами 
ніжить глибінь води» (Sularııslatan Mecnun, yazar Metin Turan) видана у Києві в 2005 
році; Ісмаїл Бозкурт «Може бути одного разу» (Київ, 2005); «Турецькі героїчні епоси. 
Дастанах.» у співавторстві з Васіленко М.Г. і Шпорт К.С. (2009 рік); Т.Г. Шевченко 
«Кобзар» (Анкара, 2009); «Büükayleninmasalları» (Казки великої родини) у  Харкові в 
2011 році. 10 липня 2011 року вийшла в світ тиражем 1000 примірників книга «Відомі 
українські класики Тарас Шевченко та Леся Українка гагаузькою мовою». Переклад 
творів видатних українських класиків гагаузькою мовою здійснила Ф.І. Арнаут.  

Казахська діаспора представлена Київським культурним товариством «Достик» 
(Дружба), яке було засновано 6 червня 1994 року. Казахський етнос не є численним 
на теренах України. Кількість осіб казахської національності складає понад 10 тисяч, 
а в місті Києві мешкає близько тисячі казахів. Самобутню культуру казахського 
етносу в Україні представляє заслужена артистка України Інеш Кдирова. Театр пісні 
«Арман» під її керівництвом проводить активну творчу діяльність, сприяє розвитку 
етнічного мистецтва та міжнаціональних зв’язків між Казахстаном та Україною.  

Співачка Інеш Кдирова поєднує в собі кращі риси та національні традиції 
казахського та українського народів, які гармонійно поєднуються в вокальній манері 
та сценічному образі артистки. В репертуарі Інеш Кдирової поряд з народними 
піснями казахською мовою є і відомі сучасні шлягери «Атамекен», «Арман Жолдар», 
«Алея» та інші. Співачка приділяє велику увагу процесу інтерпретації народних 
казахських пісень, застосовуючи в творах сучасну вокальну техніку, традиційний 
горловий спів та елементи національної казахської хореографії. 

Таким чином, етнічне самовиявлення аматорських і професійних колективів та 
солістів етнічних спільнот гармонійно відтворюються у народній художній творчості 
та фольклорі, що нерідко йдуть паралельно з видами і жанрами професійного 
мистецтва. Саме мистецтво допомагає зберігати і розвивати національну культуру на 
основах вікового історичного досвіду, духовних цінностей та художньої спадщини 
народу. 

Цінність і показовість етнічного для мистецтва полягає в тому, що воно 
становить органічну цілісність засвоєних монолітів, які пройшли шліфування часом, 
усе більше набираючи виразності у своїй неповторності.  
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аспірант КНУКіМ, Київ, Україна 

 
СТАНОВЛЕННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ ЯК СКЛАДОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  

В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВІ 
 
Культура, у сучасному контексті глобалізації, спонукає до актуалізації досвіду 

культуротворення в етнокультурі, зокрема звернення до формотворчого потенціалу 
українського етнодизайну. Важливо дослідити народні мотиви в дизайні одягу, 
архітектурі, етнічні мотиви, декоративно-прикладному мистецтві, предметах ужитку, 
що моделюють семантичний устрій українського мистецтва. 

Мета дослідження – визначити тенденції формування та становлення 
сучасного етнодизайну у мистецтвознавстві та культурному просторі України. 

Дослідженням етнодизайну, як феномену, присвячені праці науковців, – І. Удріс, 
М.Селівачов, В.Ульяновський, В. Ханка, Т.Осадци, О.Франко, М.Біляшівська (онука 
М.Ф.Біляшівського), В.Пуцка, на основі аналізу публікацій яких прослідковується 
процес формування концепції теорії і історії вітчизняного етнодизайну. Досліджує 
етнокультурологію та етнодизайн, аналізувавши її наукові та методологічні засади, 
С.Безклубенко. 

Розглядали етнодизайн, як вектор формотворення сучасного українського 
одягу – Ю. Легенький, Т. Куратнік, А. Будзан, Р. Захарчук-Чугай, М. Драган, К. Кавас, 
К. Кара- Васильєва, М. Криволапов, М. Макаренко, П.Мельниченко, С. Мигаль, 
Л.Оршанський, К. Променицький, М. Станкевич, В. Тименко, В.Титаренко, В. Торканюк.  

Фундаментальні розробки в напрямку перспективного розвитку етнодизайну 
здійснили такі провідні українські науковці, як Р. Яців, Є. Семененко, Є. Антонович. 
Досі жодного разу ніхто не проводив аналіз формотворчих паралелей в орнаменті, 
дизайні одягу, архітектурі, ремеслах, що символізують архетипи, парадигми та 
концепти українського мистецтва. 

У ході дослідження проаналізовано досвід культуро творчого потенціалу в 
українському етнодизайні в ретроспективі та у перспективі розвитку дизайну одягу на 
основі етномистецьких традицій.  

Визначено теоретико-методологічні засади аналізу українського етнодизайну в 
культурології і мистецтвознавстві України. Уточнено ключові поняття історіографії 
проблеми: «архетип», «час», «простір», «етнікос».  

Досліджено час і простір в етнодизайні України як засади художнього 
моделювання. Розглянуто семантику світобудови українського етнодизайну як 
джерело сучасного дизайну одягу.  

Охарактеризовано складові українського етнодизайну в архітектурі, одязі, 
декоративно-прикладному мистецтві. Визначено принципи гармонізації культурного 
інформаційного середовища в сучасному етнодизайні України.  

Підсумовано принципи формотворення в архітектурі, дизайні одягу, 
декоративно-прикладному мистецтві як засади сучасного моделювання костюма. 

Проаналізовано жанрово-видову специфіку українського етнодизайну в 
контексті дизайнерського досвіду етнореконструкції мистецтва. 
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академічного хорового мистецтва КНУКіМ, Київ, Україна 
 

РЕПЕРТУАРНЕ НАПОВНЕННЯ ХОРУ «АНІМА»: 
ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Хор студенті «Аніма» Київського національного університету культури і 

мистецтв має більш ніж півстолітню історію. Цей колектив практикував і в часи 
радянської влади, коли окрім пісень ідеологічного спрямування не можна було й 
думати про виконання іншої музики, коли православні тексти перетворювали на 
тексти картин природи й виконували хоча б заради музики. Також колектив добре 
пам’ятає становлення української держави у 90-ті рр.. XX ст. Активно хор мані торить 
й сучасну музику.  

До кола інтересів колективу входять: музика західноєвропейської класики, 
українська та західноєвропейська духовна музика, сучасна українська та 
західноєвропейська музика, обробки народних пісень, яскраві зразки музики народів 
світу. Для цього колективу українські композитори пишуть і присвячують свою музику, 
наприклад, Леся Дичко, Рунчак тощо. 

Хор «Аніма» визнаний не тільки в Україні, а й у Європі. Хор співав на конкурсах 
у Швеції, Іспанії, Румунії, Польщі. Дуже плідний та теплий прийом було надано 
колективу у цьому 2016 р. у Греції.  

Про цю гастрольну подорож хотілося б поговорити більш докладно. Хор 
«Аніма» був запрошений до республіки Греція в рамках міжнародного науково-
практичного проекту «Діалог культур: Україна – Греція», з метою налагодження між 
культурних зв’язків. Хор демонстрував себе в різних іпостасях. В монастирях та 
церквах хор співав духовну музику, на березі моря, на вечорі української хорової 
музики колектив демонстрував зразки обробок українських народних пісень, твори 
українських композиторів, західноєвропейську класику та твори сучасних 
європейських композиторів. Свої співи хор супроводжував, де цього потребувала 
композиція, хореографічними сценами. 
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Багатогранність хорового репертуару хору «Аніма» вимагає наявності у 
колективі різних хорових та вокальних складів. В репертуарі хору є твори писані для 
мішаного, жіночого та чоловічого складів, крім того в колективі присутній потужний 
ансамбль солістів, вихованих на базі самого хору.  

Справа в тому, що кафедра академічного хорового мистецтва КНУКіМ, на базі 
котрої, як вже йшлося, працює хор «Аніма», окрім хормейстерів-диригентів випускає 
солістів-вокалістів, тобто фахівців з класичного вокалу. Випускники цієї спеціалізації 
при випуску з університету складають державний іспит з фаху вокал, виконують по 
три класичних твори.  

Отже, під час гастролей хор «Аніма» може представити на розсуд глядача не 
тільки цікаві хорові композиції, але й вокальні твори світової класики. Доречі 
виконують ці твори студенти, що мають досить достойні голосові данні. Отже, 
завдяки так званій вокальній групі, хор «Аніма» має можливість виконувати більш 
широкий репертуар ніж колективи такого рівня.  

Як вже йшлося вище, до Греції хор «Аніма» приїздив з метою між культурних 
зв’язків. Тут колектив виконує ще одну, надзвичайно важливу місію, він є проводирем 
української хорової музики. Наприклад, вперше під куполами храму Андрія 
Первозваного, що у Патрах, звучали фрагменти з літургії М. Кречка. А при співі 
Молитви за Україну, підіймалися з своїх місць і греки і румуни. Як то кажуть: 
«Молилися за Україну цілим світом». 

Сьогодні хор «Аніма» є носієм та проводирем української хорової культури. 
Сьогодні для цього є певна база. Це й науково-педагогічний склад кафедри хорового 
академічного мистецтва й фахові хормейстери та концертмейстери хору. Це й 
спеціальне, хоч і тісне, але об лаштоване для занять хором, приміщення, й класи, де 
можна займатись вокалом та диригуванням. Сьогодні все це слава Богу є, але 
хорове та вокальне мистецтво потребує постійної, в тому числі й фінансової 
підтримки. Дуже важливо, щоб і керівництво ВНЗ і влада країни, особливо в обличчі 
Міністерства культури про це пам’ятали.  

Поки Україна співає, доти вона живе. Припинить співати – загине!!!  
 
 

Любас Маріанна Анатоліївна, 
КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 3» 

викладач образотворчого мистецтва вищої категорії, 
вчитель-методист, член НСМНМУ, Кривий Ріг, Україна 

 
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА, ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЗБЕРЕЖЕННЯ  

ТА РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ, КУЛЬТУРНОЇ САМОБУТНОСТІ І 
СТВЕРДЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 
Традиційне народне мистецтво – велика і важлива складова суспільного 

організму – національного середовища. Справжнє художнє виховання не може 
існувати поза традиційною культурою певної нації. А мистецька освіта є однією зі 
складових збереження та розвитку традиційної культури. Бо саме мистецька освіта 
здатна прищепити любов і повагу до національного, до свого роду, землі, звичаїв, 
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донести досвід народу, втілений у його мудрості, вміннях і навичках, відображений у 
фольклорі, іграх, танцях, мистецьких творах, обрядах і традиціях, тобто наділити 
підростаюче покоління саме традиційними знаннями і навичками, і, таким чином, 
сформувати світогляд дитини, цілісну, національно свідому особистість з почуттям 
належності до свого народу, своєї нації. 

Виховуючи дітей на найкращих зразках традиційного народного мистецтва – 
ми формуємо справжніх українців. Учні починають усвідомлювати себе часточкою 
свого народу, відчувати себе спадкоємцями духовних цінностей свого народу, 
творцями майбутнього, усвідомлювати свою значимість, стають справжніми носіями 
української традиційної культури. 

Основним стрижнем мистецької освіти мало б бути саме знайомство з 
українською традиційною культурою, значну увагу слід приділяти знайомству з 
найкращими зразками традиційного народного мистецтва, бо саме воно є тією 
основою, тією базою на якій формується дитяча особистість. Народне мистецтво має 
витоки від землі, від села, воно несе у собі генетичну пам'ять багатьох поколінь, бо 
віками набувало досконалості, закінчених форм, виробляючи самобутній стиль, 
бездоганний своєю внутрішньою завершеністю, досконалістю, вивіреністю, 
монументальністю, лаконізмом. Таким чином, народне мистецтво є основним 
елементом національного самовизначення та багатством національної культури. 

Якщо, скажімо, говорити, як відбувається процес збереження традиційної 
культури на художньому відділі Криворізької музичної школи № 3, то варто відмітити, 
що багато уваги приділяється створенню вузлових ляльок, витинанок, писанкарству, 
декоративному розпису, малярству, вертепному театру, знайомству з міфами, 
піснями, фольклором, з творчістю українських художників, народною іконою, тощо. 
Цікавою є дослідницька робота учнів. Учні розпитують своїх бабусь про минувшину, 
відшивають елементи узорів з сорочок, що зберігаються у родині, змальовують хатні 
ікони, відтворюють за зразками, зробленими бабусею, ляльок, що робили ті у 
дитинстві. 

Таким чином, учні починають усвідомлювати себе часточкою свого народу, 
відчувати себе спадкоємцями духовних цінностей свого народу, творцями майбутнього, 
усвідомлювати свою значимість, стають справжніми носіями української традиційної 
культури. 

Та попри все, що було сказано, слід зауважити, що буває складно працювати у 
такому напрямку. Викладач має проводити уроки відповідно до програми, а згідно 
типовим навчальним планам на предмет за вибором відводиться лише одна година 
на тиждень, тобто офіційно займатися традиційним мистецтвом можна лише годину 
на тиждень. Було б добре, аби викладачі мали можливість бути більш мобільними, 
орієнтуватися на учнівську аудиторію та нагальні потреби навчального процесу, на 
зацікавленість учнів темою. Можливо треба переглянути навчальні плани та 
програми з основних предметів, або надати можливість викладачеві вносити зміни, 
адаптувати програми з урахуванням вивчення української культури. Необхідно, аби 
виникла ініціативна група з цього питання, щоб домогтися змін. Адже саме зараз ми 
плекаємо наше майбутнє. І від нас залежить, що ми посіємо. Мистецтво є не лише 
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засобом розвитку спеціальних художніх здібностей та мислення, а і універсальним 
засобом стимулювання творчого потенціалу особистості, складовою збереження та 
розвитку традиційної культури, культурної самобутності і ствердження ідентичності. 
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УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА  
У ФОРМУВАННІ МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: РОЛЬ, ФУНКЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ 
 

Гуманітарна думка, пройшовши шлях еволюції від класичної, через 
посткласичну та некласичну, дійшла до постнекласичної картини світу, призводячи 
до деконструкції усі усталені категорії філософського мислення. Чільне місце серед 
них належить поняттю мистецької рефлексії, а також народній художній культурі, яка 
відіграє важливу роль у формуванні останньої, продукує функції, має свої 
особливості. 

Мета – розглянути поняття «рефлексія», розкрити роль, функції та особливості 
української народної художньої культури у формуванні мистецької рефлексії 
майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки. 

Осмислення проблеми людської свідомості, як внутрішнього звернення до 
самого себе, призвело до виникнення поняття рефлексії (від лат. reflexio – звернення 
назад) ще у філософії Нового часу. Пізніше, за пропозицією Дж. Локка, було 
зроблено поділ відображення дійсності на внутрішнє, як досвід діяльності розуму 
людини, яке дослідник називає відчуттям, і зовнішнє, орієнтоване на зовнішній світ – 
рефлексію. «Під рефлексією ... я маю на увазі те спостереження, якому розум піддає 
свою діяльність і способи її прояву, внаслідок чого в розумі виникають ідеї цієї 
діяльності». Рефлексія дає «такі ідеї, які набуваються розумом за допомогою 
роздумів про свою власну діяльність всередині себе» [6, 155]. Рефлексія 
розкривається в процесі розвитку особистості протягом всього життя. Проте 
розмірковування про власну внутрішню діяльність з'являється зазвичай тільки в 
зрілому віці, хоча не у всіх людей. Дж. Локк з цього приводу зауважує: «Душа не 
завжди усвідомлює себе такою, що мислить» [там само, 159]. Отже, сутність поняття 
рефлексії полягає у здатності особистості пізнавати свою розумову діяльність 
подібно до того, як пізнаються зовнішні щодо неї предмети. «Рефлексія – це 
одночасно і унікальна властивість, притаманна лише людині, і стан усвідомлення 
чого-небудь, і процес репрезентації у психіці свого власного змісту» [3, 48]. 

Сучасні науковці найчастіше визначають рефлексію як усвідомлення людиною 
своїх особистих емоційних переживань, думок, відчуттів і відповідних реакцій на ці 
почуттєві стани. Найважливішою особливістю рефлексії є її вплив на вибір індивідом 
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особистісних цінностей та сенсів, відповідно до яких скеровується життєва позиція, 
спроможність щодо формування цілей і завдань діяльності, змога відповідати 
умовам, що склалися тощо [5]. Рефлексія як важливий механізм продуктивного 
мислення, особлива організація процесів розуміння подій, явищ, наукових об’єктів у 
широкому системному контексті, включає оцінку ситуацій і дій, знаходження прийомів 
і операцій рішення задач, породжує процес самоаналізу й активного осмислення 
станів і дій індивіда та інших людей, залучених до вирішення певних задач. Відтак 
рефлексія може здійснюватися у внутрішньому аспекті – переживанні й самозвіті 
одного індивіда, та в зовнішньому – колективній діяльності мислення, пошуку нових 
рішень [2, 503].  

Мистецька рефлексія виступає видовою характеристикою загального родового 
поняття «рефлексія», яке відноситься до суб’єкта професійної діяльності та широко 
використовується в соціології, теорії управління, педагогіці, психології тощо. 

Важливим механізмом у формуванні мистецької рефлексії продуктивного 
мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки 
виступає українська народна художня культура, яка розкриває цілісний синтетичний 
смисловий феномен, що маніфестує фольклор та об’єктивацію фольклорних форм в 
культурних артефактах фольклоризму, включаючи художню самодіяльність.  

Відповідно до первинної типології, українська народна художня культура, 
поділяючись на архаїчну та сучасну (міську), є основною функцією формування 
самосвідомості. На думку дослідників-психологів О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, 
самосвідомість – це цілісне рефлексивне мислення. У процесі формування  
мистецької рефлексії на ґрунті української народної художньої культури майбутній 
вчитель музичного мистецтва пізнає власну особистість і визначає ставлення інших 
до своєї особистості в певному середовищі. 

Автентична українська народно-художня культура, як одна із сфер художньої 
культури, що склалася протягом століть, поєднує мистецькі явища та художньо-
осмислені твори найрізноманітніших напрямків: від сакрально-ритуальних до 
побутово-прагматичних. У цьому культурному космосі в усій повноті і нині 
проявляється дух нації, її унікальність. Важливою функцією формування мистецької 
рефлексії майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки є 
особлива організація процесів розуміння подій, явищ, наукових об’єктів тощо. 

Особливістю формування мистецької рефлексії є те, що безмежний 
культурний космос української народної художньої культури надає змогу 
майбутньому вчителю музичного мистецтва у процесі фахової підготовки 
спостерігати себе у світі власних почуттів, внутрішньо диференціювати своє «Я – що 
діє», «Я – що міркує» та «Я – що оцінює» (за Л. Виготським), пізнавати свій 
внутрішній світ, занурюватись та розуміти стани особистісних психічних процесів. 
Головною особливістю є те, що мистецька рефлексія забезпечує не тільки знання й 
розуміння самого себе, але й усвідомлення того, як інші розуміють і сприймають його 
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особистість, емоційні реакції і когнітивні уявлення. Це «процес подвійного, 
дзеркального взаємного відображення суб'єктами один одного, змістом якого є 
відтворення особливостей одне одного» [7]. 

Г. Гегель визнавав за рефлексією важливу роль у тому, що сьогодні ми 
називаємо саморегуляцією. Він справедливо наголошував, що «в рефлексії 
починається перехід від нижчої здатності бажання до вищої» [1, 23]. Саме таку роль 
відіграє й українська народна художня культура у формуванні людини третього 
тисячоліття в контексті розвитку сучасної художньої культури. 

Українська народна художня культура, як і рефлексія, є «... такою синтетичною 
психічною реальністю, яка може виступати (і реально виступає) і як психічний процес, 
і як психічна властивість, і як психічний стан одночасно, але не зводиться ні до 
одного з них» [3, 48]. А. Карпов виділяє різні модуси рефлексії, синтез яких складає 
якісну визначеність як останньої, так і української народної художньої культури.  

Таким чином, мистецька рефлексія відіграє визначну роль і займає важливе 
місце як форма прояву духу, спрямування останнього на самого себе, подолання 
обмеженості, що призводить до його розвитку. Людина, що рефлексує, стає 
суб’єктом свого життя. Формування мистецької рефлексії майбутнього вчителя 
музичного мистецтва у процесі фахової підготовки являється іманентною, 
розвиваючою здатністю людини, а рефлексивне мислення на основі української 
народної художньої культури відображає оволодіння індивідом свого становлення до 
себе і культури свого народу, розуміння дійсних змістів культурних артефактів, їх 
трансформацій в історичному та культурно-мистецькому просторах, усвідомлення 
того, як інші це розуміють і сприймають. Тим самим створюється підґрунтя для 
широкої педагогічної діяльності, пов'язаної з самопізнанням. У такому сенсі поняття 
рефлексії було введено в інтелектуальний ужиток Сократом. Філософ представив 
людину як систему з рефлексією. Філософські уявлення мислителя, що людина, як і 
всі сфери її діяльності, котрі  носять свідомий цілеспрямований характер, є системами з 
рефлексією і стали у сьогодення основоположними й загальноприйнятими [4, 22]. 
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МИСТЕЦЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ  

І РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 
 

У контексті сучасних мистецько-освітянських тенденцій безперечної 
актуальності набула проблема необхідності відпрацювання і збереження певних 
традицій підготовки фахівців - фольклористів у вищих навчальних закладах – 
університетах і музичних академіях: саме у цих вишах сформувались глибокі 
методологічні та практичні засади, що визначають одну із домінуючих тенденцій 
вищої освіти – фундаментальність. Зважаючи на трансформаційні зміни в освітньому 
просторі, пов’язані з глобалізаційними процесами, гуманістичною направленістю 
навчання, з метою формування нового типу особистості фахівця - фольклориста, 
здатного ефективно конкурувати на ринку праці, вітчизняна вища освіта повинна 
адаптуватись до сучасних соціокультурних умов. Окреслена проблема є актуальною: 
у змістовому вимірі фольклористичної освіти в Україні (теоретичної і практичної) 
мають відбутись модернізаційні перетворення, які повинні сприяти плідній підготовці 
конкурентоспроможних дослідників, популяризаторів і трансляторів фольклорного 
пласту культури.  

За нашими дослідженнями, підготовка фахівців зі спеціальності 
«фольклористика» в Україні здійснюється у двох класичних університетах: у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 1993 р., «музична 
фольклористика» – з 2000 р., фольклористика в межах напряму «культурологія» – з 
2016 р.) та у Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 1995 р.). 
Підготовку фахівців зі спеціальності «музична фольклористика» донедавна 
здійснювала спеціалізована кафедра Національної музичної академії України ім. П. 
Чайковського, яка припинила своє існування 2015 року і стала складовою кафедри 
теорії музики. 

У Київському національному університеті культури і мистецтв спеціалізацію 
«музичний фольклор» було відкрито у 1991 р. За понад 25 років свого існування 
музична фольклористика як напрям була закріпленою в КНУКіМ за кафедрами 
народнопісенного та хорового мистецтва (2000-ні рр.), музичного фольклору та 
етнографії (1990-ті рр.), народної художньої творчості та фольклору (2015–2016 рр.), 
бандури та фольклору (з 2016 р). Завдяки діяльності фахівців-фольклористів КНУКіМ 
зріс інтерес до народної творчості в Україні, постали навчально-етнографічні гурти 
народного співу, музики і танців (наприклад, фольклорний ансамбль «Кралиця», 
керівник – заслужений працівник культури України проф. І. Сінельніков; ансамбль 
народної і духовної традиційної музики «Многая лєта» – керівник Г. Коропніченко), 
значно пожвавились дослідження в царині українського фольклору та фольклорно-
мистецьких взаємин. Фольклористи КНУКіМ підтримують наукові та творчі зв’язки із 
спорідненими кафедрами і напрямами Рівненського державного гуманітарного 
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університету (кафедра музичного фольклору), Харківської державної академії 
культури (кафедра українського народного співу), з Проблемною науково-дослідною 
лабораторією з вивчення народної музичної творчості (лабораторія етномузикології) 
Національної музичної академії України ім. П. Чайковського, з фахівцями-
фольклористами та етнологами із Литви, Грузії, Австрії, Білорусі та інших країн. 

Викладачі – фольклористи Київського національного культури і мистецтв 
розробили та втілюють на практиці програми фахових курсів: «Історія та теорія 
виконавської фольклорної традиції», «Музичний фольклор», «Етнографія», 
«Методика викладання фольклорно-етнографічних дисциплін», «Фольклор народів 
світу», «Методика роботи з фольклорним колективом», «Транскрипція народної 
музики» та ін. Широкий спектр теоретично-практичної фольклористичної підготовки 
представлений в університеті авторськими курсами: «Інструментознавство», 
«Етноінструментознавство», «Гра на традиційних музичних інструментах» (розробник 
усіх – заслужена артистка України, відомий український етноорганолог професор 
Р. Гусак), «Методика комп’ютерної обробки музичного фольклору» (розробники – 
старший викладач О. Коробов і заслужений артист України професор А. Іваниш), 
«Діалектологія» та «Етнохореологія» (розробник – кандидат історичних наук 
професор О. Поріцька), «Методика запису народної музики» (розробник – кандидат 
мистецтвознавства доцент М. Скаженик і ст. викладач О. Коробов), «Фольклорний 
ансамбль» (розробник – заслужений працівник культури України професор 
І. Сінельніков) та інші. Інтенсифікації науково-фольклористичної діяльності майбутніх 
фольклористів сприяє викладання фахових курсів: «Практикум (фольклорні експедиції», 
«Стильові особливості регіональних музичних традицій України», «Аналіз народно-
музичного твору», «Народне декоративно-прикладне мистецтво» та ін. 

Зауважимо, що у більшості класичних університетів України присутня 
фольклористична складова у змісті навчального процесу підготовки філологів, вчителів 
та викладачів мистецьких дисциплін. Зокрема, дисципліни фольклористичного циклу 
закріплені за викладачами кафедри української літератури у Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Короленка («Усна народна 
творчість», «Слов’янська міфологія»), кафедри музично-теоретичних та 
інструментальних дисциплін Кіровоградського педагогічного університету імені 
В. Винниченка («Народознавство», «Музичний фольклор України»), кафедри 
української літератури Вінницького національного педагогічного університету 
(«Фольклор», «Літературне краєзнавство»), кафедри української літератури 
Одеського державного університету ім. І. Мечникова («Усна народна творчість»), 
кафедри української літератури Чернівецького національного університету ім. 
Ю. Федьковича («Український словесний і музичний фольклор»), кафедри української 
літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені 
Б. Хмельницького («Історія української фольклористики», «Теорія українського 
фольклору», «Міфологія у слов’янському та індоєвропейському контексті», 
«Методика збирання та вивчення фольклору»), кафедри української літератури 
Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова («Усна народна 
творчість», «Дитячий фольклор») та інших. Зауважимо, що підготовка музикантів – 
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фольклористів саме в Київському національному університеті культури і мистецтв 
йде у напрямку практичного опанування фахом (під фахом розуміємо широкий 
спектр як загально-музичних, так і музично-фольклористично-етнографічних знань, 
вмінь і навичок) задля успішної мистецької реалізації як керівників фольклорного 
колективу, артистів, викладачів, фахівців із фольклористики. 

Потужний викладацький склад, який сьогодні забезпечує навчання студентів 
напряму «музичний фольклор» в КНУКіМ, дозволяє окреслити стратегічні шляхи 
розвитку спеціалізації на кілька років наперед. Викладання фольклорно-
етнографічних дисциплін в КНУКіМ сьогодні забезпечують такі відомі українські 
фольклористи та етнографи (науковці та практики), як: заслужений працівник 
культури України професор, член невідомчої Ради з питань збереження 
нематеріальної культурної спадщини України при Міністерстві культури України Іван 
Сінельніков (керівник відомого фольклорного ансамблю «Кралиця», якому в жовтні 
2016 року виповнюється 25 років); заслужена артистка України професор, відомий 
український етноорганолог Раїса Гусак; кандидати мистецтвознавства: доцент 
Маргарита Скаженик і старший викладач Тетяна Школьна; кандидати історичних 
наук, етнографи: професор Ольга Поріцька і доцент Валентина Сінельнікова; відомі 
українські фольклористи – практики: старший викладач Ілля Фетисов (співголова 
вневідомчої Ради з питань збереження нематеріальної культурної спадщини України 
при Міністерстві культури України, єдиний в Україні дипломований ЮНЕСКО 
фасілітатор з питань збереження нематеріальної культурної спадщини), старші 
викладачі Ганна Коропніченко (керівник фольклорного ансамблю «Многая лєта»), 
Олег Коробов, Анна Ткач. Стратегія розвитку спеціалізації «музичний фольклор» в 
КНУКіМ базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-
професійний потенціал майбутніх фахівців означеного фаху; здатності до постійного 
творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки 
студентів, посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами 
університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими 
спілками та спорідненими кафедрами інших ВНЗ; співробітництві між кафедрою та 
соціально-педагогічними установами і загальноосвітніми школами міста, області, між 
викладачами і студентами. 

Отже, можемо засвідчити, що фольклористична підготовка в університетах 
України, зокрема у класичних вишах, має фундаментальну основу, що 
детермінується широким спектром практичних досягнень у галузі фольклористики. Ці 
здобутки підкріплюються тенденціями розширення змістового наповнення основних 
курсів, розробкою цікавих, проблемних авторських курсів, зокрема інтегрованого 
типу. Безперечно, фольклористична освіта в університетах зорієнтована на 
підготовку фольклориста, який керується гуманістичними цінностями, має чітку 
національно-свідому та інтернаціонально-толерантну світоглядну позицію, наділений 
ґрунтовним методологічним інструментарієм наукового пошуку і практичного втілення 
отриманих у виші теоретичних знань, що створює можливості для конкурування у 
галузі фольклористики у світовому вимірі. Окремі кризові явища, що пов’язані з 
непопулярністю фаху фольклориста в сучасному українському соціумі, вважаємо, 
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будуть подоланими, за що свідчить п’ятдесят одна електронна заявка на напрям 
«музичний фольклор» під час вступної компанії 2016-го року на факультет музичного 
мистецтва КНУКіМ. Це дозволяє стверджувати, що мистецька фольклористична 
освіта відіграє неабияку роль у процесі збереження і розвитку традиційної художньої 
культури в Україні. 

 
 

Скоромний Віктор Петрович, 
професор кафедри академічного хорового мистецтва 

КНУКіМ, народний артист України, Київ, Україна 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА  
ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 
Світогляд і творчість диригента. Етапи становлення особистості диригента. 

Необхідність для музиканта-митця вивчення природних законів, відповідно до яких 
відбувається мистецьке пізнання та відображення життя. Свідоме ефективне 
використання інтерпретатором-диригентом цих законів у своїй творчій практиці. 
Природа процесу пізнання: безпосереднє спостереження конкретних фактів буття з 
подальшим внутрішнім осмисленням їх, аналізом і узагальненням. Єдність 
протилежностей форми і змісту, фізичного і психічного в творчості митця, 
індивідуального і типового у створюваному образі, свободи і необхідності в творчому 
процесі, внутрішнього і зовнішнього в інтонації, жесті, міміці диригента. Роль рівня 
загальної культури, широти світогляду, обізнаності у всіх галузях мистецтва для 
успішної діяльності диригента як художника-митця. Шлях до справжнього мистецтва 
музичної інтерпретації через єдність високої духовної ідейності та майстерності. 
Етапи становлення особистості диригента. Початковий – через практичну участь у 
колективному ансамблевому виконавстві. Поява відчуття лідерства, бажання 
досконало втілити творчий задум авторитетного, яскравого керівника хору, 
ініціативність, схильність до конструктивного критичного осмислення процесу 
музикування та його результатів. Подальші етапи: усвідомлення необхідності 
ґрунтовного, всебічного музичного і загального навчання, засвоєння всього 
комплексу диригентських дисциплін, перші кроки в управлінні процесом 
ансамблевого виконавства, створення власного «інструменту» – вокального 
ансамблю, хору та ін. Психотехнологія роботи диригента з хоровим колективом. 
Зовнішні засоби впливу диригента на колектив. Сценічна свобода диригента – 
зовнішня (фізична) і внутрішня (психічна); їх взаємовплив. Джерела внутрішньої та 
зовнішньої свободи. Основні принципи діяльності хорового колективу. 
Багатовимірність постаті та роль диригента хору. Творче самовираження хорового 
колективу. Негативна та позитивна домінанти відносин диригента з колективом. 
Толерантність і авторитетність. Психологічні аспекти роботи диригента по 
вдосконаленню елементів вокально-хорової техніки. «Техніка контактності» (за 
Л.М.Гінзбургом), доцільна організація психологічної взаємодії між диригентом та 
іншими учасниками творчого процесу. Встановлення взаємних психічних контактів і 
комунікацій з виконавцями обмін інформацією між партнерами по творчому акту, 
взаємовплив і психологічні взаємодії. Зорове сприйняття одне одного, слухові 
контакти та контакти «внутрішні» (власне психологічні), що сприяють 
взаєморозумінню між диригентом і співаками хору. Вміння встановлювати та постійно 



  144

підтримувати психічні контакти з солістами, лідерами груп та колективу в цілому, 
знати основні закономірності побудови комунікативних процесів. Використання 
диригентом механізмів вимушеної (вольової) жорстокості для створення та 
закріплення необхідних комунікативних елементів поступального творчого процесу. 
«Зовнішні» та «внутрішні» психологічні контакти диригента з колективом; їх 
особливості, взаємозв’язок та взаємовплив. Результати їх впливу: активне 
зосередження співаків на вищому ступені розвитку творчого процесу, захоплення  
процесом колективного пошуку, усвідомлення необхідності самовдосконалення. 
Позитивні прийоми психічного впливу на колектив. Переконливий майстерний показ 
музичного твору чи його елементів голосом або на інструменті, стимуляція бажання 
розвинути запропоновану диригентом художньо-технічну ідею.«Програмований» 
вдих з чіткою ментальною ідеєю зразкової звуковисотності, необхідної фонеми 
(голосної), тембрального забарвлення майбутнього звука, перспективи розвитку 
музичної фрази. Смислові константи. Форми позитивних критичних установок при 
роботі над елементами вокально-хорової техніки. Перевага позитивних 
стверджувальних прийомів психологічного впливу над негативними засобами, що 
принижують людську гідність, «відбивають» бажання покращити естетичні якості 
художніх елементів музичного твору. Фізико-психотехнічний арсенал диригента. 
Вдосконалення вміння чути партитуру («розпластаний» слух диригента, «рентген» 
партитури). Розгортання музичної форми в часі. Концентрація та розподіл уваги 
диригента, вміння переключати увагу. Безперервна лінія уваги диригента. Мануальні 
засоби впливу диригента на колектив. Чіткість, зрозумілість, графічна визначеність 
метричних схем. Система ауфтактів. «Точка» і її різновиди. Ауфтакт і Агогіка. 
Фермати. «Зображальні» жести. Диференціація рухів правої та лівої рук. Поєднання 
елементів диригентської техніки, її синтез в умовах реального формотворення. 
Вміння диригента чути партитуру. Поєднання відслідковування лінеарних процесів з 
миттєвим аналізом вертикалей («рухомий хрест»). Прийоми засвоєння партитури, 
«прихоплювання» голосів, гальванізація музичних ліній партитури, ліплення їх в одне 
ціле. Інтонаційно-смислові константи музичного твору. «Рентген», вертикальне 
«прошивання» партитури. Фактор часу в розгортанні музичної форми. Репетиційні 
прийоми модифікацій темпів з метою кращого засвоєння музичного матеріалу. 
«Стискання» і «розширення» в часі музичної фрази, пошуку кращих варіантів 
виразності музичної декламації. Суфлерська функція диригента. Вплив диригента на 
колектив через слово, міміку і поставу тіла. Тактика поведінки диригента на 
репетиціях і концертах. 

Увага диригента – особлива психологічна активність, що знаходить свій вияв у 
концентрації свідомості на вирішенні завдань організаційного і художньо-мистецького 
характеру. Увага «невимушена», її безумовно-рефлекторний механізм. Увага 
«вимушена» або «вольова», її види: концентрована і розподілена. Увага внутрішня і 
зовнішня. Безперервна лінія уваги диригента. Відсутність «провалів» і «тріщин» у 
відслідковуванні та корекції розвитку музичного формотворення. Вміння переключати 
увагу з контролю над якістю виконання елементів партитури, не втрачаючи почуття 
цілого. Моделювання необхідних психофізичних ситуацій і станів творчого процесу. 
Основи психотренінгу диригента-хормейстра. Діалектична послідовність етапів 
творчого процесу озвучення партитури. Необхідність для сучасного виконавця 
виховувати в собі здатність подумки (ментально) проспівувати, інтонувати великі 
музичні фрагменти, охоплюючи основні контури партитури, визначаючи внутрішні 
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закономірності її побудови. Внутрішній слух диригента. Музичні сприйняття та 
уявлення – основа образного мислення інтерпретатора. Створення постійного 
інтонаційного енергетичного поля – звукового ідеалу партитури. Аналіз і синтез 
елементів хорової партитури; здатність «нарощування», «нашаровування», 
«гальванізації» тканини реально озвучених внутрішнім слухом ліній і вертикальних 
комплексів. Засоби і прийоми моделювання інтонаційних констант: початків музичних 
фраз, кульмінацій, моментів відхилень, модуляцій та співставлень, кадансових 
зворотів та ін. Запрограмований вдих – запорука точної звуковисотної інтонації, 
чистоти фонем, необхідного тембрального забарвлення, стабільного утримання 
високої співацької позиції. Створення «стартової» динаміки фрази. Технологія співу 
закритим ротом – стереотип ідеального ансамблювання, динамічного балансу, 
тембральної злагодженості, ідентичності. Фокусуючі голосні «і», «у». Використання 
допоміжних – етюдних – засобів засвоєння та вдосконалення елементів хорового 
звучання: ритмічної злагодженості, дикційної чіткості,синхронності або (навпаки) 
відмінності окремих ліній партитури. Прийоми складової артикуляції. Варіювання 
прийомів та засобів вокально-хорової техніки при роботі над поліпшенням виразності 
музичного твору. Орієнтація співаків на тривале (постійне!) запам’ятовування 
позитивних вокально-технічних прийомів, що дають ефективні довгострокові художні 
результати. Беззаперечна наявність елементу волі при уявному проспівуванні як 
елементів, так і партитури в цілому. Моделювання впевненості, рішучості, гнучкості 
рішень для досягнення стратегічних цілей художнього виконання. Психотренінг 
диригента. Ментальні команди – «накази» художньо-творчого призначення з 
підкріпленням елементами образної вербальної, жестово-мімічної та ілюстративної 
техніки. Техніка затриманого дихання в програмному моделюванні необхідного 
психофізичного стану диригента і співаків відповідно до конкретної ситуації 
репетиційного чи концертного творчого процесу. Короткий огляд та аналіз деяких 
психофізичних методик саморегуляції;їх адаптація до потреб психологічної 
мобілізації диригента і всіх учасників творчого художнього акту втілення музичного 
твору. 

 
 

Топилко Олег Васильович,  
начальник відділу музейно-освітньої роботи НКПІКЗ, Київ, Україна 

 
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ЗАХОДИ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ  
«МУЗЕЙНЕ ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ» 

 
29 вересня 2016 року виповнилося 90 років як на території Києво-Печерської 

лаври створено історико-культурний заповідник. Протягом багатьох років працівники 
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у своїй 
діяльності приділяли велику увагу вихованню, розвитку творчого потенціалу та 
громадянській позиції підростаючого покоління, формуванню гармонійно розвиненої 
особистості, розширенню її світогляду та пропаганди здорового способу життя серед 
дітей і молоді шляхом залучення їх до активної діяльності з вивчення та 
популяризації національної історико-культурної спадщини. 

Традиційними, апробованими формами нашої роботи із підростаючим 
поколінням є лекції за тематикою лекторію «Києво-Печерська лавра. Спадщина та 
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сучасність», проте ми намагаємося вводити у методику нашої роботи різноманітні 
інтерактивні форми.  

У музейних закладах значної уваги приділяють різноманітним заходам, які б 
дивували відвідувача і дозволяли побачити музей, його фондову колекцію під іншим 
кутом зору, зробити їх цікавішими і доступними за допомогою музейних свят, 
театралізованих дійств, реконструкцій, перфомансів тощо. На думку культуролога 
Ірини Щепеткової: «Сучасний музей у власній експозиційній практиці все далі 
віддаляється від «музею-колекції» і все більше наближається до «музею-події» [1]. 

Ми чітко розуміємо, що сучасний пересічний відвідувач сьогодні має набагато 
більше можливостей черпати ту чи іншу історичну інформацію з різноманітних 
джерел. Тому, ми – музейники, працюємо над розробкою таких методик, які б 
дозволяли привернути увагу до музею, зробили б його цікавим. 

Метою даного дослідження є окреслення ролі і значення інтерактивних 
методик у роботі з учнівською молоддю на прикладі програми «Музейне дозвілля для 
дітей і дорослих». 

Сьогодні, на етапі глобалізації, ми намагаємось вводити нові методи 
залучення дитини у світ культурної спадщини і насамперед за допомогою 
інтерактивних методів, тобто шляхом взаємодії (interacion). Такі методи дають 
можливість дитині включитися в продуктивний діалог із культурним середовищем у 
Заповіднику, де, окрім експозицій у просторі архітектурних пам’яток, створюються 
спеціальні зони, насичені відповідними функціями – освітньо-виховними і культурно-
розважальними. Це дозволяє активізувати тактильні, вербальні та візуальні способи 
сприйняття.  

Протягом року співробітниками відділу розроблені культурно-освітні заходи з 
інтерактивними елементами, що увійшли до програми: «Музейне дозвілля для дітей і 
дорослих». Над реалізацією і впровадженням таких заходів ми готові поділитися.  

1. Експериментальний культурологічний захід: Турнір «Клуб активних 
знавців».  

Даний турнір – це командні  змагання учнів старших класів у здатності на 
науковому рівні викладати та доводити свою точку зору з приводу тієї чи іншої 
історичної події, пам’ятки історико-культурної спадщини та обґрунтовувати їх в 
дискусіях – історичних раундах, кваліфіковано опонувати іншій команді.  

Мета турніру – розвиток інтелектуальних здібностей та творчого потенціалу 
учнівської та студентської молоді; виховання у них любові до рідної землі, її історії, 
відновлення і збереження історичної пам’яті.  

Для реалізації даного проекту підготовлено Положення, в якому визначено 
мету і завдання, визначено вікові категорії учасників, порядок організації, правила 
проведення, а також, сценарний план гри. 

У турнірі беруть участь дві команди, кожна з яких складалася з 4-х учасників та 
групи підтримки своїх однокласників. 

Гра складалася з п’яти турів:  
• 1 тур – «Терміни Лаври» (кожній команді пропонуються музейні терміни, які 

вони повинні пояснити); 
• 2 тур – «Музейний крокодил» (один гравець з команди має 2 хвилини, щоб 

пояснити командам 10 термінів);  
•  3 тур – «Таємниці Лаври» (фото-питання. Командам необхідно дати 

відповідь на поставлене ілюстративне питання); 
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• 4 тур – «Батьківщина» (визначення знань українського правопису); 
• 5 тур – «Вгадай мелодію» (команди повинні вгадати запропоновані мелодії); 
• 6 тур – «Мій Київ» (фото-питання щодо архітектури м. Києва); 
• 7 тур – «Тік-Так-Бум». (Гравці сідають в коло. Певному гравцю видається 

реквізит – іграшка. Оголошується завдання. За командою ведучої починається відлік 
часу. Гравці називають слово та передають реквізит по колу. Гравець, на якому 
почується вибух, вибуває з гри). 

Особливо цікавим, на наш погляд, є завдання – квест, яке розраховане для 
групи підтримки. Кожна група має 10 хвилин на виконання завдання, що передбачає 
– віднайти зашифровані місця на території Заповідника в підказках. У разі вирішення, 
групи повинні дістатися тих зашифрованих місць і знайти конверти з інформацією, де 
вказано, що вони приносять команді додаткові бали. 

За результатами гри оголошується команда – переможець, яка нагороджується 
дипломом за І місце. Інша команда нагороджується дипломом – учасника. 

У процесі проведення турніру «Клубу активних знавців» розглядаються 
наступні функції: інформаційна, пізнавальна, комунікативна, світоглядна, 
нормативна, креативна, виховна, релаксаційна. 

2. Тематичний урок-екскурсія (з інтерактивними елементами): «Біблійні 
сюжети у стінопису церков Києво-Печерського заповідника».  

Урок-екскурсія має на увазі ознайомлення з історіями на всі часи – з 
біблійними сюжетами, створеними майстрами лаврської малярні. Після відвідування 
Троїцької надбрамної церкви та Трапезної церкви з палатою де згадуються 
старозавітні герої і євангельські події, після чого учасники у дружньому командному 
змаганні розв’язують цікаві завдання, складають пазли найцікавішого динамічного 
сюжету та малюють незвичайну рибу, яка зображена у притворі Троїцької церкви. 

3. Тематична екскурсія-квест «Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська 
лавра».  

Екскурсію-квест присвячено вкладу гетьмана Івана Степановича Мазепи у 
розвиток і збереження Києво-Печерської лаври. По завершенні екскурсії учасники 
поділяються на дві команди. Кожна команда отримує інтелектуальні завдання, 
виконання яких є справжньою пригодою. Наприклад, учасники мають  можливість 
скористатися старовинним ключем від таємничих дверей у минуле та по завершені 
квесту зустрітися із самим «обох сторон Дніпра Войск Запорожских Гетьманом» 
Іваном Мазепою. 

4. Лекція-вистава «Куди прямуєш, о Русь свята?» присвячена пам’ятці 
писемності ХІІ ст. «Повість врем’яних літ». Лекція-вистава розповідає про епізод із 
історії Київської Русі, коли ігумен Сильвестр забирає літопис у Нестора за наказом 
князя Володимира. Сюжет розповіді доповнюється яскравим мультимедійним 
ілюстративним матеріалом у вигляді фотоколажів та музичним оформленням 
духовних творів.  

Як показав певний досвід, лекція-вистава дає можливості більш 
безпосередньо спілкуватися із глядацькою аудиторією через доцільно мотивовані 
риторичні запитання. Для підліткового віку лекція-вистава є більш прийнятною, аніж 
навчальна чи публічна лекції, оскільки саме в цьому віці відбувається сенситивне 
становлення особистості. До того ж, лекція-вистава не тільки несе певну інформацію, 
а й виконує розважальну функцію, що також сприяє кращому засвоєнню історичного 
матеріалу. 
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5. Вшанування Святителя Миколая Мирлікійського.  
Традиційно, протягом року Церква вшановує християнських святих. Особливо 

цікавими для дітей є свята зимового циклу. Найбільш шанованим серед святих, що 
поминаються церквою в грудні є Святий Миколай. Щороку Національний Києво-
Печерський історико-культурний заповідник проводить культурно-освітні та 
культурно-мистецькі заходи приурочені вшануванню Св. Миколая Чудотворця. В 
рамках святкування проходять тематичні лекції в освітніх закладах чи позашкільних 
закладах м. Києва, виставки художніх робіт дитячої творчості, запалення святкової 
Лаврської ялинки, концерти вокально-інструментальної музики, театралізована дія 
«Свято Миколая в Лаврі». По завершенню свята діти отримують дипломи та гостинці 
від Святого Миколая. 

У 2015 році ми відкрили Резиденцію Святого Миколая у Великій лаврській 
дзвіниці, де відвідувачі мали  неймовірну можливість:  

• завітати до кабінету Святого Миколая та зустрітися з ним особисто; 
• побувати в альтанці бажань та залишити своє побажання у скриньці для 

листів Святому Миколаю; 
• переглянути виставку художніх робіт «Казковий вернісаж»; 
• здійснити відео подорож шляхами Святителя Миколая Мирлікійського, 

переглянувши фільм:  «Чудотворець»; 
• зробити неймовірні фото на згадку в Резиденції Святого Миколая 

Чудотворця; 
• насолодитися зимовою казкою в лаврі. 
У цьому році, до святкування Великодня, відділом музейно-освітньої роботи 

розроблено і впроваджено культурно-освітній проект «Великодня країна в Лаврі».  
Проект розрахований на різні категорії відвідувачів: мешканців і гостей столиці, 

вихованців дитячих будинків, учнів загальноосвітніх шкіл, студентську молодь, сім’ї з 
дітьми. 

Основні напрямки Проекту – це інтерактивні заходи, де кожен охочий мав би 
можливість:  

•  відвідати Великодній лабіринт і самостійно прикрасити Пасхальне    дерево; 
• зайти на ярмарок майстрів декоративно-прикладного мистецтва та взяти 

участь у майстер-класах з виготовлення пасхальної атрибутики; 
• переглянути виставку художніх творів (живопис, декоративний живопис, 

колажі, плетіння, ліплення, художні роботи із залученням природних матеріалів, м’яка 
іграшка, плетіння з бісеру); 

• пройти повз арку бажань; 
• зробити фото на згадку біля масштабного Великоднього яйця (Діамантової 

писанки) чи Пасхального дерева на території Лаври. 
Напередодні свята Трійці ми провели певні зміни Великоднього лабіринту та 

наповнили його іншим змістом із робочою назвою: «Лабіринт лаврських пригод».  
Діти та дорослі протягом літньо-осіннього періоду мали можливість 

ознайомитися з історією Києво-Печерської лаври, пізнавальними та інтерактивними 
об’єктами найбільшого в Україні музейного комплексу, пройти квестові та 
інтелектуальні перешкоди лабіринту, розкрити таємниці ченців-лікарів Києво-
Печерської лаври, стати справжніми шукачами природних скарбів, дізнавшись про 
корисні властивості лікарських рослин. 
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Адже, як відомо, з перших років свого існування Києво-Печерська лавра була 
не лише центром православ’я, але й осередком культури, літописання, медицини. 
Лікарською практикою займалися відомі ченці-преподобні – Агапіт, Даміан, Петро 
Сиріанин, Прохор-Лободник та інші. В монастир за медичною допомогою зверталися 
навіть великі князі. Саме тут, на території Лаври, на початку ХІІ століття була 
заснована одна з перших лікарень Київської Русі, а пізніше створено Микільський 
Больничний монастир з церквами, лікарнею та аптекою.  

Отже, як показала практика, Лабіринт з часом можна трансформувати, 
наповнюючи його різноманітним інформаційним змістом. 

Сучасні тенденції розвитку музейної справи потребують нових, мобільних 
форм роботи з дитячою аудиторією. На наш погляд, однією із форм пізнання 
навколишнього світу і його освітньо-виховного значення є можливість використання 
інтерактивних методик як засобу самовираження юного відвідувача. 

Інтерактивні заходи дозволяють у цікавий спосіб поглибити знання учнів, 
проявити власну творчість, а для музейників, розробляти та впроваджувати у 
практику роботу Заповідника новітні форми роботи з відвідувачами.  

Застосування відповідних інтерактивних методик допомагають формуванню 
особистих принципів духовної культури, гуманістичного мислення, які можливі лише 
при спогляданні соціуму крізь призму національних культурних традицій, які 
необхідно зберігати і примножувати у формах сучасної української духовної традиції. 

 
Використані джерела 

1. Щепеткова И. А. Театрализация музейного пространства как форма 
взаимодействия с посетителями: дисс. ... кандидата культурологи : 24.00.03. — СПб., 2006. 
— 249 с. : ил. РГБ ОД, 61 06-24/117. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/313611.html. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЧИННИК ВИХОВАННЯ 

 
Повернення до самих джерел свого народу, прагнення доторкнутися до того 

справжнього, сутнісного, що становить витоки сучасної нації та постійно підживлює її, 
– інтенції, які обумовлюють соціокультурні процеси у сучасній Україні. І це цілком 
природно спричиняє нову хвилю інтересу до фольклору як осердя невичерпних 
духовних цінностей.  

У сучасному світі побутування музичного фольклору урізноманітнюється і 
трансформується, дедалі активніше поширюються різні форми його репродукування. 
У містах і селах України плідно працюють фольклорно-етнографічні ансамблі, що в 
автентичній манері співають пісні як українські, так і тих етносів, що компактно 
мешкають у різних регіонах нашої Батьківщини. Це колективи професійні і 
аматорські, які здійснюють фольклорні експедиції всією нашою співучою країною, не 
лише формуючи і поповнюючи власний репертуар, а й накопичуючи емпіричний 
матеріал для подальших фольклористичних досліджень. Усна традиція, що живе 
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переважно у природному для неї середовищі, знаходить таким чином нові шляхи 
подальшого розгортання. 

Поряд з роботою таких колективів існують і широко розповсюджуються й інші 
форми звернення до фольклору. Можемо навести, зокрема, приклад Київської 
дитячої Академії мистецтв, де протягом кількох років проводиться мистецька акція 
під назвою «Академічні співаночки». Юні студенти співають народні пісні, 
намагаються відтворити елементи народних обрядів, долучаючись таким чином до 
фольклорної скарбниці. 

Вивчення фольклору стає і частиною навчальних занять (наприклад, у курсах 
етнографії, українського музичного фольклору тощо), і складовою вихованої звички 
щоденно удосконалювати набуті нові знання та навички у позанавчальний час. 

Важливою у контексті такої діяльності є проблема пошуку та відбору 
репертуару. Її розв’язанню має сприяти реалізація ідеї створення циклу навчально-
методичних посібників, призначеного для того, аби ознайомити широке коло 
зацікавлених з усім, що пов’язано з фольклором народів світу, дати можливість 
порівняти пісні, які народилися у різному середовищі, переконатися, що всі вони, 
хоча і у різній формі, відтворюють загальнолюдські моральні цінності, яскраві 
національні традиції, стверджують невичерпність духовних джерел. 

Першим у задуманому циклі став навчальний посібник «Дива пухнастої зими», 
створений мною у співавторстві з Оксаною Ваврик, що вийшов друком у 
тернопільському видавництві «Навчальна книга». Тут зібрано відомості про 
українські народні обряди зимового календаря та, власне, самі пісні, що є 
невід’ємною складовою цих обрядів. Таким чином, учні і студенти, педагоги і 
методисти, працюючи над наявним художнім матеріалом, мають можливість не лише 
ознайомитися із пісенними текстами у єдності нотного й вербального чинників, а й 
зрозуміти особливості ситуації, за якої вони виконувалися у народному середовищі, 
осмислити їх як цілісну синкретичність . 

Численні дослідники українського фольклору не раз зазначали, що колядки і 
щедрівки не просто посідають чільне місце у календарному фольклорі, а й належать 
до найдавніших жанрів української народної творчості, сягаючи своїм корінням у 
давньослов’янську добу. Протягом свого багатовікового існування колядки і щедрівки 
всотували різні сюжетні мотиви як світського, так і релігійного характеру. Їх тематика 
впродовж століть рухалася від уславлення та величання членів спільноти, 
побажання щасливого нового року і плідної праці у згоді з природою – до 
апокрифічних та євангельських християнських мотивів. Нині колядки безпосередньо 
пов’язані у змістовному вимірі із темою Різдва Христового, сполучаються із яскравою 
виставою – вертепом, в якому у театралізованій формі відтворюються народження 
Ісуса Христа, намагання царя Ірода знищити немовля, велич Марії тощо. Саме це 
спричинилося до «гонінь» на колядки і щедрівки за минулих часів. Але, попри 
ідеологічні заборони (на щастя, у далекому минулому), ці джерельно чисті витвори 
народної творчості й досі побутують у живому виконанні, передаючись від покоління 
до покоління. Зауважимо, що вони добре асимілювалися у дитячому середовищі, 
набуваючи тут певної сучасної специфіки – вразливої фантазійності та мудрої 
алегоричності. Як приклад, міг би навести майстерне виконання та щире сприйняття 
впродовж багатьох років моєї опери-вертепу «Різдвяна колискова» у Київському 
муніципальному театрі ляльок (режисер-постановник – народний артист України 
Сергій Єфремов). 
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Наведені у книзі «Дива пухнастої зими» колядки і щедрівки подані у двох 
редакціях. Перша з них відповідає першоджерелам – старовинним записам, що 
належать різним збирачам фольклору – як професіональним фольклористам, так і 
тим, хто використовував колядки у своїй практиці – дякам, регентам, сільським 
хормейстерам... Однак, деякі з пісень дають підстави для переосмислення способу їх 
запису. Як вже зазначалося, після прийняття християнства коляди поступово 
перетворилися за своєю сутністю на різдвяні пісні, ставши одним з проявів 
поетичного і музичного досвіду українського народу у Богохваленні, високохудожніми 
витворами народного мистецтва. 

У другій редакції всі коляди подібно до старовинних літургічних піснеспівів 
були об’єднані у записі однією тональністю, уніфікована метрична одиниця, мінімум 
вдвічі збільшена тривалість звуків, максимально підкреслено розспівний характер 
мелодії. Ознакою другої редакції стало також введення до неї сучасних виконавських 
ремарок. 

Справжньою прикрасою видання є художні роботи, виконані юними студентами 
факультету образотворчого мистецтва Київської дитячої Академії мистецтв. 
Залучення наших юних колег до серйозних видавничих проектів давно стало 
звичною практикою в Академії, що дає плідні результати. Вдалою й органічною була 
їх участь і цього разу: Різдво і новорічні свята постають в їх малюнках в усій своїй 
поетичності та символічній глибині. 

Ця робота – перша з серії подібних видань. У наступних книжках предметом 
наукового дослідження мають стати українські календарні пісні весняного, літнього та 
осіннього циклів, фольклор інших народів світу. 
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ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕРЕДАЧІ ТРАДИЦІЙНИХ ЗНАНЬ,  
УМІНЬ ТА НАВИЧОК МОЛОДОМУ ПОКОЛІННЮ (НА ПРИКЛАДІ  
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ  

«ЗОЛОТІ БАРВИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ОСЕНІ»)  
 
Художня творчість – творчість за законами краси, притаманна в різній мірі всім 

видам продуктивної людської діяльності.  
Народ у своїй художній творчості відображає історичну практику пізнання та 

освоєння навколишньої діяльності, суспільний лад та побут [1, 5]. 
Розвиток і реалізація кожної особистості відбувається завдяки активній 

художній діяльності і творчому самовираженню в сфері мистецтва. Художня 
творчість знайомить молодь із вишивкою, розписом, художнім плетінням, 
витинанкою, художньою обробкою дерева, писанкарством.  

З метою підвищення ролі художньої творчості у естетичному вихованні  дітей 
та учнівської молоді, сприяння розширенню мистецько-художнього світогляду учнів, 
збагаченню їх духовності, пошуку і підтримки здібних, обдарованих особистостей 
започатковано обласний конкурс на Кіровоградщині департаментом культури, 
туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації та 
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комунальним вищим навчальним закладом «Олександрійське училище культури». 
Під час проведення конкурсу учасники отримують завдання «Мій рідний край у 
всьому неповторний. Давнина, сучасність, майбутнє» і працюють у відповідному 
напрямку поєднуючи свої знання, уміння та навики, які здобули від своїх викладачів, 
батьків, майстрів мистецтва. 

Завдяки проведенню конкурсу відбувається популяризація художньої 
творчості, формування системи професійних умінь та навичок для подальшого 
застосування у професійній діяльності. Знайомство молоді з творчістю народних 
майстрів сприяє розвитку у них естетичного виховання до дійсності, викликає 
прагнення прилучитися до мистецтва. 

Основна мета навчання декоративного розпису – це залучити дітей до 
чарівного світу народного мистецтва, навчати прийомів виконання декоративних 
елементів, основ композиції та кольорознавства, розвивати естетичний смак, 
спонукати до творчого зростання та самовираження [2, 127].  

Саме художня творчість є важливою складовою частиною освіти. У творчій 
діяльності підростаючого покоління важливе місце належить формуванню творчої 
особистості на основі духовної спадщини народу, розвитку і вдосконаленню творчих 
потреб, реалізації індивідуальних творчих здібностей шляхом самореалізації.  

Художня творчість – це розвиток асоціативно-образного мислення, яке 
допомагає бачити актуальні проблеми нашого часу, формує здатність поєднувати 
відмінні явища, здатність відображати у свідомості на підставі реального життя 
образ, використовуючи художню майстерність та втілюючи її у своєму творі [3, 71]. 
Успішна творча діяльність молоді визначається ступенем розвитку художніх 
здібностей, а розвиток творчих здібностей можливий лише в процесі засвоєння і 
практичного застосування спеціальних знань, вмінь та навичок.  
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РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ 
 

Серед багатьох  загроз сьогодення чи не найгострішими можна визнати 
наслідки глобального протистояння природи і породженого людиною світу техніки, 
усунення яких забезпечує надію на саме існування людства. Досягнути бажаних 
результатів можливо лише за умов утвердження нової екологічної культури, 
ментальних установок екологічного гуманізму. 

Нові світоглядні парадигми, засновані на фундаменті так званого «екологічного 
гуманізму», фіксують суттєві зміни у стані суспільної свідомості. Поряд з її 
традиційними формами (релігійною, моральною, естетичною, філософською, 
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правовою, політичною та науковою) утверджується така її сучасна форма як 
екологічна свідомість. При всій новизні цього поняття необхідно визнати могутній 
історичний пласт його змісту. Адже потреба використовувати та продуктивно 
освоювати довкілля, подароване природою, існувала завжди і стимулювала процес 
пізнання. Екологічний аспект такого пізнання робив необхідним обмежити втручання 
людини у природне середовище, визначити дозволені межі діяльності у складному 
діалозі з природою. Вся історія людства є свідченням цьому. Людина 
насолоджувалася красою природи. Сприймаючи прекрасне в природі, людина тим 
самим стверджувала себе як особистість. Свої почуття вона намагалася 
переосмислити, опрацювати і використати як базове підґрунтя для подальшого 
творчого процесу, вищим результатом якого є мистецтво – духовно-естетичне 
освоєння дійсності за законами краси. 

Людина здатна відкривати глибинну суть природних явищ, а мистецтво можна 
вважати найбільш дієвим шляхом усвідомлення краси та величі природи, яка завжди 
захоплювала і буде захоплювати людину. Унікальність мистецтва полягає у тому, що 
відображення краси природи здійснюється не пасивно (дослівно, дзеркально). Твір 
мистецтва – це результат погляду особливої людини, наділеної мистецьким 
талантом, допитливого погляду ніби через збільшуване скло. Митець через творче 
прозріння проникає у глибинну суть явища і тим самим ніби «доповнює» природу, 
відкриває для себе нові горизонти пізнання. 

Всі види мистецтва здатні відтворити велич природи. Та найбільша повнота 
відтворення краси довкілля властива живописному пейзажу. Саме він покликаний 
досліджувати глибинну суть природи у її співмірності з людиною, і тим самим 
приносити естетичну насолоду, укріпляти віру в силу прекрасного.  

Пейзаж як самостійний жанр склався не одразу. Повільно, поступово люди 
зрозуміли, що велич природи гідна увіковічення і оспівування. Утвердження пейзажу 
як самостійного жанру образотворчого мистецтва починається лише з ХVІ ст., а лише 
у ХІХ ст. пейзаж стає популярним і визнаним жанром. Саме тоді художники 
зрозуміли, що мотиви цілковитого замилування природою, переконаності у її 
непорушності, повинні доповнюватися новими закликами, сповненими тривогою за 
можливі негативні наслідки порушення людиною законів співіснування з довкіллям. 
Художники намагалися нагадати людині про те, що її взаємовідносини з царством 
Природи повинні будуватися на засадах далекоглядної підпорядкованості, людина 
зобов’язана прислухатися до того, що відбувається у природі, берегти її. 

Вагоме місце в доробку світового мистецтва займає творчість українських 
художників. Вони з особливою проникливістю і залюбуванням оспівували українські 
краєвиди. Світове визнання отримали геніальні українські художники – Тарас 
Шевченко, Сергій Васильківський, КиріакКостанді, Іван Труш, Антін Монастирський та 
багато інших. 

І сьогодні природа залишається головною дійової особою численних творчих 
експериментів українських художників. Величною і замріяною, втаємниченою і 
мудрою вона відтворюється у пейзажах Володимира Патика та Євгена Безніска, 
Івана Марчука та Ореста Білоуса, багатьох-багатьох талановитих українських митців, 
творчість яких є запорукою успішного розвитку художньої культури України. 

Сучасне українське мистецтво демонструє прекрасні зразки творчого 
осмислення традицій минулого та осягнення новітніх модерністичних тенденцій. 
Поряд із мистцями традиційної школи все активніше заявляють про себе художники 
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авангардних напрямків, об’єднує яких прагнення до найсміливішого і найхимернішого 
експериментування. 

Закономірно постає питання: чи спроможне набути екологічного забарвлення 
сприйняття твору мистецтва – складного за технікою виконання і за змістом, який 
формується із сукупності кольорових площин, знаків-загадок? На перший погляд – ні. 
Але необхідно пам’ятати, що будь-яке споглядання мистецького твору не може 
давати миттєвого ефекту. Іноді людині для прийняття важливого рішення, в даному 
випадку стосовно переорієнтації своїх дій з прагматично-технічних на гуманістично-
екологічні засади, недостатньо прямого і зрозумілого контакту з сукупністю 
талановито та якісно створених реалістичних пейзажів, якими милуєшся. Мистецтво 
має здатність вражати, спантеличувати, викликати емоційний шок і тим самим ніби 
втягувати глядача у складний процес спільної творчості. Саме таку мету ставлять 
перед собою кращі художники сьогодення. Жоден із них не відрікається від базових 
естетичних законів, перевірених віками, щодо необхідності орієнтуватися на природні 
форми як основу творчості. Візьмемо для прикладу творчість Казимира Малевича. 
Маючи міцну професійну освіту та визнаний талант живописця, він найкращі роки 
творчості присвятив аргументації та аналізу винайденого ним напряму 
абстракціонізму, який дістав назву «супрематизм» (від лат. supremus – найвищий). 
Художник за допомогою ідеальних геометричних фігур створював живописний 
багатоколірний простір. (Нагадаємо, що великий філософ античності Платон саме 
такі ідеальні фігури вважав вищими символами абсолютної краси). Які природні 
явища могли наштовхнути художника на ці образи? Відповідь у його творах. Один із 
найвідоміших маніфестів супрематизму – картина «Червоний квадрат», створена 
Малевичем у 1915 р. для футуристичної виставки картин «0,10», отримала ще одну 
назву «Живописний реалізм селянки у двох вимірах».  

Червоний квадрат, 53х53, на білому фоні для когось буде лише шкільним 
жартом. А комусь із допитливих глядачів допоможе через складну низку асоціацій та 
мисленнєвих комбінацій витягнути з надр колективної пам’яті непорушні образи 
вогню, жерла печі, кровної спорідненості людини і довкілля, людини і Всесвіту – 
всього, що символізує таємницю та повноту буття. Сам художник у своєму 
філософському трактаті 1927 р. «Супрематизм. Світ як безпредметність або вічний 
спочинок» писав: «У безпредметному рівноправ’ї лежить суть, яку шукає людина» [1, 94].  

Отже, спираючись на величні досягнення традиційного мистецтва, сучасні 
художники формують нові підходи до осмислення взаємозв’язків між людиною і 
природою, визнаючи, що саме природа є першоосновою краси, джерелом усього 
сущого, предметом найсильніших мистецьких переживань. У цьому твердженні 
відкарбовується весь багатовіковий досвід естетичного сприйняття та пізнання 
навколишнього середовища. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА  
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Актуалізується питання нематеріальної культурної спадщини як важливої 

складової традиційної культури. Світова глобалізація охоплює усі сфери 
суспільного життя, зокрема й традиційну культуру. Вона постає зовнішнім фактором, 
що має значний вплив на характер та напрям етнокультурних процесів в окремому 
суспільстві. Спостерігається тенденція уніфікації культурного простору з 
активним поширенням масової культури. Саме глобалізаційні процеси 
загрозливо впливають на нематеріальну культурну спадщину як складову 
традиційної культури. Ці процеси призводять до розмиття локальної культурної 
своєрідності, національної ідентичності та розмаїття традиційної культури в 
цілому. Глобалізаційні загрози зумовлені розмиванням уявлення різних прошарків 
світової спільноти про власну ідентичність щодо етносу, нації. Хоча глобалізація 
становить загрозу національній самобутності культур під тиском масової 
комерціалізованої культури, проте сприяє збагаченню культур полікультурних 
суспільств. Звідси випливає актуальність і доцільність розробки заявленої 
проблематики, її місце в процесах імплементації пунктів положень Конвенції про 
охорону нематеріальної культурної спадщини. 

Мета – проаналізувати нематеріальну культурну спадщину як важливу 
складову традиційної культури з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Загальновідомо, що традиційна культура – матеріальна й нематеріальна 
складові. Складовою традиційної культури є звичаї, побут – весільна, календарна, 
поховальна обрядовість, а також господарська діяльність населення із ремеслами та 
промислами. Все життя кожного народу пронизано буднями і празниками з певним 
світоглядом і віруваннями. І всі процеси життєдіяльності етносів виражають свою 
локальну культурну своєрідність, національну ідентичність. Зазвичай, проведення 
празників, обрядів супроводжувались музикою, піснями, примовками, приспівками, 
танцями, хороводами чи будь-якими іншими дійствами, часто з використанням 
ритуальних предметів. 

Термін нематеріальна культурна спадщина набуває світового значення з 
2003 року, а саме, з моменту прийняття Конвенції ЮНЕСКО про охорону 
нематеріальної культурної спадщини 2003 року. Доцільно додати, що галузеві 
напрямки нематеріальної культурної спадщини зазначено в Конвенції [1].  

Під впливом глобалізаційних процесів виникла загроза для культур і 
національних традицій, зокрема стирання ідентичності, розмивання розмаїття 
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локальної традиційної культури, зникнення багатьох важливих для самоідентифікації 
людини форм культури.  

Багато країн стурбовані збереженням своєї спадщини і ведуть величезну 
організаційну, методичну і правову роботу з її збереження. Вони долучилось до цієї 
проблеми шляхом вирішення її на міжнародних форумах із напрацюванням 
міжнародних документів, зокрема Конвенції (2003 р.), яку ратифікувала й Україна [1]. 
Найбільший акцент здійснено на «живу» спадщину традиційної культури, яка 
постійно розвивається. 

Литва, наприклад, зосереджує увагу на традиційній культурі, яка містить 
духовну складову – нематеріальну культурну спадщину локального, національного 
рівнів живих та історичних елементів. Литовці зберігають, розвивають і 
популяризують литовський поліфонічний фольклор у контексті традиційних народних 
обрядодійств та процеси народних подій живих традицій побуту, календарної 
обрядовості, ремесел, помислів, кулінарної спадщини Литви. Державні програми 
Литви спрямовані на розвиток етнічної культури, – збереження етнографічних сіл, 
розвиток традиційних ремесел, продовження традиції празника пісні, розвитку 
регіональної культури тощо.  

Частково цього питання торкалися й на Міжнародній науково-практичній 
конференції «Традиційна культура ХХІ століття як складова культурної політики: стан 
та перспективи розвитку», яка відбулася 20 листопада 2015 року в Києві, її учасниця, 
Марина Тактакішвілі поділилася досвідом Грузії, про діяльність щодо збереження 
нематеріальної культурної спадщини. Вона зазначила, що «Грузія з 2001 року стала 
в центрі уваги ЮНЕСКО, а також те, що широко популяризується грузинське 
багатоголосся. Кожна сім’я виконує грузинську поліфонію.  

З метою збереження та подальшого розвитку традиційної культури Грузії, було 
розпочато партнерство з навчальними закладами. Дітей до процесу збереження 
нематеріальної культурної спадщини залучають шляхом урізноманітнення різних 
пізнавальних програм, а також конкурсів. Наприклад, 2014–2015 рр. було 
запропоновано конкурс для дітей з різноманітною тематикою «Традиційні ремесла і 
рукоділля» (дітьми представлялися традиції місцевих ремесел, різноманітні 
празники). Кінцевий результат заохочення дітей, це видання брошури із визначеними 
переможцями конкурсу та оприлюднення їх робіт. Кожен переможець отримує 
винагороду «Захисник нематеріальної культурної спадщини»». Беззаперечним є те, 
що таким чином здійснюється прилучення дітей до вивчення історії рідного краю, 
народних ремесел, художніх промислів, празників, народної творчості в цілому, які 
належать до живих традицій міжпоколінного взаємозв’язку. Саме участь учнівської 
молоді у проведенні різноманітних заходів, зокрема пізнанні свого народу шляхом 
залучення їх до творчого процесу, визначально впливає на процес формування 
національної свідомості, поваги до культурних надбань свого народу.  
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Звичайно, молоде покоління кожного народу, досліджуючи свою культуру 
бачить її переваги, а вивчаючи культуру інших народів, молодь намагається 
аналізувати, зіставляти, виокремлювати та творчо осмислювати все найкраще, 
ціннісне. Зарубіжний досвід показує, що такий підхід формує повагу до культурного 
розмаїття, посилює соціальну згуртованість та розвиток громад. 

Бачимо, що значимість нематеріальної культурної спадщини як важливої 
складової традиційної культури свого народу в усіх країнах зростає, чим більше 
розвинута та чи інша культура, тим більше в неї переваг поповнити скарбницю 
загальнолюдської культури з обміну культурними цінностями, налагодження 
культурних контактів між народами. Тож живі традиції є гарантією подальшого 
розвитку етнічних спільнот, культурної різноманітності людства. 

Отже, активна міжнародна діяльність показує, що традиційну культуру треба 
сприймати як систему цінностей, яка визначає форми і механізми міжособистісної та 
суспільної взаємодії, культурного обміну. А також, необхідність і визнання на 
державному та глобальному рівнях проблем збереження та перспектив розвитку 
нематеріальної культурної спадщини як складової традиційної культури в усіх 
сферах людської життєдіяльності свого народу. 
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ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ЩОДО НАРОДНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Зміни, що відбулись у сучасній Україні – реставрація релігійних засад 
суспільства, актуалізація народних культурних форм – активізували креативний 
потенціал народу. Народне релігійне мистецтво починає звертати на себе увагу не 
лише в художньому плані, а й в духовному, в сучасних реаліях відроджується його 
споконвічний зміст. Це потребує розробки нової науково обґрунтованої державної 
стратегії щодо розвитку народної творчості. Мова йде про розроблення і практичну 
реалізацію концепції інституалізації у сфері народної релігійної культури.  

Інституційна модель повинна чітко відбивати цілі інституціональної політики, 
механізми реалізації програмних заходів і склад стратегічних партнерів. Для 
вирішення цієї проблеми необхідно, перш за все, осмислення: загальнокультурної 
логіки інституалізації, місця і ролі інституцій сучасної української соціокультурної 
системи в галузі народної релігійної культури; специфіки інституціональних процесів 
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у народній культурі, орієнтованої на спадкоємність традицій; інституціональних 
механізмів стимуляції, ресурсного забезпечення, здійснення і розвитку креативних 
здібностей творчих суб’єктів.  

Для практичної реалізації інституціональної діяльності необхідно: 
удосконалення правових норм творчої діяльності; розроблення інноваційних 
технологій, напрямків і форм інституалізації, адекватних особливостям української 
народної релігійної культури, що розглядається сьогодні як креативний ресурс 
самоідентифікації і соціалізації індивіда.  

Продуктивним началом у цій роботі є діалог усіх суб’єктів соціальної творчості 
(суспільства, держави, релігійних організацій, народних майстрів), а концептуальним 
каркасом повинна стати модель інституціональної політики на основі державно-
приватного партнерства. У цьому ракурсі вбачається доцільною підтримка 
(фінансова, правова тощо) міждисциплінарних інноваційних проектів щодо 
вироблення стратегії культурної політики.  

Для розроблення і реалізації цієї моделі слід залучати провідних спеціалістів 
науки і культури (філософів, культурологів, соціологів, істориків, етнологів, 
антропологів, мистецтвознавців, діячів культури тощо), які спроможні взяти на себе 
не тільки аналітичну й експертну функції, але виступити в якості генераторів ідей 
щодо подальшого розвитку культурних процесів. 

Важливо підкреслити, що інституціональна діяльність повинна бути 
спрямована не на примусову модернізацію народної культури, а на її збереження в 
умовах соціокультурної ентропії суспільства, стимулювання і активізацію творчості 
народу, подолання безальтернативності і стандартизованості рішень у культурній 
практиці. 

Культурну політику слід формувати з урахуванням специфіки народної 
культури на основі інноваційної моделі, що ґрунтується на креативних формах і 
принципах комунікації, взаєморозумінні всіх суб’єктів соціокультурної діяльності, 
діалозі суспільства і влади. У процесі інституціональної діяльності, в першу чергу, 
слід ураховувати систему відносин, традицій, норм, цінностей, правил діяльності і 
поведінки суб’єктів соціальної взаємодії, що склались у народному середовищі.  

Важливим моментом є також питання стосовно регіональних культур. 
Основоположними принципами регіональної інституціональної політики повинно 
стати: визнання факту культурної різноманітності, багатовекторності культурного 
розвитку; толерантне ставлення до системи цінностей (етнічних, релігійних тощо) 
кожного регіону; сприяння ефективному розвитку взаємозв’язку і взаємодії 
регіональних культур.  

Тобто, питання стосується побудови комунікативної стратегії на основі принципу 
толерантності, розвитку комунікативного потенціалу локальних і регіональних культур, 
від ефективності якої залежить стан суспільства у цілому, а також форма соціальної 
поведінки індивідів. Регіональна політика повинна бути спрямована на формування 
інноваційних стратегій розвитку регіону в умовах сучасних соціокультурних змін з 
орієнтацією на регіональну самобутність.  
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Важливим вектором інституціональної політики повинно також стати розробка 
форм і механізмів духовно-морального виховання сучасної молоді в руслі 
національних традицій. Для популяризації народних традицій, на мій погляд, 
доцільно скористатися технологіями масової культури, використовуючи соціально-
перетворюючий потенціал інформаційного оперування (телебачення, Internet) у 
сфері народної культури. Сутність інноваційної діяльності у цій сфері полягає у тому, 
щоб упроваджувати в життя ті технології, які найбільш корелюють із культурними 
традиціями народу. Така політика потребує не лише удосконалення інформаційної 
інфраструктури, а й забезпечення доступності етнокультурних матеріалів.  

Саме цей комплекс аспектів культурної стратегії виходить на першій план  у 
загальному контексті модернізації держави. Отже, в умовах соціально-політичних 
перетворень і нестабільності у суспільстві інституціональна політика у сфері 
народної релігійної культури набуває чітко вираженого характеру, фокусуючись на 
теоретичних і практичних аспектах таких проблем, як: збереження і ретрансляція 
культурної спадщини народу; розвиток креативного потенціалу народу; створення 
рівних умов для розвитку регіональних і локальних культур, укріплення зв’язків між 
ними; пошук інноваційних форм виховання молоді в руслі національних традицій, 
визнання багатовекторності культурного розвитку і толерантного ставлення до 
ціннісної системи  іншої культури (етнічної, релігійної тощо). 

 
 

Горський Сергій Віленович,  
доцент, кандидат соціологічних наук КНУКіМ, м. Київ, Україна 

 
МІФОТВОРЕННЯ ТРАДИЦІЙ 

 
Зараз, в непростий період державотворення, велика роль відводиться політиці 

держави в сфері культури. Розвиток сучасної української культури, як складовий 
елемент процесу становлення громадянського суспільства неможливий без 
залучення традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини в цілому. 
Залучення елементів традиційної культури дозволяє підкреслювати самобутність і 
безперервність розвитку Української держави. 

Сучасна філософія та соціологія доволі переконливо довели, що звичні і прості 
бажання та вчинки людей в своїй основі мають фундаментальні потреби які 
відображаються через колективне підсвідоме у вигляді архетипних комплексів та 
міфологічних структур. Частіше за все цей підхід застосовують для пояснення 
межових станів та критичних ситуацій, перехід з одного соціального стану в інший, 
травматичний досвід, перебування на межі життя та смерті. Але цей підхід можна 
розповсюдити на весь життєвий світ сучасної людини, на всі буденні і звичні дії людини. 

Поведінка людини обумовлена метою, хоча чи завжди ми усвідомлюємо цю 
мету. Макс Вебер виділяв чотири типи соціальної дії, одну з яких він називав 
традиційною. Традиційні дії ґрунтуються на тривалій звичці людей. Вона базується 
на соціальних зразках поведінки, нормах, що стали звичними, традиційними, які не 
зазнають перевірки на істинність. 
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Більшу частину нашої повсякденної поведінки можна віднести до цього типу. У 
той же час у ряді випадків традиційна дія може наближатися або трансформуватися 
в афективну дію. Остання обумовлена афектами або емоційним станом індивіда.  

Детермінантою афективної дії є душевне хвилювання, що переростає в 
пристрасть, сильний душевний порив, тому вона здійснюється лише з метою 
вираження емоцій. Будучи короткочасним емоційним станом, така дія не орієнтована 
на оцінку інших або свідомий вибір мети. 

Часто ця дія виходить за межі того, що осмислено орієнтоване. У цілому 
традиційні й афективні дії нерідко межують, з одного боку, з поведінкою суто 
реактивною, несвідомою, а з іншого – з раціональною поведінкою, в рамках якої 
люди або вірять у самодостатню цінність незалежно від наслідків дії (ціннісно-
раціональна дія), або осмислено добирають відповідні засоби для реалізації 
поставленої мети, враховуючи можливі наслідки (цілераціональна дія) [1, 628]. 

Тобто поведінка є не наслідком досягнення цілі, а виконанням певних 
ритуальних дій, мета яких стоїть на другому плані, дія стає важливіша за результат. 
Людину задовольняє процес, а не результат дії. «Чистий ритуал – діяльність, яка не 
має прямої мети, а виконується тому, що «так прийнято». … В багатьох випадках 
зручніше діяти «як прийнято», ніж кожний раз вирішувати задачу: обирати найбільш 
доцільний вчинок» [2, 105]. 

В основі ритуальної поведінки можуть бути стандарти соціальної групи, до якої 
належить людина, чи вплив залишків минулих культур, які певними проявами 
вписуються у сучасну культуру суспільства.  

Ритуальна діяльність дає також змогу здійснювати «без цільову» поведінку, 
коли зникає потреба досягнення певного результату. Людина відчуває свободу від 
буденних потреб. Відкидаючи буденні цілі, людина відчуває себе «над ними». У той 
же час «відсутність» цілі дає змогу припинити діяльність у будь який момент без 
ризику. Така «віртуальна зона діяльності» дає змогу повністю розкрити здібності 
людини без загрози програшу. В основі ритуальної діяльності лежать стародавні 
інстинкти чи міфологічні уяви вплетені в сучасну культуру. Через ритуал здійснюється 
розвиток духовності людини. Разом з тим ритуал є засобом самоствердження, 
самозахистом та соціалізації людини. 

Колись французький соціолог Габріель Тард протиставляв традиції моді. Вони 
являють дві форми наслідування. На його думку, традиція це наслідування минулому 
діє в межах соціальної групи, спільноти чи верстви. Мода наслідування майбутньому, 
новому часто виходить за межі певної соціальної спільноти. Мода і традиція тісно 
пов’язані між собою, а також здійснюють взаємоперевтілення один в одного [3, 349]. 
Оригінальна форма цивілізації, писав він, виникнув в середовищі даного племені 
розповсюджується шляхом традицій на протязі століть в замкнутому середовищі, 
потім вирвавшись з цих тісних меж продовжує розповсюджуватися серед 
споріднених або чужих племен шляхом моди [3, 249].  

Але чи завжди традиція відтворення минулого досвіду? Ми не були свідками 
минулого, це не наш досвід. Це тільки наше уявлення про минуле, наша 
інтерпретація минулого досвіду. Тут, також, постає питання: Який період треба 
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вважати минулим? Суспільство неоднорідне, наша культура це мозаїчне поєднання 
субкультур різних груп, а тому – яку субкультуру взяти в якості базової, домінуючої? 

Ми створюємо міф про минуле базуючись на сьогоденних потребах і це 
минуле може мати дуже мало спільного з історичною дійсністю. 

Традиція це не просто наслідування минулому, яке колись відбулось, це 
зв'язок між старим і новим змістом, який створює вигляд безперервності нашого 
соціуму. 

Виходячи з цього відтворення традицій це не відновлення історичної правди, а 
процес міфотворення образу минулого націленого в майбутнє. Для міфу минулого на 
перший план виходить майбутнє. Традиція тільки відштовхується від минулого і 
формує віртуальну історію.  

Це процес формування нового бачення історичного процесу. Міфотворення 
традицій відбуватися весь час, постійно задовольняючи мінливі інтереси суспільства. 
Суспільство не стоїть на місці, воно постійно змінюється, міняються орієнтири та 
потреби хочемо ми цього чи ні це призводить до рухливості традицій. Якісь елементи 
традицій висуваються на перший план стають домінантами, якісь змінюються 
адаптуючись до вимог сьогодення. 

Процес створення нового змісту традиційної діяльності, формування традицій 
може відбуватися цілеспрямовано в межах соціальної політики, а може проходити 
стихійно поза її межами. Чи стане держава відігравати активну роль в процесі 
адаптації традицій, їх залученні в культурну політику країни залежить від нашого 
усвідомлення тої ролі яку відіграють традиції та культурна спадщина в житті народу. 
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Звертаючись до надбань культурної спадщини України, знайомлячи наукову 

спільноту з проблемними, напівзабутими галузями мистецтва, наголошуємо увагу на 
альфрейному живописі, що має одне з видатних місць як в українській так і у світовій 
культурі. 

Свою назву альфрейний живопис бере з італійського слова «al fresco» – 
технічний різновид стінного живопису – письмо по свіжому тинькуванню.  
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Альфрейно-живописне мистецтво – мистецтво орнаментики, що починає 
яскраво проявлятися в епоху пізнього Відродження у Італії та інших 
західноєвропейських країнах у вигляді складних гротескових композицій, що 
побудовані по вертикальній осі з симетричним розташуванням орнаменту, 
заселеного фантастичними істотами. Разом з  орнаментикою  гротесків набирає 
висока технічна майстерність виконання монохромний орнаментальний живопис, що 
імітує скульптурний рельєф чи виконує роль художнього панно. Монохромний 
живопис, будь – якого кольорового відтінку, не обов’язково сірого, називають 
грізайль. (у перекладі з французької – «grisaille», від «gris» – сірий). 

Альфрейно-живописне мистецтво є однією з ланок монументального живопису 
і поруч з сюжетно-тематичним та геральдичним живописом створює основні жанри 
монументально-декоративного мистецтва. В історичному розвитку монументального 
живопису саме орнаментальний розпис у техніці грізайль удосконалюється й 
поступово відокремлюється в окрему альфрейно-живописну школу. В середині – кінці 
XIX ст. альфрейно-живописне мистецтво остаточно перетворюється на окремий вид 
монументального живопису.  

Роль орнаменту у станково-живописному мистецтві не менш видатна. Якщо у 
XV ст. художники, що писали картини, могли виконувати лише предмети вбрання, то 
вже у XVI ст. ми зустрічаємось з іменами художників-орнаменталістів, а у XVII–
XVIII ст. у Франції мистецтво орнаменталіста чи гравера посідає значне місце у 
мистецькому житті суспільства. 

Термін орнамент був відомий й у Російській імперії. Його використовували вже 
у петровські часи й відповідно ще не встановленій тоді орфографії писали 
«орнамент».  

З кінця XVIII – першої половини XIX ст. в анотованих  списках художників та 
майстрів, що працювали в Російській імперії в галузі декоративного мистецтва (в 
Академії Мистецтв та інших живописних школах): зустрічаються прізвища 
«живописців орнаментальних» й опис виконаних ними альфрейно-живописних робіт. 
Серед них зустрічаються такі постаті.  

У середині – кінці XIX ст. альфрейно-живописне мистецтво остаточно 
перетворюється на окремий напрям монументального живопису. Основною вимогою 
до майстрів-альфрейщиків стає чітке знання й уміння досконально виконувати 
розпис «під ліпнину» (імітацію реальної ліпкі живописним способом). В основному 
розпис «під ліпнину» виконується у техніці «грізайль», але не залишається без уваги 
поліхромний орнамент. 

Яскравим явищем оформлення житлових приміщень альфрейно-живописними 
розписами у м. Києві на кінець XIX – початок XX ст. є ряд історичних споруд на 
Печерську. Це нещодавно реконструйований інтер’єр житлового будинку архітектора 
В. Городецького (споруди 1902–1903 рр.) по вул. Банківській, 10 – так званого «Дому 
з химерами». Особливо хочеться відмітити стелю у мисливському кабінеті господаря 
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будинку. Там відновлені, раніше втрачені, орнаментальні кути, що оточують 
живописний плафон приміщення, а також імітація кісон стелі «під дерево» (клен).  

Найбільш збереженими до наших часів дійшли орнаментальні розписи в 
інтер’єрі будинку на розі вулиць П. Орлика та Шовковичної на Печерську – так 
званого «шоколадного будинку». Після проведеної реставрації залів розпис котрих 
відноситься до кінця XIX – початку XX ст., особливо виділяються орнаментальні 
роботи в кімнатах другого поверху: зал в стилі «модерн» та у «псевдо руському» 
стилі. В інших залах також відновлено цікавий орнаментальний розпис. 

Зразки класичного альфрейного живопису також знаходяться у 
нумізматичному музеї національного банку України по вул. Інститутській, 9 (споруди 
1902, 1934 років). Одним з виконавців та реставраторів альфрейного розпису музею 
у 80-ті роки минулого століття був альфрейщик-живописець І.О. Позняков. 

Основними ж зразками альфрейного живопису, що дійшли та збережені до 
нашого часу, є орнаментальні класичні розписи, особливо другого та третього 
поверхів Верховної Ради України. Але потрібно констатувати той факт, що в м. Києві 
залишилося не так багато, як цього хотілося б, зразків альфрейного живопису в 
інтер’єрах будинків минулого. Вони потребують охорони, належного підходу до 
реставраційних робіт та збереження як культурного надбання України.  

Альфрейний живопис сьогодні знаходиться на межі зникнення. Є багато 
новацій та імітацій цього мистецтва, але фахівців у цій галузі залишилося дуже мало, 
відлік йде на одиниці. Школа альфрейних знань потребує і відродження й 
збереження, поки ще є фахівці, що можуть їх передати, зафіксувати на папері як у 
методиках так і у зразках робіт та виконати на практиці. 

 
 

Кдирова Інеш Осербаївна, 
доцент кафедри народної  художньої творчості  

та фольклору КНУКіМ, Київ, Україна 
 

МИСТЕЦТВО НАРОДНОГО ГРУЗИНСЬКОГО ТАНЦЮ  
В СУЧАСНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ  

ЕТНІЧНИХ ГРОМАД МІСТА КИЄВА 
 
Пробудження національної самосвідомості кожного з етносів стимулює 

процеси збереження й примноження історичних традицій художньої творчості, 
звичаїв і обрядів. Особливе місце в багатонаціональній культурній палітрі України 
посідає діяльність Грузинської діаспори.  

Мистецтво грузинського національного танцю – це безцінний скарб світової 
культури. У ньому оспівана велична краса Грузії, сила та незламність чоловічого духу 
і жіноча врода, доброта та лебедина вірність.  

Серед дослідників, які займалися вивченням грузинської культури – відомі 
науковці та творчі особистості: С. Джанашия та Н. Бердзенвилі, І. Зурабишвілі, 
Г. Робакідзе, А. Татарадзе, П. Хучуа, Д. Джанелідзе та багато інших. Практичним 
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матеріалом стала балетна діяльність грузинських хореографів К. Манджгаладзе, 
Б. Сванідзе, Ф. Сулаберідзе, О. Мхеідзе, Р. Чанишвілі. Хореографічна лексика різних 
форм грузинського танцю з описом традиційних костюмів докладно розглянута в 
книзі Д. Джавришвілі «Грузинские народные танцы».  

Велику роль у справі популяризації грузинських танців відіграє Державний 
Академічний ансамбль народного танцю Грузії заснований народними артистами 
СРСР Іліко Сухішвілі й Ніно Рамішвілі. Постановки видатних майстрів виконуються 
майже у всіх хореографічних колективах Грузії і за її межами.  

Найдавніше походження хореографічної культури грузинського народу 
підтверджується численними історичними джерелами й даними, добутими за 
допомогою археологічних розкопок [3]. 

Перші відомості про грузинський танцювальний фольклор згадуються ще до 
нашої ери. Наприклад, за свідченням грецького історика Ксенофонта (IV століття до н.е.), 
серед грузинських племен були широко поширені ритуальні та військові танці [4, 34]. 

Танцювальна культура в найдавніші часи була глибоко впроваджена в життя й 
побут грузинського народу. Вивчення джерел грузинського народного танцю 
приводить до висновку, що народне танцювальне мистецтво зародилося в процесі 
праці і було тісно пов'язане з господарським життям. Звідси виникли танці, що 
імітують рухи тварин, хороводи, які відображають полювання, процеси 
землеробської праці та ін. 

Еволюція танцю відбувалася відносно зміни зовнішньої форми й змісту. Таким 
чином можна класифікувати грузинський народний танець за тематичним принципом: 
військові, весільні, ліричні, розважальні, спортивно – змагальні, безсюжетні та 
сюжетні [5, 183]. 

Велике значення у народно-сценічному танці має танцювальна лексика –
окремі рухи, пози, з яких складається малюнок танцю. Танцювальна лексика виникає 
на основі узагальнення й специфічного танцювального перетворення виразних рухів 
людини. Протягом багатьох століть вона накопичувалася, удосконалювалася й 
шліфувалася. Хореографічна лексика вивчається в балетних школах, складаючи 
основу формування професії танцівника й розвитку його здібностей. Самі по собі 
елементи хореографічної лексики не є носіями певного образного змісту, але 
володіють колом виразних можливостей, які реалізуються в конкретному контексті 
танцю як цілого. З послідовності й взаємозв'язку елементів хореографічної лексики 
складається хореографічний текст, що втілює змістовний образ.  

Дбайливо зберігаючи кращі зразки народної творчості, грузинський народ 
створює нові хореографічні твори, що відображають життя людини [7]. Важливе 
місце у процесі збереження і поширення національної культури посідають етнічні 
товариства. Народна грузинська хореографія здобула велику популярність в Україні. 
Представники Грузинської діаспори приділяють велику увагу творчому вихованню 
молоді. Мистецтво народного танцю демонструють шанувальникам етнічної культури 
кращі художні колективи грузинської спільноти в Україні.  

У 2001 році в Києві на базі культурно-просвітницького центру «Дружба» був 
створений Ансамбль грузинського народного танцю «Іберіелі» та дитячий 
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хореографічний ансамбль «Оцнеба». Завдяки копіткій праці і ентузіазму художнього 
керівника колективу – Макі Ломсадзе, ансамбль завоював популярність в Україні і з 
успіхом презентує грузинську культуру широкому загалу шанувальників.  

Ансамбль є лауреатом багатьох міських, республіканських і міжнародних 
фольклорних конкурсів та фестивалів. Репертуар ансамблю містить хореографічний 
фольклор регіонів Грузії: «Парца», «Давлурі», «Картулі», «Ачарулі», «Шехведра 
мташі», «Жіночий Хорумі», «Нарнарі», «Рачулі», «Хевсурулі», «Старий Тбілісі», «Симді».  

Поряд з відомими народними танцями Ансамбль грузинського танцю 
«Іберіелі» має в репертуарі і сучасні постанови Макі Ломсадзе, а також авторські 
композиції «Зустріч в горах», «Самані», «Кавказький», які були створені 
хореографами ансамблю з використанням  нових елементів сучасної хореографії, що 
додають художньо-емоційних рис [6].  

У процесі інтерпретації відомі хореографічні композиції набувають нових форм 
і лексичних новотворень. У грузинських танцях, особливо в жіночих, виразність 
пластики рук та пальців зосереджують у собі найважливіші художньо-емоційні 
засоби. Збагачення танцю новими рухами потребує від балетмейстера досконалого 
володіння національною танцювальною лексикою і високого художнього смаку для 
відтворення потрібного стилю і жанру.  

Конструктивні лексичні новотворення приживаються у численних 
танцювальних композиціях і разом з іншими рухами сприймаються як традиційні. 
Важливе значення у процесі інтерпретації мають стилістичні новотворення, які 
потрібні постановнику для певного хореографічного тексту. Метою їх застосування є: 
відтворити ту чи іншу типову рису характеру людини, розкрити ідейно-тематичну 
спрямованість твору, звернути увагу глядачів на суттєву деталь і таким чином 
зафіксувати всю постановку у своїй пам'яті. І хоча такі рухи не набувають великої 
популярності і мало дають для збагачення лексики в цілому, їх роль важлива, вони 
допомагають вирішити головне завдання – розкрити ідейно-художній задум автора 
мистецького твору [2, 60]. 

У кожному регіоні Грузії, своя особлива манера виконання танців – особливий 
танцювальний діалект. Так різняться кахетинський, карталинський, рачинський, 
сванський, мингрельський, імеретинський, гурійський, аджарський, мтиульський танці. 

Сучасна інтерпретація відомих народних танців «Мтіулурі» (Гірський), 
«Ханджурулі» (танець із кинжалами), «Мхедрулі» (танець вершників) має свої 
особливості: багаторазове збільшення кількості виконавців, прискорення темпу та 
постійна зміна ритму, вдосконалення грузинських прийомів з упором на класичну 
танцювальну техніку й їх вільне комбінування, лінійна розстановка танцювальної 
маси на сцені й повністю розрахований, добре збалансований загальний малюнок 
танцю, чіткий поділ солістів і масовки по балетному принципу. 

Шанують і збагачують мистецьку палітру традиційної хореографії колективи 
Грузинської діаспори в Україні. У 2002 році в місті Києві розпочала свою роботу 
Грузинська музична школа-студія «ІБЕРІЯ». Засновник і художній керівник студії – 
талановитий фахівець і педагог Манана Сулаквелідзе. Іберія – старогрецька назва 
Грузії. Школа-студія «ІБЕРІЯ» об’єднує не лише дітей, але і дорослих, які знаходять 
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на українській землі атмосферу і дух Грузії. Головна ідея створення школи-студії – 
сприяння процесу національної єдності, пропаганда дружби між народами України і 
Грузії, ознайомлення населення з грузинською культурою і традиціями. З цією метою 
щорік проводяться спільні концерти під назвою «Вінок дружби». Колектив бере 
активну участь у культурному житті України, виступає на багатьох концертних 
майданчиках, а також підтримує зв'язки з Грузинським посольством в Україні. 
Мистецький доробок педагогічного колективу школи-студії складають популярні 
композиції регіонів Грузії в сучасній інтерпретації та популярні народні та естрадні 
твори у виконанні творчої молоді.  

Таким чином, процес збереження та розвитку національної грузинської 
культури має позитивні тенденції у сучасній демократичній Україні. Еволюція 
хореографічного мистецтва Грузії гармонійно відбувається і далеко за її межами, 
знаходячи  нові реалії художнього перевтілення. 
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РЕГЕНТСЬКА ОСВІТА МИХАЙЛА ЛИТВИНЕНКА: 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ 

 
На сучасному етапі розвитку української хорової культури православний спів 

постає віддзеркаленням її релігійних першооснов, втіленням світоглядних ідеалів і 
творчих устремлінь. Звідси, важливу роль у розвитку цього виду мистецтва відіграє 
регентська справа – сукупність певних знань і навичок, необхідних для керування 
церковним хором. До сфери наших зацікавлень потрапляє, насамперед, її освітній 
аспект, а саме взаємозв’язок між фаховою підготовкою регента і виконанням 
богослужбових піснеспівів. Також не зайве додати, що сакральна музика є 
невід’ємною складовою професійного хорового мистецтва, запорукою всебічного 
розвитку сучасного хормейстера, і, найголовніше, надзвичайно дієвим засобом, який 
відкриває шлях до осмислення одвічних тем буття. 
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Сучасний стан православного співу в Україні завдячує кропіткій праці багатьох 
майстрів, що дістали освіту в духовних і світських учбових закладах. Серед таких – 
керівник Київського академічного митрополичого хору Михайло Семенович 
Литвиненко (нар. 1927 р.) Біографія митця дасть можливість поспостерігати за його 
професійним зростанням, адже М. Литвиненко, окрім досвіду роботи з церковними 
хорами, мав солідний «послужний список» освітніх установ. Серед викладачів 
Київської духовної семінарії, де він навчався з 1948 по 1952 рік, варто згадати 
П. Толстого – вихованця відомого регента Я. Калішевського, керівника семінарського 
хору, хорів Свято-Варваринської та Андріївської церков. Навесні 1952 року стався 
безпрецедентний випадок в житті молодого хормейстера, який раптово перервав 
його творчі пошуки. За доносом одногрупника, М. Литвиненка безпідставно 
звинуватили в «антирадянській пропаганді і агітації» і відправили в окремий табірний 
пункт на річці Унжа (географічно розташований на перетині Костромської, Кіровської 
та Горьківської областей). Тільки через рік після амністії – в 1956 році, – юнак 
завершує повний курс навчання в Одеській духовній семінарії і отримує кваліфікацію 
регента церковного хору. 

Важливим етапом установленні М. Литвиненка стала світська музична освіта. 
Зауважимо, що для особи, яка зазнала «поразки в правах» і мала статус політично 
неблагонадійної, це виявилося можливим лише через значний проміжок часу. В 
1971 році, будучи в зрілому віці, Михайло Семенович закінчив заочне відділення 
Харківського державного інституту культури (клас диригування – Є. Мариківський), і 
теоретичне відділення Московського народного університету культури. Під час 
навчання приїздив до Києва, відвідував концерти і богослужіння, стажувався в капелі 
«Думка» під керівництвом П. Муравського і М. Кречка, що істотно збагатило його 
культурно-освітній рівень. Однак, провідним у регентській практиці залишається 
набутий ним самим колосальний досвід, який передається, так би мовити, із уст в 
уста. Навіть, незважаючи на ідеологічний спротив,митець «на свій страх і ризик» 
ніколи не полишав своєї улюбленої справи. Це проведення служб у приходських 
храмах (майже в 14 містах України), заняття з півчими, переписування 
партитур,спілкування з регентами і духовенством, а також збір власної нотної 
колекції, яка містила чимало рідкісних і мало виконуваних піснеспівів. 

Очоливши з 1975 року Київський митрополичий хор, М. Литвиненко відкрив 
нові творчі обрії для колективу, донедавна відомого лише у вузькому середовищі. 
Окрім музичного оформлення богослужінь, митрополичий хор під орудою митця 
давав благодійні концерти, брав участь у конфесійних заходах, здійснював студійні 
записи, озвучував кінофільми, їздив на гастролі до Фінляндії і Німеччини. Зокрема, 
заслуговують на увагу репертуар, виконавський склад, композиторська творчість і 
«церковність» інтерпретацій М. Литвиненка, а також організація вокально-хорової 
роботи в колективі, що є показовими ознаками компетентності його керівника. 

«Творча майстерня» Михайла Семеновича виявилася свого роду школою 
співаків і регентських кадрів для столичних церков. Причому, як скромно зауважив 
митець, «...викладацькою діяльністю в його традиційних формах я ніколи не 
займався». Хотілося б поіменно назвати деяких учасників хору М. Литвиненка, які 
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стали відомими послідовниками його справи. Серед них – О. Тарасенко,регент 
митрополичого хору Спасо-Преображенського кафедрального собору (що на Теремках); 
керівник хору КДАіС архімандрит Роман (Підлубняк); вчений-мистецтвознавець і регент 
Свято-Троїцького храму (що на Троєщині) Л. Терещенко-Кайдан; художній керівник 
дитячого хору Києво-Печерської Лаври Т. Войцеховська та багато інших. Таким чином, 
на прикладі Київського митрополичого хоруми бачимо спадкоємність традицій, що 
виявляється у спільному хормейстерському підході кожного з них, і, що важливе для 
виконання богослужбової музики, у дбайливому ставленні до словесного тексту. 

Підсумовуючи вищесказане, в наш час викликають занепокоєння порівняно 
великі церковні колективи, сам факт існування яких набуває особливого значення. 
Щоправда, наразі фінансову підтримку таких осередків, як митрополичий хор Києво-
Печерської Лаври, суттєво мінімізовано. Адже, з одного боку, це одне з місць 
практичної реалізації і можливого працевлаштування представників вокальних 
спеціальностей. А з іншого – на сьогодні в Україні практично немає закладів вищої 
регентської освіти (на відміну, скажімо, від Росії). Натомість,елементарні знання 
можна отримати на кафедрах мистецьких вишів, на регентських курсах, в духовних 
училищах і семінаріях, а також шляхом наочного наслідування, що є найбільш 
поширеним явищем. І, як наслідок – ні в кого вчитися,кожен регент керується лише 
власним смаком і реальними можливостями хору, з яким працює. Але наведені 
положення, як і багато інших, потребують надзвичайно глибокого осмислення, і тому 
в нашому випадку доведеться обмежитися лише постановкою проблеми. 

Відтак, не зайве перебільшити значущість творчої діяльності М. Литвиненка з 
огляду на її культуротворчий, виховний і релігійно-ціннісний потенціал. Отримані 
Майстром ґрунтовна освіта, життєвий досвід і пов’язана із цим виняткова обізнаність 
у хоровій галузі допомогли йому стати видатним регентом і взірцем для молодших 
поколінь. Досягнення Київського митрополичого хору під орудою митця переконливо 
довели, що є вагомим внеском до культурного надбання Незалежної України, і тому 
заслуговують на дослідницьку увагу. 

 
 

Кравченко Л.Ф. 
КЗК «Міський історико-краєзнавчий музей» м. Кривий Ріг  

зберігач фондів 1 категорії, член НСМНМ України, Кривий Ріг, Україна 
 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ 
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА НА КРИВОРІЖЖІ 

 
Актуалізується питання практичними кроками, які спрямовані на вивчення та 

відродження традиційного народного мистецтва на Криворіжжі переважно на 
прикладах популяризації і відродження стародавньої вишивки. 

Місто Кривий Ріг утворилося з кількох невеликих поселень та козацьких 
зимівників. Офіційна дата заснування – 1775 рік, але відомі знахідки, датовані 
першою третиною ХVІІІ ст. Із розвитком видобувної та металургійної промисловості 
його населення в основному склалося з переселенців з різних регіонів України та 
Росії і переселенців з Болгарії, Польщі, Німеччини і інших держав. 
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Професійні дослідження народного мистецтва почалися у другій половині 
ХХ ст. Основними осередками з вивчення духовного спадку українського народу 
стали історико-краєзнавчий музей і різноманітні заклади культури і освіти міста.  

Наявність у Кривому Розі художньо-графічного факультету при педагогічному 
університеті, музичного училища, центрів дитячої та юнацької творчості, музичних та 
художніх шкіл у кожному районі міста створили певні умови для розвитку народного 
мистецтва. Покажчиком цього процесу стали щорічні фестивалі народної творчості 
«Весна Рудани» та «Душі криниця», на яких крім фольклору, народних танців і пісень 
обов’язковими є виставки народної творчості. 

Криворізький історико-краєзнавчий музей був заснований урядовою 
постановою від 9 січня 1960 року. Відкриття музею та 
взаємовплив різних культур багатонаціонального 
населення міста також сприяли розвитку і відродженню 
народного мистецтва, особливо на початку ХХІ століття. 

Відомо, що музейні працівники ведуть пошукову 
роботу, науково обґрунтовано описують експонати, 
організовують виставки фондових зібрань, проводять 
тематичні екскурсії, популяризують свої наукові 
дослідження на телебаченні, радіо, в пресі і наукових 
виданнях. З початком Перебудови і набуттям 
Незалежності актуальним стало питання формування 
національної свідомості, вивчення духовного спадку 
етносів, що мешкають на Криворіжжі. Працівники музею на 
початку 90-х рр. провели реекспозицію у виставкових 

залах, ґрунтовно 
переробивши та 
поповнивши новими експонатами експозицію, 
створено відділ етнографії. Започатковано щорічну 
виставку народного та декоративно-прикладного 
мистецтва до дня Незалежності, зросла кількість 
виставок з етнографії. 

Першим значущим кроком була організація 
науково-пізнавальної виставки «Сорочка з глибини 
віків» з метою: на підставі наукових досліджень 
показати розмаїття крою та оздоблення жіночих і 
чоловічих сорочок у динамічному розвитку з 
прадавніх часів до оздоблення сучасного одягу за 
народними традиціями. Також ознайомити 
мешканців міста з регіональними особливостями 
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сорочок і з вишивальними швами – так званими «Золотими швами України». 
Підсумком цієї роботи стало створення каталогу сорочок. 

Наступним етапом було опрацювання колекції рушників (біля 300 експонатів). 
На підставі вивчення відповідної літератури та опитування приватних осіб і 

дослідників співробітниками музею була розроблена 
класифікація рушників за їх призначенням (фото), створений 
каталог рушників Покровської церкви та організована 
виставка, також науково-пізнавальна, «Мова українського 
рушника» з відповідними публікаціями в пресі (див. фото).  

Найбільш активним періодом популяризації народної 
вишивки стали 2010–2015 роки – це безліч майстер-класів у 
школах, центрах дитячої та юнацької творчості, вищих 
учбових закладах; активізація роботи сімейного клубу 
«Надія», в якому проводиться навчання дітей та дорослих 
народної вишивки, залучення бібліотек міста до виставкової 
та пропагандистської роботи (див. фото). 

З
 2006 
року 
праців

никами музею почалася 
цілеспрямована робота по 
виявленню мешканців міста, 
які тяжіють саме до різних 
видів народного мистецтва, 
навчанню та підвищенню їх 
художнього та технічного 
рівня. Тому тепер в місті 
плідно працюють 11 членів 
Національної спілки майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ) та 
22 атестованих Спілкою майстра, які об’єдналися в Спільноту майстрів народного 
мистецтва міста Кривий Ріг. Спільноту очолює координатор від спілки Любас 
Маріанна Анатоліївна. Музей не одноразово рекомендував молодих майстрів на 
отримання стипендії Президента. 

Зараз працівники музею зайняті розробкою теми «Гончарство на Криворіжжі», 
де суттєве місце займає гончарство, як стародавнє народне мистецтво.  

Для виступу залучені матеріали з фондів історико-краєзнавчого музею та 
приватних досліджень і колекцій. 
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Кречко Наталія Михайлівна, 
заслужена артистка України, професор, завідувач кафедри  

академічного хорового мистецтва КНУКіМ, Київ, Україна 
 

КАПЕЛА «ДУМКА» ТА ЇЇ АРХІВ 
 
Звертаючись до питань нематеріальної культури окрему увагу приділяємо 

українському музичному мистецтву, а якщо бути точніше українському хоровому 
співу. Все XX століття та початок XXI, відзначається діяльністю провідного колективу 
«Державної української мандрівної капели – ДУМКА». Мабуть, справедливо цей 
колектив вважають захисником та носієм української хорової культури. Знання про 
цей колектив мають величезну цінність для історії українського мистецтва, хорової 
практики та української культури в цілому. 

Особливу цінність мають архівні документи про діяльність капели «Думка» що 
збереглися в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв України, 
а також особистому архіві М. Кречка. У них ситуативні плани, програми концертів 
державної заслуженої академічної капели УРСР «Думки». Безумовно, слід звернути 
увагу на примітку «Дозволено до виконання» зі штампом Управління музичних 
установ Міністерства культури УРСР, що є яскравою прикметою часу, але суть не в 
цьому. Всім зрозуміло, що у часи жорсткої ідеологічної диктатури було досить важко 
здійснити будь-який план перебудови свідомості «будівника комунізму», подібний до 
того, який намагався за два десятиліття втілити Кречко. Не варто романтизувати 
його кроки, не можна сказати, що після його приходу у капелу «Думка» відбулися 
революційні зміни і раптом вдалося легко перейти у той простір, який ми звемо 
нонкомформістським. Це зовсім не так. 

По-перше, М. Кречко був не одинокий у своїх прагненнях. Поруч здійснювали 
свої плани диригенти інших капел, котрі вже відчували пульс часу і трансформували 
не лише програми, а й саму поетику виконавського здійснення хорової культури 
України. Варто у цьому контексті сказати про В. Іконника та інших. Відтак можна 
побачити, що самі трансформації на рівні навіть програмного репертуару 
відбувалися, якщо використати влучний вислів В. Ульянова, «крок уперед і два кроки 
назад». Кречко заявив програму «З народної криниці» в перший же рік роботи у 
«Думці» у 1970-у році. У ній у простір хорової культури фактично повертаються твори 
М. Леонтовича та О. Кошиця. Усі ці обробки, вже здійснені в просторі країни, яка 
виборювала незалежність, раптом стають предметом хорового співу. Це, звичайно, 
подія. Варто сказати, що і «Червона калина» Л. Дичко, повністю сформована на 
основі пісень пов’язаних із народною визвольною боротьбою і є певним, будемо 
казати, доробком такого героїчно-патетичного плану, теж з’являється у ці часи. 
Звертається Кречко і до концертів А. Веделя, Д. Бортнянського. Звичайно, ось такий 
крок уперед, самою назвою «З народної криниці» ніс у собі камуфляж. М. Леонтович, 
О. Кошиць – особистості, які не просто здійснювали обробки народних пісень, а 
створювали свою власну версію, яка стала потім паралельною з народними піснями. 
Перед нами – невичерпане джерело, з якого можна брати і брати, а дна не буде 
видно. А чітко визначене дно існує: воно несе поетику майстра, діапазон його 
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бачення і стилістичних уподобань, його орієнтацію на той чи інший фольклорний 
матеріал, зокрема на кобзарські рецитації вже більш пізнього зразка, коли «Псалми 
Давидові» О. Кошиця стають поруч із «З народних криниць», з їх бездонною глибиною. 

Тобто відбувається не інсталяція, а утворення нового стилю, який стає 
автентичним стилем музикування і однією із засад угрупування тієї реальності, що 
зветься «музичний ренесанс культури», зокрема хорової культури України. Ми слово 
«ренесанс» розуміємо як відродження минулого. Це буквально звернення до 
античності, яке відбулося в добу Відродження. Щодо ренесансу української культури, 
вона настільки багата, що сама лексема «ренесанс» загубиться в цьому повернені, в 
самій метафізиці розшуку першоджерел і тих засад, з яких починаються нова лінія і 
новий образ формування культури. Зауважимо, що той же Є. Станкович у «Цвіті 
папороті» теж звертається до глибин, більше того, до інфернальних глибин народної 
культури. Він поруч із містеріальним простором гоголівського світу створює власний 
простір, де звучать хорові ідеї, де використано сановник, увесь повнозвучний 
інструментарій постмодерної культури, який замість пекла, замість пекельної краси 
панночки, оприявнює добродушний порив чистоти народної мудрості, коли навіть 
слово «відьма» подавалося в такому доброзичливому варіанті, ніби усі жінки – 
відьми, відтак відбувається повернення початкового значення цього слова – та, хто 
багато знає-відає. Але паралельно перед нами постає перекрикування, страшні 
дисонанси, які вже є синдромом заперечення тоталітарної культури. Запереченням у 
неадекватній формі – формі фольклорного симбіозу, який звертається до глибинних 
протоджерел української культури.  

Приблизно те ж відбувається у музичній творчості Л. Дичко. Інтонації кантати 
«Ленін» легко почути і в її наступних творах, навіть в «Урочистій літургії». Але чомусь 
тепер не «модно» про це говорити. Чомусь «модна» знову ідеологізована реальність, 
яка свідчить про заперечення тоталітаризму.  

Це було просто неможливим. Це було вкрай неможливим у часи, коли робили 
вставки в нотні партитури, в плани, в програми, знімали номери. Чому? А тому, що 
так хотілося не досить освіченому ідеологічному працівникові, який щось там бачив 
не те, щось на його погляд виглядало загрозливим його власному благополуччю. 
Весь цей політичний контекст достатньо описаний і досить тенденційно, в різних 
мемуарних реаліях. Варто звернутися до записів таких геніїв доби «перебудови» як 
Лесь Танюк (псевдонім – Леоніда Танюка), де двотомник з величезною кількістю 
світлин демонструє його «героїчний вчинок» на шляху трансформації української 
культури. 

Були й такі «дослідники», які стали чиновниками нової влади і створили вже 
псевдоверсію радикального заперечення тоталітаризму. На жаль, насправді цього не 
відбулося. Тоталітаризм існує донині в хоровій, музичній культурі загалом. І ми не 
можемо інтерпретувати архівні документи «Думки» як радикальну зміну Змінювалася 
культурна ситуація доби, проявлявся потужний рух нонконформізму – з’являлися 
люди, які йшли цим шляхом і все життя поклали, щоб творити опір бездуховності.  

З’являлися і ті люди, які раптом (згодом це стало «модним»), стали 
нонконформістами. Це абсолютна автентична реальність, і не варто її пересмикувати. 
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Нам просто потрібно на близькій дистанції переглянути ці репертуари і певною мірою 
визначити, що і як змінювалося. Одразу зауважимо, що зміни відбувалися досить 
повільно. Змінювалася сама ментальність, сама атмосфера в колективі. Відбувалося 
це завдяки багатьом чинникам, і не останню роль тут відігравав керівник. Можна 
стверджувати, що плани і програми репертуару 1963–1964 років, за керівництва 
О. Сороки були певною мірою зібранням популярних у ті часи, ідеологічно 
направлених творів. Зокрема, наближався ювілей Шевченка, що, звичайно, 
спонукало до введення в культуру народних мотивів, або, за термінологією Кречка – 
«Народної криниці». Але справа не у «Криниці», не в мотивах. Справа у пісні, в 
мелосі, у фольклорно-глибинних інтонаціях, в які ввійшла творчість Шевченка, який 
сам був неабияким співаком і прекрасно інтонував народні думи й народні пісні.  

 
 

Любас Маріанна Анатоліївна, 
КПМНЗ «Криворізька міська музична школа №3», викладач вищої категорії,  

вчитель-методист, член НСМНМУ, Кривий Ріг, Україна 
 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНОЇ  
ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПЕРЕДАЧІ ТРАДИЦІЙНИХ ЗНАНЬ  

І НАВИЧОК У ШКОЛАХ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
У наш час мистецтво не привілей вибраних. Кожна дитина, незалежно від 

ступеня своєї художньої обдарованості, має право на систематичну художню освіту, 
від якої значною мірою залежить рівень її загального розвитку і культури. 

Та справжнє художнє виховання не може існувати поза традиційною культурою 
певної нації. «Яке коріння, таке насіння», «Яке дерево – такі його квіти, який батько – 
такі його діти», – проголошує народна мудрість. А відомий французький філософ 
Денні Дідро вважав, що «нація, яка не вчить своїх дітей малювати в тій мірі, як 
читати, рахувати та писати, перевершить усі інші в галузі науки, мистецтва та 
ремесел». Подвижник на ниві традиційного українського народного мистецтва 
Василь Парахін каже: «Людська душа тісно пов'язана з національним середовищем. 
Тому руйнування одного зумовлює деградацію другого Ми маємо колосальну 
народну педагогіку, Наш народ, будучи поневоленим, будучи у ярмі, не дармував, він 
залишив нам колосальні засоби. І застосування їх у школі дає неабиякий результат. 

Народні способи передання знань і навичок від того, хто володіє ними, до 
охочого їх засвоїти  носили невимушений характер, характер гри. В народній 
педагогіці цей метод застосовувався дуже успішно – особливо в мистецькому 
вихованні дитини. На сьогодні ця цінна практика майже втрачена, а школи 
заполонені академічними методиками. Думаю, що приспіла пора в школах 
практикувати збирання й передавання місцевих традиційних знань і навичок, 
особливо мистецьких. Цей засіб повинен носити ступеневий характер, найбільш 
здібні повинні спеціалізуватися. Його успішність варто б виміряти одиницями 
підготовлених, якістю підготовки, орієнтацією на місцеві культурні потреби». 

Традиційне народне мистецтво – велика і важлива складова суспільного 
організму – національного середовища. Без національного середовища неможливе 
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повноцінне життя і побутування національного духу. Національний дух – сила, дана 
Богом народу, яка забезпечує йому природну неповторність, здоров'я і довговічність. 
Послабити цю силу – послабити чи знищити народ. 

Варто зазначити, що у наш час, у контексті розвитку традиційної художньої 
культури, саме викладачі шкіл естетичного виховання можуть прищепити любов і 
повагу до національного, до свого роду, землі, звичаїв, донести досвід народу, 
втілений у його мудрості, вміннях і навичках, відображений у фольклорі, іграх, 
танцях, мистецьких творах, обрядах і традиціях, тобто наділити підростаюче 
покоління саме традиційними знаннями і навичками, і, таким чином, сформувати 
світогляд дитини, цілісну, національно свідому особистість з почуттям належності до 
свого народу, своєї нації. 

На художньому відділі Криворізької міської музичної школи №3 впродовж 
багатьох років впевнено розробляється й впроваджується концепція відродження й 
збереження українських народних традицій та їх пропаганда. Народознавство є 
основним стрижнем і під час викладання предметів основного курсу, як то рисунок, 
живопис, композиція, скульптура, історія мистецтва. Особлива увага приділяється 
створенню вузлових ляльок, витинанок, писанкарству, декоративному розпису, 
малярству, вертепному театру, оскільки викладачі є народними майстрами та 
дійсними членами НСМНМУ. 

Цілий блок тем присвячено святам зимового циклу. Учні ілюструють відомі 
колядки, щедрівки. Цікавою та непересічною подією завжди є театр тіней під 
керівництвом Валерія Любаса. Спочатку створюються силуетні ляльки на шарнірах, 
відповідно до тексту вертепу, а потім розігрується дійство для учнів молодших класів. 
Щороку тексти змінюються, що дає можливість залучати нових дітей. Цього року 
вертеп було представлено на фестивалі «Різдвяні чудеса». Таким чином, учні 
знайомляться зі звичаями та традиціями зимових свят. 

Теми, присвячені Великоднім святам – розповідь про звичаї та традиції 
Великодня, про символіку писанок. Поетапно йде вивчення різноманітних символів, 
велика увага приділяється писанкам Катеринославщини, де у пригоді стає посібник з 
писанкарства Юлії Датченко. 

Цього року учні художнього відділу долучилися до І (першого) відкритого 
виставково-мистецького проекту «Котилася писанка-2015». Виставково-мистецький 
проект «Котилася писанка-2015» представив більше, як 100 мистецьких закладів, 
понад тисячу творів декоративно-ужиткового мистецтва, майже 900 учасників з 
різних регіонів України. Це народні майстри, викладачі та учні навчальних закладів з 
Кривого Рогу, Дніпропетровська, Вінниці, Чернігова, Черкас, Запоріжжя, Херсону, а 
також митці з Дніпропетровської, Кіровоградської та Закарпатської областей. Учні 
художнього відділу надали понад 200 робіт. 

Велика увага приділяється знайомству з творчістю українських художників, з 
народним мистецтвом, з народною картинкою, народною іконою, декоративним 
розписом, тощо. Адже, на мій погляд, саме народне мистецтво є основою основ, 
основним елементом національного самовизначення та багатством національної 
культури. 
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Учні починають усвідомлювати себе часточкою свого народу, відчувати себе 
спадкоємцями духовних цінностей свого народу, творцями майбутнього, усвідомлювати 
свою значимість, стають справжніми носіями української традиційної культури. 

Та попри все, що було сказано, слід зауважити, що буває складно працювати у 
такому напрямку. Викладач має проводити уроки відповідно до програми, а згідно 
типовим навчальним планам на предмет за вибором відводиться лише одна година 
на тиждень, тобто офіційно займатися традиційним мистецтвом можна лише годину 
на тиждень. А до переліку предметів за вибором якраз входять «Кераміка», 
«Вишивка», «Писанкарство», «Петриківка», «Витинанка», «Лозоплетіння», «Художнє 
різьблення» тощо. Інколи навіть виникає відчуття, що ми ламаємо дітей, навчаючи їх 
академічній манері. Було б добре, аби предмет «Народознавство» чи «Народне 
мистецтво» існував офіційно, щоб на нього відводилися офіційні години, або ж 
відвели більше годин на предмет за вибором. Або можна на свій розсуд змінювати 
програму, відповідно до потреб навчального процесу. Особливо це стосується 
художніх відділів. Академізму має бути більше у художніх школах. Було б добре, аби 
виникла ініціативна група з цього питання, щоб домогтися змін. Адже саме зараз ми 
плекаємо наше майбутнє. І від нас залежить, що ми посіємо. Мистецтво є не лише 
засобом розвитку спеціальних художніх здібностей та мислення, а і універсальним 
засобом стимулювання творчого потенціалу особистості. 

– В людини є розум, а є душа, – каже Василь Парахін. – І душа має свої якості 
– любов, совість і смак. Зараз із нашим смаком діється щось неблагополучне, але 
цей процес відбувається непомітно. Як тяжко співаку поставити голос, так само тяжко 
поставити людині смак. І у школі з дітками повинна бути невимушена праця у цьому 
напрямку, аби у дитини виховати хороший смак. Тому що від смаку залежить і любов, 
і совість. 
 

Використаних джерела 
1. Парахін В. Лінія в традиційному народному мистецтві / В. Парахін. — Луцьк : ВМА 

«Терен», 2006. — 66 с. 
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АНТРОПОМОРФНА АТРИБУТИКА КАЛЕНДАРНОЇ  
ОБРЯДОВОСТІ СЛОБОЖАН ТА ЇЇ МАГІЧНІ ФУНКЦІЇ 

 
Актуальність теми полягає у необхідності вивчення світосприймання людини 

традиційної культури, погляди якої є складовою світогляду сучасної людини. 
Показовими, на наш погляд, є календарні обряди, атрибутика яких дає можливість 
проаналізувати ставлення людини до навколишнього світу через магічні дії зі 
святковою атрибутикою. Акцентування уваги на антропоморфних атрибутах 
календарної обрядовості, висвітлення її магічних функцій допомагає виявити 
антропоморфізм дохристиянських вірувань, зафіксованих у календарній обрядовості. 
Аналіз антропоморфної атрибутики подано за власними матеріалами польових 
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досліджень на теренах Слобідського краю (прикордоння Харківської області України 
та Бєлгородської області РФ), а також досліджень інших науковців із цього питання. 

Матеріалам календарної обрядовості, записаним на Слобожанщині, присвятили 
свої дослідження такі науковці, як-от: Т. О. Агапкина, О. І. Алексєєва, Олекса Воропай, 
М. О. Дикарьов, М. С. Жиров, О. Я. Жирова, П. В. Іванов, В. В. Іванов, В. М. Осадча, 
М. М. Красиков, М. А. Маркевич, Л. І. Новикова, М. О. Семенова, М. Ф. Сумцов, 
В. А. Сушко, Г. Я. Сисоєва, П. П. Чубинський, та ін.  

Мета дослідження полягає у систематизації атрибутики календарної 
обрядовості Слобожанщини, виокремлення антропоморфної атрибутики та 
атрибутів, які набували магічних функцій при контакті з антропоморфними 
атрибутами. 

У статті будемо послуговуватися терміном «антропоморфізм» (від антропо... і 
греч. (грецький) morpho – форма, вигляд). За Л. Ф. Ільїчовим, антропоморфізм – 
уподібнення людині, наділення людськими психічними властивостями предметів і 
явищ неживої природи, небесних тіл, тварин, міфічних істот [13, 30].  

Атрибутика – це сукупність суттєвих різноманітних (часто зовнішніх) ознак 
приналежності до низки предметів, явищ. Словник української мови визначає атрибут 
як суттєву, невід’ємну властивість предмета або явища, ознаку або предмет, «які 
становлять характерну прикмету кого-, чого-небудь» [11, 72].  

Антропоморфну атрибутику, яку використовували у календарній обрядовості 
на Слобожанщині умовно можна поділити на дві групи. До першої віднесемо 
атрибути, що були спеціально виготовлені до свята і застосовувалися в тому чи 
іншому обряді календарного циклу (наприклад, Маринонька на свято Купала, 
Колодка на Масляну). До другої групи віднесемо реальні речи чи предмети, що до 
свят не виготовлялися і не були подобою людини. Це атрибути, що наділялися 
уявними людськими рисами чи характеристиками – певним антропоморфізмом 
(кілки, на яких дівчата ворожили, жмуток колосків, купальські дерева тощо). Слід 
додати, що предмети, які належали до антропоморфних атрибутів (опудала чи 
ляльки купальської Марини), наприклад, елементи прикрас купальських дерев 
(віночки, стрічки, квіти) також набували магічних функцій. 

На Слобожанщині на Різдвяні святки у своїх оселях на покуті люди становили 
сніп жита чи пшениці, який називали «дідухом». «Заносили в хату снопик, перевитий 
перевеслом з червоною стрічкою. За перевесло затикали ромашки, волошки, макові 
головки» [6, 50]. У с. Гонтовому Яру Валківського району снопик називали «дідугá». 
«Зробили з соломи, звертіли руки, ноги, наділи сорочку, штани на нього і заносили в 
хату» [6, 50]. У с. Сінному Богодухівського району також виготовляли дідуха, якого 
робили у вигляді антропоморфної фігури чоловіка і прикрашали: «З колосків чіпляли 
вуса. Він був господарем хати, охороняв від злих духів. Господарі просили його, щоб 
дав урожай. До нього ставиди кутю, вішали рушник» [6, 50]. Підтвердження цьому 
знаходимо у праці І. О. Морозова «Обжинковий сніп наділявся ознаками господаря 
дому, тобто фактично набуває деяких якостей антропоморфного предмета» [5, 238]. 
Дідух на покуті мав стояти протягом Різдвяних святок. 

Зазвичай, перед посівною, зерно із колосків дідуха виминали й висипали 
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у зерно, яке зберігали для посіву, а сам снопик перед Великоднем виносили на 
горище. Тобто дідух був охоронцем не лише на покуті, а й продовжував свою місію 
на горищі, охороняючи всю хату до нового врожаю. Тобто рік він мав перебувати на 
горищі, а потім його заміняв правонаступник – снопик із нового урожаю.  

Напередодні Різдва діти носили вечерю хрещеним батькам, родичам. Вечеря 
традиційно складалася із куті, узвару, пиріжків. Господарі дякували дітям, а взамін 
давали свою вечерю. Дітям за це давали гостинці: дрібні гроші, цукерки, горіхи та 
спеціально випечене до свята антропоморфне печиво у вигляді фігурок. «Барині» 
або їх ще називали «московки» дарували дівчаткам, з побажанням бути красивою, а 
хлопчикам «коні з вершниками, щоб був скорий на ноги, щоб все скоро робив» [6, 51]. 
У давнину кожна господиня випікала печиво власноруч, а на рубежі ХІХ–ХХ ст. його 
купували на базарі. Такі дії були спрямовані на своєрідне єднання родів. 

У циклі Різдвяних святок магічною функцією було наділено обряд, який 
називали «гріти дідові ноги», «палити діда», «смолити діда», «дідам та бабам ноги 
гріти». Цей вислів супроводжував обряд поклоніння предкам, які пішли із життя. Люди 
вірили, що на тім світі небіжчики можуть керувати добробутом на землі, погодою чи 
негодою. Для задобрювання померлих родичів, необхідно було провести деякі дії, а 
саме: за вечерею згадували їх гарні вчинки, після різдвяної вечері залишали на столі 
миску з кутею і ложки з надією, що родичі прийдуть вечеряти. На Новий рік гріли 
землю, щоб їм на тому світі було тепло. «Гріли чоловіків і жінок, для того щоб їм в землі 
цілий рік було тепло. А коли тепло, то вони не будуть виходити на землю» [10, 544]. 

Від Різдва до Нового року сміття з хати не виносили на вулицю, а змітали під 
припічок. На свято його виносили у садок і палили. Цією дією «обігрівали предків», 
заодно обкурювали плодові дерева, щоб родили. Дерева при цьому обв’язували 
перевеслами із соломи у яких, за віруванням, перебував дух предка, а само дерево 
наділялося антропоморфізмом.  

У с. Княжному зранку на Новий рік робили солом’яні вервечки і палили їх під 
фруктовими деревами. «Вервечки крутили з соломи, як перевесло, а на кінці 
зв’язували у вузлик, казали «Дідові та бабі ноги гріти». Це як закон був. Вервечки 
ставили під дерево і палили, бо раніше покійників ховали у садках. Мій дідусь і 
бабуся були поховані на кладовищі, а гріли ноги під яблунею» [6, 78]. У іншій родині 
цього ж села розповіли, що «робили солом’яного діда, ходили кругом нього, молитву 
якусь читали, щоб садок не вимерзав, щоб «дід глядів» садок від морозу. А потім 
цього діда розривали і розкидали по садку або спалювали» [6, 78]. У цьому обряді 
поєднано дві магічні дії, пов’язані із актом прохання і подяки. Небіжчикам «гріли 
ноги», а ті в свою чергу мали віддячити гарним урожаєм фруктів влітку. 

До «уявних» антропоморфних атрибутів ми відносимо кілки в тину, за 
допомогою яких дівчата ворожили про своє майбутнє заміжжя. Під Новий рік дівки на 
виданні загадували число і рахували кілки в тину, а потім дивилися, який вигляд буде 
мати останній кілок. Якщо він у корі, значить наречений буде багатий, без кори – 
бідний, гладенький кілок – молодий, а сучкуватий – відповідно старий. 

«Брали коляки в обхват, якщо при підрахунку виходила парна кількість, то в 
цьому році буде пара. Дивилися також на останню коляку; гола – бідна будеш, в корі 
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– багата» [7, 5]. Також дівчата заносили до хати оберемок дров і рахували дрова 
парами. Коли буде парна кількість полін, дівчина мала вийти заміж упродовж року, 
непарна – сидітиме ще у дівках. У цих ворожіннях звичайний кілок в уявленні 
молодих дівчат заміняв парубка (чи був символом парубка), за якого дівчина мала 
вийти заміж. Не лише на різдвяні святки уявляли кілок, палицю в образі живої істоти. 
На свято Масляної колодка уособлювала антропоморфне зображення ненародженої 
дитини. Колодка – це невелике поліно до 50 см.  

На Слобожанщині всім неодруженим парубкам, які вчасно не оженилися, 
заміжні жінки на Масляному тижні чіпляли до ноги, згодом до руки чи на шию 
колодку. У с. Гетьманівці Шевченнківського району поліно загортали у шмат полотна, 
начебто немовля, клали на санчата і возили вулицями села з піснями.  

У с. Ново-Миколаївці цього ж району, коли заміжні жінки вели парубка по 
вулиці із колодкою, співали: 

Вилинь, вилинь, галочко, –   Ладом, ладом сокілонька! 
Ладом, ладом галочко!   А твій же сокілонько при знаку, 
Та ведуть же твого сокілонька,  Лалом, ладом, при знаку!.. 
Під словом знак розумілася колодка, яку почепили парубку для подальшої 

стимуляції шлюбу. Таку ж пісню співалися у Куп’янському повіті ще у ХІХ столітті, яку 
зафіксував П. В. Іванов [2, 126].  

Не лише поліно, а й хрест вважали антропоморфним атрибутом. 
У Середохресну середу на Харківщині випікали хресті. Найбільший хрестик 
занурювали у посівне зерно. Коли йшли сіяти, хрест виймали, брали з собою, клали 
на ниві на рушник; їли перед чи після посіву; закопували в землю як жертву землі 
тощо [9, 118–119]. «Без хреста ніхто не виїджав у поле, такий був закон» (записано 
від Кубрак Л.І., 1909 р. нар. 11.08.1996 р. с. Тетянівка Шевченківського р-ну 
Харківської обл.). «Хрест – давній графічний і предметний символ людини» [5, 239]. 

У купальській обрядовості виготовляли ляльки, в основі яких є хрест (схрещені 
під прямим кутом дві палиці – руки й тулуб). Антропоморфну фігуру на 
Слобожанщині називали Марина, Маринонька, рідше Уляниця, Катерина. Її 
виготовляли із ганчірок, сіна, колосків жита чи пшениці, трави лугової чи яка росте по 
берегай водойм. Основою для виготовлення могли слугувати макогон, глечик, 
качалка для розкачування тіста. У с. Грузькому Борисівського р-ну Бєлгородської 
обл. основою для ляльки була качалка для розкачування тіста, а до неї кріпили руки, 
голову із квітів (с. Грузьке Борисівського р-ну Бєлгородської обл.). У с. Очеретовому 
Валківського р-ну за основу брали макогон (зап. 17.08.1995 р. від фольклорного гурту). У 
селах Гетьманівці, Петрівці Шевченківського р-ну ляльку виготовляли з окуги.  

У Барвінківському районі Мариноньку виготовляли із колосків злаків: «Брали 
пучок колосків, шоб головка була – із колосочків», потім стебла розділяли на троє, на 
руки та туловище, із колосків сплітали все. Замість очей, рота встромляли квіти. 
Наряжали листям та цвітами, разним таким, а одежі ніякої не надівали» [8, 41]. За 
розміром лялька могла бути від 20 см до 1,5–2 м. Маленьку лялечку саджали у віти 
обрядового деревця, а велику на палицю, чи стільчик (зап. 09. 2012 р. с. Красний 
Октябрь Борисівського району від Сергієнко В.І., 1926 р. нар., Жихарської А.О., 
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1947 р. нар.) і носили вулицями села з обрядовими піснями. Іноді невеличкі ляльки 
робили із гірських порід, наприклад, у Куп’янському повіті ліпили із глини [2, 159], а в 
селі Малій Вовчій Вовчанського р-ну ляльку Уляницю вистругували із крейди. Фігурку 
замотували у полотно, носили по вулицях з піснями, наприкінці святкування топили. 
Уляницю кидали у річку і швидко бігли в село не оглядаючись, боялися, що вона 
перекинеться на відьму і наздожене їх. 

Поряд із Маринонькою іноді робили й опудало Купала. У кінці святкування 
вони також підлягали ритуальному знищенню (Мариноньку топили у водоймі, Купала 
– спалювали на вогні). «Антропоморфні ляльки представляли собою своєрідну 
заміну жертви» [5, 92]. 

Маринонькою могла бути і гілка дерева (вишні, чорноклена, верби). Окремо 
ляльку, гілку чи композиція із гілки і ляльки називали Маринонька. Одяг, прикраси і 
атрибути, що були на атропоморфному об’єкті під час святкування набували 
оберегового, цілющого і магічного значення. За їх допомогою можна було лікуватися. 
Наприклад, купальський вінок клали на голову, коли вона боліла. Травки та квіти із 
віночка кидали у чай, коли хтось хворів. 

Наприкінці святкування дівчата обламували гілочки і несли на город, 
встромляли в землю для кращого врожаю городини. Стовбур топили у водоймі, а 
прикраси забирали собі і зберігали як обереги. Цілющі і магічні властивості атрибутів 
діяли протягом року, а потім вони втрачали свою силу, і їх заміняли на нові. 

Роль антропоморфної фігури виконував і будяк, або його ще називали 
«чортополох». Чортополох, якщо перекласти буквально, означає «полохає чортів». 
Найбільшої сили чортополох досягає, коли розпускаються квіти, а це співпадає зі 
святом Купала [15].  

Про будяк люди складали загадки «Квітки янгольські, кіхті диявольські» [14, 
209]. 

Як зазначає В. Б. Колосова, «Рослина в силу різних властивостей наділялися 
здатністю відганяти від людини різноманітних «нечистивців» [3].  За її допомогою 
лікували переполох. Назва рослини перекликається з метою його використання, а 
саме відлякування чортів і лікування переполоху: чортополох – переполох [4]. 

На Слобожанщині будяк був шанованою рослиною. У циклі купальської 
обрядовості його також називали Маринонькою. Будяк також прикрашали стрічками, 
квітами, віночками, ягодами вишні і носили вулицями села. Через нього стрибали, 
щоб на колючках залишилися негаразди і хвороба. М. Дикарьов пише про цю дію так: 
«рубають будяки, кладуть у три кучі, потім через них стрибають, як угорілі кішки... 
Плигають, потім поберуть будяки, почнуть ганятися один за одним...» [1, 129]. У селі 
Білянці Шебекінського району для більшого ефекту очищення стрибали через 
декілька куп будяків: «Прямо на дорозі понакладаємо кучі будяків і стрибаємо через 
них. Перестрибнеш одну кучу, пробіжиш, перестрибнеш другу і так далі» (записано 
26.09.2003 р в с. Білянці Шебекінського р-ну від Онищенко Н.В., 1918 р. нар., 
Подлєсної Н.В., 1925 р. нар., Дуракової М.Г., 1928 р. нар.). Усе негативне чіплялося 
за голочки і залишалася на будякові. Після святкування рослину спалювали, щоб 
позбутися всіляких негараздів. На Куп’янщині «будяки, через які перестрибувала 
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молодь парами, вкидали у річку» [2, 158]. 
У Шевченківському районі будяк, як і гілку чорноклена чи вишні, поєднували з 

лялькою. Ляльку могли виготовити із ганчірок, або з квітів повної ружі. За основу 
брали дві палички, вертикальна була довша за горизонтальну, зв’язували навхрест і 
кріпили на них квіти. Таку композицію також називали Маринонькою. 

У Борисівській волості на Воронежчині (нині Борисівський район Бєлгородської 
області) під Івана Купала дівчата ворожили на будякові. «Вирвуть його, поставлять 
на припічок сковороду, а по середині сковороди поставлять страсну свічку, тоді й 
припалюють до тієї свічки цвіточки будяка, а потім становлять на припічку, на 
святому вуглі, з надвору. Коли знов розцвітається, як був, тоді вийде заміж дівка сей 
год, а як не розцвітається, тоді не вийде» [1, 127]. 

Викладений матеріал дає підстави вважати, що антропоморфні атрибути, 
виготовлені до свята Купала, були центральними в обрядодії. Їх носили по вулицях з 
піснями, вкопували у землю, навколо них розкладали обрядові страви (яйця чи 
яєшня, пиріжки, каша, мед, печиво, цукерки, обрядове вино із вишень, яке також 
називали «маринонька»), водили хороводи. 

У селах із компактним проживанням етнічних росіян (Харківська і Бєлгородська 
області) Купала не святкувалося так широко, як у етнічних українців. Натомість 
центральним святом була Трійця. До свята ламали гілки дерев прикрашали їх, а у 
віти саджали невеличку ляльку, яку називали Кукушка. У селах Харківської області 
(с. Уди Золочівський р-н, с. Руська Лозова Дергачввський р-н), обряд називали 
«Кстить кукушку» (хрестити кукушку). Дівчата з кукушкою і обрядовими піснями 
ходили по вулицях, кумилися з подругами, щоб не сваритися, а в кінці святкування 
Кукушка, як і Маринонька, підлягала ритуальному знищенню.  

У Валуйському районі Бєлгородськоі області на Вознесіння виготовляли 
кукушку із комишу. «Обряжали її як дівчину: у дівочий наряд, прикрашали стрічками, 
квітами, клаптиками. Опудало кріпили на плодове дерево і вона там перебувала до 
Трійці». У тому ж районі «поряд з «кукушкой» дівчата саджали «кукуя» (опудало, 
одягнене в чоловічий одяг), після чого кумилися. Розходилися по парах у кущі, 
подруги мінялися яйцями, одягом, прикрасами, цілували одна одну і з цього дня 
вважалися на целий рік кумами» [12, 74–75]. 

Антропоморфними атрибутами у літньому циклі свят виступали зажинковий та 
обжинковий снопи. Снопи складали в копи (60 шт.) і полукіпки (30 шт.). У с. Минківці 
Валківського р-ну існувала прикмета «на ниві не можна було залишати жодного 
снопа, бо в сім’ї хтось помре» [6, 38]. На Богодухівщині обжинковий сніп, прикрашали 
стрічками, квітами і зберігали на покуті. На ниві також залишали колоски незжатих 
стебел, які називали «борода». Її перев’язували стрічкою, пригинали до землі, щоб 
подякувати землі і віддати жертву.  

Висновки. Фольклорно-етнографічні матеріали дають підстави систематизувати 
антропоморфну атрибутику календарних свят, виявити антропоморфізм 
дохристиянських вірувань у календарній атрибутиці. Пропонується святкові атрибути 
поділяти на дві групи: до першої належать антропоморфні атрибути (різноманітні 
ляльки та опудала), спеціально виготовлені до свята; до другої відносимо ті 
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атрибути, які не виготовляли, але їх уявляли антропоморфними (дерева чи речі, які 
брали участь у святі або торкалися людиноподібних ляльок), внаслідок чого вони 
набули рис антропоморфізму.  

Перспективою подальших досліджень є розгляд антропоморфних атрибутів у 
родинних обрядах. 
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УСПАДКУВАННЯ МУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЙ 

У БАНДУРНОМУ ВИКОНАВСТВІ 
 

В умовах переживання Україною складної суспільно політичної ситуації 
особливої актуальності набуває питання збереження національної культурної 
спадщини, її нового прочитання та глибокого осягнення духовних підвалин,що в 
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подальшому слугуватиме визначальним чинником в культуротворчих процесах 
сучасності та збереженні національно-культурної ідентичності. 

Вагомою складовою української культури є музична культура, яка має глибокі 
історичні традиції виконавства, що пройшли складний шлях становлення. Важливого 
значення на сучасному етапі соціокультурного розвитку набуває на лише 
відродження та збереження нематеріальної  культурної спадщини, але й 
впровадження кращих мистецьких традицій в практику сучасної культури.  

В українській музиці яскравою складовою, що в повній мірі репрезентує 
скарбницю духовності народу, є бандурне виконавство. Поєднання традицій 
кобзарсько-лірницької пісенно-музичної творчості зі школою академічного музичного 
виконавства в підсумку сформувало неповторний пласт національної культури, що 
належить до високих взірців світового музичного мистецтва. 

Якщо в цілому осягнути витоки кобзарського мистецтва, що стало підґрунтям 
сучасного бандурного виконавства, то це мистецьке явище належить до визначних 
феноменів духовності етносу, який зумів поєднати в собі не лише спів та музику, але 
й спосіб мислення, певну філософію життя українського народу, спосіб комунікації.  

Кобзарство як складне поліґенезисне та поліфункціональне явище має 
особливе значення в українській культурі. Традиційному кобзарству була притаманна 
функція акумуляції світогляду, звичаїв, традицій, моральних норм суспільства, що й 
зумовлювало його специфічну роль. 

На перший погляд, кобзарів можна зарахувати до таких аналогічних явищ 
світової традиції мандрівних музикантів, як німецькі шпільмани, французькі ваганти, 
які були основними носіями пісенно-танцювального жанру в стародавній Європі. 
Проте їхній репертуар мав здебільшого розважальний характер, в той час, як у 
кобзарів домінувала історико-патріотична тематика, хоча вони не залишали без 
уваги й інші жанри. 

Кобзарство – феномен української національної культури, позначений 
націєтворчою спрямованістю, синтезованою мистецькою домінантою, що, перш за 
все, проникнута народним антропоцентризмом та етнокультурними особливостями. 
Явище кобзарства уособлює буттєві цінності українського народу, його історичну 
пам’ять, та виступає романтико-героїчним уособленням минувшини, що має 
характерні риси мислеобразу, в якому акцентовані світоглядні, раціональні та, 
водночас, апріорні практики народної духовної культури, смислові домінанти 
свідомості народу.  

На сьогоднішній день мистецтво бандурного виконавства синтезує в собі всі 
вокально-інструментальні досягнення тенденцій розвитку українського музичного 
мистецтва, в тому числі й традиційного кобзарства. Воно об’єднує засади 
академічного класичного виконавства і засобів вокальної виразності, з огляду на 
різноманіття й різноаспектність стильових та жанрових особливостей творів. 
Бандурне виконавство репрезентує специфіку як автентичного фольклорного 
виконавства, так і демонструє досягнення вищого музичного рівня, використовуючи 
значний арсенал технічних та тембральних можливостей, що зумовлюється 
проходженням процесу удосконалення інструменту.  
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З огляду на це, бандурне виконавство, успадкувавши музичні традиції 
попередніх століть та поєднавши з розвитком професійної майстерності, постає 
справжнім національним культурним явищем, вбираючи кращі здобутки митців. 

 
 

Петрова Ірина Владиславівна,  
доктор культурології, професор, завідувач кафедри  

культурно-дозвіллєвої діяльності КНУКіМ, Київ, Україна 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ІНДУСТРІЇ  
ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ КНУКІМ) 

 
Метою діяльності кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності Київського 

національного університету культури і мистецтв є задоволення зростаючого попиту 
українського суспільства на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері 
культури й дозвілля; фахівців, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями й 
практичними навичками їх ефективного застосування у процесі формування 
культурної політики, реалізації культурно-дозвіллєвих технологій; мають лідерські 
навички, високі моральні якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно 
здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, 
володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців. 

Кваліфікація «менеджер індустрії дозвілля» передбачає підготовку фахівців 
вищої кваліфікації для сучасної індустрії дозвілля й розваг. Остання охоплює: 
культурно-мистецькі й культурно-просвітні заклади (клуби та будинки культури, 
кінотеатри, театри, центри народної творчості, будинки творчості та етнокультурні 
комплекси, концертні установи, бібліотеки, музеї, галереї, виставкові зали); 
розважальні й видовищні установи (парки відпочинку, розважальні комплекси, сімейні 
розважальні центри ярмарки, карнавали, цирки, дискотеки); заклади активного 
відпочинку (рекреаційні комплекси, спортивні клуби різних видів, більярдні салони, 
майданчики для гри в гольф, басейни, іподроми, ковзанки, треки); курортні, 
туристичні та спортивно-оздоровчі заклади; готелі та ресторанно-розважальні 
комплекси; державні зони відпочинку та історико-культурні місця. 

Однак, як доводить багатолітній досвід, випускники кафедри культурно-
дозвіллєвої діяльності, окрім вище означених, запрошуються на роботу також у 
заклади державної служби та органи регіонального державного управління 
(міністерство й управління культури); заклади відомчого підпорядкування та творчі 
спілки й товариства (будинки офіцерів, вчителів, художників, театральних діячів, 
кінематографістів); установи системи засобів масової комунікації; загальноосвітні 
навчальні заклади та заклади позашкільного виховання; обласні, міські й районні 
навчально-методичні центри; громадські об'єднання і благодійні фонди. 

Зважаючи на тенденції, що характеризують сучасний ринок праці, а також 
ураховуючи специфіку професійної діяльності менеджера індустрії дозвілля, 
випускник кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності повинен володіти загально-
професійними й спеціалізовано-професійними компетенціями, опанування якими 
дозволить вирішувати виробничі функції й типові задачі професійної діяльності. 
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З цією метою у процесі навчальної діяльності застосовуються традиційні та 
інноваційні технології навчання, у тому числі спрямовані на навички командної 
роботи, міжособистісної комунікації, прийняття рішень, розвиток лідерських якостей. 
У межах навчальних курсів передбачено зустрічі з провідними вченими-
культурологами, мистецтвознавцями, практиками індустрії дозвілля й розваг, 
майстер-класи, участь у спільних культурно-мистецьких та просвітніх проектах, 
відкриті лекції. 

Індустрія дозвілля – сфера професійної діяльності, орієнтована організацію 
вільного часу людини. Пріоритетним напрямом підготовки менеджера індустрії 
дозвілля є практичне навчання, що передбачає вміння працювати з різними 
категоріями осіб, а також здійснювати організаційно-управлінську, культурно-
просвітницьку, соціально-виховну та проектно-аналітичну діяльність у закладах 
культури й дозвілля. 

Зважаючи на вище означене, кафедра культурно-дозвіллєвої діяльності  
приділяє прискіпливу увагу базам практики, серед яких: культурно-мистецькі, 
виставкові та музейні комплекси (національний культурно-художній та мистецький 
комплекс «Мистецький Арсенал», Центр української культури і мистецтва, палаци та 
будинки культури,  бібліотеки, центри творчості дітей та юнацтва, івент-агенції, 
науково-розважальний центр «Експериментаніум», музей сновидінь, галерея «Pete-
Art», арт-центр «Я-Галерея» та ін.); соціальні служби та центри соціально-
психологічної реабілітації; навчальні та позашкільні заклади міського, районного чи 
обласного значення (школи мистецтв, спеціалізовані та загальноосвітні школи, ліцеї, 
гімназії); розважальні центри (дитяче місто професій «KidsWill», освітньо-
розважальний центр «Океанаріум Морська казка», Київський планетарій, сферичний 
кінотеатр і цифровий планетарій «ATMASFERA 360» та ін.). 

Результатом практичного навчання є вміння студента реалізувати культурно-
просвітницькі, художньо-творчі, рекреаційно-розвиваючі, анімаційні ігротехнології; 
організовувати діяльність закладів культури, дозвіллєвих установ, служб соціального 
обслуговування; розробляти культурні та художньо-мистецькі акції; організовувати 
дозвілля різних груп населення; прогнозувати  розвиток культурних процесів у 
суспільстві. 

 
 

Романюк Ірина Анатоліївна, 
доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики ХНУМ  

імені І. П. Котляревського, Харків, Україна 
 

ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
СЛОБОЖАНЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОГО ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОГО ГУРТУ «СТЕЖКА» 
 

У доповіді розглядається один із можливих шляхів збереження традиційної 
музичної культури в сучасному культурному часопросторі. На прикладі дослідницької 
та виконавської діяльності студентського фольклористичного гурту «Стежка» 
(Студентський фольклористичний гурт «Стежка» створено у 2011 році в ХНУМ імені 
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Івана Котляревського (керівник – канд. мистецтвознавства Романюк І.А.). Учасники 
гурту – студенти різних виконавських спеціальностей, музикознавці і композитори – в 
системі професійної академічної освіти репрезентують слобожанську народнопісенну 
традицію. Фольклористичний гурт «Стежка» є лауреатом Всеукраїнського фестивалю 
сучасної молодіжної музики «Червона Рута», 2013 (номінація «Автентичний гуртовий 
спів»)) охарактеризовано досвід репрезентації народнопісенної традиції Слобідської 
України на початку ХХІ століття. 

Концепція гурту полягає у вивченні та відтворенні локальної регіональної 
традиції народного виконавства (Слобожанщина) в її природному, автентичному 
вигляді. Така художня практика є результатом попереднього докладного 
опрацювання музичного матеріалу (від етапу розшифровки народної пісні до її 
озвучення), засвоєння особливої виконавської манери, пов’язаної із зануренням у 
традицію. Доконечною метою учасників фольклористичного гурту «Стежка» 
є відповідність народним еталонам яскраво забарвленого насиченого звука, 
що втілюється в оволодінні місцевим музичним діалектом і використанні традиційної 
музичної стилістики. 

Репертуар гурту значною мірою сформовано на основі експедиційних 
аудіозаписів народних пісень (у виконанні носіїв традиції) навчальної лабораторії 
фольклору ХНУМ імені Івана Котляревського, що в цілому свідчить про уважність до 
вибору матеріалу кореневої локальної традиції. Так, результатом діяльності 
навчальної лабораторії фольклору постало зібрання унікального аудіофонду 
експедиційних записів (починаючи з 1976 р.) музичних артефактів пісенного та 
інструментального фольклору Слобожанщини широкого жанрового спектра (від 
архаїчних жанрів до кічу і новотворів радянської доби). 

Значна увага відводиться і зовнішньому вигляду учасників гурту «Стежка», 
вбрання яких підібране у відповідності до типових зразків селянського народного 
костюму Слобожанщини XIX – початку ХХ століття. Це – старовинні сорочки, 
прикраси та інші елементи одягу, що мають етнографічну цінність.  

Загалом, творчі зусилля студентського фольклористичного гурту «Стежка», що 
спрямовані на маркування точок перетину давнини і сучасності, увиразнюють 
пріоритетний ціннісний орієнтир – виховання талановитої молоді на засадах зв’язку 
поколінь як запоруки збереження самобутності національного «антропокосмосу» 
(термін І. Ляшенка). 

 
 

Румко Жанна Петрівна, 
заступник директора КМЦНТКД, магістр 

державного управління, здобувач НАКККіМ, Київ, Україна 
 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРІВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ  
ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Центри народної творчості є надважливими інституціями держави, які 

відіграють помітну роль у формуванні ідеології, духовних та естетичних цінностей 
суспільства і тим самим сприяють збереженню національної самобутності. 
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Безумовно, те, що відбувається у суспільстві, позначається і на мистецтві, 
особливо це стосується народної творчості (аматорського мистецтва). Слід 
зазначити що творчість крокує перпендикулярно подіям, які відбуваються у житті. 
Якщо живеться безпечно, спокійно, то в творчості як правило відбуваються спалахи 
чогось бурхливого та можливо навіть нестандартного чи несприйнятого. Якщо ж 
буття небезпечне і невпорядковане чи дестабілізоване, то виникає потреба 
відволіктись, заспокоїтись, розслабитись, почути чи побачити щось своє рідне, 
спокійне, глибоко духовне. 

Упродовж 75-ти років Центри народної творчості на усій території України 
працюють задля наступного: 

- збереження цінностей традиційної культури та національно-культурної 
ідентичності;  

- передачі культурної спадщини та виховання на її основі молодого покоління;  
- розвитку традиційної народної культури, що формує сучасний культурний 

імідж кожного регіону; 
-  популяризації народного аматорського мистецтва та формування культурних 

і моральних цінностей суспільства; 
-  перспектив розвитку аматорського декоративно-ужиткового мистецтва та 

народних художніх промислів у сучасному світі; 
- трансляції цінностей традиційної культури на міжнародному рівні. 
Початок історії Центрів народної творчості було покладено 1939 року. З того 

часу, лише деякий період, під час війни, Центри призупинили свою діяльність. Але 
вже незабаром, по мірі звільнення регіонів, робота відновилася. Які б складні часи не 
переживала країна, як би тяжко не було людям – ніколи не переставала звучати 
пісня – чи то весела чи то сумна, ніколи не зупинялася рука майстра, передаючи 
наступникам традицію пращурів, ніколи не пустували сцени клубів, бо саме тут, в 
мистецтві знаходили українці сили, щоб пережити і війну, і розруху, тут, серед 
однодумців черпали натхнення для нового життя, тут, в творчості, знаходили суть і 
зміст свого буття. 

Центри народної творчості – засновані для збереження аматорського 
мистецтва, вони стали справжніми Центрами, до яких сходяться всі мистецькі шляхи, 
всі талановиті дороги, пов’язані з творчим життям. Тут, в Центрах вони об’єднуються, 
вдосконалюються і виходять у широкий світ справжніми мистецькими шедеврами 
української культури. Але, справжньою цінністю, головним надбанням у кожному 
Центрі народної творчості завжди були і є люди – ті, хто за покликом душі беріг і 
береже скарби народного мистецтва, шанує і творить високу культуру майбутнього, 
примножуючи славу кожного неповторного регіону нашої держави. 

Ці могутні установи культури – Центри народної творчості, вже десятиріччями 
співпрацюють один з одним, допомагаючи, обмінюючись досвідом та роблячи одну 
спільну справу на благо збереження та розвитку традиційної культури.  

Сьогодні, коли українці по-новому осмислюють себе і своє місце в світі, коли з 
величезною цікавістю звертаються до своїх витоків, розуміючи, що тільки там можна 
знайти відповіді на питання сьогодення, і, як наслідок – зростаючими темпами йде 
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процес відродження національної культури, Центри народної творчості стають 
незамінними осередками українства, з яких будуть черпати натхнення ще не одне 
покоління.  

Саме Центри, бережуть закодовану в традиціях народну пам’ять, творять 
неповторний світ української культури, збирають і відтворюють найкращі зразки 
українського традиційного мистецтва, оберігають основні засади української 
духовності. 

На сьогодні, звичайно Центри народної творчості долучаються до розробки 
основних цілей Довгострокової національної культурної стратегії, що можуть 
включати, серед іншого, таке: 

• Переосмислити місце культури з другорядного (компетенції лише 
Міністерства культури та відповідних підрозділів) на центральне через демонстрацію 
її ролі в стабільному розвитку країни та підкреслюючи необхідність включення питань 
культури і креативності до порядку денного інших міністерств та зацікавлених сторін; 

• сформулювати договір про роль культури між різними рівнями державної 
влади – національними, регіональними і місцевими органами влади; 

• сформувати довгострокове бачення перспектив розвитку культури і 
креативності України, котре виходитиме за рамки поточної ситуації, натомість 
підкреслюючи потенціал культури у розвитку економіки, зміцненні ідентичності та 
соціального порозуміння; 

• домовитись щодо правил ефективного урядування в культурі шляхом 
визначення принципів формування рішень у культурній політиці в умовах прозорості, 
залучення всіх зацікавлених сторін та їх співпраці; 

• визначити короткострокові пріоритети та основні заходи для посилення 
культурної та креативної галузі та для відновлення згуртованого суспільства через 
конкретні і необхідні реформи у сфері культурної політики. 

Центри народної творчості вважають доцільним, що до загальних питань 
культури необхідно додати також ключові напрямки культурної політики, 
сформульовані в Європі останніми роками: 

1. Культурне розмаїття та різноманітність форм культурного вираження; 
2. Доступ до культури (залученість до культури, групи осіб з обмеженими 

можливостями, віддалені райони, рівний доступ, і т.п.); 
3. Освіта в культурі (доступ до культури дітей та молоді, вища освіта в сфері 

культури); 
4. Культурні і креативні індустрії (мапування, інформування, підприємництво в 

культурі, інновації та технології, креативні інкубатори, розвиток інституційних 
спроможностей тощо); 

5. Права інтелектуальної власності, боротьба з піратством; 
6. Доступ до фінансування та різноманітність джерел фінансування (приватне 

фінансування, фінансування від ЄС, фінансування в рамках транскордонного 
співробітництва, кредитування, ваучери, інвестори, податки тощо); 

7. Підвищення ролі культури в інших політичних сферах (міждисциплінарна 
співпраця і обмін досвідом), включно з культурою та сталим розвитком, освітою, 
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регіональним розвитком і туризмом, економікою та інноваціями, брендуванням 
країни, соціальними інноваціями тощо; 

8. Культура і відновлення міського середовища, якість середовища 
проживання; 

9. Цифрова культура (оцифровування культурної спадщини, нові технології в 
культурі); 

10. Культурний і креативний експорт та інтернаціоналізація, культурна 
дипломатія; 

11. Ефективне врядування в культурі (прозорість, верховенство права, 
залученість, підзвітність, плюралізм, справедливість (неупередженість) тощо). 

 
 

Скляренко Оксана Андріївна,  
письменниця, здобувач ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України,  

президент ГО «Український Центр дослідження ляльки», Київ, Україна 
 

ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ЛЯЛЬКИ: ОНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ 
 

Феномен української традиційної ляльки – явище унікальне, представлене 
досить широко в українській культурі. Народна культура створення ляльки міцно 
укорінена у минулому, однак на нинішньому етапі зазнала суттєвих змін щодо 
призначення, щодо її технологічних особливостей, використання матеріалів для її 
виготовлення, функціонального призначення.  

В Україні перші об’ємні зображення – жіночі статуетки із кістки – зустрічаються 
у знахідках верхнього палеоліту, які було класифіковано як образ богині вогнища. 
Зображення жінок, які були знайдені на місцях ранньоземлеробських поселень, вчені 
класифікували, як образ господині родючості, образ богині-матері.  

У період, коли відбувається процес розпаду роду на мініколективи, то 
спостерігається процес  виникнення хатніх фетишів. Хатні фетиші виконували захисні 
функції й мали «завдання», що були пов’язані із конкретними необхідними для 
конкретної сім’ї потребами: неврожай, хвороба, безпліддя. Так, серед знахідок 
трипільської культури, яку відносять до ранньо-землеробських, знайдено жіночу 
статуетку (фетиш, амулет) із отворами для підвішування. Тобто фігурка ляльки – 
неживий предмет, що за уявленням віруючих, був наділений надприродними 
властивостями. Сьогодні лялька, віддалена від обрядово-культових предків, 
використовується як іграшка, інколи як елемент оздоблення помешкання.  

У монографії О. Найдена читаємо: «Археологічні знахідки дають підстави 
вченим доводити, що найдавніше ремісниче виготовлення ляльок як вид творчої 
діяльності було поширене ще за ІІ тис. років до н.е. у Стародавньому Єгипті. Цим 
способом виготовлялися іграшки і в античний Греції та Римі» [4, 12]. 

І зовсім інші умови побутування традиційної ляльки ми спостерігаємо сьогодні. 
Зокрема можна відмітити, що народна традиційна лялька у сучасному 
соціокультурному просторі асимілює(поєднує) у собі різні елементи у тому числі й 
традиції різних культурних практик, що відбувається під впливом тенденції 
мультикультуралізму, тому поняття «традиційна народна лялька» на нинішньому 
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етапі не має однозначного, загальноприйнятного розуміння, адже йдеться про 
асимільовану ляльку (у цій статті дане поняття використано автором дослідження 
вперше); лише деякі зразки, які нам вдалося зафіксувати під час нашого дослідження 
становлять групу автентичних (справжніх) українських ляльок, здебільшого такі 
зразки привезені нами із сільської місцевості. 

Разом із тим, під час відвідин ярмарку у Польщі (м. Замость) нам довелося 
побачити ляльок із клаптиків, які мали етикетки-підписи «Лялька-мотанка – народний 
польський оберіг». По перше, нас зацікавила назва ляльки «мотанка», яка виникла у 
вжитку українців наприкінці ХХ сторіччя. Однак дієслово «мотати» (від якого 
утворився іменник назва ляльки «мотанка») у польській мові звучить як «wiatr» 
(«вєтр»). Таке асимілювання з одного боку є закономірним явищем у 
глобалізованому світі, а з іншого боку дає нам можливість задуматися над 
питаннями збереження автентичних зразків традиційної української ляльки, які 
знаходяться на межі зникнення. Тому виникає потреба, яку зумовили різкі політичні 
та соціокультурні зміни, що відбулися на зламі епох, у певних орієнтирах 
узагальненого знання про традиційну ляльку як складової культури українців.  

Історичні зміни, які відбуваються на зламі сторіч вплинули на мистецтво 
створення ляльки та її побутування: сприйняття, призначення, роль. Саме тому 
процес пошуку дослідницьких основ давньої культурно-мистецької традиції 
конструювання ляльки спричинив необхідність дослідження нових проблем. Зокрема 
постало питання розгляду ляльки як феномену культури українців. Проте підходи до 
висвітлення цього питання виявилися досить розрізненими, що позначилося у 
площині понять «народне мистецтво», «народна культура». Так М. Некрасова [5] 
ставить своїм завданням показати високу духовність народного традиційного 
мистецтва, але водночас намагається підтягнути його до певних стандартів високого 
мистецтва. Такий підхід не є цілком природнім, оскільки народне мистецтво вже 
первинною появою не претендує на звання мистецького виробу. Те ж саме 
стосується сфери традиційної народної ляльки, маючи закладений у собі певний 
усталений набір стереотипних ознак, які мали місце у побуті українців як предмет, 
наділений властивостями живої істоти, що використовувався у сакральних ритуалах 
та язичницьких практиках. У монографії «Українська народна іграшка» О. Найден 
зазначає, що «було б спрощеним розуміння народних ляльок як лише носіїв функції 
дитячої гри. Те, змістовне начало, яке вони виражають, містить у своїй традиційні 
основі більш віддалені в часі значення і образно-смислові функції, що збережені як 
рудименти» [3, 114]. 

Культура феномену традиційної ляльки з одного боку передбачає вироблення 
ціннісно-нормативних систем, а з іншого – спосіб функціонування вищезгаданих 
ціннісно-нормативних систем та способу передачі від одного покоління – іншому, що 
може також супроводжуватися процесами оновлення, заміни або повторного 
відтворення. 

Важливим є питання пов’язане з функціонуванням традиційної народної 
ляльки і сутністю соціокультурних процесів, що відбуваються на зламі сторіч, коли 
світовий цивілізаційний розвиток несе із собою необхідність вирішення проблем, 
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пов’язаних із збереженням культурної багатоманітності та культурної самобутності в 
умовах експансії масової (споживацької) культури та процесів глобалізації. Процеси 
глобалізації проявляються у тенденції стандартизації способу існування людини, її 
мисленнєвих процесах в умовах поширення так званої «масової культури». 

Етнокультура пов’язана зі сферою трансформації соціокультурної ролі 
традиційної ляльки на основі існуючих стереотипів, які є засобом національної 
ідентичності. 

При цьому традиція регулює не лише рівень інформації, необхідний для 
відтворення етносу, а й ступінь етнічних запозичень.  

Для збереження національної самоідентичності важливо, що існує такий 
«механізм, що не може допустити того, щоб у структурі етносу переважали чужерідні 
компоненти, а з запозичених такі, що не сприймаються як свої, національні» [6]. Так, 
наприклад, ми можемо спостерігати поширення технології оформлення обличчя 
традиційної ляльки іконографічним зображенням у вигляді хреста, який тривалий час 
був засобом етнокультурної інформації, що був притаманний певному етнічному 
осередку – Середньої Наддніпрянщини – на початку ХХ-го сторіччя, тепер таке 
зображення набуло поширення по усій території України, а також на території 
сусідніх Польщі та Росії. Координування етнокультурної інформації відбувається за 
допомогою етнічних стереотипів, що зафіксовані у свідомості людей: духовні 
надбання, емоційно забарвлені образи передають знання, котрі втілюють у собі 
елементи опису, оцінки, тобто стандартизований образ. Це зразки, що було 
вироблено багатовіковим досвідом народу. Така система стереотипів, що базується 
на символах (архетипах) і є традиція.  

Сьогодні традиції функціонують з концептуальних потреб сучасників: 
автентичність визначається сьогоденням. Зокрема ми можемо прослідкувати це на 
авторському проекті «Україна-дитина», коли на заняттях діти конструюють ляльку із 
клаптів-обрізків, які залишилися від пошиття одягу, а згодом ми спостерігаємо, що 
вони такою лялькою бавляться. Отож, у такий спосіб діти не лише вивчають 
технологію, бо разом з «появою» ляльки пробуджується цікавість до минулого та 
бажання взнавати історію ляльки. 

Народна лялька проста у конструюванні, але вона здатна породжувати різні 
художні образи для втілення яких підключаються мисленнєвологічні процеси, що 
позитивно впливають на етнокультурне виховання дитини. 

Досліджуючи ляльки, зроблені в різних областях та місцевостях України, 
можемо констатувати, що зовнішній вигляд ляльки, її іконографічний та статуарний 
тип, способи декорування та одягання залежать від місцевості, де вона була 
виготовлена, від рукодільного хисту та вмінь того, хто її творить, а також естетичних 
смаків творця. У культурі українців лялька була збережена у сільському середовищі. 
Так у монографії О. Найдена [4] читаємо, що головна ознака сільської ляльки – це її 
проста форма. Процес створення ляльки також має різні назви, про це читаємо у 
статті «Народні ляльки» О. Найдена: «В селах Думанці та Золотоношці на 
Черкащині, де ляльки за своїм статуарним типом досить давні, говорять «крутити 
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кукли», ...у Харківських областях – «шити куклу(ляльку)», на Косівщині – «робити 
куклу» [4, 143].  

Інтерес до ляльки зароджувався поступово. Зокрема це було пов’язано із 
розвитком етнографії та становлення музейництва. «Відомостей про виготовлення в 
Україні у XVIII–XIX ст. селянських ляльок-іграшок немає», – знаходимо у дослідженні 
О.Найдена [4, 148]. 

Першим збирачем і дослідником української народної іграшки був священик із 
с. Суботова Марко Грушевський (1865–1938), родич відомого історика 
М.Грушевського. У книзі-дослідженні М. Грушевського «Дитячі забавки та ігри усякі» 
(1904) знаходимо відомості про традиційну ляльку та опис технології її виконання [1], 
де він вперше у вітчизняній літературі описує давню традицію створення ляльки –  
історичний тип: технологію виготовлення вузлової ляльки, традиційної для 
Середньої Наддніпрянщини. 

Детальний опис ляльки-іграшки зафіксовано у працях С. Русової [7] також 
підкреслює, що є дві іграшки, без яких рідко обходиться дитина – це лялька та м’яч. 
Головна ідея С. Русової щодо поширення селянських ляльок у міському середовищі 
була реалізована: через сто років саме традиційна лялька стає затребуваною у місті. 

У Державному музеї іграшки (м. Київ) знаходимо відомості про виставку 
ляльок: у 1911–1918 роках відбулася виставка дитячих робіт (Київська губернія), 
серед них і традиційні ляльки з яких художник Авдєєв (ім’я нам не відомо) робить 
замальовки, що дає можливість вивчати зразки аутентичних ляльок та здійснювати їх 
реконструкцію – цей матеріал послугував нам під час дослідження семантичного 
наповнення вузлового типу ляльки, який вчені вважають історичним типом ляльки. 

На ескізах художника представлено роботи ляльок з Київщини, Полтавщини та 
Волині. З точки зору технології – вони всі виконані вузловим способом – тобто мають 
спільні риси конструювання. На ляльках, що з Полтавської губернії (таких є три 
замальовки) наявне іконографічне зображення – хрест. У двох ляльок: з Київщини та 
Волині обличчя намальовані; один з ескізів демонструє ляльку без рис обличчя – 
Київщина.  

Існують також відомості про те, що у квітні 1917-го відбулася виставка творів 
селян, що постраждали від Першої світової війни, а у грудні 1917-го у м. Києві було 
організовано ляльковий базар. До того ж у 1922-му році українські ляльки були 
представлені у столиці Німеччини на виставці виробів промислово-кооперативних 
артілей [4], у літературі також зазначено про виставку ляльок у 1936-му році. 

Наприкінці 1930-х рр. на сторінках львівських періодичних видань було 
опубліковано статтю «Лялька у світлі століть» [6, 174–175]. Зокрема, К. Матейко 
запропонувала в основу класифікації ознак народної іграшки ставити матеріали із 
якого виготовлена іграшка та форма, яка дає змогу інтерпретувати іграшковий образ. 

З етнографічних матеріалів, що є у Державному музеї іграшки міста Києва стає 
зрозумілим, що на початку ХХ-го ст., зокрема у Київській губернії, проходили 
виставки дитячої творчості з експонування ляльки.  

У літературі також знаходимо відомості, що у 1920-ті роки ляльки робили і в 
містах, і в селах. Під час польових досліджень з усної розповіді Дарії Сергієнко 
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(1924 р.н.) ми також дізнаємося про існування сімейного лялькарського промислу у 
м. Брусилів (Житомирська обл.): «Їздили у місто (йдеться про Київ, примітка 
зроблена нами) закуповували там голови з картону. Невістка розкроювала тільце, 
вбрання. Ми всі шили. А потім цигани у нас скуповували товар та везли на базари у 
великі міста. Якщо треба було волосся, то брали людське волосся. Для тих ляльок, 
що на продаж могло бути й так: дізнавалися, хто вмер, домовлялися у церкві, щоб 
нам обрізали волосся – його й кріпили ляльці. Я тоді мала була. Мені лише набивати 
тирсою давали. А сестри старші, то розшивали одяг» (записано О. Скляренко 
01.05.2013 р.). 

Слід констатувати, що у середині ХХ століття у кожній родині в селі і в місті 
діти гралися ляльками виготовленими власноруч – про це дізнаємося під час 
досліджень. З появою промислових підприємств, 1950-ті роки фабричної ляльки, 
коли почали тиражувати м’яко-набивну та пластикову ляльку, традиція виготовлення 
традиційної саморобної ляльки поступово починає зникати у місті, але продовжує 
існувати по селах.  

У 1968–1969 – Л. Орлова, збирач народної ляльки, знаходить вузлові ляльки у 
с. Думанці, а згодом у с. Хрещатик (біля Канева), ляльки Середньої Наддніпрянщини, 
які потрапили у поле зору дослідників. У 1978 виходить друком перша наукова стаття 
О. Найден щодо ляльок Середньої Наддніпрянщини у журналі «Народна творчість та 
етнографія» [2, 66–71], де автор проводить аналіз ряду ляльок різних регіонів 
України та подає їх систематизацію. У цій статті дослідник робить висновок, що 
«розглядаючи ляльки, зроблені у різних областях і місцевостях нашої країни, 
переконуємося, що зовнішній вигляд ляльки, її іконографічний і статуарний тип, 
наявність другорядних деталей або їх відсутність, кольорово-декоративний характер 
вбрання залежить від місцевості, де вона виготовлена, від роду занять населення, 
від хисту, смаку і вміння виконавця» [Там само. С. 67]. 

Слід констатувати, що у радянський період було втрачено традицію 
конструювання ляльки: її технологічні особливості, функціонально-змістове 
наповнення, лише на зламі сторіч відбувається процес посилення уваги та 
відродження традицій. Зокрема комплексний феномен актуальності дослідження 

ляльки взагалі у соціально-культурному середовищі 
України проявляється у створенні в 2005 році 
Державного музею іграшок. 

Спонукають до популяризації народної ляльки в 
сучасній Україні проведення тематичних майстер-
класів, виставок, міжнародних салонів, відкриття школи 
лялькарського ремесла, видання книжок, конкурсна 
діяльність, авторські проекти (див. додаток. Фото 1). 

Наразі у розробці знаходиться сайт з мапою 
майстрів ляльки, у тому числі, за регіонами, який 
розробляє Український центр культурних досліджень 
Міністерства культури України (www.culturalstudies 

.in.ua), де окрім опису технологій, у яких працюють майстри, подано зразки робіт 



  198

традиційної ляльки. Таким чином традиції виготовлення ляльок живуть і 
вдосконалюються як у промисловій, так і в самодіяльній творчості. 

Українська народна лялька, як пласт етнокультури, несе в собі моральні норми 
і культуру наших предків, хоча саме на зразках традиційної ляльки можемо 
спостерігати, що етнокультура українців - явище не стале, а динамічне, 
спостерігається процес оновлення традиції. Оскільки в чистих (автентичних) формах 
етнокультура ляльки зберігається дедалі менше, що закономірно, але зміни, які ми 
можемо спостерігати у формах та матеріалах з якої вона виготовляється говорить 
про її збагачення новими образами, які проникають у сучасне життя і мають 
підґрунтя для її поширення та існування.  

Отже, на зламі епох ми констатуємо такі явища, коли саморобна іграшка 
з’являється вже у дорослому середовищі, що можна сприймати як один з проявів 
адаптації традиції на вимогу сьогодення, вирішуючи питання культурно-історичної 
наступності поколінь, що також проявляється у збереженні народних традицій та 
звичаїв. Таким чином ми можемо спостерігати такий культурний феномен 
традиційної ляльки, що виконує функцію адаптації соціокультурних трансформацій 
на тлі процесів глобалізації, пом’якшуючи умови соціального оточення.  

Засвоєння традицій, формування ціннісного ставлення до надбань свого 
народу, самоідентифікація особистості є дуже важливими в епоху глобалізаційних 
суспільних процесів. 

Культурологічний підхід дослідження даного питання передбачає 
усвідомлений аналіз ціннісно-нормативних уявлень та систем, а також способів їх 
знаково-символічного втілення. Саме тому перспективним є дослідження знаково-
символічного та семіотичного статусу традиційної народної ляльки.  

Традиційна лялька на зламі сторіч трансформувалася у нові види, для яких 
характерно збереження основних рис автентичності, це доводить факт, що стратегія 
виховання на традиційній іграшково-ігровій основі має дієві результати: вона 
дозволяє зберігати національну самобутність в умовах сучасної глобалізації. 
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ОХОРОНА ФОЛЬКЛОРУ НАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ КРАЇНИ 
 
Сьогодні питання збереження фольклору у сучасному соціокультурному 

середовищі стає активно обговорюваною проблемою.  
Останнім часом міжнародні інституції, в першу чергу ЮНЕСКО звертають увагу 

на необхідність посилення міжнародно-правового захисту нематеріальних форм культури, 
таких як народні пісні, легенди, міфи, обряди, традиції, народна медицина, вірування тощо.  

Усвідомлюючи важливе значення нематеріальної культурної спадщини, а саме 
фольклору, як головного джерела культурного різноманіття й гарантії сталого 
розвитку ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) 
виробила ряд важливих актів. Так, у 1989 році прийнято Рекомендації щодо збереження 
традиційної культури і фольклору, подано визначення терміну «фольклор». 

Наступним кроком у міжнародній політиці з охорони нематеріальної культурної 
спадщини стало ухвалення у 2001 – Загальну Декларацію про культурне 
різноманіття, в якій особливе значення надається культурній спадщині як джерелу 
творчості, актуалізується питання про збереження і розвиток мовної спадщини, 
підтримка мовної різноманітності. У 2003 році була прийнята Конвенція про охорону 
нематеріальної культурної спадщини на 32-ій сесії ЮНЕСКО 17.10.2003, і ратифікована 
30-ю державами, вступила в силу 20 квітня 2006 р., де вперше в міжнародному праві було 
встановлено правовий порядок охорони нематеріальної культурної спадщини, у тому 
числі конвенційний механізм надання допомоги державам у цій сфері. 

Відповідно до прийнятих нашою державою міжнародних зобов’язань, була 
запроваджена Державна програма охорони та збереження нематеріальної 
культурної спадщини на 2004–2008 роки затверджена Постановою Кабінету міністрів 
України від 23 грудня 2004 р. № 1732. Метою цієї Програми було створення 
належних умов для охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини. 
Термін Програми закінчився, але робота не була виконана до кінця. 

Чиновницькі «підковрові» ігри поступово знищували всю роботу у напрямку 
охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини. Але деякі нормативно-
правові та законодавчі акти щодо охорони та збереження нематеріальної культурної 
спадщини в Україні все ж таки були створені, а саме: Наказ Міністерства культури і 
туризму України «Про затвердження Положення про премію імені В. М. Гнатюка за 
збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини» від 24.10.2005 № 759, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2005 року за № 1329/11609. 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про заснування премії імені В. М. Гнатюка за 
збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини» від 31 серпня 2005 року 
№ 841. Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778. Закон України «Про 
ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження» від 20.01.2010 № 1811. Наказ Міністерства культури України від 
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03.10.2013 № 932 «Про затвердження Положення про Експертну раду з питань 
нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України».  

У 2012 р. Міністром культури України було видано Наказ № 1521, яким 
визначили перші елементи нематеріальної культурної спадщини України, ареал 
їхнього побутування та носіїв, а також затвердили зразок відповідної Облікової 
картки. До репрезентативного списку елементів нематеріальної культурної спадщини 
ЮНЕСКО від України внесено: Петриківський розпис (Дніпропетровщина, 2013). 

На сьогодні Український центр культурних досліджень є уповноваженою 
науковою організацією, яка реалізує практичне втілення Конвенції про охорону 
нематеріальної культурної спадщини., відповідно до Наказу Міністерства культури 
України № 548 від 27.07.2015 року «Про уповноваження Українського центру 
культурних досліджень на науково-методичне забезпечення реалізації Конвенції про 
охорону нематеріальної культурної спадщини». 

В Україні є проект Закону про нематеріальну культурну спадщину, який 
вивішений на сайті Міністерства культури України, що потребує ретельного 
доопрацювання. Але немає Положення про місцеві, регіональні переліки та 
Національний реєстр елементів нематеріальної культурної спадщини України, хоча 
це требо було терміново створити ще після ратифікації Україною Конвенції ЮНЕСКО 
про охорону нематеріальної культурної спадщини.  

Таким чино, ми бачимо, що в Україні начебто признається основна роль 
культури, фольклор ставиться до культурних цінностей, народи й етнічні спільноти 
мають право на розвиток і захист культурної самобутності (у тому числі й право на 
захист фольклору). Необхідно щоб державна охорона елементів нематеріальної 
культурної спадщини розумілася як система правових, організаційних, фінансових, 
матеріально-технічних, інформаційних та інших заходів, які направлені на виявлення, 
облік, вивчення елементів нематеріальної культурної спадщини, запобігання їх 
зникнення або заподіяння їм шкоди, контроль над збереженням і використанням 
елементів нематеріальної культурної спадщини. Щоб зберегти усну нематеріальну 
традиційну культуру необхідно зусилля держави і громадськості, спрямовані на 
підтримку етнокультури через системи освіти, культури, засобів масової інформації, 
за умови достатнього фінансування можуть давати плідні результати. 

 
 

Сінельнікова Валентина Володимирівна,  
канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри народної художньої творчості  
та фольклору факультету музичного мистецтва КНУКіМ, Київ, Україна 

 
КАФЕДРА НАРОДНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ФОЛЬКЛОРУ  

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ: 
СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ 

КУЛЬТУРИ ТА ПЕРЕДАЧІ ТРАДИЦІЙНИХ ЗНАНЬ І НАВИЧОК 
 
Серед головних стратегічних завдань розвитку освіти в Україні, що 

визначаються в державних документах, назвемо, зокрема, такі: визнання людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, задоволення її освітніх, професійних 
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потреб та розвиток природних обдарувань; органічний зв’язок освіти з національною 
культурою, історією, традиціями; забезпечення академічної і професійної мобільності 
фахівця; визначення державних гарантій соціального захисту учасників освітнього 
процесу та інші. Стан освіти має вирішальне значення для реформування всіх сфер 
суспільного життя, і її розвиток повинен розглядатися як один із найважливіших 
пріоритетів загальнодержавної політики. Саме ці визначальні ідеї покладені в основу 
розробки концепції функціонування кафедри народної художньої творчості та 
фольклору Київського національного університету культури і мистецтв.  

Названа кафедра є наймолодшою на факультеті музичного мистецтва КНУКіМ: 
вона розпочала свою роботу 1 вересня 2015 року. Однак потужний викладацький 
склад, який забезпечує навчання студентів кафедри, дозволяє визначити стратегічні 
шляхи розвитку кафедри на кілька років наперед. На кафедрі сьогодні працюють такі 
відомі українські фольклористи та етнографи (науковці та практики), як: заслужений 
працівник культури України професор, член вневідомчої Ради з питань збереження 
нематеріальної культурної спадщини України при Міністерстві культури України Іван 
Сінельніков (керівник відомого фольклорного ансамблю «Кралиця», якому в жовтні 
2016 року виповниться 25 років); заслужена артистка України професор, відомий 
український етноорганолог Раїса Гусак; кандидати мистецтвознавства: доцент 
Маргарита Скаженик і старший викладач Тетяна Школьна; кандидати історичних 
наук, етнографи: професор Ольга Поріцька і доцент Валентина Сінельнікова; 
заслужена артистка України доцент, відома естрадна етноспівачка Інеш Кдирова; 
відомі українські фольклористи – практики: Ілля Фетисов (співголова вневідомчої 
Ради з питань збереження нематеріальної культурної спадщини України при 
Міністерстві культури України, єдиний в Україні дипломований ЮНЕСКО фасілітатор 
з питань збереження нематеріальної культурної спадщини), Ганна Коропніченко 
(керівник фольклорного ансамблю «Многая лєта»), Олег Коробов. Інші викладачі 
кафедри забезпечують навчально-виховний процес студентів інших напрямів підготовки 
– окрім фольклористів на кафедрі навчаються студенти – інструменталісти і 
бандуристи, хорові диригенти і вокалісти, – таке різноманіття мистецьких 
спеціалізацій дозволяє визначити кілька стратегічних напрямів розвитку кафедри. 

Стратегія розвитку кафедри народної художньої творчості та фольклору 
базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний 
потенціал майбутніх фахівців означеного фаху; здатності до постійного творчого 
пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки студентів, 
посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами 
університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими 
спілками та спорідненими кафедрами інших ВНЗ; співробітництві між кафедрою та 
соціально-педагогічними установами і загальноосвітніми школами міста, області, між 
викладачами і студентами. 

Кафедра народної художньої творчості та фольклору Київського національного 
університету культури і мистецтв спрямовує свою діяльність на пошук і 
відпрацювання нових форм навчання та виховання з метою підготовки фахівців: для 
роботи в усіх видах загальноосвітніх середніх закладів та спеціалізованих школах, 
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навчально-виховних комплексах, ліцеях, гімназіях, дитячо-юнацьких та інших 
центрах за видами народної художньої творчості та етнокультурних центрах, 
професійних і самодіяльних творчих колективах та ін.; а також для роботи в 
спеціалізованих науково-дослідних закладах освіти, культури і мистецтва. 

Діяльність кафедри ґрунтується на реалізації принципів Концепції розвитку 
неперервної педагогічної освіти: неперервності; поєднання національних освітніх 
традицій та найкращого світового досвіду; гнучкості у реагуванні на суспільні зміни і 
прогностичності; інноваційності. Робота кафедри ґрунтується на принципах 
науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і 
колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що 
віднесені до її компетенції. 

Метою розвитку кафедри народної художньої творчості та фольклору є: 
оновлення її функціонування у напрямі підвищення якості надання освітніх та 
культурно-мистецьких послуг, модернізації змісту навчання та виховання відповідно 
до вимог ринку праці для забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих і 
конкурентноспроможних фахівцях. 

Основними завданнями кафедри як науково-дослідного, науково-педагогічного 
та науково-методичного центру українського народознавства в структурі такого 
провідного університету України, як Київський національний університет культури і 
мистецтв, бачимо, в основному, таки: вишкіл висококваліфікованих кадрів 
фольклористів-мистецтвознавців, народознавців, фахівців з народної художньої 
творчості для науково-дослідних інституцій, науково-методичних центрів народної 
творчості, навчальних закладів усіх рівнів та культурно-освітніх установ; проектування 
й опрацювання навчально-методичної бази в комплексі мистецтвознавчих, 
культурологічних, мовознавчих, літературознавчих, народознавчих циклів навчальних 
дисциплін факультету музичного мистецтва (навчальні плани, програми, підручники, 
методичні посібники тощо); підготовка науковців-фольклористів через аспірантуру та 
різні форми наукового стажування в Україні і за кордоном; організація та 
координування наукових досліджень в галузі мистецтвознавчої фольклористики за 
такими головними напрямками: 1) аналіз і синтез емпіричного й історико-теоретичного 
доробку української фольклористики; 2) поповнення національного фольклорного 
фонду творами, що записані під час фольклорно-етнографічних польових досліджень 
студентами і викладачами кафедри (шляхом експедиційних фронтальних і тематичних 
регіональних обстежень, організації кореспондентської мережі), а також дослідження 
процесу фольклоризації новотворів; 3) вивчення естетичної природи українського 
фольклору, його художньої структури й поетики в контексті різних видів народної 
художньої творчості, народного та професійного мистецтва. 

Головними завданнями кафедри також вбачаються: фундаментальна та 
професійна підготовка кваліфікованих фахівців для культурно-мистецької, соціально-
педагогічної, організаційно-управлінської, викладацької, аналітичної та дослідницької 
діяльності на підприємствах і організаціях різних галузей народного господарства і 
різних форм власності; організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін 
кафедри, проведення виховної роботи серед студентів, виконання наукових 
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досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів, 
а також забезпечення творчих зв'язків з випускниками університету; безперервне 
вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей студентів; 
проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних, соціально-
економічних і науково-технічних проблем за профілем кафедри; організація науково-
дослідної роботи студентів; співробітництво з однопрофільними кафедрами інших 
вишів України та зарубіжжя, установ і організацій НАПН України у навчальній, 
навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-
дослідними установами за профілем кафедри. 

Фундаційні принципи та методи освітянської, наукової і мистецької діяльності 
на кафедрі народної художньої творчості та фольклору витікають зі стратегічних 
вимог, що постали сьогодні перед освітою в усьому світі – це демократизація та 
лібералізація освітянського простору, гуманізація та гуманітаризація освітньої 
діяльності, фундаменталізація фахової підготовки студентів. Генеральний метод 
навчання, яким керується колектив кафедри – співтворчість, співпраця тих, хто вчить, 
і тих хто вчиться, пошук оптимальних шляхів оволодіння засобами самостійної 
діяльності, відмова від припам’ятовуючого мислення на користь кмітливості, 
винахідливості в оформленні ідеї, в здійсненні самоосвіти та самореалізації. 

До пріоритетних напрямків, що базуються на цих засадах відносяться: 
оптимізація самостійної роботи студентів, прищеплення їм навичок самоосвіти та 
потреби в ній, формування розуміння потреби вчитися протягом всього життя; 
організація системної індивідуальної роботи студентів з викладачами та підвищення 
її ефективності; забезпечення найвищого рівня викладання; створення викладачам 
сприятливих умов для застосування авторських програм та оригінальних методик 
викладання; сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар’єри, допомога їм 
з працевлаштуванням, залученням до практичної діяльності за майбутнім фахом ще 
під час перебування на студентській лаві. 

Основними напрямами діяльності кафедри визначаємо такі: підготовка згідно з 
державним замовленням і договірними зобов'язаннями, а також за угодами із 
закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, з громадянами 
фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з напряму підготовки 
«Народна художня творчість» та «Музичне мистецтво», за освітньо-професійними 
програмами всіх рівнів; пошук і втілення в життя новітніх методів і форм, навчально-
інформаційних технологій підготовки фахівців; організація і проведення науково-
дослідної роботи; провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, 
наукову, культурну, методичну діяльність; забезпечення умов для оволодіння 
системою знань; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання 
морально, психічно і фізично здорового громадянина; формування громадської 
позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, 
відповідальності за свою долю, долю суспільства; забезпечення високих етичних 
норм; виховну роботу здійснювати на основі традицій і звичаїв українського народу, 
дослідження його історичної та культурної спадщини, розвитку у студентів високої 
національної і патріотичної свідомості, культури міжнаціональних відносин, 
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готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до 
української мови і культури, державних символів України; проведення наукових 
досліджень або творчої діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців; 
підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької та культурно-мистецької 
діяльності. 

В цьому контексті назвемо дисципліни, що були впроваджені кафедрою для 
студентів – фольклористів і покликані урізноманітнити і поглибити фахове навчання 
етномузикологів КНУКіМ: «Фольклор народів світу», «Народна творчість етносів 
України», «Народне декоративно-прикладне мистецтво», «Методика комп’ютерної 
обробки музичного фольклору», «Етноінструментознавство», «Практикум (фольклорні 
експедиції)» та інші. Поглибленню фахової фольклористичної підготовки студентів 
сприяє також поява нових і підтримка вже існуючих етномистецьких проектів секції 
музичного фольклору, таких як: «Іванова толока» – проект професора І.Г. 
Сінельнікова, що існує вже близько 5-ти років і об’єднує не лише фольклористів 
КНУКіМ, але й усіх, кому небайдужа доля народної пісні і народних традицій. Концерти 
«Толоки» традиційно відбуваються двічі на рік, участь в них беруть студенти, 
випускники і викладачі – фольклористи КНУКіМ, КНУ ім. Т. Шевченка, Рівненського 
державного гуманітарного університету, українські дитячі фольклорні колективи, 
автентичні виконавці і самодіяльні фольклорні ансамблі, а також етно-поп і рок-гурти. 
Традиційними на кафедрі вже стали звіти студентів із польових експедиційних 
фольклорних досліджень, що відбуваються у творчий атмосфері круглих столів із 
демонструванням аудіо- і відеоматеріалів експедицій і активними обговореннями; а 
також академічні концерти курсів з фаху (традиційного співу або гри на традиційних 
інструментах), що готуються в активній співпраці викладачів і студентів і відбуваються 
в творчий лабораторії музичного фольклору у вигляді концертів із вибудуваною 
драматургією за участі усіх студентів кафедри і значної кількості глядачів. Додамо 
також, що викладачі кафедри традиційно є учасниками і організаторами багатьох 
етномистецьких наукових форумів, думаємо, що ця діяльність буде 
урізноманітнюватися і активізуватися, в планах – проведення Всеукраїнської наукової 
конференції з питань збереження і популяризації народної художньої творчості в 
Україні в лютому 2016 року. 

Щодо перспектив розвитку кафедри народної художньої творчості та 
фольклору: стабільність набору протягом всього існування напряму «Народна 
художня творчість» та спеціалізації «Музичний фольклор», збільшення притоку на 
факультет випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, училищ міст і сіл Київської, 
Чернігівської, Вінницької, Рівненської, Житомирської, Черкаської областей, дозволяє 
зробити висновок про вірогідне збільшення конкурсу на вступних іспитах, а 
відповідно, й покращення якості набору на перший курс окреслених спеціальностей. 
На якість набору в найближчі часи матимуть вплив і систематичні контакти кафедри з 
провідними та спеціалізованими мистецькими школами і ВНЗ І–ІІ рівні акредитації 
Києва, області та загальноосвітніх шкіл міста та області. Відповідно підвищення 
якості набору, покращення матеріально-технічного забезпечення та кадрового 
потенціалу призведе до покращення якості навчання в цілому. Це повинно вплинути 
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на рівень підготовки фахівців та їх майбутнє працевлаштування. Досвід ВНЗ, 
прогностичні дослідження, знайомство з ситуацією на ринку праці європейських 
країн, перспективи розширення міжнародних зв’язків, стан духовно-естетичного 
розвитку населення України свідчить про реальну можливість зростання попиту на 
фахівців з народної художньої творчості та фольклору. 

 
 

Соколова Алла Василівна, 
канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови  

та літератури ІДГУ, Ізмаїл, Україна 
 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ  
У НОВОМУ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 

 
Процеси «реміфологізації», які активно відбуваються в українській культурі й 

літературі на початку ХХІ ст., позначені складністю рівнів освоєння фольклорно-
міфологічних традицій, очевидною скерованістю на дослідження суперечностей 
духовного світу особистості.  

У новому культурно-історичному контексті загальновідомі міфи й легенди 
підлягають прямому чи опосередкованому осучасненню, набувають національно-
психологічних характеристик народу, що їх запозичує. Відтворення міфу як зразка 
буття, представленого досвідом, не є прямим поверненням інтелектуального й 
філософського начала в людині, з її глибоким знанням національної історії й 
культури, релігії, й наукових, філософських концепцій, з декодуванням національних 
культур, переглядом поглядів на свій вітчизняний фольклор. У неоміфологічній 
свідомості фокусуються враження різних рівнів і шарів свідомості – внутрішньо-
літературних, загальнолітературних, повсякденної дійсності й вікового людського 
досвіду, зафіксованого в міфі. 

Активна матеріалізація міфу відчувається в творчості Марини Гримич, для якої 
міфологізм є художнім прийомом і водночас іманентною ознакою світовідчуття. 
Своїм зверненням до міфології авторка ревно боронить від зникнення первісно-
буттєвий світ. 

Роман Марини Гримич «Мак червоний в росі…» (2005) – вражаюча розповідь 
про «покоління, народжене в 60-х – покоління світлого смутку і обережної радості…», 
сповнений ностальгічними мотивами та містично-готичними подіями.  

Лейтмотивом твору є мотив смерті, який постає у найрізноманітніших виявах, 
наявний у характеристиках майже всіх персонажів. Для Марини Гримич життя і 
смерть у природі є частиною великої драми людської смерті і воскресіння, адже 
природа постійно піддається регенерації: мусить вмирати, щоб народжуватися і жити 
знову: «... Після смерті люди продовжують своє існування. Тільки не в цьому світі, 
а в «тому». Світ мертвих – «той світ» − майже такий, як і цей...».  

Розповідаючи історію про двох дівчат, які наклали на себе руки, але змушені 
продовжувати життя на землі, письменниця використовує пласт народних вірувань у 
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те, що грішна людина проходить певні кола очищення, перш ніж перейти у наступне 
життя.  

Створюючи у романі два світи, міфологічний і реальний, письменниця 
вдається до персоніфікації природи, повертаючи читача до міфопоетичних систем, 
де мак асоціювався зі сном та смертю, а туман здавна уособлював лихо, небезпеку, 
загрозу, невизначеність, тугу. 

Цікаво трансформуються в романі Марини Гримич фольклорні образи помічників, 
які супроводжують героїв у потойбіччі. З’являється ціла галерея медіумів-контактерів, 
через яких здійснюється з’язок з «тим світом»: мольфар, дядько Дмитро, баба Вєра. 

Прикметно, що письменниця досить тонко відтворює народні традиції, звичаї, 
легенди, які збереглися ще з передхристиянських часів, та демонструє надзвичайно 
цікавий процес нашаровування довкола прадавніх, архетипових образів нових смислів.  

Марина Гримич переконує, що народна міфологія несе в собі багатовікові 
знаки буття людства, знаки, які заслуговують на духовну реабілітацію. Поглиблений 
погляд письменниці на духовні цінності, творче оперування фольклорною 
спадщиною, уміння вивіряти особисті думки мудрістю і досвідом предків дали 
можливість осмислити сенс людського буття, зберегти від небуття й замулення давні 
традиції народу. 

 
 

Терещенко-Кайдан Лілія Володимирівна, 
канд. мистецтвознавства, доктор філософії (Ph.D),  

докторант, професор НАКККіМ, Київ, Україна 
 

СЛОВ’ЯНСЬКА КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА СПАДЩИНА – 
ВЗІРЕЦЬ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 
Звертаючись до питань, що пов’язані з відродженням та збереженням 

національного надбання України нагальною потребою є сформувати чітку картину 
знань про них. Рукописна спадщина в цілому – це генетичний код нації і краще, а 
головне правдивіше за рукопис ніхто не розкаже тогочасні події та не покаже 
культурні традиції та здобутки цієї нації. Однак, формування знань про рукописне 
надбання тієї чи іншої країни потребує певної системи.  

У цій роботі наголошується на дослідженні слов’янських (кириличних) 
рукописів як унікального явища нематеріальної культури, що виявляється за такими 
критеріями:  

1) Представлені шляхи виявлення української рукописної спадщини за 
допомогою полісеміотичних методів досліджень: знаково-мовної семіотики, 
семіосиса, бісеміотики, етносеміотики тощо; 

2) Виявлення місця збереження української рукописної спадщини та фіксацію 
конкретних пам’яток – носіїв українського культурного надбання. 

3) Представлення конкретних зразків рукописного надбання як виразників 
унікальних явищ та традицій української культури. 

Звернемось до матеріалів слов’янських (кириличних) та грецьких рукописів 
різних фондів та колекції Європи.  
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Всю слов’янську (кириличну) та грецьку рукописну спадщину можна поділити 
за регіонами, тобто за тим місцем, де на даний момент зберігається рукопис, куди він 
потрапив після переміщень від переписувача, перекладача, упорядника або автора. 

Регіонально слов’янські рукописи розповсюдилися разом з еллінськими 
колекціями по всьому світу. Величезний фонд кириличної рукописної книги 
зберігається в Росії (Москва, Санкт-Петербург). Відомо, що в Росію зі всього 
православного сходу ввозилися коштовні, в тому числі й рукописні, надбання, 
наприклад із Афону. 

Наступним регіоном накопичення рукописної кириличної книги є балканський 
півострів. А саме Болгарія, Сербія, Македонія, Румунія. Окремо можна виділити колекції 
Відня, Ватикану, Венеції, Парижу і, навіть Анкари. Крім того, необхідно пам’ятати й 
про сховища Греції і про монастир Св. Катерини на Синаї. Принаймні таку географію 
охоплює дослідження слов’янських рукописів охоплено автором цієї роботи. 

Розподіл рукописів для дослідження відбувається на три великі категорії за 
сховищами: 1) офіційні бібліотечні фонди; 2) монастирські колекції; 3) приватні 
колекції. А далі, вже в межах конкретної колекції рукописи поділяються за жанрами 
на: 1) історичну книгу; 2) філософські праці; 3) праці релігійного змісту; 4) мішані 
збірники тощо. В свою чергу кожен з жанрових розділів може ділитися на підрозділи. 
Наприклад, книги релігійного змісту діляться на священно-церковні, церковно-
богослужбові та паралітургічні та інше. Взагалі комплектування, зашифровка кожної, 
окремо взятої колекції це особливий, притаманний тільки їй механізм. А поєднання 
цих механізмів формує єдиний, неповторний організм, що має назву рукописна 
спадщина. 

Далі рукописи поділяються за традиціями. Наприклад, весь масив слов’янських 
рук5описів можна поділити на сербські, болгарські, українські, російські, румунські, 
молдо-валашські, македонські (Скоп’я), Хорватські тощо. Тобто, розподіл 
відбувається за  національними ознаками.  

Виявлення належності рукопису до тієї чи іншої традиції можна за допомогою 
вищезазначених семіотичних методів дослідження. Все це разом формує систему,  а 
точніше галузь знань рукописного надбання України. Що, в свою чергу, дає підґрунтя 
та засади віднести рукописи до унікальних явищ нематеріальної культури. 

Наявність рукопису, навіть коштовного як зразка матеріальної культури, 
характеризує його як одиниці, матеріальної цінності, зразка давньої рукописної 
спадщини. А от наявність знань про цей рукопис характеризують його як унікальну 
пам’ятку, що належить до тієї чи іншої традиції, що має типову чи не типову 
структуру, що належить до певного ієрархічного типу в ієрархічному структуруванні 
рукописної спадщини, що має певні відмінності внутрішнього наповнення рукопису 
тощо. При наявності комплексу всіх вищезазначених знань рукопис отримує 
індивідуальну оцінку, опис, введення до каталогів, фільмування, оцифровку та, за 
унікальністю, видання. Після чого, він з нематеріальної цінності, знов перетворюється на 
матеріальну оновлену пам’ятку, що буде збереженою для наступних поколінь. 
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Топилко Олег Васильович,  
начальник відділу музейно-освітньої роботи НКПІКЗ, Київ, Україна 

 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ МУЗЕЙНО-ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ  
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ 

 
Співробітники Національного Києво-Печерському історико-культурному 

заповідника протягом багатьох років працюють з школярами та студентською 
молоддю. Лекції, тематичні уроки-екскурсії розроблені музейниками спрямовані на 
розвиток творчого потенціалу, утвердження патріотизму, відродження духовності, 
розширенню світогляду учнівської та студентської молоді шляхом залучення їх до 
активної діяльності з вивчення національної історії та культури.  

Історія Києво-Печерської лаври – це історія України, в якій переплелися долі, 
праці відомих духовних, політичних і громадських і діячів  нашої Батьківщини.  

Зміни, що відбуваються, як у світовій музейній справі, так і у вітчизняній 
музейній галузі направлені на залучення до світового культурного надбання різних 
верств населення, зокрема – наймолодшої його частини. Ці процеси спонукають нас 
– музейників  до вивчення, розробки, адаптування та впровадження новітніх 
музейних технологій у практику роботи Заповідника. Пріоритетним напрямом роботи 
відділу музейно-освітньої роботи Києво-Печерського заповідника є музейна 
педагогіка. Важливою складовою цієї роботи є вивчення, дослідження та 
популяризація серед школярів і студентської молоді традицій, звичаїв та культурно-
духовних цінностей українського народу на прикладі історико-культурної спадщини 
Києво-Печерської лаври. 

Сьогодні перед музейною спільнотою стоять нові виклики, які ставить держава 
та суспільство. Більшість музеїв поставлені в умови фактичного виживання та 
пошуків нових форм і методів роботи відвідувачами. Ми розуміємо, що та значна 
кількість екскурсантів, що була протягом останніх десятиліть у нашому Заповіднику, 
втрачена надовго. Основний контингент відвідувачів, що був донедавна – громадяни 
країн пострадянського простору. 

Зважаючи на ті завдання, які стоять перед нами, відділ музейно-освітньої 
роботи працює над розробкою, апробацією та адаптуванням різноманітних заходів з 
інтерактивними елементами розраховані на школярів та студентську молодь. 

Не так давно нами були розроблені та успішно реалізовані театралізовані 
лекції-вистави: «Історія однієї пам’ятки», що розповідає про створення Оленою 
Праховою унікальної плащаниці, яка розміщена на виставці «Відроджені скарби 
Києво-Печерської лаври». Та лекція-вистава «Куди прямуєш, о Русь свята?», яка 
присвячена пам’ятці писемності ХІІ ст. «Повість минулих літ». 

На сьогодні нами підготовлена, та впроваджується музейно-освітня програма, 
робоча назва якої: «Музейне дозвілля для дітей і дорослих». Деякими музейно-
освітніми заходами, що входять до цієї програми ми хочемо поділитись. 

У цьому році ми вперше розробили і провели експериментальний 
культурологічний захід «Турнір клубу активних знавців». Даний турнір – це командні  
змагання учнів старших класів у здатності аргументовано викладати та доводити 
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свою точку зору з приводу тієї чи іншої історичної події, пам'яток історико-культурної 
спадщини та обґрунтовувати їх в дискусіях – історичних раундах, кваліфіковано 
опонувати іншій команді. Мета турніру – розвиток інтелектуальних здібностей та 
творчого потенціалу учнівської та студентської молоді; виховання у них любові до 
рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті.  

Для реалізації даного проекту підготовлено положення про Турнір, в якому 
визначено мету і завдання,  вікові категорії учасників, порядок організації, правила 
проведення, а також, сценарний план гри. Гра складалася з 7 турів: терміни Лаври; 
музейний крокодил; таємниці Лаври; Батьківщина; вгадай мелодію; мій Київ; квестове 
завдання для груп  підтримки.  

За результатами гри оголошується команда – переможець, яка 
нагороджується дипломом за І місце. Інша команда нагороджується дипломом – 
учасника. 

У процесі проведення «Турніру клубу активних знавців» розглядаються 
наступні функції: інформаційна, пізнавальна, комунікативна, світоглядна, нормативна, 
креативна, виховна, релаксаційна. 

Турнір відбувається за участі двох команд, у складі яких чотири гравці, віком 
від 14 до 17 років. Тривалість – 60 хв. 

Нещодавно, успішно відбулась апробація тематичної екскурсії-квест з 
елементами театралізації «Гетьман Іван Мазепа та Києво-Печерська лавра». 
Екскурсію-квест присвячено вкладу гетьмана Івана Степановича Мазепи у розбудову 
Києво-Печерської лаври. На початку, ведуча квесту – ознайомлює дітей з пам’ятками 
Києво-Печерської лаври. Усі пам’ятки, які учні оглянули під час екскурсії-квесту, так 
чи інакше пов’язані з діяльністю відомого мецената, який особливо переймався 
розвитком української культури та будівництвом і відновленням храмів. По 
завершенні екскурсійного маршруту учасники поділяються на дві команди, кожна з 
яких отримує інтелектуальні завдання, виконання яких стає справжньою пригодою. 
До прикладу, діти мають можливість розгадати відповідні ребуси, певну інформації 
через QR-коди за допомогою засобів мобільного зв’язку, скористатися старовинним 
ключем від таємних дверей  у минуле. 

На завершення квесту на учасників чекає несподівана зустріч із «обох сторон 
Дніпра Войск Запорожских Гетьманом», який вітає і нагороджує юних пошукачів.  

Тож, участь в екскурсії-квесті у Києво-Печерському музейному комплексі для 
юного відвідувача може стати першою справжньою подорожжю в історичне минуле 
країни доби славетного гетьмана Івана Мазепи. 

Даний захід розраховано на 2 академічні години, для організованих груп до 20 
осіб, від 15 до 20 років. 

Протягом останнього десятиліття у Заповіднику відбувається культурно-
мистецьке дійство «Свято Миколая в Лаврі», яке щороку має неповторюваний 
формат. 

З 1 грудня 2015 року, для наших юних відвідувачів підготовлена розважально-
освітня програма «На гостину до Святого Миколая». Програма включає зустріч з 
господарем та господинею, що проводять з дітьми вікторини та святкові ігри. У другій 



  210

частині заходу, гості зустрічаються зі Святим Миколаєм у його власній Резиденції, 
яка розташована на першому ярусі Великої лаврської дзвіниці. Потрапивши до 
дзвіниці, юні відвідувачі матимуть неймовірну можливість:  

• відвідати виставку художніх робіт «Казковий вернісаж»;  
• побувати в альтанці бажань та написати лист Святому Миколаю; 
•  здійснити відео подорож по стежках Миколая Чудотворця; 
•  завітати до кабінету Святого Миколая та зустрітися з ним; 
• зробити фото на згадку.  
А для тих, хто прагне творити власноруч, запропоновані  майстер-класи по 

створенню новорічних прикрас, листівок, аплікацій. Програма розрахована для груп 
від 10 до 35 осіб, віком від 6 до 12 років. 

Тож кожен охочий має можливість насолодитися миттю казковості, котру 
можна відчути лише на землі святої та вічної Лаври. 

Загалом, відповідні музейно-освітні заходи, які організовує Заповідник 
дозволяють в інтерактивний спосіб поглибити знання учнів, проявити власну 
творчість, а для музейників – можливість пошуку, створення, апробації та 
впровадження в життя новітніх форми роботи з відвідувачами. 

Робота з підростаючим поколінням цікава та потрібна. Результатом її стають 
глибоковдумливі питання, цікаві творчі роботи. Співробітники відділу завжди 
намагаються знаходити такі форми і методи співпраці з загальноосвітніми 
закладами, які б в інтерактивний спосіб залучали наше юне покоління до вивчення та 
популяризації історико-культурної спадщини. 

 
 

Чернявська Ольга Володимирівна,  
завідувач виробничого навчання Комунального вищого  

НЗ «Олександрійське училище культури», Кіровоград, Україна 
 

РОЛЬ МОЛОДІ У ЗБЕРЕЖЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Кожна нація, кожен народ, має свої звичаї, традиції, що виробилися протягом 

багатьох століть і освячені віками [2, 5]. 
Народні традиції – це форма діяльності та поведінки людей, звичаї, правила, 

цінності, уявлення, які мають міцне історичне коріння та передаються з покоління в 
покоління. Традиції створюються на основі тих форм життєдіяльності етнічних 
спільнот, які неодноразово довели свою ефективність, суспільну користь, 
індивідуальну затребуваність. 

Українські народні традиції об’єднують історичне минуле з сучасністю, 
закладають підвалини для збереження українського історико-культурного простору у 
майбутньому. 

Долучаючись до українських народних традицій, звичаїв та обрядів 
студентська молодь убирає в себе їхній багатий універсальний філософський, 
ідейно-моральний, психологічний та естетичний зміст і поступово стає невід’ємною 
частиною рідного народу, нації. 
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Основою українських народних традицій є духовні здобутки і народні ідеали, 
пов’язані з народним світоглядом, релігією, мораллю та історією українського народу.  

Національні особливості українців найбільш повно відбиваються в народних 
піснях, що складалися до будь-яких подій у житті й органічно пов’язані з життєвими 
ідеалами і почуттями народу [5, 261]. 

В цих піснях втілено народну мораль, богатирську велич , історичний оптимізм, 
багатство душі, працьовитість, чесність і добробут українців.  

Дивним витвором народного генія є українська народна пісня. Як живий 
відгомін давно минулих століть, тісно переплетений з сьогоденням, лунає вона в 
кожній українській оселі, зігріває душу, звеселяє серце. Такого співучого народу, як 
український, більше немає у світі. У піснях відтворено його духовний світ, прагнення, 
надії й сподівання, радощі і горе. З чистих джерел черпали наснагу всі, хто слухав 
українську пісню [5, 325]. 

Спочатку це були обрядові пісні, які супроводжували різноманітні магічні та 
язичницькі обряди. А пізніше люди почали в них висвітлювати своє життя. 

Через це виникло багато жанрів народної пісні: святкові пісні, обрядові, 
історичні, ліричні, колискові, балади та думи. Своїх пісень співали козаки, чумаки, 
селяни. Найбільш веселими були святкові пісні: купальські, обжинкові, весільні, а 
також колядки, щедрівки, коломийки.  

Фольклор України надзвичайно важлива складова частина культури народу. 
Система духовного життя народу, яка тісно пов’язана з побутом, літературою, в якій 
відбиті моральні, етичні та естетичні погляди і цінності людей. Існування терміну 
«фольклор» нерозривно пов’язане з терміном «народна творчість». Вся творча 
діяльність народу окреслена в поезії, танцях, музиці, художньому та декоративно-
прикладному мистецтві. 

Ще однією специфічною особливістю фольклору є його усність – усна форма 
творення, побутування, синхронна і діахронна передача, тобто поширення творів 
фольклору в певний час і його різночасова передача від покоління до покоління [4, 
564]. 

З метою збереження та подальшого розвитку української пісні та фольклору на 
Кіровоградщині проводяться свято фольклору «Невичерпні джерела» (з 1984 року) 
та Всеукраїнський фестиваль вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів» (з 1992 
року) започатковані управлінням культури Кіровоградської обласної державної 
адміністрації та Обласним центром народної творчості.  

Під час проведення таких свят відбувається показ фрагментів із традиційних в 
Україні обрядових весіль, українських вечорниць, колядок, щедрівок, свят врожаю, 
Калити, Івана Купала, свято пісні. 

Мета свята – збереження та примноження культурної спадщини краю, 
вивчення його історії, побуту, традиційної обрядовості, прилучення до народних 
джерел молоді. 

Молодість – це, насамперед, час створення родини і сімейного життя, час 
освоєння обраної професії [1, 66]. Молодь прагне отримати якомога більше знань, 
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умінь, навичок, представити себе лідером у колі. Саме це і дає можливість досягти 
перемог у конкурсах. 

Підготовка студентської молоді до життя та професійної діяльності – завдання 
дуже важливе й першочергове для нашої держави. Зміни, які відбуваються в 
суспільно-економічному житті України, вимагають побудови цілісної системи 
підготовки молоді до професійного самовизначення.  

Професійне самовизначення молоді базується на основних пріоритетах 
виховного розвитку, а саме: вихованні поваги до історичного минулого; розвитку 
родинних та патріотичних почуттів; духовних цінностях; моральних якостях; 
культурно-естетичному вихованні. 

Представники однієї з найгуманніших професій, яка покликана виховувати у 
молоді високі естетичні смаки, любов до національної культурної спадщини, народних 
звичаїв, традицій і обрядів, створювати умови для дозвілля та відпочинку – працівники 
культури і туризму, навчаються в комунальному вищому навчальному закладі 
«Олександрійське училище культури». 

Училище культури здійснює освітню підготовку і надає можливість отримати 
загальну середню освіту та вищу освіту І–ІІ рівнів акредитації на рівні кваліфікаційних 
вимог до молодшого спеціаліста: народна художня творчість; хореографія; 
декоративно-прикладне мистецтво; бібліотечна справа. 

Студенти спеціальності «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне 
пісенне мистецтво» отримують глибокі знання з організації та методики культурно-
дозвіллєвої діяльності, методики роботи з народним хоровим колективом; 
здобувають професійні навички, вивчаючи постановку голосу, гру на музичних 
інструментах, організацію та методику керування вокальним та фольклорним 
ансамблем, збирання та розшифровку народних пісень, аранжування музичних 
творів. Сприяють збереженню і популяризації народної пісенної культури та 
мистецтва. Свою майстерність студенти удосконалюють, беручи участь у міських, 
обласних, всеукраїнських заходах, концертах, конкурсах. 

Молодь Олександрійського училища культури вивчаючи та досліджуючи 
обрядові, побутові та купальські пісні приймає участь у збереженні українських 
традицій. 

Студентів, які займаються підбором фольклорної інформації, можна поділити 
на 4 групи: комунікативна (під час професійної практики, завдяки своїм 
комунікативним властивостям вони знаходять спільну мову з колективами, різною 
віковою категорією та отримують  цікавий матеріал); самореалізаційна (студенти у 
вільний час вивчають український фольклор, що дає їм можливість покращити свій 
рівень знань); творча (студенти креативно хотіли б запропонувати записане з 
фольклору); пізнавальна (молодь налаштована на розширення та поглиблення 
знань). 

Метою збору фольклорних пісень є збереження та відродження національних 
пісенно-творчих традицій народу України. 

Передбачена самостійна робота студентів пошуково-дослідницького напрямку, 
обстеження художньо-творчих виконавських традицій свого краю. 
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Молодь під час дослідницької роботи повинна: записати на фонограму 
народну пісню з голосу, скориставшись технічними засобами ( магнітофонами, 
диктофоном, телефоном); розшифрувати мелодію і поетичний текст пісні на основі 
варіантності виконання та правильно занотувати її спеціальними позначеннями 
прийомів народної манери співу; вміти запаспортизувати записану і розшифровану 
народну пісню та документально її оформити. 

Під час збору пісень студенти враховують: основні теорії пісенного фольклору; 
особливості зональних співочих виконавських традицій України; особливості мовного 
діалекту та мовної лексики українського народу. 

Збір пісень відбувається щорічно під час проходження професійної практики 
(січень-лютий). Практика роботи з молоддю показує, що їм цікаво збирати фольклор 
народу, а ще з більшим задоволенням вивчати його.  

Підсумком роботи студентів є участь і перемога в  обрядових костюмах у  
фольклорному святі «Невичерпні джерела» та Всеукраїнському конкурсі вокально-
хорового мистецтва «Калиновий спів». 

Фольклорний колектив «Ладо» (керівник Леся Погоріла), ансамбль «Гармонія»( 
керівник Роман Мирний), хор «Піснелюби»( керівник Наталія Стрельник) училища 
культури є неодноразовими переможцями І, ІІ, ІІІ ступенів цих конкурсів. (мал.1, 
мал.2, мал.3, мал.4). 

 
Мал.1 Фольклорний колектив «Ладо» (керівник Леся Погоріла) 

 

Мал.2. Студенти спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» училища культури 
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Мал.3 Ансамбль «Гармонія» (керівник Роман Мирний) 

 

Мал.4 Хор «Піснелюби» (керівник Наталія Стрельник) 

Можна зробити певний висновок, що виховні традиції засновані на українських 
народних традиціях мають вирішальне значення для відродження національного 
характеру в молоді. 

Сучасна студентська молодь бере активну участь у збереженні та збагаченні 
українських народних традицій, маючи почуття патріотизму та високий культурно-
духовний потенціал. 

 
Використані джерела 
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Бочелюк. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 208 с. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 

ІДГУ – Ізмаїльський державний гуманітарний університет. 
ІМФЕ ім. М. Рильського – Інститут мистецтв, фольклористики і етнології 

ім.М.Рильського 
КВНЗ 
«Олександрійське училище 
культури» 

– Комунальний вищий навчальний заклад  
«Олександрійське училище культури» 

КДАМ – Київська дитяча академія мистецтв 
КДІДПМіД  
імені Михайла Бойчука 

– Київський державний інститут декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

КМДА – Київська міська державна адміністрація 
КМЦНТКД – Київський міський центр народної творчості та 

культурологічних досліджень 
КНУ ім.Тараса Шевченка – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 
КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв 
КНУТД – Київський національний університет технологій та дизайну
ЛНЛУ України –  Львівський національний лісотехнічний університет 

України 
МКУ – Міністерство культури України 
НАКККіМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
НАМ України – Національна академія мистецтв України 
НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний 

заповідник 
НМА України  
ім. П. І. Чайковського 

– Національна музична академія України 
 ім. П. І. Чайковського 

НМЗУГ в Опішному – Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному 

НМНАП України – Національний музей народної архітектури та побуту 
України 

НПУ  
імені М,П, Драгоманова 

– Національний педагогічний університет  
імені М.П. Драгоманова 

НСМНМ України – Національна спілка майстрів народного мистецтва 
України 

НЦНК «Музей  
Івана Гончара» 

– Національний центр народної культури «Музей Івана 
Гончара» 

ПЮК НЮУ  
імені Ярослава Мудрого 

– Полтавський юридичний коледж Національного  
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

РДГУ – Рівненський державний гуманітарний університет 
УЦКД – Український центр культурних досліджень 
ХДАК – Харківська державна академія культури 
ХНУМ  
імені І. П. Котляревського 

– Харківського національного університету мистецтв імені І. 
П. Котляревського 
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