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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ БЕЛЬГІЇ  

В УМОВАХ СПІВІСНУВАННЯ ТРЬОХ  

ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИХ СПІЛЬНОТ 

 

Сучасна Бельгія є державою, жителі якої використовують 

самоідентифікацію «бельгійці» лише як вторинну ознаку свого 

громадянства. Близько 60% населення країни відносять себе до 

фламандської етнолінгвістичної групи, майже 30% називають себе 

валлонами. 

Конфліктні взаємини «жителів півночі» і «жителів півдня» 

склалися впродовж всього існування незалежної бельгійської держави. 

Конституція 1831 р. визначила Бельгію як унітарну державу, яка 

об'єднує два народи, що мали не тільки власну мову, але і власну, 

досить відмінну одна від одної, історію. Проте вже спочатку пріоритет 

франкомовних валлонів був заявлений досить відверто, а головне – 

французька стала державною мовою, фламандська ж – розмовною на 

території Фландрії. [ 6, с. 5] 

У 1847 р. виник фламандський культурний рух, що вимагав 

рівності фламандської та французької мов. Лише через півстоліття 

фламандцям вдалося законодавчо домогтися принципу двомовності, 

правда, він не розповсюджувався на державні інститути. Уряд став 

публікувати фламандською мовою тексти законів, написи на поштових 

та гербових марках; грошові банкноти і монети також стали 

двомовними. 

Питання про мови стало основним у розпочатій ще в 60-ті роки 

регіонально-лінгвістичній  реформі Бельгії. На початку 1963 р. був 

прийнятий Закон про фіксацію лінгвістичних кордонів між 

франкомовною і фламандською частинами Бельгії. Була зроблена 

спроба зведення воєдино регіональних і лінгвістичних кордонів, 

застосування регіональних мов у діяльності адміністрації та в системі 

освіти. Тим самим мови фламандців і валлонів були повністю зрівняні 

в правах, ставали в однаковій мірі державними.  

В 60-ті роки в етнолінгвістичному  конфлікті Бельгії виникла  й 

інша проблема, пов'язана зі статусом Брюсселя, в якому проживали 

переважно франкомовні жителі, але що географічно належав до 

Фландрії. Тут головною рушійною силою реформування стала 

Валлонія, яка підняла питання про надання Брюсселю статусу 
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самостійного суб'єкта державного устрою Бельгії. З урахуванням цієї 

обставини на порядок денний все більше висувалося  питання про 

федералізацію Бельгії, про зміну її прописаних в Конституції 1831 р. 

унітарних основ.   

Конституційні поправки 1970 р. замінювали унітарну державно-

адміністративну структуру на общинно-регіональну. 

У 1970-х роках були прийняті рішення про культурну 

автономію і автономію мовних громад, що складають Бельгійське 

суспільство (фламандське, французькомовне і німецькомовне), по 

відношенню до федеральної держави, які були поставлені на 

організовану інституційну основу.  

Відтоді історія культурної політики Бельгії розділилася на 

чотири окремі області: три громади та федеральна держава. Виняток 

становить рухома спадщина, яка знаходиться під егідою регіонів, 

створених у 1980-х роках (в 1980 році були створені Фламандський і 

Валлонський регіони, а в 1989 році – Брюссельський столичний 

регіон). 

Закон від 16 липня 1973 року, відомий як Пакт про культуру, 

передбачає різні форми й рівні участі у здійсненні культурної політики 

і, зокрема, зобов'язання проводити попередні консультації з органами, 

що представляють професійні елементи в цьому секторі, і різними 

політичними та ідеологічними рухами. У конкретному плані 

застосування цього закону означає створення консультативних 

комітетів і рад для більшості нормативних актів у сфері культури.[1, с. 

64] 

У Бельгії, як і у Франції, сфера культурної демократії виникла 

автономно з інкрементного відокремлення від освітнього сектору. Так, 

Бельгійська федеральна система та культурна політика є досить 

залежними від урядів фламандської та франкомовної громад. [3, с. 56] 

Бельгія складається з трьох етнолінгвістичних общин: 

франкомовної (Валлонія та франкофони Брюсселя),  

фламандськомовні (Фландрія і фламандськомовні брюссельці) і 

альпійської. Всі три мови визнавалися державними. Іншим 

конституційним нововведенням стала регіоналізація країни за 

географічною ознакою. Самостійними регіонами стали Валлонія, 

Фландрія та Брюссель. Оновлена Конституція надала досить широкі 

права громадам, особливо в питаннях мови і культури, аж до права 

укладати міжнародні угоди з цих питань.  

У столичному окрузі Брюссель були створені дві культурні ради 

– відповідно, франкомовні  та фламандськомовні. Подальше 

реформування також було  невідворотним. Проміжним етапом на 
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цьому шляху став Егмонтський пакт 1977 р., який визначив шкалу 

пріоритетів при прийнятті політичних рішень «держава-культурна 

спільнота-регіон-громада».  

Багато сфер політики, включаючи культуру і міжнародне 

співробітництво, були передані регіонам і громадам. Три мовні 

(фламандська, франкомовна та німецькомовна) громади мають 

компетенцію в галузі самоврядування з міжнародного культурного 

співробітництва. У них є повноваження укладати міжнародні угоди і 

договори з іноземними урядами на місцевому, регіональному та націо-

нальному рівнях. Засновані раніше культурні ради у общинах перетво-

рені в Ради общин, утворених за лінгвістичним принципом. [5, с. 1] 

У результаті цього існує три різних напрямки політики в галузі 

міжнародного культурного співробітництва в контексті міжнародних 

організацій або органів, де є тільки одне місце, наприклад ЄС, де 

міністри громад беруть участь на ротаційній основі.   

Культурні установи національного значення знаходяться у 

підпорядкуванні федерального уряду. Уряд також стежить за 

дотриманням громадами основних національних принципів культурної 

політики. Федеральний уряд і органи громад регулярно координують 

свою діяльність. [2, с. 23] 

У Бельгії громади мають виключну компетенцію в галузі 

культурної політики та її здійснення. Уряд Фландрії може видавати 

закони, так звані парламентські акти Фландрії. Крім того, він може 

самостійно укладати міжнародні договори. Політика в галузі 

культурної спадщини в Бельгії є спільною компетенцією громад і 

регіонів (таким чином, залучено сім сторін). [4, с. 1] 

Фламандське співтовариство в рамках своєї культурної 

компетенції несе відповідальність за рухому матеріальну і 

нематеріальну культурну спадщину. Це стосується політики щодо 

установ і їх колекцій, об'єктів культурної спадщини експертних 

організацій, об'єктів спадщини (картини, скульптури, машини, меблі), 

а також політики щодо передачі навичок і традицій, знань і 

компетенцій. Фламандський регіон несе відповідальність за нерухомі 

пам'ятки матеріальної культури. Міністерство закордонних справ 

Фландрії  не має культурної компетенції, а міжнародні аспекти 

культурної політики відносяться до компетенції міністра культури. За 

окремі культурні установи у Брюсселі відповідає федеральний уряд 

Бельгії. [5, с. 5] 

Інструменти культурної політики федерації насамперед 

проявляються через субсидії неурядовим асоціаціям, зазвичай 

створюваних на некомерційній основі. Фактично, основна культурна 
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політика регулюється так званим принципом субсидіарності. В його 

основі лежить принцип, згідно з яким роль держави полягає не в 

безпосередньому втручанні в культурні питання, а лише у вигляді 

подання загальних положень і субсидій. Він залишає ініціативу для дій 

за культурними асоціаціями. 

Таким чином, існує низка особливостей у підходах до 

управління Бельгією як федерацією. Таку федеральну модель часто 

називають асиметричною, але завдяки продуманій стратегії культурної 

політики, Бельгії вдалося реалізувати на практиці модель 

децентралізованої держави, заснованої на принципах етнічного та 

лінгвістичного плюралізму. 
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ЕНТУЗІАЗМ ЯК ПЕРШОЧЕРГОВА І РУШІЙНА СИЛА  

СВІТУ МИСТЕЦТВА  

 

Ентузіазм в якійсь мірі можна прирівняти до авантюризму. Ти 

не знаєш чого чекати, але в тобі присутня сила, яка має русло – кінцеву 

мету. 

Поняття ентузіазму зароджується всередині людського ядра 

особистості, воно відноситься до мотивації, але до внутрішніх її видів, 

оскільки ентузіазм не можна взяти ззовні [1, с.1].  

Ентузіасти. Їх можна порівняти з шукачами золота. За часів 

золотої лихоманки  більшість ентузіастів-золотошукачів незабаром 

повернулися з порожніми руками. Лише невелика кількість лишались 

живими та із золотом.  

Людина без ентузіазму може вислухати мотивуючу промову, 

може покращити показники, побачити власну вигоду, але не 

перебувати в ентузіазмі. Великі обсяги енергії, що відкриваються в 

такому стані, черпаються через контакт з душевним джерелом, тобто 

людина повна ентузіазму тоді, коли відбувається збіг декількох сфер 

людської особистості – духовних моментів (як прояви вищих 

прагнень), підсвідомих бажань (як дуже сильна рушійна енергія) і 

усвідомлюваних потреб (що змінюють психічні заборони і проявляють 

прагнення до досягнення бажаного) [1, с.1-2]. 

Ентузіасти можуть спершу шукати «золото» там де його нема. 

Але в них є правильна енергія та ідеї, з пошуком яких їхня кількість 

лише примножується. Ідеї є сподвижниками прогресу, деколи 

невеликого в людському масштабі, проте невід’ємними частинами 

космічної інформації, яка надходить до кожного, але не кожен нею 

користується. 

Це підкріплюється психологічною концепцією Карла Юнга. 

Сучасні дослідження підтвердили, що кожну секунду людина отримує 

із зовнішнього світу та космосу близько мільярда біт інформації, але 

відчути і усвідомити людина може лише 16 біт в секунду. Інша 

інформація (практично весь цей мільярд біт інформації) надходить в 

наше несвідоме. Таким чином, несвідома частина психіки незрівнянно 

більш інформаційно насичена, ніж свідомість, і більш тісно пов’язана 

зі світом, природою, іншими живими істотами та космосом [2].  
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Світ захоплюється енергією ентузіастів, і проявами цього явища 

бажання (збагачення духовного і т. п.). Тобто вони, окрім того, що самі 

розвиваються – надихають інших на подвиги та авантюрні вчинки - 

дослідження невідомого.  

Ентузіазм простими словами представляє собою енергію 

радості, творчий потік, впевненість у досягненні і наявність своєрідної 

підтримки з боку навколишнього простору. З ентузіазмом, по 

енергетичній силі, можна сплутати варіанти різних маніакальних 

прагнень (аж до загострення психотичного характеру), а також різних 

ейфорій, з якими людина долає перешкоди, і зустрічаються вони 

досить часто. Подібним моментом для цих станів буде підвищений 

рівень енергії і невгамовне прагнення до досягнення мети, однак у 

випадку з маніакальністю, мотивація продиктована хворобливим 

станом психіки. Це виражається через нетерпіння, коли людина 

намагається досягнути всього та відразу, кидається від однієї мети до 

іншої або навпаки, надмірно наполягає на досягнені неможливого, 

ігноруючи критичне сприйняття дійсності, не піклуючись про свій 

фізичний та моральний стан. 

При ейфорійному стані (викликаним збігом обставин або 

вживанням специфічних речовин) присутній милостивий стан, може 

не спостерігатися хвороблива захопленість, але при зміні хімічного 

складу крові мотивація розчиняється в повітрі, що свідчить  про дії 

людини без ентузіазму, оскільки йому притаманний більш стійкий 

вплив на особистісні прояви активності [1, с.2]. 

Ентузіазм, або пристрасть – це стимул, що спонукає жадати 

більшого знання. Він дає імпульс для продуманого дослідження, котре 

генерує знання, що розпалює уяву, і вона проростає ідеями. Це веде до 

експериментів, які, врешті-решт, вивершує реалізація концепції. Це – 

шлях творчості. 

Часто він складний, ущент сповнений перешкодами та 

розчаруваннями, але є й перевага: він відкритий для кожного з нас. Ми 

можемо відважитися ступити на нього у будь-який момент. Навіть 

якщо ця подорож починається з найменш вигідної позиції [3, с.47]. 

Ентузіазм впливає одразу на кілька сфер людських проявів. З 

поведінкових змін, помітних як самій людині, так і оточуючим 

характерні такі як: збільшення працездатності в певній сфері (не 

потрібен відпочинок і великі перерви, а також перемикання на інші 

види діяльності, оскільки саме заняття обраною справою приносить 

масу задоволення). Радість є постійним супутником людини в стані 

ентузіазму, вона здатна знаходити позитивні моменти у всьому, а 

провальні ситуації обертати на користь (затримку рейсу використовує 
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для здійснення потрібних дзвінків, відключення електрики для 

реорганізації та оптимізації простору). 

Відчуття насолоди приносить як робота, так і відпочинок, 

причому обидва ці види діяльності набувають більш активних проявів, 

ніж раніше, наповнюються новими ідеями. Саме така людина здатна 

зрушити проект з мертвої точки, запропонувати нову ідею і ще десяток 

допоміжних міні-проектів. Посилення творчої активності, як факту 

створення і пристосування, виходить на якісно новий рівень, за якого 

навіть існування зовнішніх проблем або несподіваних неприємностей 

практично не здатне вибити людину з рівноваги. 

Ентузіазм змінює хід всього життя, а не окремої області 

натхнення. Якщо це робочий ентузіазм, то це призводить до успіхів і 

досягнень, часто супроводжується додатковими бонусами, попри 

досягнення поставленої мети. Людина в ентузіазмі нескінченно 

ефективна і вона отримує премії та підвищення, більш складні та 

цікаві завдання, але це не завжди є правильною стратегією з боку 

керівництва, оскільки якщо нові завдання не знаходитимуться в сфері 

інтересів ентузіаста, то і високих показників результативності з його 

боку теж не буде [1, с.3-4]. 

Ентузіазм підсилюється не лише досягненням цілі, але і  

радістю від самого процесу виконання. Великою мірою тут присутня і 

романтична складова: 

- цього завдання ще ніхто не виконував; 

- ти знаєш короткий шлях до досягнення мети; 

- змагання за винагороду; 

- хвиля патріотичного настрою (коли художника хвилює доля 

його батьківщини, людства тощо). 

Ентузіастами, що досягають мети, можуть бути як професіонали 

так і аматори в будь-якій галузі. Важливою є іскра, яка запалює і 

штовхає людину проявляти ентузіазм. Іскрою є бажання, і 

відважившись на хвилі пориву, можна запустити інші процеси в 

нашому мотиваційному полі. 

Найважливішою складовою завжди залишиться емоційна 

сторона, тобто бажання здійснювати якусь діяльність, прислухаючись 

до своїх відчуттів, часто попри складні умови або за відсутності 

засобів.  

Отже, ентузіазм необхідний в еволюційних процесах людства. 

Хоча, часом надмірний ентузіазм призводить до революційних 

процесів у світі. У такому випадку потрібно керуватись здоровим 

глуздом, щоб ці процеси не призвели до непередбачених наслідків. 

Вони можуть принести як користь, так і шкоду. 
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УКРАЇНСЬКА ВІКІПЕДІЯ. ПИТАННЯ ОЦИФРОВУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ З БІБЛІОТЕК МАЛЕНЬКИХ МІСТ УКРАЇНИ 

 

У наш час важко уявити себе без інтернету. За підрахунками 

Google відомо, що 66% українців регулярно користуються інтернетом 

для особистих цілей [1]. Хто би міг подумати, що в еру інформаційних 

технологій та можливості легкого доступу до більшості інформації, 

буде важко, та часом неможливо відшукати потрібний нам матеріал. 

Проблема цього явища полягає у неоцифрованій левовій частці 

інформації з бібліотек різних міст України та розміщення її на 

просторах інтернету, у тому числі на сайті Вікіпедія, який займає п'яте 

місце у рейтингу «Найвідвідуваніші сайти світу» [2]. Разом з тим, 

відчутно велику недостачу фахівців - вікіпедистів, які займаються 

вирішенням даної проблеми. 

Вікіпе́дія – загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-

енциклопедія, якою опікується неприбуткова організація «Фонд 

Вікімедіа». Засновниками Вікіпедії є Ларрі Сенгер та Джиммі Вейлз. 

Офіційне відкриття відбулося 15 січня 2001 року [5].  

Будь-хто, у кого є доступ до читання Вікіпедії, може редагувати 

більшість її статей. Учасників Вікіпедії називають вікіпедистами.  

http://wlife.pp.ua/entuziazm-shho-ce-take-i-yak-jogo-rozvinuti.html
http://wlife.pp.ua/entuziazm-shho-ce-take-i-yak-jogo-rozvinuti.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%96_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B7


11 

 

Кількість статей  української Вікіпедії становить 871 639 - за 

цим показником вона  перебуває  на  16-му  місці  серед  усіх  мовних  

розділів, на 11-му  місці серед європейських вікіпедій та на 3-му місці 

серед вікіпедій слов'янськими мовами. 

Українська Вікіпедія, станом на 6 грудня 2018 року, має 

430 969 зареєстрованих користувачів, 45 адміністраторів. Загальна 

кількість сторінок в українській Вікіпедії  –  2 625 890, редагувань  -  

23 839 333, завантажених файлів  -  97 711 [3]. 

Серед українських вікіпедистів є відомі люди, громадські, 

культурні, мистецькі діячі, науковці: 

 Білецький Володимир Стефанович (Користувач: Білецький 

В.С.) – український вчений в галузі гірництва, доктор технічних 

наук, професор; 

 Будзей Олег Васильович (Користувач: OlegB) – український 

журналіст; 

 Бондаренко Андрій Ігорович (Користувач: A1) – 

український композитор і піаніст, член НСКУ; 

 Кравчук Петро Авксентійович (Користувач: Кравчук Петр 

Авксентьевич) – український краєзнавець, популяризатор науки, автор 

шести науково-популярних та краєзнавчих книг; 

 Мішалов Віктор Юрійович (Користувач: Бандурист) – 

бандурист, дослідник кобзарства, композитор, диригент; 

 Гречило Андрій Богданович (Користувач:яHerald63) – 

український історик та геральдист, доктор історичних наук; 

 Кальницький Михайло Борисович (Користувач:Кальницкий 

Михаил) – києвознавець, історик, літератор, журналіст; 

 Веренко Ярослав Григорович (Користувач: ЯГВ) – 

український вчений-кібернетик, лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки та Премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і 

техніки [4]. 

Але навіть такої кількості спеціалістів все одно замало для 

повноцінного розвитку української Вікіпедії та оцифровування даних 

вцілому. 

Безпосередньо я зустрілась з цим питанням під час пошуків 

конкретної інформації по своєму проекту. Цей проект передбачав 

висвітлення історії мого рідного міста Коростишева, що в 

Житомирській області, та його парку, що є пам'яткою садово-

паркового мистецтва місцевого значення в Україні. Його історія дуже 

цікава та складна.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92.%D0%A1.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92.%D0%A1.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:OlegB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%B2%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Herald63
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%AF%D0%93%D0%92
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
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Я шукала на різних веб-сайтах, у тому числі – Вікіпедії. Мені 

потрібні були історичні дані про місто та його парк, фото-відео 

матеріал, репортажі тощо. Відомості про недавні події, що стосуються 

міста, можна знайти на деяких веб-сайтах, але історичної інформації 

практично немає. Я знаю, що ця інформація існує, оскільки дізналась 

про неї ще змалку, вивчаючи історію рідного міста з підручників, що 

знаходяться у місцевих бібліотеках. 

Основна інформація про нього, на жаль, зберігається лише у 

друкованому вигляді та передається з вуст в уста. В інтернет джерелах 

міститься дуже незначна частина інформації про історію міста та його 

сьогодення, але відшукати її не так і легко, бо міститься вона на різних 

сайтах. На жаль, ця проблема не обмежується одним невеликим 

містом, таких міст – сотні по всій Україні.  

Мене здивувало, що більшість інформації відсутня. На сайті 

Вікіпедії було розміщено поверхневу інформацію про саме місто, та 

майже відсутні історичні відомості про парк міста.  

Я зробила для себе наступні висновки:  

- брати участь у Вікі марафонах; доповнити україномовний  

розділ  Вікіпедії власними статтями;  

- доповнити вже існуючі статті;  

- перенести дані з історичних книг, що зберігаються у місцевих 

бібліотеках;  

- зробити цікаву історію мого міста загальнодоступною як для 

місцевих жителів, так і для всіх користувачів Української Вікіпедії. 
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korystuyutsya_internetom 

2. Топ найвідвідуваніших сайтів світу [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://24tv.ua/top20_nayvidviduvanishih_ 

saytiv_svitu_n305289 

3. Відомості про Вікіпедію [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія 

4. Українська Вікіпедія [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 
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13 

 

Ян Цзе 

аспирант Львовской национальной академии искусств,  

г. Львов-Китай 

 

АНАЛИЗ ДАННЫХ О ПРОДАЖИ ЧАЙНИКОВ ЦЗЫ ША 

КЕРАМИСТА ГУ ЦЗИНЧЖОУ В АУКЦИОНАХ, 

РЕГИСТРИРОВАННЫХ НА САЙТЕ ARTRON 

 

Керамика Цзы Ша г. Исин провинции Цзянсу в Китае - 

уникальный вид в истории мировой художественной керамики. 

Благодаря привычке чаепития, жители города Исин изготовили из 

керамики Цзы Ша чайники. Сначала они только использовались как 

бытовые предметы, потом с развитием литературы и вниманием 

чиновников и писателей к ним, чайники постепенно становились 

предметом для коллекционирования и одним из видов декоративного 

искусства. 

В начале XX века, исинские чайники Цзы Ша продались в г. 

Исин недорого. В 20-30 гг. XX века, в Шанхае хорошо развивалась 

экономика, особенно рынок антиквариатов, много бизнесменов и 

мастеров там открыли свои магазины и мастерские-заводы. Мастер 

исинской керамики Цзы Ша Гу Цзинчжоу (Рис.1) родился в 1915 году 

в обычной семье в г. Исин. Он изучал с детства у бабушки технологию 

изготовления чайников из глины типа Цзы Ша. В 1936 году Гу 

Цзинчжоу был приглашён бизнесменом Лан Юйшу работать в 

мастерской Лан с месячной зарплатой 60 серебряных юаней. Это 

зарплата была довольно высокой. Для сравнения, тогда у сотрудника 

банка зарплата 10 серебряных юаней. Его работа – имитировать 

чайники древних мастеров. За сколько именно Лан Юйшу продал эти 

чайники, не известно.  

В 1946 г. из-за войны, Гу Цзинчжоу принимал заказ по 

изготовлению 110 чайников для банка, цена – около 1 серебряного 

юаня. 

В 60-70 годах, керамисты Цзы Ша изготовили некачественные 

чайники с печатью «Исин Китая», а не своего имени. Их цена 

примерно 3-5 юаней. После культурной революции осенью 1979 года 

гонконгский коллекционер чайников Цзы Ша Луо Гуисян приехал из 

Гонконга в Исин, заказывал много чайников с печатью керамистов на 

своём изделии по категории A, B, C, соответственно в разных ценах, 

среди них, чайный сервис Гу Цзинчжоу (один чайник, шесть чашек) 

стоил 1300 юаней [1]. В 1981 году Луо Гуисян пожертвовал 476 

чайных изделий гонконгскому муниципалитету, и на основании этой 
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коллекции создал Музей чайной посуды (в Гонконге), что повысило 

влияние чайников Цзы Ша вне материка Китая. 

В 80-90 гг. коллекционеры чайников Цзы Ша были в основном 

из Гонконга и Тайвани. В начале 21 века коллекционированием 

чайников начали заниматься китайцы в материковом Китае. Но тогда 

мастеров, занимающихся чайником, было меньше 500, и спрос на 

такого рода продукцию превышал предложение. 

В статье проанализировано данные о продаже чайников Цзы Ша 

керамиста Гу Цзинчжоу на аукционах, зарегистрированных на сайте 

Artron с 2003 года, который является первым информационным сайтом 

об искусстве в Китае.  

В 2003 году не продался ни один чайник Гу Цзинчжоу на 

аукционе. Но уже в следующем году чайник «цветы и травы» Гу 

Цзинчжоу (Рис. 2) с надписью Чэн Шифа был продан за 49,500 

китайских юаней (5,978 долл. США) на аукционе Музея западного 

искусства в г. Тяньцзинь [2]. 

С 2004 по 2007 гг. чайники Гу Цзинчжоу были проданы на 

разных аукционах в большом количестве. В 2008 году China Guardian 

организовал первый аукцион чайников Цзы Ша. И после этого, вдруг, 

чайники Гу Цзинчжоу начали продаваться с сотни тысяч юаней до 

более 3 миллионов юаней. Одна из важных причин такого резкого 

подъёма кроется в том, что с 27 апреля 2007 году по 31 декабря 2008 

года в Пекинском музее Гугун (основан 10 октября 1925 г.) была 

выставка керамики Цзы Ша города Исин, в которой было выставлено 

110 работ из более 400 экспонатов коллекции [3]. Это была первая 

тематическая выставка исинской керамики Цзы Ша в музее Гугун за 

всю 80-летнюю историю. Эта выставка дала хороший повод для 

коллекционеров в Китае инвестировать в исинскую керамику Цзы Ша.  

Конечно, важный статус музея Гугун в Пекине имеет особое 

значение. Но китайская экономика играет не меньшую роль на рынке 

искусства. Здесь нужно отметить, что китайский рынок искусства 

имеет свою особенность. На китайском рынке не так много 

коллекционеров с хорошими знаниями об искусстве, в основном они 

просто следуют за лидирующими тенденциями в мировом искусстве. 

Поэтому, когда стало очевидным, что цена на исинскую керамику Цзы 

Ша будет расти, коллекционеры начали инвестировать деньги в Цзы 

Ша.  

В 2008 году аукционная компания China Guardian организовала 

осенний тематический аукцион керамики Цзы Ша, а в 2009 году China 

Guardian и Hanhai проводили тематический аукцион керамики Цзы 

Ша. И в 2010 году чайник «каменный ковш сян мин» (Рис. 3) Гу 
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Цзинчжоу был продан за 12,320,000 юаней (1,848,000 долл. США) [4]. 

На аукционе China Guardian 16 мая 2010 года это был рекорд 

сделочной цены чайника. С этого времени в каждом году появляются 

продажи чайников Гу Цзинчжоу со сделочной ценой более 10 

миллионов юаней (порядка 1.5 миллионов долл. США). 

Расцвет на рынке керамики Цзы Ша продолжается. 2015 год – 

это 100 летний юбилей Гу Цзинчжоу. И в этом году, рынок 

керамических произведений достиг значительных вершин. На 

весеннем аукционе, который проводила компания Дунчэн Пекин, 

чайник «большой каменный ковш», сделанный Гу Цинчжоу в 1948 

году с иероглифами У Хуфань и живописью Цзян Хантин (Рис. 4), был 

продан за 28,175,000 китайских юаней (4,226,250 долл. США) [5]. 

И осенью того же года на аукционе компании Дунчэн Пекин 11 

ноября чайный сервис «белка и виноград» (1 чайник, 1 чашка, чайный 

стакан, 4 чашки с 4 чайными подносами) (Рис. 5), сделанный Гу 

Цзинчжоу в 1959 году, был продан за 89,600,000 юаней (13,440,000 

долл. США) [6], что стало новым рекордом в истории продаж 

исинской керамики Цзы Ша. 

Также следует отметить, что в 2015 году исинская компания Ли 

Юн купила 28 чайников за 104 миллионов юаней (около 16 миллионов 

долл. США). И в декабре 2016 года, эта компания проводила 

собственную аукционную продажу, в которой за 17,500,000 (2,690,000 

долл. США) было продано 2 чайника. В этом смысле, инвестиция в 

чайники Гу Цзинчжоу очень прибыльная. 

Сейчас чайники мастера-керамиста Гу Цзинчжоу очень високо 

ценятся среди коллекционеров, и в своем большинстве имеют 

сделочные цены в пределах от 100 тыс. долл США до 5 миллионов 

долл. США на аукционах. Его цена хорошо держится на таком уровне 

уже несколько лет. 

Хотя чайники Гу Цзинчжоу хорошо продаются в Китае 

(включая Гонконг и Тайвань), но на зарубежном рынке пока еще мало 

его знают. Продажи в большинстве осуществлялись на Пекинских 

аукционах, потом в городе Исин, Шанхай, Гонконге и на Тайвани. В 

Сингапуре тоже была проведена продажа этих чайников. А вот на 

европейских и американских аукционах чайники Гу Цзинчжоу типа 

Цзы Ша пока еще не известны и не продаются так, как всемирно 

известный китайский фарфор. Керамике такого рода, как чайники Цзы 

Ша, еще нужно больше популяризироваться на мировом рынке 

искусства. 
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http://auction.artron.net/paimai-art64512444/
http://auction.artron.net/paimai-art64512444/
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Рис. 3  Чайник «каменный ковш сян мин» 

Высота: 18 см, ширина: 8 см. Чайник: Гу Цзинчжоу, иероглиф и 

живопись: У Хуфань  1948 г.  Частная коллекция 
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Рис. 2. Чайник «Цветы и травы». Высота: 18 см, ширина: 11 см. 

Гу Цзинчжоу. 1984 г.   Частная коллекция 

 

 

 

 
 

Рис. 4 Чайник «большой каменный ковш»   

Высота: 18 см, ширина: 8 см.  Гу Цзинчжоу 1948г. Частная коллекция 
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Рис. 5 Чайный сервис «белка и виноград» (10 штук)   Гу Цзинчжоу  

1959 г. Частная коллекция 

 

 

 
Кальнова О.,  

студентка кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ 

 

ДИТЯЧІ ТЕАТРАЛЬНІ ФЕСТИВАЛІ 

НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 

 

Тема дитячої театральної діяльності в рамках позашкільної 

освіти завжди залишається актуальною. На даний момент досвід 

викладання у дитячій театральній студії дає змогу зрозуміти наскільки 

є важливим театральна базова освіта у розвитку дитини  як 

особистості. На таких заняттях кожна дитина має можливість не тільки 

розвинути у собі акторські навики, але й знайти себе, розкрити свою 

харизму, не боятись публіки, стати більш впевненим у своїх 

можливостях.  

Мета роботи полягає в аналізі тенденцій розвитку дитячої 

театральної діяльності, та заходів з їхнього подальшого розвитку. 

Навчання у студії передбачає й те, що після опанування 

основної необхідної бази та вибору жанрового спрямування і 

репертуару має виникнути у дітей, батьків і викладача логічне питання 

«А що ж далі? Що роботи з цим всім далі?». І відповідь очевидна: 

потрібно сформувати сталий колектив, який матиме можливість себе 
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проявити та представити на більш серйозному рівні. А саме – взяти 

участь у театральному фестивалі, який спеціалізується на відповідній 

(дитячій) віковій категорії.  

Фестивалі – це масове святкове дійство, що включає огляд чи 

демонстрацію певних видів мистецтва. Фестивалі мистецького 

спрямування  формують естетичний смак відвідувачів та роблять 

великий внесок у розвиток мистецтва. 

Фестивалі класифікуються: 

- за рівнем організації (місцеві, регіональні, національні, 

міжнародні);  

- за віком (давні (фестивалі, які беруть свій початок з 

багатовікових традицій та обрядовості давніх часів), середнього віку 

(організовані до початку двадцять першого століття), молоді);  

- за формою проведення (карнавали, фестивалі з елементами 

ярмарки, фестивалі з елементами; виставки , фестивалі з парадами і 

урочистими ходами, традиційні фестивалі);  

- за тривалістю (короткотривалі (тривалістю до п’яти днів), 

довготривалі (тривалістю більше п’яти днів);  

- за ритмічністю (щорічні, нестабільні (відсутність 

періодичності проведення), одноразові);  

- за аудиторією (дитячі, молодіжні, загальні (розраховані на 

широку аудиторію));  

- за домінуючою функцією (розважальні, культурно-пізнавальні, 

соціально-виховні). 

Дитячі театральні фестивалі поділяються на загальні фестивалі-

неконкурсні (де глядачам демонструються творчі можливості 

театральних колективів, основна мета яких – подарувати естетичну 

насолоду глядачеві і отримати від нього «зворотній зв'язок») та 

фестивалі-конкурси (фестивалі, де роботу колективів оцінюють 

професійні судді, в результаті чого буде розігруватись фінансовий 

приз). Також такі фестивалі можуть мати безпосередню прив’язку до 

певного театрального жанру, локації, творчих особистостей, тощо.  

Здавалося б, все виглядає дуже гарно, публіка охоче готова 

дивитись на дитячі яскраві виступи… Але яка ситуація на даний 

момент? На жаль, могла б бути й кращою.  

Станом на 2018 рік, кількість саме дитячих театральних 

фестивалів скоротилась вдвічі, порівняно із 2010 роком. Дуже багато 

багаторічних фестивалів (місцевих) припинили свою діяльність. 

Залишились лише стабільні «динозаври» – міжнародні. Залишається 

альтернатива – їхати хоча б у сусідню Польщу і мати можливість хоч 

якось проявити себе там. Звісно, це напряму пов’язано із скороченням 
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місцевих бюджетів. Але, чомусь таке скорочення в першу чергу 

стосувалось лише дитячих театральних фестивалів – музичні та 

хореографічні фестивалі надалі розвиваються, їхнє число 

збільшується. А от театральних – чомусь ні.  

Так у чому проблема? Невже немає попиту на фестивалі чи 

фестивалі-конкурси такої форми? Звісно, що є. У кожному селищі і 

районі є свої Народні доми, в яких діють театральні гуртки. Тільки у 

Львові на цей момент діють десятки Будинків мистецтв, та не менше 

приватних театральних студій. І я впевнена, що кожний викладач хоче 

подарувати своїм вихованцям перспективу на подальший розвиток 

їхніх талантів.  

Тож, перш, ніж перейти до висновків і запропонувати шляхи 

вирішення цієї проблеми, хочу ознайомити із фестивалями, які 

проводяться на Західній Україні. 

1. Фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у Гаю» 

(м. Львів). Вже понад 15 років фестиваль тішить маленьких 

відвідувачів та дарує нагоду зустрітись з улюбленими казковими 

персонажами. Проводиться в Музеї народної архітектури і побуту у 

Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай). 

Фестиваль, присвячений Дню захисту дітей, відбувається 

щорічно та є улюбленим святом малечі. Ідея фестивалю – 

популяризація української казки. За десятиріччя існування фестивалю 

його відвідали колективи із Польщі, Львова, Львівської області, Івано-

Франківська, Чернівців, Рівного, Луцька, Полтави, Києва, Харкова, 

Черкас, Чернігова, Сум, Кіровограда, Херсона, Запоріжжя, Луганська, 

Донецька. Для колективів це хороша нагода познайомити відвідувачів 

із своєю творчістю. 

У програмі фестивалю: перегляд конкурсних вистав, які оцінює 

компетентне журі, розваги та конкурси для учасників, різноманітні 

майстер-класи народних ремесел, екскурсії, частування, подарунки, 

дискотека та багато приємних несподіванок. 

При вході до музею архітектури і побуту відвідувачі стають 

безпосередніми учасниками театралізованого відкриття фестивалю, у 

якому беруть участь професійні актори. Оцінює постановки колективів 

журі, до складу якого входять професійні актори, режисери, педагоги. 

Журі визначає переможців у кожній категорії за такими номінаціями: 

найкращий актор; найкраща режисура; найкраща сценарна розробка; 

найкраще художнє оформлення; найкраща хореографія та ін. Після 

завершення виступів учасників фестивалю відбувається урочисте 

нагородження переможців. 

Впродовж фестивальних днів діють розважальні галявини: 
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"Галявина маленьких майстрів" – народні майстри проводять 

для дітей та учасників-колективів майстер-класи з різних ремесел: 

ткацтва, гончарства, розмальовування печі, виготовлення ляльки-

мотанки з сіна, тканини, серветок. 

"Галявина казкарів" – байки та легенди від казкарів, розповідь 

про казки. 

"Галявина розваг" – розваги та забави із Казковою панною, 

Квітковою панною та веселим Гайовичком. 

2. Міжнародний дитячий фестиваль театрального мистецтва 

«Птах» (с. Нижнє Селище, Хустський р-н). Враховуючи особливості 

розвитку регіону активні члени сільської громади та керівники 

театральної студії «Чіга-Біга» організували дитячий фестиваль з метою 

привернути увагу громадськості до важливості та необхідності 

дитячого театру як способу побудови вільної особистості та 

громадянського суспільства. 

Програма фестивалю розрахована на 3 дні. Протягом фестивалю 

відбуваються такі заходи: 

- проведення майстер-класів з різних видів, методик та стилів 

театрального мистецтва для обміну досвідом та розширенням знань 

серед учасників; 

- семінар для педагогів організаторів Хустського району з 

метою ознайомлення з різними театральними технологіями, що 

можуть застосовуватись в процесі навчання в загальноосвітніх 

закладах; 

- проведення відкритих майстер-класів та інтерактивних ігор 

для розвитку творчих здібностей у дітей та молоді Хустського району 

(з різних видів циркового мистецтва: жонглювання, Diabolo, Devilstik, 

Pois, акробатика, основ сучасної хореографії; туристичні змагання-

ігри; прикладне мистецтво; боді-арт; виготовлення декорацій з 

підручних матеріалів; виготовлення прикрас з пластику; виготовлення 

циркового інвентарю; виготовлення іграшок з підручних матеріалів; 

маски та фігури з гіпсу; малюнок на різних матеріалах; видування зі 

скла; виготовлення сувенірів з кераміки і т.д.); 

- створення ігрового майданчику для всіх учасників та гостей 

фестивалю; 

- надання вільного простору для реалізації творчих ідей, 

створення спільного імпровізаційного перформансу «Птах». 

Також глядачі та гості свята мають змогу насолодитися 

виступами дитячих театральних колективів та дітей з особливими 

потребами, які, як ніхто інший, потребують уваги і підтримки з боку 

суспільства. 



23 

 

3. Театральний фестиваль «Коловорот» (м.Львів). Вперше 

проводився у 2018 р. на сцені Львівського академічного театру ляльок 

з 27 до 28 квітня, за підтримки Управління молоді та спорту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 

Організатори фестивалю: дитячи клуби Шевченківького району міста 

Львова, учасники: дитячі та юнацькі колективи. Він об’єднав 

орієнтовно 150 учасників. Це – театральні колективи Львова, Луцька, 

Сокаля, Стрия. Глядачі мали можливість побачити понад 10 вистав та 

взяти участь у різноманітних тренінгах та майстер-класах.  

4. Фестиваль дитячих лялькових колективів «Березневі 

сходинки» (м. Рівне). Фестиваль проводиться кожного року (8 років 

поспіль) у Рівненському академічному обласному театрі ляльок.  

Метою Фестивалю є популяризація дитячого лялькового 

мистецтва, виявлення та підтримка обдарованих дітей, встановлення 

творчих контактів, сприяння дружнім зв’язкам і зміцненню взаємодії 

між дітьми з різних регіонів України та зарубіжних країн. Засновник та 

організатор фестивалю – Рівненська обласна молодіжна громадська 

організація «Лялькар». Кожного року відбіркова комісія відбирає до 

участі у конкурсі понад 10 колективів не тільки з України, а й Польщі.  

Отже, розглядаючи сучасний стан проведення дитячих 

фестивалів театрального напрямку на Західній Україні, можна зробити 

такі висновки: 

 Дитячий фестиваль – велика мистецька платформа, яка 

об'єднує і спрямовує на безпосередній контакт-комунікацію учасників 

та публіку. Сприяє підтримці та розвитку театральної культури 

України. 

 Він дає змогу дітям реалізувати свої можливості та 

вдосконалювати творчі навички в майбутньому. Забезпечити 

фінансову підтримку для театрального колективу, шанс вийти на 

міжнародний рівень, отримати визнання та мати можливість взяти 

участь у зарубіжних фестивалях. 

Для того, щоб уникнути занепаду цієї платформи, варто 

звернути увагу на: 

 - Пошук і оновлення форматів, враховуючи запити учасників та 

глядачів. 

- Розширення локацій проведення фестивалів, адже на Західній 

Україні є дуже багато місць, які потребують популяризації 

(різноманітні простори Львівської обл., Івано-Франківської обл., 

Тернопільської обл., Закарпаття).  

 - Залучення громадськості , волонтерів, ЗМІ та відповідних 

спонсорів до ініціативності проведення фестивалів. 
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Львівська національна академія мистецтв  

 
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ  

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ 

 

Робота сучасних музеїв неможлива без впровадження 

інноваційних технологій у їх діяльність. Адже сучасний світ ставить 

свої вимоги не лише до роботи музею, але й до його місця у дозвіллі 

людини. Наш час – це час високих технологій, які якнайкраще 

можуть задовільнити вимоги і потреби людини. Саме тому активне їх 

впровадження в роботі дає можливість не лише бути ближчими для 

відвідувачів музею, але й популяризувати його роботу. Отже, ми 

можемо виділити такі основні інноваційні форми роботи, які 

використовуються у сучасних музеях: 

1. Віртуальна діяльність в мережі Інтернет (сайт музею, 

віртуальні тури музеями); 

2. Мультимедійна діяльність в роботі музею (побудова 

експозиції із залученням комп’ютерних технологій); 

3. Розробка нових інноваційних програм – ефективна сучасна 

робота із залученням дітей. 
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https://kidsplace.online/ua/lviv/blog/aktors-ka-majsternist-de-u-misti-leva-navchayut-ditej-teatral-nogo-mistectva
https://lviv.vgorode.ua/event/festyvaly/1271320-festyval-dytiachykh-ta-yunatskykh-kolektyviv-kazka-v-haui
https://lviv.vgorode.ua/event/festyvaly/1271320-festyval-dytiachykh-ta-yunatskykh-kolektyviv-kazka-v-haui
https://lviv.vgorode.ua/event/festyvaly/1271320-festyval-dytiachykh-ta-yunatskykh-kolektyviv-kazka-v-haui
https://lviv.vgorode.ua/event/festyvaly/1271320-festyval-dytiachykh-ta-yunatskykh-kolektyviv-kazka-v-haui
https://moemisto.ua/lviv/kolovorot---teatralniy-festival-u-lvovi-83881.html
https://moemisto.ua/lviv/kolovorot---teatralniy-festival-u-lvovi-83881.html


25 

 

Музей майбутнього – це простір інтерактивного доступу до 

інформації, що несе в собі культурний спадок. Проникнення он-лайн   

технології музеїв, орієнтування суспільства на інновації та майбутнє – 

є визначними факторами змін, розвитку музеїв у взаємопов’язаному 

світі. Музей майбутнього несе у собі певні тренди, які є наведені 

нижче у таблиці: 

Таблиця 1 

Музей майбутнього. Матриця трендів 

 

Також ми пропонуємо глибше розглянути ті інновації, які є вже 

в українських музеях. Отже, віртуальні тури: мають на меті 

представити музей у Інтернеті, зацікавити відвідати саме цей музей. 

Більшість українських музеїв мають на своїх сайтах віртуальні тури, 

але ці тури є недостатньо цікавими і більше характеризуються як 

панорамні знімки музею.  

Розглянувши  сайти багатьох музеїв України, ми побачили, що 

більшість з них є достатньо стандартними і неналежно розробленими. 

На нашу, думку в першу чергу сайт в Інтернеті – це безкоштовна 

реклама музею, адже саме на нього орієнтується сучасний відвідувач 
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в пошуку місця для власного дозвілля. Також ми вважаємо, що 

гарний сайт в першу чергу має мати такі основні характеристики: 

просту навігацію; інформацію, що оновлюється; свою «родзинку»; 

електронний каталог експонатів музею; віртуальний тур по музею; 

чіткий графік і послуги, що надає музей; цікаві матеріали щодо 

тематики музею та інше [1]. 

Виходячи з цього, ми можемо говорити, що саме сайт музею і 

його зміст є в сучасному світі його візитівкою. Сайт повинен 

постійно оновлюватися, ті події, які відбуваються у музеї, мають 

транслюватись на сайті в реальному часі. Також використання 

інформаційних ресурсів краще групувати і супроводжувати певними 

статтями, цікавою інформацією, створювати своєрідний електронний 

каталог і головне розмістити віртуальну екскурсію своїм музеєм. 

Головна мета сайту - прагнення змусити користувача не 

обмежуватися одним його відвідуванням. У цьому відношенні сайти, 

які є дійсно повноцінними, володіють  ефектом постійної новизни. 

Вони є динамічні: змінюючи запит, користувач щоразу отримує 

новий результат, максимально задіяний такий потужний засіб, як 

інтерактивність. Проте, більшість музейних сайтів представляють 

собою короткий путівник музеєм, іноді доповнений новинами про 

поточні та майбутні виставки. При цьому, частіше за все, на сайті 

представлені історія музею, інформація для відвідувачів, постійна 

експозиція та виставки – рідше, освітні програми і наукова 

інформація – в поодиноких випадках. Українські музеї тільки 

починають використовувати такий новий сервіс на своїх сайтах – 

віртуальна екскурсія, як додатковий спосіб підвищити відвідування 

веб-сайту музею, запропонувавши користувачеві унікальну подорож, 

наприклад, екскурсію по фондах, освітні програми для школи тощо. 

Інтерес викликають проекти в Інтернеті: Museum on-line 

(www.museums–online.com) та Combis (www.combis.com), що дають 

можливість огляду широкої бази даних з високоякісними 

зображеннями шедеврів світових музеїв та приватних колекцій, а при 

необхідності, за окрему платню, замовити слайд або файл із 

зображенням, що сподобалось. 

Використання фантастичних можливостей і переваг цифрових 

об’єктів у музейній галузі має великі перспективи, зокрема 

сприятиме розвитку музейної комунікації, налагодженню змістовного 

діалогу між музеєм і суспільством. В Україні з метою розбудови 

музейної комунікації та активного обміну інформацією між музеями 

у 2004 р. громадська організація «Центр розвитку музейної справи» 

започаткувала низку важливих проектів, зокрема, з’явилось 
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спеціалізоване періодичне видання на музейну тематику «Музейний 

простір» [3]. Також на просторах українського інтернету є чимало 

ресурсів, які надають інформацію про віртуальні тури музеями нашої 

країни та за кордоном. Одним з найбільших таких порталів є 

http://museum-portal.com/, тут представлені практично усі віртуальні 

виставки музеїв України і світу. Цей портал був заснований ще у 

2005 році. Також цікавим ресурсом є http://uop.net.ua/virtualni-muzeji/  

, http://memorial.4uth.gov.ua/.  

На нашу думку такі тури відповідають критеріям 

інноваційності, оскільки вони є:  

-     Інтерактивними – глядач не пасивно спостерігає, а активно 

бере участь в турі; 

- Спостерігається ефект «присутності»; 

- Залучаються потенційні відвідувачі музею; 

- Відбувається реклама музею; 

- Позиціонується заклад як сучасний  музей. 

 Ще одним з інноваційних заходів, що може використовувати у 

своїй роботі музей, є мультимедійні засоби у побудові експозиції.   

Ця інновація покликана на виконання таких основних функцій, як: 

- Інтерактивність (дає свободу вибору відвідувачу); 

- Залучення відвідувача в активну участь у роботі виставки; 

- Проектування та подача різноманітних явищ, які складно 

практично показати у музеї чи у житті; 

- Орієнтування у власному просторі музею. 

На сучасному етапі розвитку існує велика різниця між музеями 

в різних містах України. Більшість музеїв можуть мати інтерактивні 

дошки та не використовувати їх максимально, а більш складні 

інноваційні технології не є у їх розпорядженні. На жаль, в Україні не 

існує співпраці, як в закордонних музеях, з різними технічними 

компаніями, що займаються впровадженням інноваційних технологій 

в музейну структуру [3].  

Найчастіше музеї використовують аудіо записи, інтерактивні 

дошки як додаток, а не частину експозиції. Окрім цього, на жаль 

більшість музеїв у своєму технічному розвитку знаходяться на рівні 

радянського музею і неохоче шукають можливості для покращення 

ситуації. Також досить часто використання мультимедійних засобів є 

занадто вузьким і однобоким. Наприклад, ті самі аудіо записи 

використовуються у природничих музеях для відтворення звуків 

тварин, що представлені в музеї, але насправді такі можливості є 

набагато більшими. На нашу думку, основна проблема полягає в 

тому, що відсутній в першу чергу творчий підхід до побудови 
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експозиції, зазвичай він є науковим, виваженим і правильним, але не 

сучасним. Мультимедійні комп’ютерні системи є достатньо 

різноманітними і це можуть бути, різноманітні інформаційні зони, 

інтерактивні кіоски та багато інших засобів, що є інтегрованими в 

музейну систему та дають можливість його відвідувачу повноцінно 

зануритись у музейний простір і стати його співтворцем та 

співучасником [2]. 

Інноваційні програми, які вводить музей у свою роботу, - це в 

першу чергу програми із залучення молодшого покоління 

відвідувачів. Адже саме робота з дітьми і є майбутнім музею. Якщо 

працівники підходять креативно і цікаво до цього, то результати є 

дійсно вражаючими. Серед інноваційних продуктів, які пропонують 

музеї України, відзначимо: 

- лекції вихідного дня; 

- квести для дітей; 

- святкування дня народження в музеї; 

- інтерактивні екскурсії по музею та багато інших. 

Таблиця 2 

Приклади впровадження музейних інновацій в Україні 

через призму комплексу маркетингу 
Компоненти 

комплексу 

маркетингу 

Приклади музейних інновацій 

Продуктова 

інновації 

Частина музеїв пропонує потужні освітні програми 

на літо, окремі музеї мають незвичну експозицію; 

окремі музеї запроваджують інноваційну тематику 

(музей ідей, музей сала, жіночий музей) 

Інновації місця Більшість музеїв розташовані в зоні гарної 

інфраструктуру 

Інновації промоції Проекти у соціальних мережах, ЗМІ,  

впровадження продуктових інновацій 

Інновації ціни Відсутня. Переважно  користуються стандартною 

схемою оплати послуг. 

Деякі музеї впроваджують форму оплати через 

смартфони  

Процесні інновації Музеї змінили свій підхід в організації надання 

певних послуг 

Кадрові інновації Оновлення кадрового потенціалу, через підбір 

кваліфікованих працівників з нестандартним 

мисленням 

Інновації 

середовища 

Урбанізація змінює міста як в контексті щільності 

населення, так і дизайну простору, інфраструктури 

Складено автором 
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На нашу думку, для  ефективного розвитку сучасних музеїв 

України мають враховуватись такі тенденції, які можна спостерігати у 

роботі світових музеїв, а саме: 

1. Інтегрувати музейні програми у сферу дозвілля сучасної 

людини; 

2. Популяризувати та зберегти самобутність культури 

місцевого рівня на тлі сучасної глобалізації та масової інформатизації, 

модернізації; 

3. Віртуалізація музею та представлення його на достойному, 

високому рівні користувачу мережі Інтернет, таким чином зміцнити 

зв'язок музею та глядацької аудиторії, для збільшення відвідувачів; 

4. Вихід на міжобласний та всеукраїнський рівень, з власної 

зони комфорту чи розташування музею; 

5. Розвиток музейної діяльності як туристичного об’єкта. 
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АРХІТЕКТУРНІ НОВАЦІЇ СУЧАСНОГО ОРНАМЕНТУ 

В АРХІТЕКТУРІ КРИМУ 

 

В дослідженні сучасної кримської архітектури особливе місце 

займає вивчення декору і зооорнаменту. Відомо, яка важлива роль 

відводилася декору в середньовічній архітектурі, яке значення він 

набував в особливо важливих будівлях – мечетях, який вплив чинив на 

глядача. Декор і орнамент в архітектурі виступає в єдності з об'ємно-

просторовою композицією будівлі. Стаючи елементом композиції, 

декор та орнамент вносить в неї свій власний масштаб, ритм, колорит. 

При проектуванні архітектурних будівель без попереднього 
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ознайомлення з традиційними місцевими прийомами, або при виборі 

чужих для історично сформованих на даній території мусульманських 

громадських будівель архітектурних форм інших країн Сходу 

допускаються грубі помилки, які призводять до переривання лінії 

спадкоємності архітектури краю, до порушення єдиної системи 

«Кримське мусульманське зодчество». Особливо неприпустимо 

здійснювати такі експерименти при реконструкції пам'яток 

архітектури. Наприклад, при відновленні зовнішньої аркади мечеті 

Муфті-Джамі в Феодосії в 1996-1998 рр. не був врахований історично 

сформований стрілчастий профіль арок, що спираються на 

восьмигранні або круглі колони. Замість цього дана аркада складається 

з напівциркульних арок і колон, форма яких запозичена з архітектури 

кінця XIX - поч. XX ст.  При проектуванні мечетей, беручи до уваги 

те, що історично відбулася зміна прийомів, головна увага приділяється 

таким прийомам: 

1. Тектонічні прийоми, які застосовуються в сучасних 

кримських мечетях: прийом ступеневого зрізу кутів зовнішнього 

кубічного обсягу при переході до куполу; застосування підкупольного 

барабана на кубічній підставі; прийом перекриття вхідного отвору 

коробовою «мусульманською» перемичкою; прийом поєднання на 

фасадах стрілчастих віконних прорізів з прямокутними; прийом 

поєднання коловидних віконних прорізів з прямокутними; прийом 

поєднання круглих вікон зі стрілчастими на одному фасаді; 

застосування прямокутних віконних прорізів; застосування арок 

стрілчастої конфігурації на колонах в побудові внутрішнього 

простору; застосування стрілчастої аркади на квадратних в плані 

стовпах в інтер'єрах будівель; прийом надання квадратним в плані 

стовпам восьмигранної форми за допомогою зрізу граней; прийом 

виносу стрілчастої аркади на колонах на головний фасад; прийом 

поєднання сферичних вітрил і напівсферичного куполу у вирішенні 

внутрішнього простору будівель; застосування чотирискатної покрівлі; 

застосування шатрового черепичного покриття; застосування 

купольного покриття; застосування ілюзорної тектоніки - дворядність 

вікон в односвітному просторі. 

2. Тектонічні прийоми, як правило, пов'язані з наступними 

прийомами гармонізації: прийом дзеркальної симетрії; прийом 

метричного членування фасадів; прийом ритмічних відносин в обсягах 

форм; прийом контрасту в поєднанні вертикальних і горизонтальних 

форм; застосування контрасту вертикалі і компактного обсягу. 

3. Декоративно-пластичні прийоми, які використовують: 

застосування сталактитів в склепіннях міхрабів; прийом виносу 
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міхрабів на площину головного фасаду; прийом декорування капітелей 

і баз колон сталактитами; застосування тричетвертних колон в нішах 

порталів і міхрабів; прийом обрамлення вікон западаючими лиштвами; 

застосування рослинного різьблення в капітелях колон; застосування 

вітражних вікон; застосування поліхромного розпису на фасадах і в 

інтер'єрах будівель. 

В цілому загальний вид сучасних кримських мечетей може бути 

різним - вони можуть бути як купольними, так і базилікальними, 

можуть мати зовнішню аркаду або обходитися без неї, внутрішній 

простір може ділитися арками на колонах або залишатися 

безстовпним. Але при цьому наявність наступних прийомів 

архітектурної композиції повинна бути обов'язковою: застосування 

черепичної покрівлі або напівсферичного куполу, стовпів квадратної 

або восьмигранної форми, колон круглого або восьмикутного 

перетину бажано зі сталактитовими базами і капітелями, стрілчастої 

форми арок як у внутрішньому просторі, так і в зовнішніх галереях, 

застосування вітражних вікон і поліхромного розпису на фасадах і в 

інтер'єрах будівель. 

Сучасний живопис не відокремлює форм і ліній від фарб, як в 

музиці мелодія не відділяється від гармонії, як не розділені форма і 

фарба в природі ... Пляма Моне, Дегаза, Цорна, Бенара є одночасно і 

форма, і колір, і світло» [3, c.126]. 

Великого поширення набули стилізовані зооморфні зображення, 

серед яких домінуючою стала символіка, пов'язана зі зміями, 

небесними світилами. Простежувалася спроба за допомогою 

чергування зображень відтворити певний хід подій в їх послідовності. 

Зооморфний геометричний орнамент (наприклад, «оленячі 

роги»), як правило, розмішується у верхньому або нижньому ярусі 

вишитої композиції, що відповідає символіці цього мотиву, яку 

асоціюють з потойбічним світом, небом і сонцем, що знаходиться в 

небесному і підземному світах. Тобто, композицію з таким 

орнаментом можна тлумачити як зображення трьох рівнів Всесвіту, 

міф про подорож сонця в підземний світ, захист від потойбічних сил. 

Чорний або червоний колір цих орнаментів також є атрибутом вогню, 

потойбічного світу, сонця і Підземного бога. 

Зооорнамент у сучасному модерному мистецтві Криму – це 

дійсність, поняття у вигляді узагальнень, які відволікаються від 

конкретно індивідуальних особливостей предметів. 

Зоосвіт живе своїм життям. Взявши за основу етюди з натури, в 

подальшому архітектори і художники не обмежувалися його 

конкретними відтвореннями. 
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Крим багатоликий, безкрайньо різноманітні й художньо-

стильові прийоми живопису. 

Мистецтво - вираз душі художника. 

Символіко-зооморфний фриз є носієм інформації в знаковій 

формі, більш відповідній для демонстрації вищих духовних сутностей, 

ніж сюжетні зображення нижнього ярусу стін веж. 

Яскраво кількісна перевага залишається за абстрактно-

геометричними мотивами, не зооморфними. 

Чітка геометризація орнаментів більше наштовхує на пошуки 

символіки, ніж декоративності. Геометричний орнамент – орнамент 

космогонічний, красномовний вже своєю тисячолітньою давністю, 

навіть якщо значення його знаків забулося, або пристосоване для нової 

ідеології. 

Дослідження орнаментального мистецтва як феномена 

художньої культури поставило низку комплексних завдань, які були 

сформовані не тільки навколо феномена орнаменту, його структурних 

особливостей, його семантично-символічного значення як прояви 

художньої діяльності людини в безлічі цінностей культури. Важливим 

було збагатити дослідження яскравим і самобутнім матеріальним 

прикладом орнаментального прояву в такому вигляді образотворчого 

або декоративного мистецтва художньої культури, який би міг краще 

передати багатовікову традиційність, притаманну орнаменту. Постало 

завдання вибрати таке мистецтво, якому були б притаманні чітко 

окреслені форми і закономірності будови, які відображали б 

світоглядну культуру, традиції і вірування, продовжуючи відігравати 

важливу роль в сучасному художньому надбанні. 

Народна архітектура і зовні, і всередині підкорює багатством 

орнаментального різьблення, розпису, пластикою великих форм і 

обсягів. 

Всі регіони відрізняються один від одного історичними, 

природними умовами: клімат, тектоніка навколишнього середовища, 

рослинний і тваринний світ – все це впливає на образне мислення 

людини, відбиваючись у створених нею художніх пошуках. Людина 

споконвіку відтворює світ, який її оточує, намагається 

вдосконалюватися шляхом визначення цього світу, його характерних 

ознак і властивостей. Таким чином, вона вивчає себе, знаходить своє 

місце в світі. Мистецтво – діалог людини зі світом, із всесвітом. Як і 

інші види декоративно-прикладного мистецтва, орнаментальні мотиви 

переймають характеристики регіону. 

Історично склалося так, що мистецтво і релігія в процесі свого 

становлення і подальшого розвитку тісно переплетені між собою. 
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Такими символами здавна вважали символ каменю, тварини і кола. Ці 

символи дуже часто зустрічаються в орнаментальних мотивах 

(особливу увагу можна звернути на «тваринний стиль» і на 

«кельтський, варварський стиль»). Символ кола з'являється в 

первісному віруванні Сонця і продовжує існувати в сучасних релігіях, 

в міфах або сновидіннях, в зображеннях мандали, що малюють 

тибетські монахи, в грандіозних планах міст або в сферичних 

уявленнях стародавніх астрономів, він завжди вказує на єдність в 

своєму роді і найважливіший аспект життя – його сонячну цілісність. 

Встановлено, що цивілізації стародавнього світу мають 

статичний символічний контекст часу, що органічно пов'язаний з 

циклічним характером останнього. Тобто культура має форму 

сакральної парадигми, звернення або повернення до якої очищає 

профанний час повсякденного буття. Крім цього, сакральність 

тимчасового розуміння веде до припущення існування надзвичайно 

глибоких і візуально невловимих вузлів існуючого, в яких відбувається 

коливання тонких матерій з чітким цитуванням традиційних моментів, 

які були активними і вагомими в таких же вузлах буденності, але в 

інші часові моменти. Про це свідчать повернення до розуміння 

окремих знаків і символів, значення яких були втрачені з періодом 

часу. Також є моменти збіжності у використанні окремого знаку або 

символу в різних знакових системах та ієрархіях, що є із самого 

початку незалежними один від одного. 

Наприклад, символічність використання орнаментів в 

архітектурі, коли людина вкладала сакральний сенс в обробку житла і 

культових споруд, використовуючи орнамент, який виступав 

невід'ємною частиною, окремою рисою даної елементної частини. При 

цьому символи не заважають і навіть не впливають на архітектурні та 

утилітарні реальності цієї будови; вона посилює своє значення, 

ідентифікує себе з внутрішньої сторони. 

Розглядаючи поточний момент використання орнаменту як 

частини графічного або архітектурного дизайну, хотілося звернути 

увагу на те, що вони виражають естетичні утилітарні якості, мають 

інтуїтивні, емоційні, чуттєві, інтелектуальні канали впливу на 

спостерігача (споживача). Нові орнаментальні моделі в процесі 

розробки проектуються переважно на інтуїтивних засадах за 

допомогою різних засобів формування і художньої виразності 

професійно підготовленими фахівцями. У зв'язку із залученням до 

процесу проектування знаків і орнаментів комп'ютерних технологій, 

що дозволяють видавати практично необмежену кількість проекційних 

пропозицій по традиційних вимогах «інтуїтивного» методу, 
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надзвичайно важливою є проблема формоутворення знаково-

символьних образів за науково обґрунтованою мотивацією. 

Взаємодія природних і штучних типів знаків в поєднанні з 

використанням традиційно символічних квітів і образотворчих форм 

призводить до існування і продовження розвитку мистецтва 

орнаменту. Певний порядок, який від становлення закладений в ньому, 

що апріорі «система елементів, які по своїй суті створюють ті 

необхідні коди, які будучи пов'язані між собою глибинними нитками», 

створюють контекстуально-символічну мову культури [3, с.6]». Як 

пише М. Фуко, основні базові коди будь-якої культури, що керуючть її 

мовою, її схемами сприйняття, її формами вираження і відтворення, її 

цінностями, ієрархією її практик, відразу визначають для кожної 

людини емпіричні порядки, з якими вона буде мати справу і в яких 

повинна орієнтуватися. 

Справедливо, що деякі орнаментальні форми і їх значення вже 

втратили сенс і тлумачення з плином історії, але плинність часу, його 

мінливість і нескінченність метаморфічної його природи не залишає 

сумнівів в подальшому виявленні та знаходженні нових тем і мотивів 

орнаментального мистецтва. Хоча ймовірність того, що це буде тільки 

згаданий знову мотив, а не вигаданий спочатку, теж є. Виявлення 

аналогічності та збігів в ході аналізу природи символічності 

зоорнаменту говорить лише про те, що «аналогія є не стільки логічним 

поняттям, скільки таємною єдністю, тобто продовженням первісної, 

анімістичної думки» [2, с.15]. У цій єдності, суміжності і перетинах 

різних культур і традицій ми існуємо зараз, тому поширеним є явище 

некоректного використання різних знаків, що мають різну сенсорику 

при різних культурних і традиційних нашаруваннях знання. 

Оцінювати орнаментальні мотиви необхідно обережно і з 

урахуванням етнокультурного контексту, зокрема, при вирішенні 

питання про справжню природу так званих геометричних мотивів. 

Вони можуть виявитися візерунками, хоча і виникли на реалістичній 

основі, але представлені в формах, далеких від дійсності, щоб бути 

абстрактними, зобов'язаними своєю появою творчій уяві виконавців. 

Це слід мати на увазі, оскільки поняття «геометричний» може не 

збігатися з поняттям «абстрактний». 

Тривала практика первісної людини в передачі засобами 

мистецтва реалістичних або стилізованих зображень 

супроводжувалася в той же час виконанням чисто геометричних 

знаків, за допомогою яких вона умовно відтворювала деталі тіла 

тварин або людини. Так виникла серія бордюрів різних геометричних 

фігур (косі штрихи, шеврони, дуги та ін.). Кожна з них міцно 
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асоціювалася з образом тої чи іншої тварини і могла замінити собою 

ціле зображення і називатися її ім'ям, але, цілком ймовірно, що вже в 

палеоліті такі фігури, особливо в тих випадках, коли їх зображували 

окремо від тварин, могли отримувати і значення зооорнаменту, вже 

цілком семантизованого. 

Обидва процеси - перетворення частин тіла або покриву тварин 

в самостійні бордюри, що складаються з геометричних фігур, і викори-

стання орнаментальних мотивів для позначення деталей тіла тварин - 

свідчать про те, що в мистецтві первісної людини і окремих представ-

ників сучасних мисливських народів не було ще чіткого розмежування 

між конкретною і абстрактною формами, між реалістичним і геомет-

ричним. Деякі явища дійсності зображуються за допомогою абстрак-

тних геометричних фігур, а останні можуть бути наповнені цілком 

конкретним змістом, в залежності від того, до чого вони додаються. 

До іншої групи належать подібні орнаментам знаки, що 

зображують в умовній формі самих тварин або їх сліди, явища 

природи, предмети матеріальної культури, зв'язку спорідненості та 

інше. Всі ці фігури, які повторюються по декілька разів, можна легко 

визнати геометричним орнаментом, оскільки в них важко, а іноді 

просто неможливо виділити зв'язок з тими чи іншими предметами і 

явищами дійсності, що оточує людину. Іноді розумінню таких фігур 

сприяють інші зображення, що входять в даний комплекс, в інших 

випадках пояснення знаків і фігур дають самі їх виконавці. До 

особливої групи знаків, подібних геометричних орнаментів, але тих, 

що не належать до них насправді, відносять більш-менш правильно 

розташовані насічки і карби на руківниках ножів, палицях, голках і 

інших предметах, які робляться з практичною метою – міцно утримати 

предмет в руках. 

Зооорнамент бачився явищем цілком незалежним від форми і 

структури предмета, на який його нанесено. Але таке уявлення про 

незалежність орнаменту від функцій речей іноді підкреслювалося 

дещо перебільшено, адже форми предметів (або об'єктів) обов'язково 

були і функціонально обумовленими і визначали структуру, 

конструкцію, взаємне розташування і конфігурацію орнаментальних 

полів. У свою чергу, з огляду на часту в первісній свідомості оцінку 

зооорнаменту як магічного засобу, вкінці доводиться відзначати прямі 

паралелі між функціональними особливостями об'єкта і певними 

системами або групами орнаментальних знаків. Це створює посилання 

для певної, хоча і обмеженої, детермінованості орнаменту, де особливо 

важливим є саме вироблення якихось засобів для визначення ступеня 

цієї детермінованості і фіксації її змін в просторі і часі. 
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Окремо необхідно звернутися до одного характерного для 

української вишивки на одязі явища, а саме: зооморфного осмислення 

великої кількості геометричних мотивів. Номінативний аспект 

побутування зооорнаментів, в загальному, досить умовний, оскільки 

назви менш стійкі за зображення і з часом змінюються відповідно до 

естетичних смаків і світоглядних уявлень. Втім, можна виділити певну 

групу геометричних малюнків, які майже завжди називаються «оленячі 

роги» або «баранячі роги» і віддалено нагадують дуже стилізовані 

зображення оленячої голови. Ці зображення ми можемо віднести до 

сильно стилізованих зооморфних, а їх символіку визначити як 

позначення «верхнього неба», або ж просто неба, як символу 

потойбічного. Інші назви геометричних мотивів, пов'язані з тваринним 

світом, швидше за все, відповідають тим асоціаціям, які виникали в їх 

авторів з навколишнім середовищем. Так, в колекції фрагментів 

вишивок з фондів зустрічаються геометричні орнаменти меандрового 

малюнку з назвами, наприклад, «орлиці», «черепахи» та інші. 
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Микола Федюк народився в селі Голубиця (зараз Бродівський 

район Львівської області) 26 лютого 1885 року. Писав пейзажі, 

портрети та дереворити. Автор друкованих праць на мистецькі теми. 

Митець отримав початкову освіту в Бродівській (1896 - 1903) і у 

Львівській (1903 - 1907) гімназіях. З 1907 - 1908 років відвідував 

заняття на юридичному факультеті Львівського університету [5]. 

За підтримки митрополита Андрея Шептицького майбутній 

художник отримав можливість навчатись у Краківській академії 

мистецтв у школі Дембіцького (1910 - 1911) і у школі Мегоффера 

(1912 - 1914) [3, c.314] 

Восени 1911 року з дозволу і при безпосередній фінансовій 

підтримці митрополита їде до Мюнхенської академії мистецтв, однієї з 

найпрестижніших  та найстаріших художніх шкіл Німеччини. 

Микола Федюк протягом свого навчання в академії мав на меті 

оволодіти всіма таємницями образотворчого мистецтва, 

самовдосконалитись, покращувати техніку рисунку, під час навчання 

досягнути усіх тонкощів професійності. Про це свідчить листування із 

Шептицьким, в якому художник звітувався про перебіг навчання в  

академії [6]. 

Під час навчання у Краківській академії мистецтв (1913 - 1914) 

Микола Федюк спільно з Михайлом Осінчуком в Національному музеї 

у Львові взяли на себе обов'язок фотофіксацій, інвентаризацій та 

копіюванні давніх українських релігійних пам'яток, які були цінними, 

на їхню думку. Одна з причин ініціативи була зацікавленість 

художників сакральним мистецтвом [3, c.316]. 

Повернувшись в Україну, після завершення навчання в Європі, 

митець переїжджає до Галичини, де вчителює але і надалі був 

пов'язаний із музейною працею, а саме: участю у виставкових 

проектах, вивчення реставраційної справи та мистецтвознавчі роботи. 

Микола Федюк брав активну участь у житті музею. В 1919 році 

приєднався до виставки "Сучасного українського мистецтва" в 

приміщення Національного музею у Львові. Автор і куратор виставки 

Микола Голубець мав на меті відобразити історичну ретроспективу 

національного малярства, де поряд подати портрети, ікони та твори  на 

релігійну тематику відомих художників минулого та сучасних 

майстрів. На виставці Федюк представив чотири свої твори: 

"Кладовище в Ловрані", "Автопортрет", "Пані З." та "Син пані Р." [4].  

Деякий час, а саме з 1920 - 1930-тих рр. проживав у Бродах, де 

працював професором місцевої польськомовної державної гімназії ім. 
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Юзефа Коженьовського. Пізніше у Перемишлі працював професором 

латини у місцевій гімназії. 

У 1934 році переїхав до міста Винник, поблизу Львова, де 

винаймав помешкання на вулиці Новій (нині - вулиця Федюка). Маляр 

зобразив красу навколишньої природи  у творі "Пейзаж з Винників". 

З початком діяльності Асоціації Незалежних Українських 

Мистців - АНУМ був її учасником (1931 - 1939). Поринув у цікавий 

період мистецького життя Львова. Брав участь у виставках Асоціації 

(1932), як АНУМ-івець входив до складу виставкового комітету 

"Ретроспективної виставки українського мистецтва за останні ХХХ 

літ", яку за власні кошти влаштував Союз Прихильників Націона-

льного музею у Львові осінню 1935 року. У виставці взяли участь 76 

художників, які представили понад 200 експонатів. Виставка була 

ілюстрацією тридцятилітнього етапу розвитку установи, на експозиції 

були представлені роботи основних напрямків розвитку українського 

образотворчого мистецтва першої половини ХХ століття [1].  

Микола Федюк у 1920 році написав монографію про творчість 

Модеста Сосенка, яка не була опублікована. Пізніше надрукував 

статтю "До критиків слово про критику" у щорічному виданні "Звіт 

Національного музею у Львові" за 1935 рік, де проаналізував 

друковані видання, які були спрямованні на діяльність сучасних 

мистецьких угрупувань, в якій аргументовано захистив анумівців від 

нападків преси. 

У фонді Національного музею ім. Андрея Шептицького 

зберігається 40 творів митця: 27 одиниць – живопис, 10 – графіка, 

жодна робота не датована і не підписана.  

Приязні та теплі стосунки пов'язували Миколу Федюка з 

Ярославою Музикою, їхня дружба тривала багато років. Художниця 

після повернення із заслання створила два посмертних портрети митця 

і як близька до родини Федюків людина, залишила рукописні записи 

під назвою "Сильветка у тіні".  

Мудра і надзвичайно інтелігентна Музика добре знала його 

важкий характер, дала митцеві  характеристику: "Амбіції чи не йшли в 

парі з працею. Хотів створити щось велике, а не вмів працювати і не 

вмів собі сам створити дисципліни в праці" [2]. 

Також дружні стосунки пов'язували Миколу Федюка і Михайла 

Осінчука, які в один час вчились у Кракові та працювали в 

Національному музеї у Львові, а головне – мали спільні інтереси у 

вивчені давнього церковного мистецтва.  
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 Художник вміло у своїх пейзажах зіставляв нюанси колірних та 

тональних співвідношень, відображав настрій і підсилену чуттєвість в 

образотворчому відтворенні природи. 

 Стиль митця чітко продемонстрований у роботах "Портрет 

козака", "Портрет дівчини" та ін. Саме у цьому жанрі Микола Федюк 

використовує навики, здобуті під час дослідження та вивчення 

давнього іконопису: вміле оперування локальними плямами, чітка 

світлотінь, легка колірна розтяжка, промальовка окремих деталей і 

використання "пробілів" – особливості живописної манери, 

характерної для Федюка - портретиста. 

Графічний спадок художника чи не найповніше демонструє  

його фаховий вишкіл ("Ант і Теод", "Антоній і Феодосій", "Св. 

Онуфрій", графіка до поеми "Іван Вишенський" (1920- ті) та ін.). 

Він був одним із найбільш професійних вчителів (викладачів) у 

Державній українській гімназії (1923 – 1927), Львівському інституті 

прикладного та декоративного мистецтва (сьогодні Львівська 

національна академія мистецтв), де працював викладачем, а згодом 

завідувачем кафедри графіки. 

Микола Федюк помер 17 травня 1962 року у Винниках та 

похований на винниківському цвинтарі. 

У 1975 році, у Львівському музеї українського мистецтва, 

відбулась перша персональна виставка художника (посмертно). У 

липні 1979 р. пожежа на горищі у винниківському будинку зруйнувала 

увесь творчий спадок Федюка. Художник із повним правом посів 

визначне місце в історії українського мистецтва XX ст. [5]. 

19 листопада 2010 року у головному корпусі Національного 

музею у Львові ім. Андрея Шептицького, у залах українського 

мистецтва XIX–XX ст., відбулась виставка малярства Миколи Федюка. 

Уся експозиція, яка включала в себе 16 малярських робіт, склала 

ювілейну ретроспективу його творчості, приуроченої до 125-ї річниці 

від дня народження митця. 

У фондах Національного музею у Львові є півсотні малярських 

робіт Миколи Федюка, датованих 1910 – 1950-ми роками. Історико – 

краєзнавчий музей міста Винник має в своїй колекції графіку, 

дереворити та книги, автором яких є Микола Федюк. 
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Львівська національна академія мистецтв 

 

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ ЗАМОК ЯК УРБАНІСТИЧНИЙ 

ТУРИСТИЧНИЙ ОБЄКТ. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті звернено увагу  на необхідність вирішення  сучасних 

завдань щодо популяризації  історико–культурної пам’ятки, 

розглянено історію, сучасний стан та перспективи розвитку з 

врахуванням естетичних цінностей пам’ятки давньоруської 

архітектури, у сучасному соціокультурному просторі на прикладі 

Теребовлянського замку. Теребовля, одне з найдавніших міст на 

Галичині, його історичне коріння заглиблюється далеко в пласти 

історії. Теребовлянський замок – один з найяскравіших прикладів 

давньоруського оборонного будівництва, збережений до нашого часу, і 

має беззаперечну культурно - естетичну цінність та при фаховому 

підході беззаперечну туристичну привабливість.        

Враховуючи, що останніми роками зросла зацікавленість серед 

етнічних українців та українців, що проживають за межами нашої 

держави, інтересу  до своєї історії, культури, образотворчого 

мистецтва, архітектури, ми вирішили дослідити популярність та 

туристичну привабливість історико-архітектурних пам’яток західних 

регіонів України, а саме території, що колись належала Середньовічній 

Галичині. Зосередили свою увагу на Тернопільській області, яка є 

багата на пам’ятки мурованого оборонного будівництва доби 

Середньовіччя. 

У даній статті ми прагнемо дізнатися як використовуються 

художньо-естетичні цінності Середньовічної Галичини у сучасному 

https://zbruc.eu/taxonomy/term/4482
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соціокультурному просторі. Якими засобами і методами  користуються 

держава та територіальні громади для їх популяризації. Чи 

використовується метод візуалізації,   де і як.   

Особливе місце у історико-культурній спадщині Західної 

України займає Тернопільська область. Саме вона (після Львівської), 

посідає чільне місце за кількістю оборонної мурованої архітектури, 

ретельне дослідження якої було розпочато у другій половині ХІХ ст.  

Перші археологічні дослідження здійснив український археолог, 

директор музею НТШ Я. Пастернак [1]. Майже одночасно дослідник 

історичної топографії галицьких міст Л. Чачковський описав 

археологічні пам’ятки Теребовлі, зафіксував низку ознак, які вказують 

на замок як на княжу резиденцію [2]. Важливим у вивченні оборонних 

споруд Теребовлі були археологічні дослідження Б. Тимощука, 

проведені в 1984, 1986 роках на валах давньоруського городища.  

Як відомо, що наявність мурованих архітектурних споруд є 

вагомим свідченням культурного розвитку того чи іншого регіону. 

Першими мурованими спорудами були лише храми і князівські 

палати, на теренах Галичини вони з’являються досить рано: з кінця ІХ 

- початку Х ст., але, на жаль, переважна більшість храмів кінця ІХ-ХІІІ 

ст. втрачена для нас назавжди.  

           У XVIII ст. Теребовлянському замку ніякої уваги не 

приділялось. Його стіни і вежі під впливом природних чинників, а то і 

людської недбалості помалу руйнувались. Не проводилось жодної 

реставрація чи консервації, оскільки австрійському уряду історія замку 

була нецікава. Фортеця викликала інтерес лише у гостей міста, які з 

його мурів любувалися навколишніми краєвидами. Наприкінці 1920- 

початку 30-х рр. з ініціативи комісара міста Сильвестра Комісевича і 

бургомістра Казимира Міссони на замку були  проведено 

реставраційні роботи. [3]  

У другій половині XX ст. на Тернопільщині працюють лише 

археологічні експедиції Інституту українознавства (Львів), 

Тернопільського та Борщівського краєзнавчих музеїв. Найбільш 

активно досліджуються замки протягом першого десятиліття ХXI ст. 

Закони України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону 

археологічної спадщини» визначили інститут органів охорони 

культурної спадщини, підняли роль заповідників, виписали 

повноваження Інституту археології НАН України в системі охорони 

пам’яток. Це сприяло активізації археологічних досліджень загалом. У 

2005 році на базі існуючого Збаразького ДІАЗу постав національний 

заповідник «Замки Тернопілля», до складу якого ввійшло 12 найбільш 

збережених замків Тернопільщини. Цей період знаменується 
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охоронними археологічними дослідженнями структур Інституту 

археології, зокрема ДПОАСУ «Подільська археологія», Інституту 

«Укрзахідпроектреставрація», Інституту археології Львівського 

національного університету, а також Тернопільської обласної інспекції 

охорони пам’яток історії та культури, районних краєзнавчих музеїв. 

До найбільш досліджуваних у різні часи належить Теребовлянський 

замок.  

Теребовля вперше згадується в Іпатіївському літописі як 

столиця княжого уділу, що його Любецький з’їзд 1097 року визнав за 

Васильком Ростиславичем. Теребовлянський замок XIV-ХVII ст. 

розміщений у південній частині високого клиноподібного мису 

правого берега ріки Гнізни та лівого берега ріки Печинія (ур. Замкова 

Гора). Під час його будівництва був вибраний шар землі та 

материкової глини до рівня скельних порід і таким чином зруйнована 

частина розташованого на Замковій горі давньоруського городища, яке 

займало найвужчу частину мису і було захищене з напільної сторони 

рядами валів та ровів (чотири вали і п’ять ровів). За твердженням 

Тимощука будівництвом кам’яного замку XVII ст. була знівельована 

територія княжого двору, що разом з сакральною частиною і селищем-

супутником складав дитинець городища. Дослідження дали підстави 

для встановлення етапів спорудження укріплень [4]. Його висновки 

були підтримані І.Свєшніковим [5].  

Протягом 1996-1997 років проводились архітектурно-

археологічні дослідження оборонних споруд Теребовлі Інститутом 

«Укрзахідпроектреставрація» [6]. Вияснено етапи спорудження 

фортифікаційних споруд на території замку, культурний шар якого 

вважався втраченим внаслідок розчисток та будівельних робіт XV-

XVII ст. На основі матеріалів археологічних досліджень та архівних 

історичних документів вдалося окреслити етапи спорудження замку, 

які умовно поділяють на 4 етапи:  

• І етап ХІ-ХІІІ ст. Замок Князя Василька – Перший замок в 

Теребовлі було закладено в період князювання Василька 

Ростиславовича (1067(1064)-1124). Точна дата будівництва замку досі 

не визначена.  

• ІІ етап XIV-XV ст. Замок Казимира Великого, за наказом 

польського короля Казимира Великого у 1360 р. на місці зруйновано 

ще в ХІІІ ст. княжого замку зводять новий. Жодних історичних описів 

чи малюнків замку знайти не вдалось. 

• ІІІ етап XVI ст. Замок Андрея Тенчинського – внаслідок 

частих нападів татар Теребовлянський замок став непридатним для 

оборони. Тому, у 1534 р. краківський каштелян Андрей Тенчинський 
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власним коштом розпочав капітальний ремонт замкових стін та його 

внутрішніх споруд. Замок відновили протягом декількох місяців. 

• IV етап XVII ст. Замок Олександра Балабана – у 1631-32 рр. 

стараннями старости міста Олександра Балабана було споруджено 

новий замок. У плані замок має неправильну, видовжену форму 

п`ятикутника, що повторює конфігурацію гори. Він має три вежі, що 

сполучались високими стінами. Стіни і башти забезпечені бійницями 

для ведення вогню з гармат і ручної зброї. Залишки цього замку 

збереглись до сьогодні.  [7]  

Теребовлянський замок відноситься не тільки до історико-

архітектурних пам’яток, але і беззаперечно є носієм естетичної  

цінності та культурним надбанням Західного регіону України.  Це 

безумовно є свідченням досягнутого рівня культури суспільства і 

включення індивіда в предметні (матеріальні чи духовні) відносини і 

зв’язки, слугує стимулом у його життєдіяльності і орієнтиром у 

поведінці. В цінності зафіксоване життєво важливе і зорієнтоване на 

бажане, на світ, яким він має бути, і на людину, якою вона повинна 

стати. Залежно від змісту і характеру цінностей людина може 

відчувати піднесеність і окриленість, а може відчувати себе 

пригніченою і занепасти духом. Сфера цінностей створює особливу 

культурно історичну реальність. У цінностях бачать ціль і засоби  

культуротворчої діяльності людини, а в культурі – перетворення 

людиною себе і свого світу відповідно до певних цінностей. Цінності є 

ядром культури, квінтесенцією всього досягнутого у всіх сферах 

суспільної діяльності людини [8].    

Замок входить до національного заповідника «Замки 

Тернополя» і є беззаперечним носієм культурно-естетичних цінностей 

та унікальних традицій давньоруського мурованого будівництва, він є 

об’єктом зацікавленості насамперед для істориків та археологів. Але 

відомо, що  використання культурної спадщини та мистецтва в якості 

туристичних  об’єктів стало головним джерелом доходів для багатьох 

країн у всьому світі. Зокрема візуалізація сприяє поширенню та 

зацікавленню потенційних туристів цим об’єктом, а разом з ним 

регіоном в цілому. Це не лише створює нові робочі місця, але й має 

потенціал залучення додаткових доходів з-поза меж громади та 

стимулювання місцевої економіки. Існує багато умов та ресурсів, 

необхідних для успіху.    

Автентичність цього культурно-історичного місця є унікальною. 

Але туристи мають багатий вибір і користуються ним. Основною 

“принадою” для них є сама історична та культурна  спадщина. Існує 

низка чинників, які необхідно взяти до уваги для успішного 
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використання цього об’єкту для розвитку туризму.  Для створення та 

просування такого продукту культурної спадщини, як 

Теребовлянський замок, необхідно застосувати сучасні підходи 

менеджменту та маркетингу, один з яких – створення малих та 

середніх підприємств із виготовлення виробів народних промислів, що 

беруть за основу місцеву тематику, та прийомів маркетингу – створити 

бренд, провести маркетинг та прорекламувати місто, місця та події 

його культурної спадщини, а також супутні туристичні послуги, 

зокрема, й на міжнародному рівні [9].  

Відомий український архітектор Володимир Заболотний вважав 

«не отримавши нових функцій, не здобувши справжнього господаря і 

не включившись в активне громадське життя, (люди) приречені на 

моральний і фізичний занепад» [10].  

 Теребовлянський замок є об’єктом досліджень істориків та 

археологів, що активно працюють з другої половини ХХ ст, з 2008 

року входить до національного заповідника «Замки Тернополя». За  

ступенем збереженості замкові комплекси Західної України умовно 

поділяються на руїни, напівруїни та музеї. Теребовлянський замок 

можна віднести до другого типу що має переконливі шансами на 

відновлення. При бажанні та фаховому підході він може стати одним із 

провідних туристичних брендів Західної України. 
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Глушко М.,  

викладач кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ 

 

ЖУРНАЛ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»  

В СИСТЕМІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 

 

На початку ХХІ століття в українському суспільстві об’єктивно 

відчувається певний брак якісного мистецтвознавчого, теоретичного та 

методологічного супроводу сучасного мистецького процесу, адже 

бракує як самих видань, так і чітко визначених позицій. Більшість 

інформації в інших українських мистецьких журналах подається у 

форматі прес-релізів, загального огляду тих чи інших подій і явищ, 

тобто відсутня фахова аналітика, намагання вписати в контекст 

критичні зауваження. Це веде до того, що широке коло читачів не 

розуміє, як оцінювати те, що зараз відбувається в мистецькому світі. 

Пошук ефективного джерела отримання інформації триває протягом 

значного відрізку часу, тому одне із завдань редакції мистецького 

журналу – це емоційно зачепити потенційного читача, зацікавити 

інтелектуально та тематично. Сьогодні цей брак заповнює журнал 

«Образотворче мистецтво», простежуючи шлях якого, можна 

зрозуміти еволюцію суспільства, поглядів, побачити коливання 

невидимої генеральної лінії культури та мистецтва.  

Журнал «Образотворче мистецтво» є одним із найстаріших 

мистецьких журналів в Україні, заснований у 1935 році. За роки 

існування журнал зазнав чимало змін, змінюючи назви, обсяг, 

періодичність, творчі підходи. Трансформації, що торкалися як змісту, 

так і форми журналу, зумовлювались чітким усвідомленням змін в 

соціокультурному просторі країни.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Ще у 1970-му році голова правління Спілки художників СРСР 

Катерина Бєлашова, народний художник СРСР, переконливо 

ствердила, що проблеми, які хвилюють кожного, знайдуть своє 

відбиття на сторінках журналу, покликаного творчо і принципово 

гостро ставити і вирішувати їх [1, с. 3]. Головним у вирішенні 

важливих проблем була спроба створити інформаційно-аналітичне, 

інтерактивне поле для спілкування, що адекватно реагує на 

сьогодення, не пориваючи зв’язку з історією, оскільки спадкоємність – 

чи не найголовніша риса культури. 

Протягом усіх років існування, головним завданням журналу  

було узагальнення досвіду, набутого мистецтвом, вивчення кращих 

його надбань, висвітлення питання мистецтвознавчої критики, теорії 

мистецтва, питань, що мали у певний час особливе значення в зв’язку з 

боротьбою проти усталеного світогляду, що особливо гостро точився у 

сфері культури у різні періоди її розвитку. 

Члени редакції журналу під керівництвом академіка Олександра 

Феродука тривалий час виводять це видання зі стану відомчого в стан 

відкритої професійної платформи для представлення фахових, 

професійних матеріалів про мистецтво. Кожен номер журналу – це 

великий блок теоретичних фахових, аналітичних матеріалів, 

пов’язаних із мистецтвом, виявлення плюсів і мінусів з певним 

прогнозуванням на майбутнє. 

Про місце мистецьких журналів в культурному просторі країни 

загалом, та про роль журналу «Образотворче мистецтво», зокрема, 

висловлювались провідні вітчизняні мистецтвознавці. До прикладу, на 

презентації журналу «Образотворче мистецтво» (Львівська 

національна академія мистецтв, м. Львів, 2018 р.) доктор 

мистецтвознавства О. Голубець наголосив на відсутності у Львові, як в 

унікальному культурно-мистецькому осередку країни, мистецького 

видання, яке було б присвячене мистецтву. В межах України, 

стверджує О. Голубець, «це переважно журнали, які пропагують 

транснаціональний постмодерністичний керунок у мистецтві. В цілому 

це не має жодних вимірів, це те, що ми називаємо «постмодернізм» - 

мистецтвом може бути все і кожен може бути художником». 

Поза тим, як зазначає О. Голубець, «Образотворче мистецтво» 

це єдиний журнал в межах України, це певна субстанція, яка  існує та 

відстоює пріоритети та національні інтереси, своїми вчинками 

підтримує мистецький процес.  

Петро Кузенко, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

запевняє, що «Образотворче мистецтво», безумовно, є одним із 
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найавторитетніших мистецтвознавчих видань України з широким 

колом читачів. «На сторінках часопису фахову висвітлюється сучасний 

мистецький процес. Позитивно, що в «Образотворчому мистецтві» 

простежується чітка тенденція до зростання якості, змістовності, та 

інформаційної насиченості публікацій. Щодо перспектив розвитку 

часопису, то, на мою думку, варто поруч із актуальними проблемами 

сучасного українського образотворення більше уваги приділяти 

інноваційним процесам у західноєвропейську мистецтві» - зазначає 

П. Кузенко [2, с. 13]. 

Важливим та принциповим є те, що журнал «Образотворче 

мистецтво» належить до спектру елітарних видань. Якщо більшість 

мистецьких часописів часто орієнтовані на вузький спектр читачів, то 

журнал «Образотворче мистецтво», через поліфункціональне  жанрове 

поле, задовольняє у запитах більшу частину аудиторії. 

Позиція редакції журналу – безперервний пошук нових імен, 

представлення широкого діапазону аналітичних матеріалів про 

мистецькі події та явища,  критичне осмислення сучасних мистецьких 

практик.  

Сьогодні у редакції журналу помітне вміння бачити нове у 

бурхливому, строкатому, мінливому мистецькому житті сучасного 

періоду, здатність відрізнити його від старого, часом надто добре 

замаскованого під найновітніше.  

Незважаючи на те, що журнал належить Національній Спілці 

художників України, він не лобіює інтереси мистецьких інституцій, 

арт-дилерів, інших культурних діячів, а намагається подати досить 

широко інформацію про ті мистецькі процеси, які відбуваються, 

порушуючи певні дискусійні питання, редакція висвітлює різноманітні 

думки провідних фахівців. 

«Образотворче мистецтво» – журнал новаторський, гідний того 

часу, якому притаманна широта погляду на сучасне мистецьке життя, а 

різноманітні явища творчої діяльності розглядаються у ньому в 

зіставленні з проблематикою, яка хвилює прогресивних митців і 

теоретиків мистецтва. 

Загалом мистецькі часописи як невід’ємна частина культурно-

мистецького дискурсу неминуче впливають на формування 

мистецьких явищ, критичний дискурс про них. Такі часописи повинні 

репрезентувати головні складові мистецького процесу та 

віддзеркалювати загальні тенденції розвитку сучасної культури, адже 

їм належить важлива комунікативна роль між усіма явищами життя та 

їхньою рецепцією. Висвітлення особливостей діяльності мистецьких 
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часописів, проблема їх створення, функціонування та збереження 

потребує подальшого ґрунтовного  дослідження.  
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КРЕАТИВНІСТЬ, ОСВІТА, ПІДПРИЄМНИЦТВО:  

ШЛЯХИ ПОЄДНАННЯ 

 

Ефективність економіки ХХІ століття вимагає від кожної країни 

однозначного розуміння потреб, вимог та тенденцій ринку. 

Глобальний ринок щораз частіше диктує вимоги інноваційного, 

нестандартного підходу до ведення бізнесу, розвитку національної 

економіки, інтеграції між різними секторами економіки та іншими 

сферами суспільного життя. Пошуки інноваційних підходів та швидкої 

адаптації до змінного середовища потребують доброго розуміння 

ринкових процесів, що своєю чергою вимагає ґрунтовних досліджень. 

Дослідження ж нерозривні з освітнім процесом, його трансформацією, 

оскільки знання стають міцним фундаментом подальшої надбудови – 

наукової чи економічної. Таким чином, маємо потребу в нерозривній 

взаємодії освітнього та підприємницького секторів.  

Найновіші тенденції сучасного ринку Європи – розвиток 

креативних індустрій. Загалом креативні індустрії включають види 

економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої 

вартості та робочих місць через культурне та/або креативне 

вираження, а їх продукти є наслідком індивідуальної творчості, 

навичок і таланту [1]. Британський департамент культури, медіа та 

спорту визначає креативні індустрії як «такі індустрії, які походять з 

індивідуальної креативності, вміння і таланту, і які мають потенціал до 

багатства і створення робочих місць через генерування та 

використання інтелектуальної власності» [2].  
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ЮНЕСКО визначив креативні індустрії як індустрії, метою яких 

є «створення, виробництво і комерціалізація творчих (креативних) 

змістів, які є нематеріальними і культурними за своєю природою. Такі 

змісти зазвичай захищені правом інтелектуальної власності і вони 

можуть набрати форми продукту чи послуги» [3]. 

Загалом до сектору культурних індустрій включають такі групи: 

реклама, архітектура, художній та антикварний ринок, ремесла, 

дизайн, мода, виробництво кіно- та відеопродукції, програмування, в 

тому числі створення розважальних та інтерактивних програм і 

комп’ютерних ігор, музика, виконавське мистецтво, видавнича справа, 

теле-, радіо- та Інтернет- трансляції [4]. На рис. 1 зображено перелік 

видів діяльності, що входять до сфери охоплення культурними 

індустріями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Види діяльності, що належать до сфери креативних 

індустрій. Складено за: [5] 

Креативна економіка виходить за рамки традиційних 

мистецьких та культурних галузей, включає більшу кількість 

взаємопов’язаних видів діяльності та підгалузей. Потенціал  цього 

сектору визнається міжнародними організаціями (Рада Європи, різні 

організації системи ООН: ЮНЕСКО, ЮНКТАД, ПРООН), 

національними, регіональними та місцевими органами влади та 

установами у всьому світі. В Європейському Союзі культурні та 

Види діяльності  

аудіо-візуальна творчість (фільми, 

ТБ, радіо, нові медіа, музика) 

спорт; туризм 
 

книги і преса 

спадщина (музеї, бібліотеки, архіви 

та історичне середовище) 

перформативні мистецтва (театр, 

виконавське мистецтво і танець)  

 
візуальні мистецтва (галереї, 

архітектура, дизайн і ремесла) 
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креативні індустрії (ККІ) визнаються та інтегруються в державні 

документи та програми вже понад десять років. 1 У 2016 році 

Міністерство культури створило відділ проблем розвитку культурних і 

креативних індустрій. Нещодавнє заснування Українського фонду 

культури впроваджує нову конкурентну систему фінансування. 

Розвиток ККІ є одним із пріоритетних напрямків «Довгострокової 

національної стратегії розвитку культури до 2025 року». У 

Міністерстві культури України з 2017 року працює сектор розвитку 

креативних індустрій. [6, с.4] 

У дослідженні «Розвиток культурних і креативних індустрій в 

Україні», підготовленому за підтримки Програми ЄС та Східного 

партнерства «Культура і креативність» (опубліковане в грудні 2017 р.), 

наведено ключові умови розвитку сектору ККІ в Україні. У цьому 

переліку важливе місце займає «покращення навичок та освіти з 

креативного підприємництва» (табл.1). 

Таблиця 1 

Можливості та проблеми розвитку креативної підприємницької 

освіти в Україні 

М
о

ж
л

и
в
о

ст
і 

Виникнення низових відкритих 

платформ для сприяння 

неформальному навчанню та 

підвищенню кваліфікації 

Популяризація креативності 

та підприємництва в освітніх 

навчальних закладах відсутня 

 

З
ав

д
ан

н
я
 і п

р
о

б
л
ем

и
 

Вищі навчальні заклади, 

особливо бізнес-школи, 

пропонують програми з нових 

ККІ та їхнього управління 

Брак стратегічних та 

управлінських навичок серед 

фахівців ККІ у державному та 

неурядовому секторах, що 

перешкоджає їхньому органі-

заційному та бізнесовому 

розвитку 

Створення освітнього центру 

моди після успіху тижня моди 

Mercedes-Benz Kiev Fashion 

Days 

Складено за: [6, с. 6] 

Перші, доволі успішні, кроки в цьому напрямі вже зроблено: на 

оголощений Британською Радою в 2018 році конкурс «Creative Spark: 

програма підтримки підприємництва у системі освіти» відгукнулися 

університети різного спрямування в Країні та інших країнах Східного 

                                                 
1 Наприклад, Повідомлення про пропаганду культурних і креативних галузей 

для сприяння розвитку та покращення рівню працевлаштування в ЄС (2012 р.), 

Повідомлення про культурну спадщину (2014 р.) та Резолюція Європейського 

Парламенту щодо послідовної політики ЄС щодо культурних та креативних 

індустрій (2016 р.).  
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партнерства. І переможцями в Україні було обрано 8 проектів-

партнерств українських та британських освітніх закладів.  

Партнерський Фонд Creative Spark підтримує реалізацію 

заходів, що мають на меті розвиток підприємницької освіти у семи 

країнах-учасницях завдяки співпраці з Великою Британією. Такі 

спільні проекти мають на меті сприяння підвищенню 

працевлаштування випускників за рахунок зміцнення креативних 

індустрій згідно основних напрямів роботи [7]:  

- Розвиток підприємницьких навичок у студентів та креативних 

підприємців-початківців; 

- Підтримка заснування нового бізнесу та інкубації; 

- Обмін знаннями.  

Одним переможців був проект «Lviv Design Partnership 

(Львівське дизайнерське партнерство)» від Львівської національної 

академії мистецтв, агенції економічного розвитку PPV Knowledge 

Networks та Університету м.Кардіф (Уельс, Велика Британія) Cardiff 

School of Arts and Design). Ініціаторами та виконавцями проекту в 

ЛНАМ виступили кафедра графічного дизайну та кафедра 

менеджменту мистецтва. На їх базі розростатиметься як проект, так і 

розвиток Львівського дизайнерського партнерства загалом. 

Метою проекту є розвиток Львова як впізнаваного у світі центру 

дизайну. Зокрема, заплановано (а) створення потужних освітніх 

програм з дизайну спільно з компаніями, які активно користуються 

дизайнерськими послугами Львова; (б) формування різнопланової 

бізнес-екосистеми дизайнерсько-підприємницької співпраці, з різними 

локаціями, креативними центрами, програмами інкубації та 

акселерації, підприємництва; (в) налагодження тісних зв’язків з 

міжнародним середовищем дизайну, активно обмінюючись вміннями, 

ідеями та бізнесом.   

Досвід роботи університету м Кардіф (партнера ЛНАМ) в галузі 

мистецтва та культури (різноплановий практичний досвід у сфері 

мистецтва та дизайну, впроваджені ініціативи в галузі підприємництва 

та відповідне навчання підприємницьким навичкам студентів-митців) 

дасть змогу розширити сфери міжнародної співпраці та впровадити 

найновіші освітні розробки в систему навчання ЛНАМ та згодом – 

інших ЗВО Львова. Досвід впровадження CSAD програми Enterprise 

Education (Підприємницька освіта) є корисним та придатним для 

адаптації в українських реаліях з максимальним збільшенням 

можливостей залучення студентів до підприємницької діяльності в 

межах навчального плану (переваги корпоративної освіти як засобу 
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опанування навичками, необхідними для створення власного 

бізнесу/стартапу).  

Партнерський Фонд Creative Spark відкриває перед ЛНАМ 

перспективи освоїти найкращу практику та інтегрувати її у свою 

стратегію розвитку. Заходи, передбачені в проекті, допоможуть ЛНАМ 

розробити новий підхід до процесу навчання, роблячи акцент на 

розвиток навичок підприємництва у студентів.  

Заходи, передбачені в межах проекту «Lviv Design Partnership» 

програми Британської Ради «Creative Spark», наведені в табл. 2.   

Таблиця 2 

Перспективи співпраці ЛНАМ і Cardiff School of Arts and Design  

в межах проекту «Lviv Design Partnership» 

 Ключові елементи  

1. Удосконалення освітніх програм із доповненням їх 

модулями/курсами з розвитку підприємницьких навичок 

(прив’язка програм до реальних потреб ринку) 

2.  Широка взаємодія з іншими стейкхолдерами (ВНЗ, бізнес, 

представники неприбуткового сектору, влада) – спільні зустрічі, 

дискусії, семінари, робочі групи тощо 

 Заходи в ЛНАМ 

3. Розвиток програми акселерації (інкубатора) ЛНАМ  в співпраці з 

CSAD, власна мережа випускників і залучення наставників 

(менторів) з галузі 

4. Проведення хакатонів, пітчингу, відкритих лекцій з формування 

підприємницьких навичок 

5. Створення Креативного хабу як платформи взаємодії між середо-

вищем митців, дизайнерів, бізнесу, широких суспільних груп 

 Інтеграційний напрям 

6. Освітні, інкубаційні програми, креативний хаб, мережеві заходи тощо 

7. Розвиток Магістерської дослідницької програми в ЛНАМ, центру для 

дослідницько-навчального обміну. Розвиток необхідних компетенцій 

студентів, інструментарію «підприємництво/навчання» 

Складено автором 

 

Таким чином, впровадження проекту з розвитку 

підприємницької освіти в Львівській національній академії 

мистецтв дасть змогу започаткувати тіснішу взаємодію таких 

ключових векторів розвитку суспільства, як освіта, культура, 

підприємництво, а результати сприятимуть формуванню 

потужного сектору креативних індустрій у Львові.  
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ГО «Центр суспільних інновацій» 

Місія та основні цілі організації 

Наша місія – розвиток соціального, економічного та суспільного 
потенціалу через реалізацію навчальних ініціатив і новітніх освітніх 
методик.   
Наша діяльність направлена на всебічний інноваційний розвиток 
суспільства, який реалізуємо, здійснюючи діяльність в таких 
сферах, як економіка, освіта, культура, наука, екологія. 

Історія організації 

«Центр суспільних інновацій» був створений у 2013 році для 
реалізації інноваційних проектів в сфері економіки, культури, 
освіти, екології та активізації громадянського суспільства.   
Ініціативна група експертів в кількох галузях об’єдналися для 
спільної роботи та втілення суспільно важливих ідей.  

Проекти 

1) Міжнародний пленер «Екологія, економіка, культура: 
взаємовпливи» (проект «Етнодизайн в сучасному текстилі») у 
межах Міжнародного проекту «Екологічний ракурс» (2014 р.) 
2) Міжнародний семінар-практикум «Економіка в культурі – 
культура в економіці» (2013 р., 2015 р., 2016 р.)  
3) Українсько-польський фотопроект «Альбом з давніх часів» 
(2015-2016 рр.) 
4) 2015 - 2016 рр. - соціальний проект «Соціалізація підлітків-
сиріт» з вихованцями інтернатів Львівської області. 
5) Заходи та акції з розвитку місцевого самоврядування, 
громадянського суспільства та громад області: зокрема, 
«Електронна черга в садочках», «Електронне врядування в 

держустановах», «Успішна громада – це ми». 
6) Двічі на рік – міжнародна конференція (травень, листопад) з 
виданням збірника доповідей  
7) 2016 р. – проект активізації діяльності громад у Львівській обл. 
8) листопад–грудень 2017 р. – експертна участь в проекті «Дні 
культури для керівників народних домів і бібліотек Львівщини» 
9) травень-червень 2018 р. – мистецький проект  «Пробудження» 
(м. Винники)  
10) освітній форум «Твори» (червень 2018) та «InEd» (листопад 
2018) - співорганзатори 

Нас можна знайти  

https://www.facebook.com/socialinnovation.org 
http://www.socialinnovation.org.ua/ 
csi.lviv.ukraine@gmail.com  

 

ТВОРИМО СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ! 

mailto:csi.lviv.ukraine@gmail.com
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Кафедра менеджменту мистецтва  

Львівської національної академії мистецтв 

 

 цікаві сучасні предмети (частина – англійською мовою)  
- управління культурними проектами 

- креативні індустрії 
- PR та реклама в мистецтві 

- експертиза творів мистецтва  

- закордонний досвід культурної діяльності 
- філософія мистецтва 

  
 прогресивні висококваліфіковані викладачі та тренери 

- учасники міжнародних програм, проектів 
- лауреати Шевченківських премій 

- всесвітньо відомі митці 

  
 100% затребуваність на ринку, перспективна професія 

випускника 
- куратори виставок, культурних проектів 

- керівники художніх шкіл, народних домів, театрів, дизайн студій 
- менеджери фестивалів, Днів моди, мистецьких просторів 

 
 стажування за кордоном 

- Німеччина  - Польща - Британія (Уельс)  

- Мексика  - Грузія 
 

 успішні випускники  
- директор Львівського палацу мистецтв  

- художній керівник народного дому 
- власник дизайн студії Frandgulo 

- президентські стипендіати 
  

 майстер-класи та міжнародні проекти  

… і багато цікавого, корисного, неординарного… ))) 

 

https://www.facebook.com/groups/dep.artsmanagement 
 

e-mail: management@lnam.edu.ua 

https://www.facebook.com/groups/dep.artsmanagement
mailto:management@lnam.edu.ua
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Видання публікується в межах 
проекту «Lviv Design 

Partnership» 
 

Львівської національної 
академія мистецтв, PPV 
Knowledge Network Ltd. (Львів) 
та Cardiff Metropolitan 
University (Кардіф, Уельс) 

 

Creative Spark: програма підтримки підприємництва у 

системі освіти 

 

Creative Spark – п'ятирічна ініціатива, спрямована на підтримку 
міжнародних університетських та інституційних партнерств для 
розвитку підприємницьких навичок та креативної економіки у 
семи країнах: Україні, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, 
Азербайджані, Вірменії, Грузії, за підтримки Великої Британії. 
 

З метою підтримки реформи вищої освіти та зниження рівня 
безробіття у семи країнах, де реалізується програма Creative 
Spark, ми звернемося до досвіду Великої Британії у галузі 
підприємницької освіти. Очікується, що у перший рік програми до 
Creative Spark долучаться більше 10 000 студентів та 
підприємців-початківців.  

ТРИ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ CREATIVE SPARK: 

1. Розвиток партнерських відносин між університетами та 
інституціями сектору креативних індустрій у Великій 
Британії та країнах-учасницях Creative Spark з метою 
підтримки підприємницької освіти та створення центрів 
підтримки підприємництва. 

2. Проведення тренінгів та активностей з розвитку 
підприємницьких навичок у студентів та креативних 
підприємців, починаючи від пітчингу ідей та 
започаткування бізнесу, до захисту інтелектуальної 
власності та запровадження кредитних ліній. 

3. Запуск digital-програм для вивчення англійської мови, 
включаючи навчальні платформи та масові відкриті онлайн-
курси (MOOCs) англійської мови для підприємництва. 
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