
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ





ДИТЯЧА СУБКУЛЬТУРА  
В УКРАЇНІ:

ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ
(КУЛЬТУРоЛогІЧНИй КоНТеКСТ)

монографія

Інститут культурології 
НАМ України 
Київ — 2018



УДК 316.723 – 053.5/.6(477)
Д49

Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту культурології

Національної академії мистецтв України
(протокол № 6 від 21.06.2018 р.)

Виконано в межах фундаментального дослідження
Інституту культурології НАМ України

за темою: «Традиційна дитяча субкультура України:  
соціокультурний потенціал»

Науковий керівник:
доктор культурології, професор

С. М. Волков

Рецензенти:

В. М. Шейко 
доктор історичних наук, професор, ректор,  

заслужений діяч мистецтв України,  
дійсний член Національної академії мистецтв України

П. Е. Герчанівcька
доктор культурології, професор

Дитяча субкультура в Україні: традиції та сучасність (культуроло-
гічний контекст): монографія / С. М. Волков, Т. І. Гаєвська, Я. М. Левчук та 
ін. — К.: Інститут культурології НАМ України, 2018. — 576 с, іл.— Інфор-
мація про авторів.

ISBN 978-966-2241-47-1

У монографії представлено наукові і практичні здобутки науковців, ви-
кладачів та практиків щодо системного підходу вивчення традиційної і су-
часної субкультури дитинства. Окреслено концептуально-методологічні 
засади системних досліджень, аксіологічні та праксеологічні аспекти ста-
новлення особистості сучасної дитини в Україні.

Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковців, виклада-
чів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

УДК 316.723 - 053.5/.6(477)

© Інститут культурології НАМ України, 2018  
© Ю. П. Богуцький, передмова, 2018
© Автори статей, 2018

Д49

ISBN 978-966-2241-47-1



5  ■

ЗМІСТ

Передмова. Слово до читача
(Богуцький Ю. П.) 7
Вступ 13

РОЗДІЛ 1
Концептуально-методологічні основи дослідженя 
традиційної дитячої субкультури 17
1.1. Дитяча субкультура: традиції в модусах сучасності

(Волков С. М.) 19
1.2. Концепції феномену дитинства у культурологічному 

дискурсі (Гаєвська Т. І.) 53
1.3. Традиційна українська дитяча субкультура: 

вітчизняні дослідження у світовому контексті 
(Левчук Я. М.) 87

1.4. Дитинство як соціальний феномен глобальної 
культурної єдності: проблема ідентифікації практик 
соціалізації дітей (Судакова В. М.) 115

1.5. Дитинство як terra incognita соціокультурного аналізу 
(Шевченко С. Л.) 155

1.6. Міфічні корені та семантика образів народних 
дитячих казок (Причепій Є. М., Загоскіна Н. Ю.) 185

РОЗДІЛ 2
Аксіологічні та праксеологічні аспекти становлення
особистості сучасної дитини в Україні 209
2.1. Творення/інтерпретація Тексту культури дитини у 

системі К — суспільства: ціннісно-смислові пріоритети 
(Кузнєцова І. В.) 211

2.2. Культурний дитячий феномен 
громадянина-споживача у дитячих медіа-ресурсах 
(на прикладі американської дитячої телевізійної 
мережі Nickelodeon) (Гаєвська Т. І., Загоскіна Н. Ю.)

235

2.3. Естетико-культурологічний аналіз світоглядних 
засад традиційної дитячої культури (Дорога А. Є.) 281



ЗМ²СТ

■ 6

2.4. Субкультура дітей: трансформація асоціальних 
тенденцій (Міщенко М. О.) 299

2.5. Конкурсно-фестивальний рух в Україні ХХІ ст.
як модель нового культурного середовища дитини 
(Волков С. М.) 311

2.6. Сучасні практики застосування традиційної 
української дитячої субкультури (Левчук Я. М.) 353

2.7. Дитячі фестивалі як засіб трансляції української 
культури (Вишневська Г. Г., Крупа І. П.) 373

2.8. Музейні проекти як засіб виховання 
громадянсько-патріотичної свідомості школярів
(Вишневська Г. Г., Булгакова Н. В.) 403

2.9. Хореографічне мистецтво як суттєва складова 
у естетичному вихованні сучасної дитини 
(Демещенко В. В., Шалапа С. В.) 413

2.10. Культурологічне осмислення вокального мистецтва 
у світосприйнятті дитини крізь досвід українського 
фольклору (Захарченко Г. Я., Демещенко В. В.) 449

2.11. Графіті-мистецтво як простір комунікації дитини
(Червонюк О. А.) 467

2.12. Кінематографічне втілення образу злої дитини 
у хорорі (Січна Х. Г.) 483

2.13. Дитячі туристичні практики у соціокультурному
просторі: трактування, дефініції, зміст (Ткаченко Т. І.) 495

2.14. Формування дитячої туристичної субкультури на 
сучасному етапі в Україні (Устименко Л. М.) 507

2.15. Дитячий шкільний туризм: регіональні практики 
збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини 
(Зараховський О. Є.) 519

2.16. Дитячий туризм як чинник творчого, освітнього та
культурного розвитку підростаючого покоління 
(Козловський Є. В.) 533

Висновки 544
Глосарій 548
Додаткова рекомендована література 565
Наші автори 572



7  ■

У психології відоме графічне зображення впливу на дитину у вигляді  
 декількох концентричних кілець. У центрі знаходиться сам малюк, 

потім, близько до нього, розташовані члени сім’ї, сусіди, вчителі, далі — сус-
пільство, держава і, нарешті, в зовнішньому кільці — світ. Бронфенбреннер 
(1979) теоретично обґрунтував цю систему зв’язків і дав назву кільцям. Мі-
кросистема, або внутрішнє кільце, належить до близьких і прямих зв’язків ди-
тини, таких як сім’я, сусіди, дитячі дошкільні, навчальні та розвиваючі устано-
ви. За нею йде мезосистема, яка складається з мережі зв’язків безпосереднього 
оточення дитини (наприклад, це може бути церква або рада батьків і вчителів в 
школі). Потім йде екзосистема, що включає соціальне середовище, що впливає 
на дітей, але не прямо, а опосередковано (наприклад, оточення батьків на ро-
боті або середовище в районі проживання). Наступною є макросистема, яка 
пов’язана з суспільством в цілому — відносинами, звичаями, переконаннями 
та культурним світоглядом. В основі цієї класифікації лежить уявлення про те, 
що дитина постійно розвивається і адаптується до зовнішнього світу і на цей 
процес впливають специфічні характеристики даних систем, а також їх взаємо-
дія. У нашій монографії така модель використовується для ілюстрації таких 
взаємодій і відносин між дітьми і оточенням.

Але зауважимо, що перший негативний факт полягає в тому, що буферна 
функція мікросистеми, зокрема батьки, все більше втрачають свою значимість в 
питаннях отримання, моделювання, інтерпретації і донесення до дитини інфор-
мації з зовнішнього світу. Сьогодні діти використовують засоби, які не можуть 
відстежити батьки і вихователі. Хоча є вірним інше. Інформація з макросис-
теми тепер доходить до дітей безпосередньо, в обхід звичної посередниць- 
кої системи. Коли б Бронфенбреннер проводив своє дослідження зараз, а не 
40 років тому, він би, звичайно, визнав значний вплив глобалізації на макро- 
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систему, однак питання про те, до якого рівня віднести кіберпростір, залиша-
ється відкритим. Діти все більш раннього віку отримують доступ в Інтернет, 
чому сприяє висококонкурентний комерційний сектор для дорослих. Діти 
двох-трьох років стають цільовою аудиторією нового програмного забезпе-
чення, яке дозволяє їм користуватися Всесвітньою мережею і посилати елек-
тронні повідомлення без допомоги батьків. Діти старшого віку використову-
ють електронні пристрої, які ставлять в безвихідь їх батьків і матерів. Число 
дітей, які користуються Інтернетом, постійно збільшується, а мобільні теле-
фони є звичним аксесуаром і без яких люди відчувають себе безпорадними.

Оптимістично налаштовані дослідники вказують на необмежені можли-
вості дітей, на нові навички, які вони опановують і применшують наявні при 
цьому ризики, сприймаючи їх як ознаки надзвичайно консервативних погля-
дів. Дійсно, деякі діти від інформаційного тиску не страждають, особливо якщо 
ростуть в благополучних сім’ях, але більшість стає уразливими, оскільки комер-
ційні компанії і дорослі тепер можуть безпосередньо звертатися до підлітків 
через Інтернет. Діти проводять понад дві години в день за комп’ютером і більше 
80% з них роблять це на самоті. Якими б не були аргументи оптимістів, реаль-
ність така, що діти все-таки входять на невідому територію і відкривають світ 
переважно без допомоги батьків і вихователів. Люди з внутрішнього кільця не 
готові слідувати за молоддю і не усвідомлюють наслідків потоку інформації, з 
яким стикаються їхні діти і учні.

Дитинство як генеральний ресурс, умова і фактор збереження і розвитку 
будь-якого суспільства є важливим елементом соціокультурного життя наро-
дів. Усвідомлення цього зробило дитинство одним з найактуальніших об’єктів 
соціогуманітарних досліджень сучасності. Але, разом з тим, феномен дитин-
ства, як і раніше, залишається одним з найбільш маловивчених і малозрозумі-
лих соціальних явищ. В даний час ще тільки позначаються підходи до розгляду 
даного соціального феномена в його цілісності, в тому числі в розумінні його 
ролі в суспільному житті.

А тим часом однією з основних соціокультурних характеристик суспіль-
ства є ставлення до дітей, і дитинство тут, з позицій сучасного соціально-
філософського знання, не просто віковий етап розвитку індивіда, але особливий, 
системно виражений соціокультурний феномен. Він безпосередньо зв’язаний з 
феноменом соціокультурного середовища, в якому дитинство реалізує себе як 
своєрідний і фундаментальний соціальний інститут суспільства, який відпові-
дає за відтворення, збереження та історичний розвиток людського роду.

Постмодерн став новою формою соціокультурної реальності, який  
особливим чином впливає на феномен дитинства в суспільстві епохи глобалі- 
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зації, ускладнення взаємозв’язків суспільних суб’єктів, зростання нових ви-
кликів соціальної стабільності. На тлі цих процесів провідною тенденцією 
розвитку сучасної людської цивілізації стала зміна культурно-історичного і 
соціального статусу дитинства, що характеризується зростанням кризовості 
у відносинах світу дитинства і світу дорослих.

Постійно збільшується потік досліджень в цій сфері — від культурно-
історичної психології розвитку, етнографії дитинства та його історії до соціо-
логії дитинства, екологічної психології розвитку дитини, соціально-генетичної 
психології, соціальної психології дитинства, екології дитинства і навіть вірту-
альної психології дитинства.

Великою еврістичністю в цьому плані має запропонована в культурно-
історичному підході ідея зв’язку дитини з дорослими, тому акцент в більшості 
сучасних досліджень все більше зміщується в бік розгляду сучасного дитин-
ства як результату социогенезу взаємовідносин дітей і дорослих. При цьому 
поняття розвитку стає ключовим.

Дитинство — це період становлення дитини повноцінним членом люд-
ського суспільства, час бурхливого розвитку людини, яке неможливе без по-
середницької ролі дорослого. Саме доросла людина виступає посередником 
між дитиною і сукупністю соціокультурних цінностей, настанов, норм, які ви-
значають умови життя даного суспільства і можливість жити в ньому. З цієї 
точки зору стосунки дорослих і дітей доречніше називати діадою, психологіч-
ним симбіозом, оскільки вони утворюють цілісну систему, форму організації 
спільного життя і діяльності, що забезпечує їм процес взаємної соціалізації. 
Розвиток дитини, обумовлений тільки одним фактом його включеності у цю 
систему, доповнюється розвитком іншого члена цієї діади — дорослого, який 
теж за потреби розвивається разом з дитиною. Більш того, є підстави ствер-
джувати, що повноцінний розвиток дитини забезпечується тільки у тому ви-
падку, якщо дорослі разом із нею спілкуються і розвиваються.

Такого роду узагальнення приводять нас до розуміння того, що вивчати 
дитинство не можна ізольовано від навколишнього мікро- і макросередовища, 
зокрема поза світом дорослих. Лише з позицій тільки системного, полідисци-
плінарного вивчення дитинства можна дати більш повну і адекватну картину 
реальності, розібратися в причинах існуючих проблем світу дитинства і зро-
бити спробу їх вирішення.

Постмодерністський світогляд, охоплюючи індивідуальну і суспільну 
свідомість сучасних людей, безпосереднім чином вплинув на класичну форму 
світосприйняття людини, яка складалася тисячоліттями. На зміну домінуючій 
суспільній, загальнолюдській системі цінностей і моралі, заснованій на прин-
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ципах коммунітарності, прийшли індивідуалізм і творчий егоїзм маленької лю-
дини, яку деякі сучасні автори зараховують до зовсім нового, біфуркаційного 
типу особистості. Основні риси якого виявляються у світоглядній нестабіль-
ності та безпринципності з точки зору звичного класичного світогляду. Го- 
ловний принцип біфуркаційної людини — прагнення до абсолютної творчос-
ті і заперечення будь-якої нормативності в мисленні і дії, крім футуристської 
нормативності. Цей новий постмодерністський світогляд і пов’язану з ним 
нову ситуацію світу дитинства в сучасному суспільстві, ми також могли б на-
звати некласичною ситуацією, яка заперечує класичний світогляд і класичну 
ситуацію світу дитинства. 

Дитинство дійсно є соціально-історичним феноменом — адже ідея ди-
тинства властива далеко не кожному суспільству. Відомий американський 
медіа-теоретик Н. Постмен в своїй книзі «Зникнення дитинства» передбачає, 
що якщо «ідея дитинства» з’явилася на певному етапі людської історії, то вона 
може і зникнути. Щось подібне вже відбувається у сучасному світі. Телебачен-
ня і Інтернет замінили книжкову культуру і щоденне спілкування з доросли-
ми, за допомогою яких, не докладаючи жодних спеціальних зусиль, діти до-
лучаються до культури дорослих, для них відкриті всі секрети «дорослості». 
Зникає дитячий одяг, дитячі іграшки та ігри, набуваючи вираженого характеру 
атрибутів і дій світу дорослих, зауважимо — не завжди кращих. Дитячі вади і 
злочинність мало чим відрізняються від дорослих.

Дитинство, являючись структурним елементом соціуму, дзеркально відо-
бражає усі його проблеми. Дана постановка питання є надзвичайно актуаль-
ною і для сучасного суспільства, яке відчуває вплив глобалізації і постмодерну.

Бурхливі соціально-економічні і політичні події на початку ХХІ століття 
зумовили проблеми економічного, політичного і соціального характеру в Укра-
їні. Системна криза, що охопила українське суспільство, не залишила поза ува-
гою його фундаментальні механізми функціонування і розвитку, у тому числі 
і суспільне відтворення. Руйнування існуючих, які складалися тисячоліттями, 
традиційних інститутів соціалізації — сім’ї та дитячого співтовариства, грубе 
вторгнення засобів масової інформації та індустрії розваг в інтимний світ осо-
бистості, безсоромна проповідь «нової моралі» і нав’язування «телеекранної 
соціалізації» — все це призводить до нівелювання, розмивання поняття дитин-
ства і дорослості, «меркантилізації, вестернізації, демонізації свідомості дити-
ни». По суті відзначені недоліки є доказом більш масштабної загальної кризи — 
кризи у стосунках світу дитинства і світу дорослих, породженого, насамперед, 
особливостями виконання дорослими своїх посередницьких функцій.

Усе це свідчить про наступ нової епохи дитинства і відносин між світом 



ПЕРЕДМОВА

11  ■

дорослих і світом дитинства, які безпосереднім чином пов’язані з загальноци-
вілізаційними і загальнокультурними особливостями сучасного суспільства. 
Цю епоху відповідно до її основних характеристик, ми б наважилися назвати 
постмодерністською епохою дитинства. Бунт маленької людини проти кла- 
сичних форм культури і цивілізації, які склалися до теперішнього часу, проявив 
себе через нігілістичне заперечення накопиченого раніше соціального досвіду 
і знайшов оригінальне вираження в системі відносин двох найважливіших під-
систем суспільства — дитячого і дорослого світів.

Соціальні інститути перебувають під впливом ідей постмодернізму, який 
претендує на роль домінуючого нігілістичного світогляду і який прагне стати їх 
ядром. Постійно і незмінно відбувається руйнування шляхів і механізмів пере-
дачі культурного досвіду від покоління до покоління. Цілеспрямовано руйну-
ється зв’язок часу у свідомості поколінь і народів. Девіз сучасної людини — це: 
«Ми погано розуміємо своїх дітей і зовсім не розуміємо дітей своїх дітей».

Авторський колектив провів дослідження феномену субкультури дитин-
ства і мав на меті розширити і уточнити знання про дитину і дитинство, акцен-
тувати увагу на існуючих проблемах і протиріччях в культурному, соціальному, 
політичному, економічному аспектах. Авторами зроблена спроба окреслити 
можливі шляхи подолання негативних явищ трансформації дитячої субкульту-
ри, висвітлюючи кризовий стан сучасного світового та вітчизняного досвіду у 
вивченні цього складного і багатоаспектного феномену. Важливим є вивчення 
основних і специфічних характеризуючих рис субкультури дитинства, її мор-
фології. Існуюча в науці концепція про автономність дитинства не має деструк-
тивного начала, а тому видається недостатньо стійкою і розробленою. Домінує 
точка зору, що у дітей не може бути власної культури. Систематизувавши іс-
нуючі концепції про субкультуру науковці довели, що дитяча культура існує.  
У своїх дослідженнях вони прагнули не протиставляти її суспільству, а, навпа-
ки, зберігати її і розвивати, оскільки вона не менш різноманітна і цікава, ніж 
субкультура дорослих. Доведено, що вивчення дитинства і вирішення задач у 
цій сфері — один із пріоритетних напрямків політики сучасної України.

Актуальність дослідження обумовлена також відсутністю потенційних 
альтернативних варіантів морфологічної моделі дитячої субкультури. Її струк-
тура полікомпонентна, аналіз кожного елемента вимагає міждисциплінарного 
підходу. Тому до дослідження залучені фахівці з різних гуманітарних напрямів.

У монографії є статті, які, на перший погляд, не мають ніякого відношення 
до предмету вивчення. Але при ретельному погляді стає зрозумілим, що назрів 
час для таких досліджень. Метою статей є розширити інформаційне поле до-
слідження, акцентувати увагу на найбільш важливих сучасних питаннях. Такий 
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погляд надав можливість змінити звичний, можливо, стереотипний погляд на  
дітей.

Отже, авторський колектив надав можливість констатувати нову соціо-
культурну епоху життя дитини в сучасному світі, відмінними рисами якої є:

• по-перше, руйнування традиційних, класичних інститутів соціаліза-
ції та заміщення їх новими, нетрадиційними. Останні позбавляють дитин-
ство його онтологічності і ідентифікують його, всього лише, як акциденцію 
(властивість), інструментом нової глобальної цивілізації, яка потребує такого 
людського будівельного матеріалу, який за своїм субстратом має не самоцінно-
онтологічний, а підпорядковано-технологічний характер;

• по-друге, втрата дитинством самостійного статусу в світі дорослих. 
Хоча зовні дитинству надається все більше можливостей і свобод в констру-
юванні свого світу але, насправді, цей процес носить організований характер, 
орієнтований на створення нової людини, яка має бути наднаціональною, 
мікшованою свідомістю. Даний тип відповідає поняттю людини-споживача 
і прагматика, маргінального за своєю суттю, «флюгерного», що здатна бути 
творцем своєї долі, залежного від зовнішніх конструкторів його світогляду і 
способу життя;

• по-третє, наростання тенденції утилітарної дозованості батьківства у 
сфері соціальних відносин дитини і дорослих, пов’язаної із зростанням інди-
відуалістичних і гедоністичних установок сучасних людей на народження і ви-
ховання дитини. По суті, мова йде про наростання тенденції розсудливості і 
розумного егоїзму нового типу батьківства.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що цілісне куль-
турологічне вивчення структури субкультури дитинства на даний момент пред-
ставлено на недостатньому рівні і вимагає здійснення додаткових досліджень.

Наукове видання є результатом здійсненого фундаментального дослі-
дження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за те-
мою «Традиційна дитяча субкультура України: соціокультурний потенціал».

Віце-президент НАМ України,
директор Інституту культурології НАМУ,

академік НАМ України
Юрій Богуцький
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Актуальність обраної теми. У наш час потужної дифузії куль- 
 тур, а відтак їхньої загальної нівеляції, в епоху постійної загрози 

для націй втрати своєї національної неповторності (для частини людства це 
не майбутня загроза, а доконаний факт) особливо актуальною є проблема збе-
реження ідентичності. Неприваблива перспектива знівельованого людства-
мурашника змушує заможні суспільства спрямовувати кошти на поширення 
знань і умінь, що сформують не лише людину розумну, а людину творчу, по-
зитивну і неповторну. Тому виявлення когнітивних можливостей формування 
світогляду традиційними засобами є на часі й матиме широке практичне засто-
сування для плекання наступних поколінь українців. Дослідження когнітив-
них можливостей традиційної української дитячої субкультури має виявити та 
проаналізувати позитивний досвід багатьох поколінь, що ставали перед необ-
хідністю формувати світогляд дитини, допомагали їй віднайти себе в певній 
системі цінностей. Процес пізнання людиною навколишнього світу — еволю-
ційний, безперервний, кожне нове покоління включається в цей процес, по-
слуговуючись як новими засобами та механізмами, так і такими, що застосову-
валися попередніми поколіннями і збережені в культурній традиції. Початок 
цього процесу, засвоєння основних форм і способів пізнання світу припадає 
на дитинство, визначаючи шляхи подальшого розвитку особистості. У дитя-
чому середовищі формується внутрішня субкультура, яка підкоряється своє-
рідним законам, має спільні уявлення про картину світу, часто використовує 
специфічну мову, вибудовуючи напівреальний світ егоцентричного мислення і 
фантазії, який є одним із важливих засобів формування, збереження і трансля-
ції картини світу відповідно до певної системи координат.

Завдяки розвитку інформаційного суспільства з’являється можливість 
залучення ефективних засобів оприлюднення здобутих результатів на значну 
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частину суспільства та застосування вироблених рекомендацій у поза науко-
вому просторі. Під впливом інтегративних процесів у сучасному суспільстві 
трансформуються і виникають також нові можливості не лише демонструван-
ня результатів, але й постійного накопичення нових даних для періодичного 
корегування дослідження відповідно до нових викликів та ризиків функціону-
вання нової соціокультурної реальності. Значимість дослідження для сучасних 
потреб української культури визначається доленосністю обраного комплексу 
питань та ракурсів, їх аналізу в проблематиці національного культурного роз-
витку та потреби оновлення мистецтвознавчого та культурологічного мето-
дологічного наукового апарату для успішного вирішення актуальних завдань 
дослідження української культури.

Мета роботи полягає у розробці міждисциплінарного підходу до вивчен-
ня традиційних дитячих субкультур на теренах України та вироблення сис-
теми відбору тих складових, які, природнім чином інтегруючись в сучасний 
культурний простір, забезпечували б успішний та продуктивний процес ін-
культурації та соціалізації. Методологічне переозброєння науки про культуру, 
яке відбувається нині, створює нові можливості інтерпретації відомих фактів 
та обстеження невідомих раніше феноменів художньої культури, зобов’язуючи 
науковців до впровадження нових прийомів аналізу культури, виявлення меха-
нізмів створення та  перетворення культурних конструктів. 

Зазначена мета обумовила виконання таких завдань:
•  дослідити  теоретико-методологічні  та  процедурні  засади  науково-

дослідної роботи;
•  удосконалити та узагальнити понятійний апарат з теми дослідження;
•  проаналізувати сутність концепцій культури, з'ясувавши суть феноме-

ну дитячої субкультури;
•  проаналізувати структурно-функціональну характеристику субкульту-

ри дитинства; 
•  узагальнити досвід вирішення кроскультурних конфліктів в соціокуль-

турній діяльності у освоєнні дітьми субкультурних середовищ;
•  обґрунтувати доцільність використання досвіду вивчення субкультур у 

пошуку інноваційних форм організації соціокультурної діяльності, орієнтова-
них на всебічний розвиток особистості;

•  визначити  пріоритетні  напрямки формування  дитячої  субкультури  в 
сучасних умовах.

Об’єкт дослідження: дитяча субкультура України.
Предмет дослідження: традиційна українська дитяча субкультура та ди-

тячі субкультури, які формують сучасний соціокультурний простір України.
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Методологічна база дослідження. Для реалізації мети і завдань дослі-
дження були використані такі підходи: діяльнісний підхід, який дає можли-
вість виділити два рівні в субкультурі дитинства, змістовно відмінні один від 
одного, що визначається характером діяльності (створюється самою дитиною 
/ створюється для дитини); історико-культурологічний метод, згідно з яким 
традиційна культура народу є транслюючим і моделюючим механізмом, що 
відображає багатоманітні культурні процеси розвитку дитини; структурно-
функціональний, завдяки якому досліджується процес інкультурації завдя-
ки засобам традиційної культури; системний підхід, що дозволяє розглядати 
субкультуру дитинства як систему, структурні елементи якої формують єди-
ну цілісність; соціокультурний історико-генетичний підхід, який є важливим 
для розгляду генезису дитинства в рамках історії і розвитку культурологічної 
думки; аксіологічний підхід, що дозволяє розглядати ціннісні домінанти суб-
культури дитинства; семіотичний підхід, застосовуваний для аналізу буденної 
практики дитинства, інтерпретації символічної основи компонентів рівня.

Результати дослідження та їх новизна. Наукова новизна результатів до-
слідження полягає в тому, що вперше в культурологічному ракурсі:

•  досліджено теоретико-методологічні та процедурні засади науково-
дослідної роботи; 

•  удосконалено та узагальнено понятійний апарат з теми дослідження; 
проаналізовано  сутність  концепцій  культури,  з'ясувавши суть феномену ди-
тячої субкультури; 

•  проаналізовано структурно-функціональну характеристику субкульту- 
ри дитинства; узагальнено досвід вирішення кроскультурних конфліктів в со-
ціокультурній діяльності у освоєнні дітьми субкультурних середовищ; 

•  обґрунтовано доцільність використання досвіду вивчення субкультур у 
пошуку інноваційних форм організації соціокультурної діяльності, орієнтова-
них на всебічний розвиток особистості;

•  визначено пріоритетні напрямки формування дитячої субкультури в 
сучасних умовах.

Теоретична значимість дослідження полягає в тому, що представлені в 
ньому висновки сприяють розширенню культурологічного знання про суб-
культуру в цілому і, зокрема, субкультуру дитинства. Результати досліджен-
ня роблять певний внесок у розвиток вітчизняної традиції дослідження суб-
культури дитинства, що виявляється у наступному: дитинство розглянуто як 
об’єкт культурологічного знання, проаналізовані соціокультурні параметри і 
статус дитинства, виявлені основні підходи до вивчення субкультури дитин-
ства, виділена і проаналізована структурно-функціональна характеристика 
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субкультури дитинства, розглянута дитяча картина світу як основа побудови 
відносин в субкультурі дитинства, розкриті сутнісні характеристики основних 
форм репрезентації субкультури дитинства - буденної практики субкультури, 
соціальної інфраструктури дитинства та індустрії субкультури дитинства. Та-
кож результати можуть бути затребувані в контексті інших наукових парадигм 
і міждисциплінарних досліджень.

Практичне значення і ступінь впровадження. Положення і висновки 
проведеного дослідження можуть використовуватися в науковій і викладаць-
кій діяльності, будуть корисні педагогам шкіл, культурологам, соціологам, 
представникам громадськості. Також матеріали і отримані результати можуть 
стати основою курсу за вибором для студентів вищих навчальних закладів гу-
манітарного профілю.

Рекомендації щодо використання результатів. Результати дослідження 
використовуватимуться в роботі науковців Національної академії мистецтв, 
закладів освіти і культури, у діяльності працівників соціальної сфери, освітніх 
програм, у діяльності науковців з різних напрямків наукових спеціальностей, 
вітчизняних та зарубіжних вчених у процесах досліджень, у наукових конфе-
ренціях, семінарах, інших видів наукових професійних комунікацій, в кори- 
стуванні науковою літературою у різних інформаційних закладах.

Апробація результатів дослідження. Результати пройшли апробацію 
в чисельних публікаціях, монографіях, збірнику наукових праць, доповідях і 
виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях та наукових круглих 
столах.

Опубліковані положення і результати дослідження є підставою для при-
йняття певних спеціалізованих управлінських рішень, спрямованих на вдоско-
налення механізмів використання впливів сучасних моделей дитячої субкуль- 
тури на життєтворчість особистості. Набуте знання є затребуваним для науко-
вих досліджень в різних науково-дослідних закладах і установах та є підставою 
для прийняття відповідних законопроектів, державних програм, освіти.
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Вивчення особливостей функціонування субкультур у сьо-
годнішньому культурному середовищі є актуальним з огляду 
на необхідність переосмислення цілісної концепції культури. 
Такий дискурс дозволяє в новому ракурсі простежити генезис 
культури, її динаміку, зокрема й в Україні.

Зазвичай культура у свідомості суспільства розуміється як 
щось ціле, що містить в собі велику множину субкультур. Разом 
з тим, на наш погляд, було б помилкою уявляти субкультури 
якимись механічними складниками культури. Вони в реально- 
сті перехрещуються, зливаються або певним чином розмежо- 
вуються, чи різко відрізняються за деякими параметрами аж 
до протистояння основному масиву культури, стаючи його аль-
тернативою. Такої думки притримуються, приміром, науковці 
М. Закович, І. Зязюн, В. Семашко [11].

Про посилення інтересу сучасних вчених до осмислення проб- 
лем субкультур свідчать дослідження як зарубіжних, так і україн-
ських філософів, психологів, соціологів, тощо. 

Особливу зацікавленість дослідники проявляють до світу 
дитинства як культури в культурі — дитячої субкультури. 

Еволюціонуючи, суспільна свідомість по-різному ставилася 
до дитинства. Щодо цього зауважують у своїх дослідженнях вче-
ні різних поколінь і епох.

Концептуалізація категорії дитинства як соціокультурного 

1.1. ДИТЯЧА СУБКУЛЬТУРА:  
ТРАДИЦІЇ В МоДУСАх СУЧАСНоСТІ

СЕРГ²Й ВОЛкОВ
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феномену відбулася в роботах Ф. Ар’єса, Е. Еріксона, Б. Малинов-
ського, М. Мід, Ж.- Ж. Руссо. Цими вченими започатковане до-
слідження проблем впливу процесів соціального розвитку на 
умови розвою дитинства, становлення дитини, її культурного 
світу. Дитинство стає предметом уваги в дослідженнях амери-
канського психолога Гренвін Стенлі Холла Г. С. [39, 125–141], 
українського вченого й релігійного діяча Марка Грушевського, 
який ще на початку ХХ століття тяжіє до комплексного аналі-
зу явищ культури, зокрема дитячої, намагаючись зафіксувати її 
широкий культурний контекст, а не тільки окремі фольклорні 
чи етнографічні складові [7]. 

Проблеми дитинства досліджують Слободчикова В. І., Ісає-
ва Є. І., у роботах яких зосереджується увага на психологічних 
аспектах становлення людини [34]. 

Як явище соціального світу розглядають дитинство Фельд- 
штейн Д. І. [37, 3–19], Щеглова С. М. [42], Абраменкова В. В. [1].

Культурологічний аспект вивчення дитячої субкультури ви-
окремлюємо в роботах Князєвої М. Л. [17], Щуркової Є. Н. [44].

Важливим для розуміння світу дитячої субкультури є дослі-
дження М. Осоріної, яка розглядає не тільки важливу проблему 
можливостей освоєння дитиною навколишнього, а й досліджує 
традиційні способи пізнання світу, що створили дитяча субкуль-
тура та народна педагогіка [29].

Відома дослідниця Щеглова С. М. пропонує нові методологічні 
й методичні підходи до вивчення дитинства, дитячої субкульту-
ри, акцентуючи увагу на соціальному аспекті цього явища [43], 
розглядаючи як неінституалізовані, так і її інституалізовані ор-
ганізаційні форми та пов’язуючи це явище з трансформаціями 
дитинства в останні десятиліття ХХ століття. 

Ананьєв Б. Г. пропонує розглядати мотиви ціннісних орієнта-
цій особистості (дитини) як крізь призму її залежності від пев-
них соціальних структур у загальному процесі функціонування 
тих чи інших соціальних утворень (зокрема, школи), так і від 
активності самої особистості.

Значну увагу вивченню українських звичаїв і обрядів, пов’я- 
заних із родинним життям, приділили відомий дослідник Зе-
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нон Кузеля [19], Валерій Старков, який окреслив зацікавленість 
українських етнографів М. Сумцова, Хр. Ящуржинського, П. Іва-
нова, М. Дерліци у другій половині ХІХ ст. певними аспектами 
життя української дитини [36].

Сучасний науковець Я. Левчук досліджує форми традиційної 
дитячої субкультури крізь призму когнітивної культурології, 
аналізує когнітивні функції та імпліцитні можливості форму-
вання світогляду в дитячому фольклорі, іграх тощо [23].

Заслуговують на увагу дослідження О. Боряк, Л. Варяниці та 
інших українських дослідників щодо певних аспектів дитячої 
субкультури. 

Як бачимо, у науковій практиці склалося так, що найчастіше 
дослідження зосереджуються на проблемах впливу на дитячу 
свідомість домінантної культури дорослого світу з погляду педа- 
гогіки, психології, соціології, ґрунтовно вивчаються науковця-
ми, що опікуються проблемами становлення школярів, дитини 
як особистості та проблемами соціалізації дитини.

Разом з тим, дитяча субкультура, як свідчать сучасні куль-
турні практики, виступає й як особливий фактор формування 
нових традицій та впливу на культуротворчі процеси у ХХ сто-
літті й маркується появою її нових модусів. Еволюціонуючи від 
патріархально-сімейної традиції, дитинство в сьогоденні отри-
мує нові штучно створені організаційні форми, у яких і прояв-
ляються його особливості. Вписуючись в основний концепт офі-
ційної культурної парадигми суспільства, дитяча субкультура як 
особлива культура імітує загальні культурні практики й актив-
но залучається до сучасної культурної комунікації. Апелюючи 
під час виховання в ігрових формах до мистецьких форм діяль-
ності, мови музики, танцю, образотворчого мистецтва, дитяча 
субкультура органічно вписується в сучасні виконавські куль-
турні практики, шоу-проекти, долучається до державотворчих 
культурних процесів.

З огляду на проведений аналіз попередніх досліджень, можна 
уявити дитячу субкультуру не тільки як смисловий простір при-
таманних дитинству цінностей, форм спілкування, що здійсню-
ються у дитячому осередку, але й як штучно створені місця (ла-
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куни дитячої активності). Це нові проекти і форми організації 
дитячого життя, які змінюються в ході трансформації суспіль-
ства і викликані новими технологіями, засобами комунікації. 

Зазвичай під дитячою субкультурою мають на увазі прита- 
манну дитячому об’єднанню систему уявлень про світ із особли-
вими ціннісними моделями поведінки та пізнавальними кон-
структами або сукупність особливостей поведінки, форм спілку-
вання, способів діяльності самих дітей, а також соціокультурні 
інваріанти, зафіксовані в дитячих творчих діях, способах мис-
лення, фольклорі тощо. Разом з тим дитяча субкультура харак-
теризується й інституалізованими (фіксується її присутністю в 
діяльності організованого навчання й виховання) та неінсти-
туалізованими формами соціального об’єднання дітей — варі-
ант розповсюдження в суспільстві певного досвіду, трансляції 
культури, соціального досвіду від покоління до покоління, що 
пов’язане з ігровою та навчальною діяльністю.

Як зазначалося вище, дитяча культура — це не тільки смис-
ловий простір притаманних дитинству цінностей, форм спіл-
кування, що здійснюються дитячою спільнотою. Дитяча суб-
культура — це й інституалізовані структури, у яких вона діє й 
через які впливає на суспільний розвиток, створюючи власний 
культурний продукт, особливий ціннісний компонент, сьогодні 
спрямований не тільки на естетичне засвоєння світу, але й за-
лучення до комерційной сфери діяльності людини.

Це пов’язане з тим, що особливі осередки дитячої субкуль-
тури створюють новий — сучасний емоційний і естетичний — 
культурний простір, у якому дитина соціалізується, контактує 
із світом дорослих і вступає в комерційні відносини. Під гаслом 
досягнення досконалості в засвоєнні вершинних зразків духов- 
них цінностей створюється мистецький простір — особлива мо-
дель дитячої субкультури, яка орієнтує на креативні дії, творчі 
інтенції, а через них і сприйняття явищ сучасної культури під 
особливим ракурсом із адекватними рефлексіями на соціальні 
виклики.

Пошуки джерел формування нових модусів дитячої субкуль-
тури в ХХ столітті логічно відшукати в історичному минуло- 
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му — далекому(у минулих століттях) і близькому (минулих де-
сятиліттях). 

У ХХІ столітті, здійснюючи культуротворчу місію, разом з про-
фесійною мистецькою діяльністю, дитяча субкультура, її нові 
модуси, формуючи в колективному досвіді суспільства естетич-
ні смаки, створює особливе мистецьке середовище, а через ньо-
го впливає й на формування суспільства з певними моральними 
якостями. Інтегративним чинником тут виступає мистецтво і 
пов’язане з ним поняття «творчі школи».

Проявлений феномен «творчих шкіл», який пізніше (напри- 
кінці ХІХ — початку ХХ століття) конституювався в системі мис-
тецької освіти, стає особливою формою не лише творчої креа-
тивності, а й корпоративності, яка історично існує в різних сфе-
рах людської діяльності.

У корпоративних основах професійної культури складаються 
передумови інтеграційних механізмів, які набувають усе біль-
шого значення впродовж ХХ ст. [45, 165–182].

Особливо вагомою ця складова культурно-мистецької діяль- 
ності, зокрема за участі дитинства, стає в освітній ланці культу-
ри через її значимість для розвитку культури. Дитяча культурно-
мистецька діяльність виступає одним з впливових чинників фор- 
мування особливої галузі й культурного середовища, яке висту-
пає в якості інтеграційного механізму національної культури.

Мистецька освіта, як специфічна галузь в освітньому процесі 
глобалізаційно-цивілізаційних проблем сучасності, розгляда-
ється українськими вченими В. М. Шейком та Ю. П. Богуцьким 
[40], В. І. Луговим [25].

Лише мистецькій освіті притаманна функція духовного ви-
ховання дитини через розвиток її художньо-творчих здібностей, 
творчу практику. Мистецькі навчальні заклади, акумулюючи в 
своїх стінах дитячу мистецьку діяльність, система мистецької 
освіти, крім засвоєння відповідних знань, умінь і навичок, знач- 
ною мірою зорієнтовані й забезпечують формування стану твор-
чості, розвиток особистості, духовне вдосконалення індивіда.

Особливістю їхнього функціонування є й те, що формування 
майбутнього митця в багатьох видах мистецтва відбувається 
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в атмосфері творчої взаємодії представників різних суміжних 
творчих професій, адже створення театральної вистави, кіно-
фільму або постановка музично-сценічного твору є справою ко- 
лективною. І незамінним тут знову ж таки є досвід функціону-
вання творчих майстерень і шкіл, які дають найкращі результа-
ти, на що звертав увагу український вчений А. П. Лащенко [22, 
26–38].

Феномен школи в мистецькій діяльності усвідомлюється як  
культурна традиція, через яку здійснюється узагальнення й 
трансляція виконавського, композиторського, наукового та ін- 
шого духовного досвіду. Згідно з сучасними науковими концеп-
ціями, школа — це особливий тип комунікації, що протікає в 
умовах двоєдиного процесу через синтез навчання й творення 
мистецьких цінностей. Атрибутивними властивостями школи є 
наявність певного колективу, як безпосередньо включеного в 
акт передачі досвіду, що утворює спадковість традицій, а також 
визначеного нормативу: перевіреної практикою або, навпаки, 
новаторської ідеї, яка сприймається цим колективом як еталон 
(програма дій) [41, 523, 527].

У повсякденній культурно-мистецькій практиці творчі шко-
ли гуртуються в потужних освітніх центрах, навколо освітніх 
структур соціального організму, якими є мистецькі навчальні 
заклади. Мистецький навчальний заклад є саме тим осередком, 
у якому в дитини формується уявлення про мистецьку діяль-
ність як діалектичний синтез мистецтва й професії. У форму-
ванні таких уявлень щодо праці митця спочатку в молоді, через 
її мистецьку діяльність — у широкої культурної громадськості, а 
згодом і в суспільній свідомості відбувається відповідне закріп- 
лення цієї культурної норми. У цьому й полягає основна місія 
мистецьких навчальних закладів, їхня цільова програма.

Проте, школа — це не єдиний спосіб організації творчо-освіт- 
нього простору, повноправне місце в якому займають також різ-
номанітні угрупування типу гуртків. З огляду на історичний роз-
виток культури, можемо стверджувати, що ці типи повноправно 
існують у тих областях людської діяльності, де є творчий пер-
вінь — у науці, у мистецькому середовищі. Це пов’язано з тим, 
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що протягом століть наукові і творчі виклики суспільству здій-
снювалися через діяльність різноманітних культурних спіль-
нот, неможливих без передачі досвіду та спілкування (братства, 
гуртки, салони, спілки тощо). 

Виведені науковцями ідеальні типи школи й гуртка, як осе-
редків творчого виховання, на практиці часто перетинаються, 
що особливо помітне у сфері мистецької освіти. Творчі й наукові 
школи, що існують під егідою мистецького навчального закладу, 
активно взаємодіють, збагачуючи одна одну і сприяючи якнай-
повнішому розкриттю закладеного в них творчого потенціалу. 
Монологічне спілкування в класі з індивідуальних занять (пе-
реважна форма спілкування в навчанні мистецтву) поступаєть-
ся місцем діалогічному та поліфонічному під час колективного 
музикування, майстер-класів, мистецьких форумів і фестивалів 
тощо.

Найяскравішим прикладом взаємодії протилежних за суттю та  
інституційною організацією принципів школи і гуртка є діяль-
ність творчих спілок, які об’єднують представників різних худож-
ніх і наукових шкіл за професійними інтересами (обмін інформа- 
цією, підтримка та оновлення професійних стандартів, проведен-
ня спільних заходів, захист професійних інтересів тощо).

У мистецькому середовищі відбувається постійне «дрейфу-
вання» між школою та гуртком, між монологічним та діалогіч-
ним (поліфонічним) типами організації навчання. Взаємодія 
здійснюється й на рівні мета-шкіл, тобто різних навчальних за-
кладів, як усередині однієї країни, так і за її межами. А також, ко-
ристуючись найсучаснішими засобами обміну інформацією та 
зв’язку, можна стверджувати, що кожна з мета-шкіл, зберігаючи 
свою регіональну й національну специфіку та своєрідність, по-
ліфонічно включається в переплетення інформаційних потоків 
і зацікавлене зіставлення позицій. Створюється нова спільно- 
та — своєрідний мета-гурток, який об’єднує творчі індивідуаль-
ності під егідою мистецької творчості, що можна розглядати і як 
вплив глобалізаційних процесів.

Приміром єднання на ґрунті єдиної творчої парадигми, по-
зитивної взаємодії різних творчих шкіл і гуртків є система мис-
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тецької освіти, яка інституалізується через мережу мистецьких 
навчальних закладів, творчих колективів та систему управлін-
ня ними, забезпечуючи цілісність через свідомі й підсвідомі 
творчі зв’язки. Значення мистецьких навчальних закладів як 
регіональних інституалізованих осередків творчої діяльності 
незаперечне. Як зазначав у своїй роботі «Нарис історії культу-
ри України» видатний український вчений Мирослав Попович,  
«…засвоєння й продукування культурних цінностей нації визна-
чається характером тих осередків, які відіграють роль центрів 
культурного життя і стимулюють взаємодію різних соціальних 
верств. Це знаходить прояв і в розумінні центрів передачі куль-
тури від покоління до покоління, від осередку до осередку. У ме-
тафоричному розумінні можна завжди говорити про «культур-
ний ландшафт», маючи на увазі не тільки географію культурних 
центрів, а й їх характер і способи взаємозв’язку» [30, 309].

Мистецька освіта, що виявляється в дитячій субкультурі як 
система її утворюючих чинників, є унікальною соціокультур-
ною системою й у тому, що здійснення функцій духовного ви-
ховання індивіда, розвиток його художньо-творчих здібностей 
відбувається через щоденну творчу практику. Саме тому пріо-
ритетними в навчальних закладах мистецького спрямування 
є індивідуальна форма навчання, практична робота студента з 
провідними митцями в творчих колективах, що забезпечує єд-
ність творчого процесу ланки «учень — педагог (керівник)».  
У процесі трансляції культурного досвіду формування світогля-
ду потенційного учасника культуротворчих практик ключову 
роль відіграють взаємовпливи всередині мистецьких майсте-
рень, виконавських інших творчих шкіл, що склалися історично 
й виправдали себе в системі мистецької освіти. 

Проте, майстерня або школа, основними фігурантами яких 
є здобувач освіти і практичний діяч культури і мистецтва, не є  
єдиною моделлю організації творчо-освітнього простору. Аль-
тернативним школі з її спрямованістю на монологічний прин-
цип організації спілкування та збереження (консервацію) основ- 
ної ідеї, концепції чи теорії є тип гуртка — відкритої комуніка-
ційної структури, в основі якої лежать діалог і критика, а також 



СЕРГ²Й ВОЛкОВ

27  ■

усебічний рух у напрямку нових ідей, безупинної зміни й роз-
витку певного фрагмента знань. У повсякденній культурно-
мистецькій практиці ідеальні типи школи й гуртка часто пе-
ретинаються. Сенс такого поєднання — в активній взаємодії, 
взаємозбагаченні, якнайповнішому розкритті закладеного в 
них мистецького потенціалу. Творча взаємодія реалізується й на 
рівні мета-шкіл — різних навчальних закладів — зі збережен-
ням регіональної та національної специфіки кожного з них.

Таким чином, українська практика мистецької освіти, опану-
вання якої починається з раннього віку, відзначається форму-
ванням системи, яка функціонує в інтеграційному колі творчих 
освітніх шкіл, але й має особливості на рівні мета-шкіл, що ви-
являються в їхній внутрішній організації, підтриманій інститу-
ціонально.

Науковий інтерес до питання визначення кореляцій інсти-
туалізованих систем і, зокрема, системи мистецької освіти й 
дитячої субкультури в культурогенезі України повертає нас до 
виявлення історико-культурних передумов становлення про-
фесійності в мистецько-освітній діяльності. 

Один зі шляхів дослідження нових модусів дитячої субкуль-
тури — вивчення історико-регіонального аспекту формування 
системи мистецької освіти, у якій вони закладалися, напрямів 
її еволюції, етапів формування структури, мережі її навчаль-
них закладів, їхніх функцій у суспільстві. Такий підхід надає 
нам перспективу структурувати історико-культурологічні за-
кономірності та виявити найбільш значущі тенденції розвитку 
соціально-культурної сфери України. Це відкриває можливості 
подальшого прогностичного вивчення напрямів і ймовірних 
шляхів розвитку українського суспільства в період глобалізації, 
передбачуваного майбутнього.

Як свідчать попередні дослідження українських вчених, фор-
муванню національних (регіональних, з погляду європейського 
континууму) традицій мистецької освіти на теренах України 
сприяла й діяльність братських шкіл, які першими з’явилися 
на західних українських землях. У них, крім співу, викладали й 
нотну грамоту (перша школа відкрита Львівським Успенським 
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братством 1586 р.). У ХVІ ст. такі школи відкривалися на тери-
торії Галичини: у Львові, Перемишльській, Холмській єпархіях, 
пізніше — у Києві [24, 41–54].

Кореляції дитинства й становлення мистецької освіти в 
Україні значною мірою відбувалися завдяки існуванню традиції 
підготовки музикантів для церковних обрядів, що проводилися 
в монастирях, семінаріях, школах при соборах і церквах, де діти 
були основними фігурантами культуротворчого процесу [4].

Українські традиції залучення дитинства до мистецької осві-
ти, зокрема з навчання гри на музичних інструментах, значною 
мірою пов’язані з творчістю лірників, бандуристів, кобзарів, що 
мали місце в музичній культурі XVII–XVIII століть. Мандруючи 
по містах і селах, вони на практиці демонстрували свої творчо-
виконавські здібності, передавали досвід складання дум, пісень 
та інструментального виконавства. Традиційно-кобзарська фор-
ма бандурного мистецтва знайшла своє місце в педагогічних 
практиках незрячих музикантів, де дитинство було залучене ве-
ликою мірою. Кобзарі й лірники, об’єднані в братства, дозволя-
ли тільки бардам та їхніми учням грати на кобзі та лірі. Кобзарі 
володіли значним репертуаром, виконували думи, народні пісні 
(суспільно-побутові, обрядово-весільні, ліричні, пісні-балади, са-
тиричні та гумористичні), грали народні танцювальні мелодії, 
які були популярними на весіллях, родинних святах, народних 
гуляннях [28, 22].

Розвитку популярності музичного виховання у XVIII–XIX сто- 
літтях сприяло домашнє музикування (переважно вчителів 
музики), постійно звучала українська народна пісня, що побу-
тувала серед усіх верств населення. До культурних центрів її 
завозили кріпаки, що супроводжували своїх господарів у місто, 
розповсюджували торгові люди тощо. 

Мистецькі навчальні заклади на території України були реф-
лексією на соціальні виклики і, зокрема, естетичні запити міс-
цевої аристократії і інтелігенції. Перші з них організовувалися 
під патронатом різних мистецьких товариств (Російського му-
зичного товариства, Галицького музичного товариства) ще у 
ХІХ ст. як музичні класи або гуртки (Київське музичне учили- 
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ще — 1868 р., Харківське музичне училище — 1883 р., Одеське 
музичне училище — 1897 р., Катеринославське музичне учили-
ще — 1898 р.).

Самоорганізація стала основним чинником формування сис-
теми мистецької освіти й результатом культурно-освітньої ді-
яльності аматорських об’єднань, загальноосвітніх навчальних 
закладів, громадських організацій тогочасних Російської та 
Австро-Угорської імперій. У центральному, східному, західно-
му й південному регіонах створюються самостійні навчальні 
заклади мистецького спрямування з визначеним статусом, що 
заснували вертикаль наскрізної підготовки від початківця до 
професіонала, послідовність, наступність і спадкоємність. Це 
музичні/художні класи (дитячі школи) — музичні/художні учи-
лища — консерваторії/інститути/художні академії. Ця система 
увібрала в себе європейські й національні традиції мистецької 
підготовки, створила інституційну схему, яка дала можливість у 
подальшому формувати розгалужену мережу навчальних закла-
дів, систему управління та інфраструктуру культурно-освітньої 
сфери різних регіонів. Найбільш розвиненим виявилося музич-
не мистецтво як найдемократичніще, з широкою мережею по-
чаткових навчальних закладів, училищ і консерваторій. Цент- 
ральний регіон (Київ) у цій ситуації мав пріоритет в інституалі-
зації образотворчої та театральної освіти, створивши відповідні 
вищі навчальні заклади.

ХІХ століття — це період, коли секуляризація мистецької осві-
ти, розмежування професійної й загальноосвітньої мистецької 
діяльності відбувається стихійно, залежно від ініціативи гро-
мадських організацій чи окремих діячів мистецтва, музичної, 
художньої, пізніше театральної, хореографічної освіти.

У 20-ті роки ХХ ст. змінилася концепція діяльності мистець-
ких навчальних закладів. Якщо на початку існування їхня діяль-
ність була справою групи естетично налаштованих ентузіастів, 
тобто мала майже приватний характер, хоча за мету ставила за-
гальнодержавні інтереси, повʼязані з культурною освітою насе-
лення, розширенням його культурного прошарку, то подальша 
трансформація сфери дитячого виховання поєднана з процеса-



РОЗДIЛ 1 • Концептуально-методолог³чн³ основи досл³дження дитячо¿ субКультури

■ 30

ми державотворення. Це дало можливість системі мистецької 
освіти заявити про себе як про самостійне соціальне утворення, 
діяльність якого невід’ємна від питань дитинства. 

Нова модель дитячої субкультури, що вибудувалася в стінах 
мистецьких навчальних закладів, почала формуватися в Україні 
з утворенням нової державності в 1920 р. разом з націоналіза-
цією системи освіти та системою мистецької освіти, складовою 
якої були музичні, художні, театральні навчальні заклади в Укра-
їні. Як констатував Наркомат освіти УСРР Я. Ряппо, тогочасна 
освітня система складалася із «середніх індустріально-технічних 
шкіл — 10; середніх сільськогоподарських шкіл — 6; нижчих  
шкіл: ремісничих — 225, сільськогосподарських — 54; індустріа- 
льно-технічного напрямку — 144; торговельно-промислових — 
21; фельдшерських та акушерсько-фельдшерських — 16; мис-
тецьких — 11» [16, 36]. Кількість мистецьких навчальних закла-
дів, що існували переважно у великих культурних центрах, від 
загальної кількості (487) становила 2,2 відсотки.

Становлення первинної ланки системи мистецької освіти 
(дитячих музичних шкіл), яка у подальшому ввібрала в себе 
функції осередків дитячої субкультури, пов’язане з відкриттям, 
як свідчать історичні довідки, Київської ДМШ № 1 (1924), Лу-
ганської ДМШ №1 (1920), Київської вечірньої школи загальної 
музичної освіти ім. В. Стеценка (1928), Білоцерківської ДМШ №1 
(1920), Житомирської ДМШ №1 ім. Б. Лятошинського (1905), 
Дніпропетровської ДМШ №1 (1923 р.), що стали регіональними 
осередками організації дитячої субкультури, заснованої на мис-
тецьких традиціях.

Дитячі мистецькі (музичні) школи, як спадкоємці досвіду й 
традицій музичних класів при відділеннях РМО за часів Росій-
ської імперії, запозичили форму й зміст їхньої діяльності. Навчан-
ня дітей мистецьких навичок (фаху) відбувалося в індивідуаль-
них класах (майстернях) під керівництвом наставників-митців, 
педагогів-практиків з подальшим практичним впроваджен- 
ням — з концертною (виставковою) або іншою публічною твор-
чою діяльністю.

Подальше формування нових модусів дитячої субкультури 
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тісно пов’язане із розвитком освітньої, зокрема мистецької, сис-
теми України.

20-і роки XX ст. — це був єдиний час, коли Україні вдалося 
створити національну систему управління діяльністю навчаль-
ними закладами. Прийнятий урядом України Кодекс Законів 
про народну освіту УСРР був першим і ексклюзивним доку-
ментом такого рівня в історії Радянського Союзу того періоду. 
Незважаючи на те, що Кодекс діяв недовго, він створив належ-
не правове поле для функціонування освітньої системи Украї-
ни, у якій окремим пунктом було визначене й місце художньої 
(мистецької) освіти. Вона мала окрему професійну галузеву 
вертикаль і поділялася на музичну, образотворчого мистецтва, 
театрально-сценічну та літературну. «Враховуючи виховне зна-
чення мистецтва, Головполітосвіта сприяє трудящим масам у 
справі залучення їх до скарбів і досягнень мистецтва, одночас-
но ознайомлюючи їх з самим процесом і прийомами творчості 
з метою виявлення нового мистецтва, що відповідає психіці та 
ідеології трудящих мас» [18, 171–172].

20-ті роки ХХ ст. позначені актуалізацією питання україніза-
ції навчального процесу в навчальних закладах, мистецьких у 
їхньому числі, особливо у східних регіонах. Декретом РНК УСРР 
від 27 липня 1923 р. «Про заходи в справі українізації шкільно-
виховних і культурно-освітніх установ» окремим пунктом ста-
виться завдання в галузі художньої освіти (загальноприйнята 
в той час назва музичних, образотворчих, театральних, літера-
турних навчальних закладів) щодо українізації «професійної 
освіти на Правобережжі, Полтавщині і, за можливості, в інших 
губерніях» [15, 430].

Мистецькою освітою в Україні в цей період опікувалися 
окремі ентузіасти. «…Тепер на масову роботу з музичного ви-
ховання не йдуть поки що музики й піяністи з віртуозною тех-
нікою, яким було б легко орудувати з найскладнішими речами 
в кожнім окремім випадку» [20, 3], — зазначала Л. Хересько у 
своїй роботі «Музичне виховання (методика)». Автором була 
розроблена спеціальна методика музичного виховання дітей 
на рівні європейських програм. Рекомендована Державним Нау- 
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ково-Методологічним Комітетом Наркомосвіти УСРР до секції 
соціяльного виховання, професійної освіти для вжитку як по-
сібник у ПедВУЗах та вчительських бібліотеках установ Соцвиху 
Методика була розрахована на «рядового робітника, неосвіче-
ного» (на жаль, ця методика не знайшла широкого вжитку з тієї 
ж причини — відсутності кваліфікованих кадрів).

Намагання Уряду штучно «…створити найсприятливіші умо-
ви для працівників науки і мистецтва, для учительської маси й 
узагалі для українізації та її належний темп і поглиблення та 
щоб забезпечити в усій культурній роботі зріст і зміцнення со-
ціалістичних елементів» [38, 340–345] ілюструються основними 
положеннями постанови Політбюро ЦК КП(б)У «Про стан на-
родної освіти на Україні», прийнятої у січні 1927 р.

У цей період мистецька освіта дедалі більше заявляє про себе 
як самостійна система. Цьому сприяло визнання консерваторій 
та інших закладів мистецької освіти, як вищих навчальних за-
кладів. Як свідчить С. Сірополко, «за первісною освітньою сис- 
темою Сов. України технікуми та інститути на одній площи- 
ні — належали до категорії високих шкіл» [35, 72–91, 78]. За 
наведеними в дослідженні даними, можна простежити швид-
кий розвиток системи, і в 1927 р. мистецькі навчальні закла-
ди були представлені 12 технікумами і 4 інститутами, які були  
«…виключно учбовими установами…» [35, 72–91, 82].

Успіхи в 30-х роках вихованців українських мистецьких нав- 
чальних закладів,сформованих блискучих виконавських шкіл 
(піаніст Е. Гілельс, скрипаль Д. Ойстрах, диригент Н. Рахлін то- 
що), науково-теоретичної мистецтвознавчої думки (Б. Яворсь- 
кий, Б. Асаф’єв, Г. Коган тощо) сприяють тому, що українська на-
ціональна культура поповниласяновими навчальними устано-
вами — осередками мистецьких модусів дитячої субкультури.

У столиці й східному та південному регіонах відкривають-
ся навчальні заклади нового типу, середні спеціальні музичні 
школи-інтернати: Київська (1934 р.), Одеська (1933 р.), Львів-
ська (1939 р.), Харківська (1943 р.), Республіканська середня 
спеціальна художня школа (1937 р.), 1943 рік відзначився від-
криттям Харківської середньої спеціальної музичної школи.
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Важливим чинником у трансформації ставлення суспільства 
й створенні нових модусів дитячої субкультури, організації куль-
турного простору дитинства, естетичного виховання, а з тим і 
розповсюдження мистецької освіти, сталиу рядові рішення. 

Постанова ЦК КП(б)У від 11 травня 1934 р. «Про художнє об-
слуговування дітей ранковими виставами», яка передбачала 
ознайомлення дітей шкільного віку з кращими зразками кла-
сичної спадщини, творами радянських драматургів з урахуван-
ням вікового цензу,передбачала й організацію систематичних 
зустрічей окремих письменників, композиторів, художників, 
режисерів, артистів з дітьми з метою ознайомлення із творчі- 
стю митців та «вивчення творчими працівниками мистецьких 
вимог дітей до художньої літератури, музики, образотворчого 
мистецтва» [38, 651].

Державне регулювання стало важливим чинником формуван-
ня нових модусів дитячої субкультури. Постановою РНК УРСР від 
25 березня 1937 р. «Про мистецькі заклади, що підпорядковують-
ся Українському управлінню в справах мистецтв при Раді Народ-
них комісарів УРСР» передбачалася реорганізація всіх музичних, 
художніх й інших мистецьких технікумів системи Управління в 
справах мистецтв у відповідні (музичні, художні тощо) школи. Та-
ким чином, основу системи мистецької освіти становили середні 
мистецькі школи цього відомства, що готували кваліфікованих 
спеціалістів. На цей період в Україні вже функціонували Київська 
театральна, Київська хореографічна, Харківська художня, Харків-
ська театральна, Дніпропетровська музично-театральна, Дніпро- 
петровська художня, Одеська художня, Одеська театральна, му-
зична школа в м. Сталіно (Донецьк), Полтавська музична, музич-
на школа в Артемівську, Ворошиловградська художня, Запорізька 
музична, Херсонська музична, Миколаївська музична, Житомир-
ська музична, Водицька школа самодіяльного мистецтва, Одесь-
ка школа імені Столярського [14, 301].

Значимість таких рішень уряду щодо формування особливо-
го мистецького простору для дитини, системи мистецьких на-
вчальних закладів,очевидна. Вона полягала ще й в тому, що нею 
було сформовано основи не тільки мережі мистецьких навчаль-
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них закладів, а й певна галузь, яка забезпечувала її життєдіяль-
ність. Ця мережа складалася з 3 театрів опери і балету (Київсь- 
кого, що мав дитячу балетну студію, Харківського і Одеського),  
з 4 драматичних театрів (Київський російський драматичний 
театр і студія при ньому, Театр імені Франка в м. Києві зі студією, 
Київський єврейський театр, Київський польський театр), кон-
цертних закладів тощо, які стали мистецьким орієнтиром і міс-
цем практики для талановитої молоді, осередками формування 
нових моделей дитячої субкультури.

Розширення мережі осередків дитячої творчої активності 
пов’язане з націоналізацією й відкриттям під державним конт- 
ролем (Постанова РНК УРСР від 20 грудня 1939 р.) мистецьких 
дитячих навчальних закладів у західному регіоні:

• у Волинській обл. — Державна українська дитяча музич-
на семирічна школа та Вечірня музична школа для навчання до-
рослих без відриву від виробництва;

• у Дрогобицькій області — в м. Дрогобичі Українська дитяча 
музична семирічна школа та Вечірня музична школа для навчан-
ня дорослих без відриву від виробництва, а у м. Стриї — Держав-
не українське музичне училище, якому надане приміщення філії 
Інституту ім. Лисенка з усім майном і устаткуванням;

• у Рівненській області — Українська дитяча музична семи-
річна школа й Вечірня музична школа для навчання дорослих 
без відриву від виробництва;

• у Станіславській (Івано-Франківськ) області — Державне 
українське музичне училище, Українська дитяча музична семи-
річна школа й Вечірня музична школа для навчання дорослих 
без відриву від виробництва, яким надаються приміщення, му-
зичні інструменти, бібліотека й обладнання з філії інституту 
ім. Лисенка, а у м. Коломиї — Українська дитяча музична семи-
річна школа;

• у Тернопільській області — Українська дитяча музична се-
мирічна школа і Вечірня музична школа для навчання дорослих 
без відриву від виробництва, яким знов-таки надаються примі-
щення, музичні інструменти, бібліотека та устаткування з філії 
Інституту ім. М. В. Лисенка.
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Формування простору дитячої субкультури через інституалі-
зацію системи мистецьких навчальних закладів відбувалося не 
тільки через визначення мережі мистецьких навчальних закла-
дів, але й створення,власне, матеріальної бази для її існування. 

Результатом формування художньої культури України в 30-ті 
роки ХХ ст. є те, що мистецькі навчальні заклади в усіх регіонах 
стають з одного боку осередками збереження й успадкування 
місцевої культурної самобутності, а з другого — центрами збе-
реження загальнокультурних цінностей і здобутків.

Як важливий елемент розвитку творчих сил дитячої твор-
чості, в регіонах виступають огляди художньої самодіяльності 
(постанова РНК УРСР від 24 липня 1944 р. «Про проведення об-
ласних оглядів художньої самодіяльності УРСР») [21, 51], олім-
піад художньої самодіяльності (Постанова РНК і ЦК КП(б)У від 
28 жовтня 1944 р. «Про проведення Республіканської олімпіади 
художньої самодіяльності УРСР») [21, 72–73].

Ще одним важливим результатом культурогенезу 30-х років, 
який вплинув і на формування нових модусів дитячої субкуль-
тури, стало створення спеціального центрального відомства, 
яке отримало механізми лобіювання вирішення проблем мисте-
цтва й мистецької освіти — Українського управління у справах 
мистецтв при Раднаркомі УСРР.

Протягом першої повоєнної п’ятирічки перед галуззю куль-
тури і мистецтва, згідно з «П’ятирічним планом відбудови й 
розвитку народного господарства Української РСР на 1946 — 
1950 рр.» (закон прийнятий Верховною Радою УРСР 28 серпня 
1946 р.), ставилося завдання збільшення кількості дитячих му-
зичних і художніх шкіл до 41 (у 1940 р. їх було 32) [5, 237–241].

П’ятдесяті роки трансформації в галузі мистецької освіти, а 
з тим і осередків дитячої субкультури, позначені розширенням 
системи культурно-освітньої сфери діяльності, формуванням 
нових схем управління.

Перед мистецькими та культурно-освітніми навчальними 
закладами ставиться завдання відбору в колективах художньої 
самодіяльності кандидатів на навчання у музичних училищах, 
середніх спеціальних музичних школах тощо. 
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Актуальності набуває проведення культурно-мистецьких ак-
цій із залученням дитинства в масштабах країни. 

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1951 р. 
«Про добір народних талантів» Комітет у справах мистецтв при 
Раді Міністрів УРСР та Комітет у справах культурно-освітніх 
установ при Раді Міністрів УРСР мали під час республіканських 
олімпіад художньої самодіяльності виявляти талановиту мо-
лодь з метою розподілу її на навчання до мистецьких навчаль-
них закладів і використання потенціалу обдарованої особисто- 
сті в роботі професійних мистецьких колективів [31, 57].

Певний вплив на проведення таких акцій мало й створене 
у 1953 р. Міністерство культури УРСР, що сприяло формуван-
ню цілісної системи в галузі культури. Згідно з указом Президії 
Верховної Ради УРСР від 10 квітня 1953 р. «Про перетворення 
союзно-республіканських міністерств Української РСР», цей 
центральний орган об’єднав функції Міністерства кінематогра-
фії УРСР, Управління у справах вищої школи, Комітету в справах 
мистецтв, Комітету в справах культурно-освітніх установ, Комі-
тету радіофікації, Управління в справах поліграфічної промис-
ловості, видавництв книжкової продукції [21].

Така організація роботи в культурному розвитку країни за-
безпечувала продуктивний зв’язок різних видів мистецтв у 
кожному з регіонів України.

Саме вектор розвитку актуалізується й у постанові Верховної 
Ради УРСР від 30 червня 1960 р. «Про стан і заходи по дальшому 
поліпшенню культурно-освітньої роботи серед трудящих Укра-
їнської РСР», деакцентується увага установи щодо наполегли-
вості в наближенні роботи до «життя і практики комуністично-
го будівництва» [32, 4].

На Міністерство культури України покладається завдання по-
ліпшення роботи з добору й виховання кадрів працівників закла-
дів культури, розширення музичної освіти для дітей і дорослих.

У 60-ті роки ареал впливу дитячої субкультури на культур-
ний розвиток країни розширюється. Він позначається наявні- 
стю в кожному обласному (регіональному) центрі України се- 
рією дитячих музичних шкіл, що доповнюють існування середніх 
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спеціальних музичних навчальних закладів ( музичних училищ), 
де навчається молодь з 14 років.Показовим прикладом форму-
вання нових осередків дитячої творчості в регіонах є Дніпропет- 
ровська область — 23 осередки: ДМШ смт Покровське (1960), 
Криворізька ДМШ № 4 (1961), Криворізька ДМШ № 7 (1961), 
Криворізька ДМШ № 5 (1962), Верхньодніпровська ДМШ 
(1962), Синельникова ДМШ (1962), Вільногірська ДМШ (1963), 
ДМШ смт Солоне (1963), ДМШ смт Межова (1963), ДМШ смт Пе-
тропавлівка (1963), ДМШ смт Кринички (1964), Дніпропетров-
ська ДМШ № 7 (1965), Криворізька ДМШ № 8 (1965), Криворізька 
ДМШ № 12 (1965), Дніпропетровська ДМШ № 8 (1967), ДМШ Дні-
пропетровського району (1967), Криворізька ДМШ № 10 (1967), 
Криворізька художня школа № 1 (1967), Першотравенська ДМШ 
(1967), Терновська ДМШ (1967), Дніпродзержинська ДМШ № 2 
(1969), Верхівцева ДМШ (1969), ДМШ смт Широке (1969).

У 70-80-х роках в Україні відбуваються помітні зрушення в 
питанні престижності галузі музично-естетичного виховання 
в загальноосвітніх закладах, зумовлені стабільністю економіки 
й розвитком суспільства, певною демократизацією мистецької  
діяльності. Музично-естетичному вихованню приділяється біль- 
ша увага й Міністерством культури, і Міністерством освіти Укра-
їни. Розширюється мережа позашкільних навчальних закладів, 
що належали до їхніх сфер управління. 

Відкриваються дитячі мистецькі осередки творчості:
• у Волинській області — Торчинська ДМШ, 1970, Любешівсь- 

ка ДМШ, 1970, Голобська ДМШ, 1973, Колківська ДМШ, 1975, Луць-
ка ДМШ №2 — 1976, Володимир-Волинська ДХШ,1978, Устилузь-
ка ДМШ, 1979;

• у Дніпропетровській області — Дніпропетровська ДМШ 
№ 10, 1970, Дніпродзержинська ДМШ № 3,1970, Дніпропет- 
ровська ДМШ № 12, 1970, ДМШ смт Богданівка ,1970, ДМШ 
с. Лозуватка,1970, Перещепінська ДМШ, 1970, Томаківська ДМШ, 
1970, Дніпропетровська ДМШ № 11, 1971, Дніпропетровська ДМШ 
№ 13, 1972, Дніпродзержинська художня школа 1972, Дніпропет- 
ровська ДМШ № 14, 1973, Дніпропетровська ДМШ № 15, 1975, Дні-
пропетровська ДМШ № 16, 1975, Перещепінська ДМШ, 1979;
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• у Житомирській області — Ружинська ДМШ, 1970, Жито-
мирська ДМШ № 2, 1971, Іванопільська ДМШ, 1972, Житомирська 
ДМШ №3, 1973, Житомирська художня школа, 1974, Житомир-
ська ДМШ № 4, 1975, Житомирська ДМШ № 5, 1977, Троянівська 
ДМШ, 1977, Грозинська ДМШ, 1978, Бердичівська художня школа, 
1979;

• у Закарпатській області — Петрівська ДШМ, 1971, Косинівсь- 
ка ДМШ, 1971, Великолучківська ДМШ, 1973, Ізківська ДМШ, 1976, 
Великораковецька ДМШ, 1976, Дубівська ДМШ, 1977, Варіївська 
ДШМ, 1977, Нижньоворітська ДМШ, 1978, Тарнівецька ДШМ, 1978, 
Чинадіївська ДШМ, 1978, Мукачівська художня школа ім. М. Мун-
качі, 1979, Вишківська ДШМ, 1979 (показовими для цієї області 
були 90-ті роки, коли відкрилися 20 шкіл);

• у Київській області — Немішаєвська ДШМ,1970, Богуслав-
ська ДМШ,1970, Українська ДШМ,1970, Березанська ДШМ, 1970, 
Васильківська ДМШ,1970, Рокитнянська ДМШ,1970, Згурівська 
ДМШ, 1970, Білоцерківська ДМШ № 2, 1971, Ржищівська ДМШ, 
1972, Чабанівська ДМШ, 1972, Поліська ДМШ, 1972, Славутиць-
ка ДШМ, 1973, Бориспільська ДМШ, 1973, Козинська ДМШ, 1975, 
Баришівська ДМШ, 1975, Ірпінська ДМШ, 1976, Броварська ДМШ 
№3, 1976, Узинська ДМШ, 1976, Білоцерківська ДМШ № 3, 1977, 
Вишнівська ДМШ, 1977, Шпитьківська ДМШ, 1978;

• у Луганській області — Боровська ДМШ, 1970, Свердловська 
ДМШ, 1970, Северодонецька ДМШ №2,1971, Біловодська ДМШ, 
1972, Горська ДМШ, 1972, Рубежанська ДМШ №2, 1972, Артемівсь- 
ка ДМШ, 1973, Бирюковська ДМШ,1973, Івановська ДМШ, 1973, 
Меловська ДМШ, 1973, Петровська ДМШ, 1973, Свердловська 
ДМШ №2, 1974, Луганська ДМШ №4, 1975, Новобілянська ДМШ, 
1975, Золотовська ДМШ, 1976, Брянковська ДМШ №2, 1976, Крас-
норічинська ДМШ, 1977, Новодружеська ДМШ, 1978, Луганська 
ДМШ №5, 1979, Стахановська ДМШ, 1979, Білолуцька ДМШ, 1979, 
Новосвітловська ДМШ, 1979, Петровська ДМШ, 1979;

• у Львівській області — Моршинська ДШМ, 1971, Мостиська 
ДМШ, 1971, Львівська ДМШ №4, 1971, Гірницька ДМШ, 1972, Чер-
воноградська художня школа, 1972, Добромильська ДМШ, 1973, 
Ходорівська ДМШ, 1973, Львівська ДМШ №5, 1973, Оброшинська 
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ДМШ, 1973, Новояворіська ДШМ, 1973, Доброгостівська ДМШ, 
1974, Великолюбінська школа мистецтв, 1974, Козьовська ДМШ, 
1975, Олеська ДМШ, 1975, Глинянська ДМШ, 1976, Рава-Руська 
ДМШ, 1978, Рудківська ДМШ, 1979;

• у Одеській області — Івановська ДМШ,1970, Каменська ДМШ, 
1970, Затокська ДМШ, 1970, Красноокнянська ДМШ, 1970, Мико-
лаївська ДМШ, 1970, Новосільська ДМШ, 1970, Арцизська ДМШ, 
1970, Раздельнянська ДМШ, 1970, Першотравнева ДМШ, 1971, 
Надлиманська ДМШ, 1971, Заплазька ДМШ, 1971, Старокозаць-
ка ДМШ, 1971, Радісненська ДМШ, 1972, Великодолинська ДМШ, 
1972, Шабська ДМШ, 1972, Одеська ДМШ №6, 1973, Белгород-
Дністровська ДХШ, 1974, Одеська ДМШ №11, 1974, Теплодар-
ська ДШМ №6, 1975, Лиманська ДМШ, 1975, Одеська ДМШ №13, 
1976, Любашевська ДХШ, 1976, Одеська ДМШ №14, 1976, Арциз-
ська ДХШ, 1977, Одеська ДХШ №2, 1977, Петровська ДМШ, 1977,  
Теплодарська ДШМ №1, 1978, Жовтнева ДМШ, 1978, Одеська ДМШ 
№15, 1979, Колесненська ДМШ, 1979, Іллічевська ДШМ, 1979;

Як бачимо, переважна кількість осередків дитячої творчості 
в 70-ті роки ХХ ст. в Україні відкривалася в містах обласного під-
порядкування, індустріальних центрах.

Особливою рушійною силою у формуванні нових модусів ди-
тячої субкультури ставав чинник рівня професійності мистецької 
освіти, що закладався в початковий (шкільний) період. Значення 
позашкільних навчальних закладів системи Мінкультури, як осе-
редків дитячої культуротворчості, полягало в професійній спря-
мованості їх діяльності. Успадковуючи ідеї М. Лисенка, увібравши 
в себе досвід демократично налаштованих музикантів-педагогів 
і композиторів 20-х років (К. Стеценко, М. Леонтович, О. Кошиць, 
Ф. Попадич) щодо організації хорових, інструментальних, інших 
дитячих колективів, вони будували навчальний репертуар на 
вершинних зразках західноєвропейської й східноєвропейської 
класики та на обробках народних музичних творів. 

Дитяча субкультура демонструвала успіхи в засвоєнні, спри- 
йманні й розумінні прекрасного. Але, як вважав один із по-
движників гуманітарної української освіти С. Сірополко, на цьо- 
му роль мистецької освіти не закінчувалася. Важливим у про-
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фесійній освіті було навчити молодь створювати мистецькі 
цінності, рівень виконання яких відповідав би світовим здо- 
буткам(український вчений, спираючись на наукові досліджен-
ня, ще у 20-х роках ХХ ст. наполягав на тому, що естетичне вихо-
вання в старшому віці не може компенсувати того, чого не було 
взято у дитинстві, бо саме тоді існують найкращі передумови 
як фізіологічні, так і психологічні для формування поняття пре-
красного) [26, 119–120], [27, 55–56].

Дитячі мистецькі (музичні, художні, хореографічні тощо) 
школи системи Мінкультури України демонструють такі успі-
хи, які вплинули й на зростання престижності навчання в них 
у 60–70-х роках. На наше переконання, це стало не тільки ре-
зультатом інституційної привабливості мистецької освіти щодо 
надання творчої самореалізації особистості, а й мистецьких тра-
дицій українського суспільства.

У зазначений період спостерігаються швидкі темпи зростан-
ня мережі дитячих мистецьких шкіл у кожному регіоні України. 
Вони стають важливим джерелом розвитку талантів, поповнен- 
ня підготовленого контингенту студентів як мистецьких нав- 
чальних закладів, так і педагогічних та культурно-освітніх ви-
щих закладів освіти.

Уся система мистецької освіти в Україні протягом ХХ ст. ґрун-
тувалася на академічній підготовці майбутнього митця в по-
зашкільних та спеціалізованих загальноосвітніх мистецьких 
закладах. У них закладалися ґрунтовні знання західноєвропей-
ської і слов’янської культурної спадщини, підґрунтя духовного 
розвитку дитини, формувалися естетичні пріоритети, основи 
творчої практики.

Процес інституалізації мистецької освіти в апогеї екстенсив-
ного розвитку 80-х рр. створив два типи мистецьких навчаль-
них закладів початкової професійної освіти:

1. Дитячі музичні, художні, хореографічні школи, пізніше — 
дитячі школи мистецтв, які, зазвичай, об’єднували під одним ке-
рівництвом невеликі за контингентом дитячі музичні, художні 
та хореографічні відділи. Вони мали статус позашкільних нав- 
чальних закладів з 5–7 річним строком навчання. Найпошире-
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нішими стали дитячі музичні школи, відвідування яких для всіх 
дітей не було обов’язковим, як загальноосвітніх шкіл, але ці нав- 
чальні заклади частково утримувалися за рахунок державного 
бюджету й виконували роль шкіл «необов’язкового» естетично-
го виховання.

2. Середні спеціальні загальноосвітні школи-інтернати — 
музичні й художні та 4–9 класи Київського хореографічного учи-
лища, які мали статус загальноосвітнього навчального закладу. 
Вони, крім професійної підготовки, надавали повну або неповну 
загальну середню освіту (як Київське хореографічне училище).

За статистичними архівними даними Мінкультури України 
на початку 60-х років в Україні існувало 223 дитячі музичні шко-
ли (49 тис. учнів), на початку 70-х років — більше 500 шкіл. Але 
вже в 1972 р. естетичне виховання дітей шкільного віку здій-
снювали 736 музичними, художніми школами (160 тис. учнів), 
а наприкінці 80-х років (у 1989 р.) мережа шкіл естетичного 
виховання (музичних, художніх, хореографічних, хорових, шкіл 
мистецтв) становила понад 1500 одиниць, у яких навчалося  
360 тис. дітей.

В усіх регіонах України наявність значної кількості початко-
вих мистецьких (позашкільних) закладів освіти забезпечувала 
можливість широкого охоплення початковою загальною музич-
ною, хореографічною, художньою освітою дітей шкільного віку 
з урахуванням їхніх здібностей і творчих нахилів.

Але цей попит не завжди міг бути задоволеним з огляду на 
різні причини, наприклад, відсутність матеріально-технічної 
бази для відкриття окремої ДМШ. Цей інтерес не могли задо-
вольнити й навчальні програми загальноосвітніх навчальних 
закладів, у яких навчання мистецьким дисциплінам — співу, 
малюванню — не належало до пріоритетних дисциплін і в ба-
гатьох випадках педагогічної практики вважалося «додатковим 
педагогічним навантаженням» викладачів. Таким чином, певні 
результати щодо розвитку нових модусів дитячої субкультури 
давала гурткова робота позашкільних закладів системи Мініс-
терства освіти. 

Прагматичне прагнення суспільства до виховання націо-
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нальної еліти через залучення молоді до практичного засвоєн-
ня цивілізаційних духовних надбань, кращих зразків класич-
ного, народного мистецтва спонукало до пошуку нових форм 
естетичного виховання. 80-ті роки позначаються інтенсивним 
створенням навчальних закладів-комплексів: загальноосвітня 
школа — дитяча музична (або дитяча школа естетичного ви-
ховання іншого типу), як консолідація зусиль суспільства щодо 
впливу на вектори розвитку дитячої субкультури.

Перші такі експериментальні комплекси з’явилися в 70-і 
роки в містах Центрального і Західного регіонів — Біла Церква 
(Київська обл.), Хуст (Закарпатська обл.), Кіровоград, Київ.

Дитячі мистецькі школи виконували не тільки функції «за-
гальнокультурної підготовки громадян України», як зазнача-
лося в положеннях про ДМШ, ДХШ (пізніше школи естетичного 
виховання), що розроблялися й затверджувалися Мінкультури 
України. До низки сутнісних особливостей дитячих мистецьких 
шкіл необхідно зарахувати їх біфункціональність. Ці навчаль-
ні заклади не тільки формували базові естетичні уподобання 
творчої молоді. Вони виховували естетичні й моральні погляди 
пересічного споживача культурних цінностей, обізнаного в про-
цесах образотворчого, музичного, пластичного, хореографічно-
го мистецтва. 

Мистецькі школи і сформований в них новий модус дитячої 
субкультури стали важливим елементом культурної динаміки в 
країні. Як у культурному континуумі регіонів, так і в загальній 
системі мистецької освіти країни дитячі школи естетичного ви-
ховання своєю діяльністю несли функцію основи, що забезпечує 
культурний континуум сучасності. Значною ділянкою їхньої ро-
боти стала участь в концертно-виконавській сфері, проведенні 
культурнокомунікаційних акцій. Їх випускники — це, зазвичай, 
лауреати міжнародних конкурсів, а в подальшому й всесвітньо 
відомі артисти [2, 9–12].

На останню чверть ХХ ст. система мистецької освіти в Україні 
відзначалася високим відсотком охоплення молоді шкільного 
віку, порівняно з іншими республіками Радянського Союзу (6% 
дітей шкільного віку), і впливу на соціокультурні процеси в кра-
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їні (цей аспект впливу дитячої субкультури на культурний роз-
виток країни розглянемо в наступних розділах монографії).

Створена мережа забезпечувала в Україні наступність есте-
тичного виховання 350 тис. дітей, 20 % з яких вступали на шлях 
професійної мистецької діяльності. Це засвідчують матеріали 
засідань колегій Мінкультури України 80–90-х років, де конста-
тується кількісний склад випускників дитячих шкіл естетич-
ного виховання, що продовжували своє навчання в мистецьких  
навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації. Приблизно така са- 
ма кількість випускників мистецьких училищ (вищих навчаль-
них закладів І–ІІ рівнів акредитації) ставали студентами вищих 
навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. 

Державними актами, що суттєво вплинули на формування 
нових модусів дитячої субкультури й розвиток системи мис-
тецької освіти, стали прийняті в 90-х роках в Україні «Комплек-
сна програма основних напрямів розвитку культури в Україн-
ській РСР в період до 2005 р.» (1990), «Національна державна 
програма «Освіта». Україна ХХІ ст.» (1994) [8], «Концепція дер-
жавної культурної політики. Основні положення» (1995) [9], по-
станови Кабінету Міністрів «Про стан і заходи щодо розвитку 
української культури» (1996) [33, 3], «Концептуальні напрями 
діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури» 
(1997), Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо 
забезпечення розвитку освіти в Україні» (2001).

Водночас, районні (міські) Ради народних депутатів через свої 
постійні комісії стали дедалі частіше самостійно вирішувати як 
організаційні, так і фінансові питання розвитку й будівництва 
соціально-культурної сфери, у тому числі навчальних закладів.

Законом Української РСР «Про власність» від 7 лютого 1991 р. 
виконавчими комітетами Рад народних депутатів [13, 523–537] 
місцевим органам влади було делеговано повноваження щодо 
планування розвитку мережі шкіл, позашкільних закладів, згід-
но з нормативами забезпеченості у сфері народної освіти (пп. 11, 
п. 2, ст. 42 згаданого Закону).

Крім того, усі важелі управління початковою ланкою системи 
мистецької освіти, підготовкою мистецьких кадрів у дитячих 
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школах естетичного виховання, перейшли, за деяким винят-
ком, згідно з Законом УРСР 1992 р. «Про місцеві Ради народних 
депутатів УРСР та місцеве самоврядування» (ст. 37), до компе-
тенції місцевих органів влади(таким винятком стала Дитяча 
хореографічна школа при Державному Заслуженому народному 
танцювальному ансамблі ім. Вірського, яка залишалася у сфері 
управління Міністерства культури і мистецтв України).

До сфери впливу на формування дитячої субультури органів 
місцевої влади стали належати питання підбору й розстановки 
керівних кадрів, формування контингенту учнів, матеріально-
технічне забезпечення, реєстрація, право відкриття/ліквідації 
мистецьких початкових (дитячих мистецьких) шкіл.

Означена стратегія щодо управління навчальними заклада-
ми системи мистецької освіти, що надавали професійну мис-
тецьку освіту, була унормована й у Законі України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» (1997) [12, 379–432]. До власних  
повноважень Рад були розподілені управління закладами осві-
ти, культури, організація їх матеріально-технічного і фінансо-
вого забезпечення, створення необхідних умов для виховання 
дітей, сприяння діяльності позашкільних навчально-виховних 
закладів.

Динаміка сфери впливу дитячої субкультури на соціокуль-
турний розвиток яскраво проглядається в поданих нижче діа-
грамах. У 1998 р., порівняно з 1995 р., у регіонах, контингент 
учнів скоротився майже на 70 тис. чоловік і становив близько 
316 тис. дітей. Тенденції щодо стану справ у галузі початкової 
мистецької освіти також яскраво ілюструють ці діаграми.

Майже незмінною залишається чисельність хореографічних 
шкіл. За загального скорочення чисельності мережі збільшуєть-
ся у відсотковому відношенні кількість шкіл мистецтв за раху-
нок об’єднання дитячих музичних і художніх шкіл, майже при-
пинено існування дитячих вечірніх шкіл музичної освіти (на 
всю Україну залишається дві школи, одна з яких у Києві).

Аналіз архівних урядових документів свідчить про те, що 
збереження за основним центральним органом управління 
мистецькою освітою — Міністерством культури України — за-
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гального керівництва підготовкою мистецьких кадрів на почат-
ку 90-х років супроводжувалося поступовим обмеженням його 
безпосереднього впливу й на навчальні заклади комунальної 
власності, які входили й до системи мистецької освіти України.

Регіони отримують дедалі більше самостійності в управлінні 
соціально-культурною сферою навіть у тих сферах, компетенція 

Контингент учнів дитячих шкіл естетичного виховання
за даними Держкомстату України (тис. чол.)

Чисельність дитячих шкіл естетичного виховання
(за даними Держкомстату України)
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яких належала до центральних органів влади — управління ви-
щими навчальними закладами.

Реформаторські дії державного регулятора підвищили відпо-
відальність керівників освітніх установ і надали їм можливість 
оперативно вирішувати фінансові й інші питання в умовах рин-
кової економіки.

Таким чином, ми бачимо, що зміна концепції централізовано-
го управління галуззю на координаційно-консультативний, що 
відбувалася в контексті трансформаційних процесів 90-х років, 
сприяла пошуку нових форм управлінських відносин і рішень 
у сфері організації системи мистецької освіти. Перехід на нові 
моделі управління мистецькими навчальними закладами й ви-
користання ними альтернативних джерел фінансування за всієї 
складності стали ознаками нового етапу розвитку культурно-
освітньої сфери в Україні й зокрема сфери дитячої мистецької 
діяльності — нових модусів дитячої субкультури.

Аналіз розвитку мистецьких навчальних закладів показує, 
що інституалізація системи мистецької освіти стала одним із фе-
номенів соціально-культурного розвитку українського суспіль-
ства ХХ ст., що вплинув на формування нових модусів дитячої 
субкультури. У 90-х роках вона впорядкувала системи музичної, 
художньої (образотворчої), театральної (акторської), хореогра-
фічної та інших видів мистецької освіти та інституалізувалася 
в розгалуженій мережі мистецьких спеціалізованих навчальних 
закладів. Навчальні заклади пропонують нові освітні стандарти 
та власні шляхи інтеграції у світовий культурний простір.

Перед навчальними закладами мистецтва ставили завдання 
вдосконалення взаємодії із закладами культури з метою поліп-
шення естетичного виховання.

Такий вектор розвитку стимулювався державними програ-
мами й державними інституціями.

На виконання Державної програми «Культура. Просвітниц- 
тво. Дозвілля» Міністерство здійснювало заходи, спрямовані на 
піднесення ролі культури в державотворчих процесах, утвер-
дження гуманістичних традицій, високої моралі, національної 
свідомості та патріотизму. На систему мистецьких навчальних 
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закладів Міністерство покладало завдання координаційних 
центрів зі збереження духовних цінностей українського народу 
і його традицій з одночасною модернізацією освіти, духовного 
виховання молоді, формування в неї високих естетичних і мо-
ральних запитів. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 
18.06.1999 р. «Про стан реалізації державної молодіжної політи-
ки» (№ 1059) Міністерство розробило й запровадило в практи-
ку загальні і спеціальні методики для виявлення обдарованих 
дітей, програм роботи з інтелектуально та творчо обдаровани-
ми дітьми й молоддю, здійснювало сприяння соціальному ста-
новленню молоді на селі.

Національною програмою патріотичного виховання гро-
мадян, формування здорового способу життя, розвитку духов- 
ності та зміцнення моральних засад суспільства (1999) перед-
бачено цілий розділ, присвячений художньо-естетичному та 
моральному вихованню. Міністерству було доручено розроби-
ти концепцію художньо-естетичного виховання дітей і моло-
ді в навчальних закладах, комплексну програму «Формування 
художньо-естетичної культури населення», методичні рекомен-
дації з художньо-естетичного виховання в навчальних закладах, 
вивчити й поширити в навчальних закладах освіти і культури 
досвід організації і проведення народних свят та обрядів тощо.

Як бачимо, державними органами усвідомлювався вплив ди-
тячої субкультури на  утвердження в масовій свідомості грома-
дян високих моральних цінностей, моральний стан суспільства.

Таким чином, можна констатувати, що в реалізації визначе-
ного шляху культурного розвитку, галузі освіти загалом і мис-
тецької як її складової в Україні, завдяки системним зв’язкам 
мистецької освіти, збереглися кращі традиції творчих шкіл на-
ціональної системи освіти.

На певну стихійність цих трансформацій вказує відомий 
український вчений О. А. Гриценко, який вважає, що в цей період 
в Україні «…процеси трансформації, попри свій об’єктивний та 
загалом передбачуваний характер, …відбувалися здебільшого 
стихійно, за інерційної, часто непослідовної політики держави 
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та практичної відсутності єдиної регіональної політики в Укра-
їні» [6, 8–13].

Об’єктивно треба відзначити й те, що на соціокультурну ди-
наміку процесів інституалізації, інтеграції й регіоналізації в мис-
тецькій освіті суттєво вплинув факт отримання Україною неза-
лежності та процес переорієнтації суспільства на нові культурні 
цінності, необхідність функціонувати в новому законодавчому 
полі та одночасно брати участь у його створенні. 

Роки існування мистецьких навчальних закладів у ХХ століт-
ті в історії України за насиченістю фактами, іменами, колізіями, 
тенденціями перевершують усі разом узяті попередні століття. 
Розгляд дитячої субкультури, зокрема в системі мистецької осві-
ти, як цілісного утворення в системі культурних цінностей сус-
пільства, дає перспективи прогнастичного визначення позитив-
них й негативних тенденцій в еволюції культури в Україні.

Мистецькі навчальні заклади в кінці ХХ—ХХІ століття, як 
і з моменту відкриття в ХІХ — на початку ХХ століть, ставали 
культурно-мистецькими осередками, де формувалися підва-
лини мистецької комунікації. Музичні, художні гуртки, школи, 
училища, де навчалась переважно дитяча аудиторія, як і напри-
кінці ХІХ — початку ХХ століття, залишались не тільки осеред-
ками підготовки професійних артистів, художників, музикантів, 
але й організаторами мистецького й концертного життя міст, 
певних культурних локацій. Мистецький, естетичний рівень 
презентацій робіт учнівських та викладацьких колективів від-
значався своїм високим професіоналізмом, концертні виступи —  
блискучою віртуозністю й художнім виконанням музичних тво-
рів світової класики. 

Сформувалася своєрідна модель комунікації дитячої субкуль-
тури зі світом дорослих, пов’язаним з формуванням культуро- 
творчого простору.

Становлення системи інституалізованої освіти і, зокрема, 
мистецької освіти, виявилося платформою для появи нової мо-
делі дитячої субкультури, основним осередком якої стали не ро-
динні комунікації, а колективна взаємодія, регульована дорос-
лим світом. Штучне створення локацій, де сконцентрувалися 
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процеси дитячої мистецької творчості (музичні школи тощо), 
диверсифікували цей процес. 

Інформаційне суспільство створило нові виклики й умови 
для трансформації змісту і форм взаємодії у світі дитинства.

Художня творчість кінця ХХ — початку ХХІ століття позбав-
лена вад нівелювання особистості, яке культивувалося тоталі-
тарним режимом. У творчої молоді з’являється можливість пря-
мих та опосередкованих контактів із колегами з-за кордону та 
зарубіжним мистецтвом у його різноманітних стильових і тех-
нологічних аспектах і, відповідно, опанування нових способів 
організації художнього матеріалу.

Нова модель дитячого середовища через виховання худож- 
ньо-творчої активності особистості виступає як спосіб вияв-
лення людської  цілісності і як можливість соціалізації людської 
особистості, розширюючи межі особистого досвіду до масштабу 
суспільства і навіть загальнолюдського.
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1.2. КоНЦеПЦІЇ феНоМеНУ ДИТИНСТВА  
У КУЛЬТУРоЛогІЧНоМУ ДИСКУРСІ

Актуальність теми дослідження визначається сучасними 
 змінами в українському суспільстві. Успішними вони мо-

жуть бути тільки за умови адекватних змін у культурі, в осно-
ві яких знаходиться духовне життя народу й ціннісні орієнтації 
людей. Однією зі значимих цінностей сучасного суспільства по-
винно бути дитинство. Саме ставлення до дітей, їх соціальний 
захист, розвиток інфраструктури дитинства з боку держави, 
інститутів громадянського суспільства, окремих соціальних і 
культурних груп свідчить про соціокультурний рівень розвитку 
інституту дитинства.

Дитинство — це складний і багатоаспектний соціокультур-
ний феномен. Найбільший інтерес і значення він набув у часи 
індустріалізації суспільства. Сучасне постіндустріальне суспіль-
ство змінило інститут дитинства й виявило щодо нього низку 
проблем, які потрібно вирішувати. Сьогодні під впливом цілого 
комплексу факторів: політичних та економічних потрясінь, кри-
зи сімейних цінностей, малоефективної сімейної політики, де-
мографічної кризи, міграційних процесів, моделі бездітної або 
малодітної сім’ї, процесу інформатизації та віртуалізації, форму-
вання споживацької моделі поведінки, особливо серед молоді 
тощо — дитинство й ставлення до нього змінюються.

Девальвація цінності дитинства й дітей відбувається в умо-
вах бінарних тенденцій. По-перше, декларативно дитинство під 
впливом розвитку систем соціального захисту й міжнародних 
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прав дитини проголошується найвищою цінністю на світово-
му рівні. Та, одночасно, діти не є рівноправними членами сус-
пільства, а тому цінність стає більше суб’єктивною, ніж загаль-
нолюдською. По-друге, у сучасному суспільстві поширюється 
свобода дитини й, одночасно, обмежується простір дитячої жит-
тєдіяльності, а тому відбувається деформація й реорганізація 
інфраструктури дитинства. По-третє, підвищення рівня життя 
дитини, яке спостерігається в останнє десятиріччя, відбуваєть-
ся разом зі зниженням якості. Індустрія дитинства розвиваєть-
ся за правилами ринкових відносин дорослих.

Важливість дослідження соціокультурного феномену дитин- 
ства пов’язана з особливим періодом у житті людини й суспіль-
ства. Соціальна особливість дитинства впливає на майбутнє 
життя дорослої людини. У цей час закладаються основи здоров’я, 
особистісний ціннісно-нормативний базис, формуються основ- 
ні звички, риси характеру, особливості поведінки. Виявлення 
особливостей специфіки сучасного дитинства дає можливість 
спрогнозувати розвиток майбутньої системи цінностей і духов- 
ний рівень суспільства в майбутньому. Таким чином, дитинство 
є цілісною системою, яка підтверджує рівень розвитку культури 
в суспільстві, що виявляється в ставленні суспільства до дитин-
ства, дітей та їхньої ролі в житті кожної людини.

Дитинство — це не просто період чи етап під час якого за-
кладається фундамент особистості, дитинство — це особливий 
світ зі своїми цінностями, культурою, інфраструктурою, який 
необхідно досліджувати культурологам, історикам, психологам, 
педагогам, політологам, соціальним працівникам, соціологам, 
мистецтвознавцям. Тому культурологія в такій багатоманіт-
ності наукових досліджень стає джерелом емпіричних даних і 
теоретичних основ розвитку феномену дитинства в сучасному 
культурному просторі.

У сучасній науці сформувалися концепції, які показують со-
ціальні трансформації дитинства (Е. Трубіна, С. Цимбаленко, 
В. Абраменкова, О. Козлова тощо). Зокрема, дедалі популярніши-
ми стають теорії кризи дитинства (В. Слободчиков, Б. Ельконін, 
К. Нельсон, С. Шалаєва), індивідуалізації дитинства (П. Бюхнер, 
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X. Цахер, В. Фукс, Колеман), емансипації дитинства (Л. Денсік,  
А. де Сван, Дж. Герхардс, Ф. Уотерс, У. Бек, X. Попітц), розриву між 
раннім і пізнім дитинством (Л. Розенмайер), зникнення дитин-
ства (М. Віннс, Н. Постман, X. Хенгст), стирання кордонів між ди-
тинством і дорослістю (Д. Ріхтер, П. Балканський, Є. Улибіна).

На сьогоднішній день активізувалися дослідження дитин-
ства як особливої субкультури (роботи М. Гудмена, В. Кудрявце-
ва, Т. Алієва, Н. Короткова, В. Мухіна, Є. Гаспарова, С. Іконникової, 
М. Осоріна, В. Абраменкової , Е. Копєйкіної, В. Філатова, Я. Лев-
чук тощо). Необхідно відзначити, що, незважаючи на існуюче 
різноманіття теорій щодо питань дитинства, залишається знач- 
на низка проблем, які перебувають за межами предметного 
поля дослідників.

Сучасні процеси істотно змінюють феномен дитинства. Ін-
дустріальна епоха зробила його найбільш тривалим, соціаль-
но значущим і цінним. Інформатизація суспільства, розвиток  
IT-технологій призвели до духовної деградації, а це, у свою чер-
гу, стало наслідком скорочення, трансформування й знецінен-
ня дитинства. Дитячі вартості переміщуються в дорослий світ і,  
навпаки, дорослі моделі поведінки впроваджуються у світ дітей, 
що впливає на рівень духовного розвитку суспільства.

Не претендуючи на всебічний аналіз надзвичайно численних 
робіт в цій галузі, зупинимося лише на двох фундаментальних 
напрямах. Перший пов’язаний із з’ясуванням ролі деяких уні-
версальних механізмів дитинства у формуванні культури і бере 
початок у дослідженнях 3. Фрейда. Другий, що виник на межі 
психології, антропології та мистецтвознавства, націлений на 
доказ культурної обумовленості самого дитинства і ролі куль-
тури у формуванні дитини.

Зазначені напрями обрані нами з двох причин. По-перше, 
вони вплинули на розвиток культурології та психології. По-дру- 
ге, вони в деякому сенсі є антиподами, в яких відбувалася і від-
бувається боротьба антиісторизму і історизму, що поступово 
призвело до утвердження в науці історичного погляду на роз-
виток людини.

Якщо простежити процес становлення ідеї дитинства з по-
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гляду культурології на різних етапах соціально-історичного 
розвитку, можна побачити, що культурні особливості дитинства 
по-різному проявляються на певному етапі розвитку суспіль-
ства. Кожна спільнота має свій рівень ціннісного сприйняття 
дитинства. Дихотомія соціального, історичного й культурного 
в аналізованому предметі дозволяє його розглянути, як соціо-
культурний феномен.

Накопичення етнологічних, етнографічних, культурологіч-
них, соціологічних, антропологічних спостережень за тради-
ціями, звичаями та віруваннями різних народів та поява фун-
даментальних творів Дж. Фрезера, Е. Тейлора та Л. Леві-Брюля 
значною мірою вплинули на розвиток іноземних й вітчизняних 
наукових ідей. Підтверджуючи мінливість ряду психологічних 
здібностей людини, яка все ще є природною та універсальною, 
ці дослідження змусили науку відмовитися від традиційних по-
глядів.

Визнання цього факту привів до швидкого зростання між-
культурних досліджень з вивчення дитячої психології та дитя-
чої культури. Якщо класичні дослідження етнографії народів 
майже виключали вивчення зростання та становлення дитини, 
то з кінця 1920 р. з’являються праці, присвячені цій проблемі. 
Вони показали, що феномен дитинства, описаний раніше етно-
графами, далеко не універсальний і варіює в залежності від куль-
турних традицій народу. Це, в свою чергу, привело до висновку, 
що дитинство має свою історію та логіку розвитку. Оскільки в 
дитинстві закладаються культурні й психологічні новоутворен-
ня важливі для розвитку особистості та характеру майбутньої 
людини. На думку деяких авторів традиції та норми виховання 
визначають структуру особистості майбутньої дорослої людини 
та впливають на її культуру загалом. Наприклад, хлопці завжди 
мали пріоритетний статус у соціумі перед дівчатами. Навіть 
життя хлопця охоронялось і оберігалось, а от новонароджені 
дівчата навіть не мали права на життя. Право на життя у них 
залежало від місцевих звичаїв, майнового стану родини та релі-
гійних вірувань племені, народу. З часом статус дівчини зміню-
вався, але ще й до сьогодні в багатьох країнах новонароджених 



ТЕТянА ГАªВСькА 

57  ■

дівчат вбивають (наприклад в Китаї, Індії). В Китаї особливо в 
сільській місцевості небажаних дівчат вбивають, викидають у 
сміття, залишають на вулиці, топлять. А тим дівчатам, яким по-
щастило і вони залишились жити, дають ім’я, що перекладаєть-
ся як «велика помилка» [11]. В традиційній культурі Китаю на-
родження сина вважалося добрим знаком, а народження дочки 
вважалося невдачею. Для вшанування пам’яті померлих існує 
традиція, у якій пожертву мертвим мають право робити тільки 
чоловіки. За уявленнями китайців вважається, що не залишив-
ши після себе сина вони в загробному житті будуть бідними і 
нещасливими. Становище дівчинки в Китаї інакше як трагічним 
назвати не можна. Старший син успадковує батьківський буди-
нок і справу, якщо той ремісник або торговець. Він забезпечує 
батькам старість. Дочка — лише тягар для сім’ї.

В Індії в деяких сім’ях свідомо вбивають новонароджених 
дівчат, так як вони не зможуть продовжити рід. Від 100 до 500 
тисяч дівчат вбивають щорічно в країні, тільки з причини їх ген-
дерної приналежності. Ті дівчата, яким вдається вижити, часто 
принижуються все життя з боку чоловіків.

Аналіз дитинства як соціокультурного феномену передбачає, 
на наш погляд, виявлення не тільки сучасних тенденцій функці-
онування дитинства, особливостей розвитку дитини в процесі 
соціалізації, а й змінення всього феномену під впливом розви-
тку культури й суспільства. Це дає можливість для використан-
ня статичного й динамічного аналізу дитинства.

Процеси соціальних взаємодій суспільства й підростаючого 
покоління змінювалися від умов повного ігнорування дитин-
ства в традиційній культурі до визнання дитини в якості дій-
сного соціального актора в епоху індустріалізації. Сучасні про-
цеси постіндустріалізації та інформатизації знову змінюють 
стан дитини в суспільстві. Така неоднозначність у розвиткові 
феномену дозволяє деяким ученим прийти до висновку, що вза-
галі досить складно виділити таку епоху, яка характеризувалася 
б однозначним позитивним або негативним ставленням до ди-
тинства в суспільстві.

Період дитинства має свої біологічні, психологічні, культур-
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ні, історичні та соціальні відмінності, що знаходить відображен-
ня в часових межах досліджуваного феномену й проявляється в 
різних підходах до вікової періодизації дитинства.

Першими, хто запропонував вікову періодизацію розвитку, 
були Піфагор, Гіппократ і Аристотель. Піфагор (VI ст. до н. е.) ви-
діляв чотири періоди в житті людини: весну (становлення лю-
дини) — від народження до 20 років; літо (молодість) — 20–40 
років; осінь (розквіт сил) — 40–60 років; зиму (згасання) — 60–
80 років. Гіппократ протягом усього життя людини виділяв 10 
семирічних періодів, а Аристотель ділив дитинство і юність на 
три стадії: перша — від народження до 7 років; друга — від 7 до 
14 років і третя — від 14 до 21 років.

Представники педагогіки, психології і фізіології розглядають 
дитинство як етап психофізіологічного дозрівання, як послідов-
ність актів дорослішання підростаючого індивіда, його стан «до 
дорослості» [14, 105–106]. Тому закінченням дитинства вважа-
ють вік від 12 до 16 років, у деяких випадках — 13–14 років, тоб-
то до початку пубертатного періоду. У дитячій психології — це 
період від народження до 7 років. У віковій психології дитин- 
ство — це період від народження до підліткового віку, який 
обмежується 11–12 роками. Даний період людського життя ді-
литься ще на кілька етапів, але до цього часу немає точного кри-
терію для диференціації періодів дитинства [4; 18].

У законодавчих документах пропонується досить великий ді-
апазон вікових меж дитинства. По-перше, правоздатність люди-
ні дається з моменту її народження. По-друге, після досягнення 
14 років дитина вже має право самостійно звертатися до орга-
нів опіки та піклування про допомогу й захист внаслідок нена-
лежного поводження та виконання батьками своїх обовʼязків, 
а також має право почати трудову діяльність. У Сімейному ко-
дексі України (Стаття 6. Дитина) визначено права й вік дитини:  
1) правовий статус дитини має особа до досягнення нею повно-
ліття; 2) малолітньою вважається дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років; неповнолітньою вважається дитина у віці 
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

У частині 1 коментованої статті фактично надається визна-
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чення дитини як учасника сімейних правовідносин. Дитиною 
визнається особа до досягнення нею повноліття. Повноліття 
за українським законодавством настає з вісімнадцяти років  
(ч. 1 ст. 34 ЦК). Отже, до досягнення 18 років фізична особа має 
правовий статус дитини. Наявність у особи правового статусу 
дитини означає, що така особа має відповідні права та обовʼязки 
дитини.

Спеціальні норми, які конкретизують обсяг прав та обовʼязків 
дитини, містяться як у Сімейному кодексі (ст. ст. 148, 149, 152, 
160, 177, 179, 243, 247, 253 тощо), так і в Цивільному кодексі  
(ст. ст. 31, 32, 33).

Крім того, права дитини підлягають спеціальному захисту на 
підставі положень Конвенції про права дитини від 20 листопада 
1989 року.

У коментованій статті йде мова про загальне визначення ди-
тини та поділ поняття «дитина» на дві категорії: малолітня ди-
тина та неповнолітня дитина. Малолітньою слід вважати дитину 
віком до 14 років. Коментована стаття кореспондує положенням 
статті 31 Цивільного кодексу, якою визначається часткова діє- 
здатність малолітньої фізичної особи, що хоча й не називаєть-
ся в Цивільному кодексі дитиною, але по суті вікових ознак є 
такою. Дитина у віці від 14 до 18 років є неповнолітньою. Не-
повнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність за ст. 32 
Цивільного кодексу, а також певний особливий статус у сімей-
них правовідносинах. Так, на відміну від малолітньої дитини, 
неповнолітня дитина може надавати згоду на зміну її по бать-
кові за умови переінакшення імені її батька (ст. 149 Сімейного 
кодексу). Неповнолітня дитина самостійно визначає своє місце 
проживання, якщо її батьки мешкають окремо (ст. 160 Сімейно-
го кодексу) тощо. Дитина, яка досягла 14 років, має право само-
стійно звернутися до суду щодо захисту своїх прав та законних 
інтересів (ч. 3 ст. 152 Сімейного кодексу).

Слід зазначити, що, незважаючи на дихотомічний поділ по-
няття «дитина» на види, Сімейний кодекс передбачає й інші ві-
кові межі, за досягнення яких дитина отримує певні права. Так, 
дитина, яка досягла 7 років, має право надавати згоду на зміну 
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свого прізвища за умови переінакшення прізвища обома її бать-
ками (ст. 148 Сімейного кодексу). Дитина, яка досягла 10 років, 
має право узгоджувати своє місце проживання, якщо її батьки 
мешкають окремо (ч. 2 ст. 160 Сімейного кодексу). Іноді в Сімей-
ному кодексі зустрічаються оціночні поняття належного віку 
дитини для реалізації нею певних прав. Так, за положеннями 
статті 253 Сімейного кодексу, на передачу дитини в сімʼю па-
тронатного вихователя потрібна згода цієї дитини, якщо вона 
досягла такого віку, що може її висловити. Сімейний кодекс не 
визначає конкретного віку, посилаючись на можливість дитини 
висловити свою згоду. Отже, надання дитині такого права буде 
залежати від її психофізіологічних властивостей, що має бути 
визначено в кожному конкретному випадку [13]. Соціологічні 
теорії сприймають дитинство як феномен суспільства й куль-
тури, який має свою історію розвитку, конкретний історичний 
характер.

Дитинство по-різному виявлялося на окремих етапах роз-
витку суспільства. Історія знає епохи, коли дитинство або його 
окремі періоди в розвиткові людини майже або повністю були 
відсутні. Феномен дитинства зʼявляється всього декілька сто-
літь тому і за цей час пройшов безліч трансформаційних пере-
творень. Наприклад, межі дитячого віку за останні сто років 
збільшувалися, їхній верхній кордон змістився з 11 до 17–18 
років. Але дитинство в історії не просто «подовжується», воно 
змістовно й структурно перетворюється в міру включення в 
нього нових вікових груп [9; 88].

У сучасних розвинених країнах дитина набуває фінансову й 
правову самостійність, формує навички, які потрібні для трудо-
вої діяльності в нових технологічних умовах, ще протягом де-
кількох років після 14–15-річного віку, тому кордони дитинства 
розтягуються до 17–18 років [5; 6].

Довгий час у суспільстві не визнавалася, а то й була відсут-
ня увага до цінності дитячого життя. Хоча у період античності 
чоловік не міг вважатися повноцінним громадянином до того 
часу, поки у нього не народиться дитина. У деяких грецьких 
державах немовлят, що народжувалися слабкими й каліками, 
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позбавляли життя, побоюючись, що в подальшому вони стануть 
для держави не підтримкою, а важким тягарем.

У Древньому Римі народження дитини було святом, на дверях 
будинку вішали вінки, що було знаком для сусідів. Немовля кла-
ли перед батьком на землю і, якщо він піднімав дитину, це озна-
чало, що чоловік визнавав її своєю законною дитиною. А якщо 
батько не визнавав дитину — її викидали. Право викинути ди-
тину, продати її або навіть убити цілком належало батькові. Се-
нека Анней Луцій, давньоримський філософ, розмірковував про 
це явище, як абсолютно природнє: «Ми топимо дітей, якщо вони 
народилися кволими або виродками» [12, 148]; «Немає людей, 
які володіли б такою владою над своїми дітьми, якою володіємо 
ми» [11, 148]. Той, хто дав життя, мав право ним і розпоряджа-
тися: відома формула — «я тебе породив, я тебе й убʼю» — ви-
никла в логічному розумі римлянина й розвинулася в систему 
обґрунтованого права, яке відоме нам, як «батьківська влада» 
(patria potestas). Це було щось непорушне, освячене природою й 
законом [12, 149].

Дітей-виродків викидали тому, що їх народження вважалося 
зловісним знаком. Лівій розповідає, що в 207 р. до н. е. дитину, 
яка за народження була завбільшки з чотирирічну й не мала 
ознак «ні хлопчика, ні дівчинки», за наказом гаруспиків покла-
ли живою в скриню й втопили в морі. Дітей, народжених у день 
смерті Германіка, викидали: істоти, що зʼявилися на світ у та-
кий нещасний день, нічого, крім горя, не принесуть ні собі, ні 
іншим.

За умов бідності й багатодітності викидали й здорових дітей. 
Малюків приносили, зазвичай, на Овочевий ринок і клали біля 
колони, яка називалася columna Lactaria. Доля викинутих була 
сумною: вони або гинули, або ж їх підбирали задля того, щоб у 
майбутньому зробити рабами. Іноді таких дітей калічили й по-
силали жебракувати. Тільки за правління Александра Севера 
викидання дітей було оголошено злочином, який прирівнював-
ся до вбивства.

Цей жорстокий звичай засуджували й перші християнські 
діячі. Мінуцій Фелікс указує на нього, як на один зі злочинів: 
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«Ви іноді викидаєте ваших синів звірам і птахам, а іноді відда-
єте жалісній смерті через задушення». За правління імператора 
Костянтина продаж дітей був заборонений, але згодом віднов-
лений для батьків, що жили за межею бідності. За Августа бага-
тодітні батьки отримали деякі переваги: їм потрібні були дока-
зи перебування в законному шлюбі. А для цього під час імперії 
знадобилося складання «актів цивільного стану». Реєстрацію 
народження й смерті ввів, за твердженням римських істориків, 
Сервій Туллій: списки народжених складалися в храмі Юнони 
Люцини на Есквіліні (можливо, що тільки хлопчиків). У перші 
два століття імперії оголошення про народження розміщували 
в офіційній римській газеті «Acta Urbis», у якій велася статисти-
ка щоденних народжень. Нею відала особлива «канцелярія», яка 
перебувала в тому ж храмі Юнони Люцини. Закон Папія Поппея 
вимагав наявності в людей певного віку законних дітей. Рішуча 
міра була прийнята Марком Аврелієм, який велів, щоб батько 
дитини протягом 30 днів після народження повідомляв префек-
ту Ерар у Римі і особливим магістратам (tabularii publici) у про-
вінціях імʼя дитини й день її народження. Запис складався у двох 
примірниках: один надходив до архіву, інший видавався сімʼї.

У 318 р. н. е. римський імператор Костянтин проголосив ін-
фантицид (дітовбивство) злочином і ввів виплату грошової до-
помоги сімʼям, які усиновили чужу дитину. Це припинило масові 
вбивства. У Давній Греції та Римі звичай інфантициду був до-
сить поширений. Дитина сприймалася не як особистість, а як 
небажаний результат статевих стосунків. З утвердженням хри- 
стиянства практика дітовбивства спочатку була поставлена під 
сумнів, а потім і зовсім відкинута.

На Русі «батьки мали право виховувати дітей за власним ро-
зумінням, у згоді з духом часу». У Зводі законів, складеному за 
Олексія Михайловича, судам заборонялося приймати скарги від 
дітей про погане ставлення до них з боку батьків. У Київській 
та Московській Русі вбивство дитини каралося тільки штрафом, 
тоді як вбивство батька — смертю.

Дослідники звернулися до порівняльно-історичного ана-
лізу вікових груп людського життя й виявили, що вік не є чи-
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мось незмінним і абсолютним, а за своєю суттю становить 
суспільно-історичний феномен. Зокрема, було зазначено, що 
вікові поняття в багатьох мовах спочатку означали не так «ка-
лендарні терміни», як суспільне становище, соціальний статус. 
Наприклад, рос. «ребёнок» — давньоруське «робя», мн. «робя-
та», «робъ», ст.- слав. «раб» — «роб», болг. «роб» — «раб», сербо-
хорв. «роб», словен. «rob», чес. «rob» [16, 453], або давньоруське 
«отрок» (з прасловʼянської буквально — «не має права говори-
ти»), укр. «отрік» — робітник, болг. «отрок» означало хлопчик, 
дав.-серб. «отрок» — неповнолітній, словен. «otrok» — дитя, 
чех.-словац. «otrok» — раб, холоп, дав.-польс. «otrok» — робіт-
ник, в.-луж. «wotrock» — слуга, робітник, батрак: «раб», «слуга», 
«працівник», «княжий воїн» [15, 46–47;16, 172–173].

Слово «дитина» довго не мало того точного значення, яке на-
дається йому зараз. Так, у середньовічній Німеччині воно було 
синонімом поняття «дурень» [1, 45; 3, 9]. Як відзначає О. Тру-
бачов, у мові навіть була відсутня спеціальна дефініція, що 
позначала дітей у віці від 7 до 16 років, а слово «дитина» було 
повʼязане з родинними стосунками й не визначало вік людини 
[15, 35–44].

Римський закон був у цьому пункті, як і у всіх інших, неза-
перечний: від народження до семи років дитина вважалася не-
доторканою (infans означає «нездатний говорити», «тварина», 
що відповідає за свої дії не більше, ніж безумець, furiosus, або 
черепиця, що впала з даху) [8, 17]. Отже, латинське Infans «не-
здатний говорити» ідентичне словʼянському otrokъ. Етимологія 
словʼянського otrokъ — це пізнє словʼянське утворення чолові-
чого роду, яке складається з префікса ot- і кореня rokъ, де слов. 
rekti — говорити, казати. Таким чином, otrokъ = той, що не роз-
мовляє, той, кому відмовлено в праві говорити.

Словʼянське otrokъ означало юнака, підлітка, який не отри-
мав права голосу дорослого чоловіка. В українській мові синоні-
мом латинському Infans і словʼянському otrokъ є слово «немов-
ля», що є своєрідним спорідненням до словʼянського nemъlvje 
«той, що не розмовляє» [15, 35–44].

Особливе ставлення до дитинства можна побачити в періоди 
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язичництва й християнства. У язичництві дитинство розгляда-
лося як підготовка до дорослого життя. Хоча й визнавалася ди-
тина людиною, але її не вважали особистістю. Щоб «розмістити» 
дитину в соціальній системі, старше покоління «вбивало» в ній 
дитя, тим самим ініціюючи її в доросле суспільне життя. Звідси 
рання праця, шлюби та інші контрасти дорослого життя.

Для християнської культури дитина стає символом чистоти, 
автентичності й божественності. Християнство бачить особи- 
стість не тільки в дитині, а й у плоді, який знаходиться в мате-
ринській утробі. Але в цій особистості знаходиться первород-
ний гріх і, щоб очиститися від нього, потрібно лише пройти че-
рез обряд хрещення, відновити Богосинівство, яке не скасовує 
дитинство, а вбирає його в себе.

Діахронічні дослідження дитинства в сучасному соціально-
гуманітарному знанні зʼявляються в другій половині XX століття 
під впливом робіт французького демографа й історика Ф. Арʼєса 
[2], який на основі аналізу динаміки зображень дітей обґрунту-
вав формування цього феномену в Новий час.

Спочатку зображення дітей зустрічаються в релігійно-алего- 
ричних сюжетах (ангели, немовля Ісус і голе дитя, як символ 
душі померлого). На середньовічних полотнах діти зображу-
ються як «маленькі дорослі»: з дорослими обличчями, одягнені 
так само, як і старші люди.

У XVI столітті зʼявляються портретні зображення померлих 
дітей. І тільки в XVII столітті вперше на полотнах художників 
починають зʼявлятися перші портретні зображення реальних 
дітей. Зазвичай — це були портрети дітей впливових і царстве-
них осіб у дитячому віці. Таким чином, на думку Ф. Арʼєса, ди-
тинство найбільш повно починає проявлятися в кінці XVI — на 
початку XVII століття.

Аналізуючи портрети дітей на старовинних картинах і опис 
дитячого костюму в літературі, Ф. Арʼєс виділяє певні тенденції 
в еволюції дитячого одягу: костюм для хлопчиків багато в чому 
повторює деталі жіночого одягу, часто хлопчики мали жіночу 
подібність, оскільки одягалися в сукні та спідниці. Наступним 
витком у трансформації стає те, що створення одягу дітей у да-
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ний історичний період відстає від тенденцій в дорослій моді й 
багато в чому повторює дорослий костюм попередньої епохи, і, 
нарешті, одяг дітей вищих верств дорівнюється до звичайного 
дорослого одягу бідняків.

Як підкреслює Ф. Арʼєс, формування дитячого костюму ста-
ло зовнішнім проявом глибоких внутрішніх змін ставлення до 
дітей у суспільстві — тепер вони починають займати важливе 
місце в житті дорослих.

Відкриття дитинства дозволило описати повний цикл люд-
ського життя: дитинство, підлітковий період, юність, молодість, 
зрілість, старість і глибока старість. Але сучасне значення цих 
слів не відповідає їх первісного змісту.

Диференціація вікових категорій людського життя, і дитин-
ства також, на думку Ф. Арʼєса, формується під впливом соціаль-
них інститутів, тобто нових форм суспільного життя, що поро-
джуються розвитком суспільства. Так, раннє дитинство вперше 
зʼявляється в межах родини, де воно повʼязане зі специфічним 
спілкуванням з дитиною, з якою можна розважатися, грати й 
при цьому вчити й виховувати. Така первинна «сімейна» кон-
цепція дитинства. Проте підхід до дітей як до «чарівних ігра-
шок» не міг залишатися незмінним.

Розвиток соціальних інститутів, зокрема формування мо-
дерного інституту освіти, призвів до зміни у ставленні до ді-
тей. Виникла нова концепція дитинства. Для дорослих XVII сто-
ліття любов до дітей виражалася вже не в розвагах з ними, а в 
зацікавленості у вихованні й навчанні. Зʼявляється спеціальна 
громадська інституція — школа, яка завдяки своїй регулярній, 
упорядкованій структурі сприяла подальшій диференціації ди-
тинства. Універсальною мірою дитинства став «клас». Перехід 
на один щабель вище обумовлює вступ у новий вік, тобто клас 
став визначальним фактором у процесі диференціації вікових 
категорій у межах самого дитинства.

Таким чином, за концепцією Ф. Арʼєса, дитинство — це фено-
мен, який має відправну точку ґенези в історії розвитку суспіль-
ства. Такою точкою виступає формування модерного інституту 
освіти, спеціальної структури школи, її класної організації.
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У роботах французького історика Ф. Арʼєса досліджено питан-
ня про те, як складалося поняття дитинства в умах людей мистец- 
тва і як воно змінювалося в різні епохи. За цього вивчення тема 
дитинства в мистецтві з погляду культурно-філософського ана-
лізу являє собою надзвичайно актуальну й складну задачу, тому 
що мистецтво дає особливе усвідомлення феномену дитинства 
в житті людини й суспільства. Завдяки специфіці конкретних 
видів мистецтва, через мистецтва розкриваються складні про-
цеси, поняття й стан, такі як: емоційно-психічні складові жит-
тя дитини, її ставлення до складних філософських категорій 
(простору і часу, життя і смерті, гри тощо), процес і специфіка 
становлення індивідуального хронотопу [10], процес розвитку 
дитячого мислення й мови, формування моральної свідомості 
тощо.

З появою теорії психоаналізу ідеї З. Фрейда викликали заці-
кавленість в зарубіжній культурній антропології, що привело до 
польових і експериментальних досліджень. Послідовник вчення 
З. Фрейда угорський етнограф, антрополог Г. Рохейм, поставив 
своїм завданням підтвердження гіпотези З. Фрейда про універ-
сальність вихідних конфліктів. Г. Рохейм пояснює виникнення 
культури як результат функціонування еросу [94]. Культура — 
це свого роду захист, засіб подолання людиною «інфантильної 
ситуації». Аналізуючи дитячі ігри, обряди та ритуали різних на-
родів, Г. Рохейм інтерпретує їх як прояв комплексів (Едіпа, ка-
страції та ін.). Так, звичай переходу дитини від одного родича 
до іншого племені дау розглядається ним, як спосіб ослаблен-
ня едипового комплексу, за допомогою якого напруженість між 
сином і батьком частково переноситься на інших родичів [94]. 
Ігри дітей різних народів в яких діти виходять по одному із гру-
пи, є символічним відтворенням і викорінення дітьми травми 
відлучення від грудей [95]. Подібні функції виконують і інші 
ігрові дії: рубка дерева, прохід під аркою. Особливу увагу Г. Ро-
хейм приділяв ритуалам ініціації (посвячення) у австралійських 
племен [93]. Так, у ряді племен хлопця під час ініціації зму- 
шують пити кров літніх людей: обряд, що імітує «первинний 
гріх» — вбивство і поїдання хлопцями батька. На думку Г. Ро-
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хейма — це обряд —імітація «первородного гріха» — убивство 
і з’їдання батька. Повторення його у символічній формі, окрім 
нагадування про гріх, виконує ще й функцію входження його 
до родового племені. А випита кров ніби замінює материнське 
молоко, таким чином, об’єднуючи хлопця з чоловіками племе-
ні. Ритуали обрізання, вибивання зубів, випробування вогнем, 
символічне поїдання чудовиськом хлопця з відриганням також 
виконують подвійну функцію: по-перше, пригнічення сексу-
альної агресії хлопця, залякування і підкорення його, по-друге, 
об’єднання з племенем, створення у нього почуття нового наро-
дження у клані дорослих чоловіків.

Інший вчений антрополог, етнограф Б. Малиновський [62] 
спробував з’ясувати як варіюють пережитки і сімейні конфлік-
ти у залежності від структури сім’ї, традицій і звичаїв народу. 
Він вивчав розвиток дитини племені тробріанд (Меланезия), де 
на відміну від європейської патріархальної сім’ї сім’я матріар-
хальна, в якій увесь рід і спадкування йде по материнській лінії. 
Дитина належить до клану матері. Батько, хоча і живе з сім’єю, 
не вважається кровним родичем дитини, а тому не зобов’язаний 
матеріально підтримувати сім’ю, не має права карати і вихову-
вати дітей. Всі ці функції виконує брат матері. Таким чином, у 
силу традиції ставлення у сім’ї племені тробріанд протилежні 
тим, які описані З. Фрейдом для європейської сім’ї. Якщо за єв-
ропейськими традиціями батько ставиться до сина як до супер-
ника і має право володаря, то у сім’ї племені тробріанд батько 
ставиться до сина і дочки однаково і може лише ласкою і дру-
желюбністю заслужити їх прихильність. Іншою важливою від-
мінністю є пізнє відлучення дитини від грудей (у 4-5 років) і 
майже повна відсутність табу на прояви дитячої сексуальності. 
Цікаво те, що Б. Малиновський не знайшов у тробріанд ніяких 
ознак едипового конфлікту між батьком і сином, не було у дітей 
і «травми відлучення від грудей», не спостерігався період «ла-
тентної сексуальності». Таким чином, згідно Б. Малиновському, 
різні культури по-різному «відливають у форму» природні біо-
логічні стосунки. А чинники формування особистості, виділені 
З. Фрейдом на матеріалі європейської сім’ї, не універсальні, а 
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варіюють у залежності від більш фундаментальних механізмів 
культури.

Широкі міжкультурні варіації зазначених чинників, зокре-
ма рівня пригнічення дитячої сексуальності, були виявлені і у 
інших дослідженнях. Так, Дж. Генрі [48] виявив, що у індіанців 
пілага дитина вважається істотою з квітучою надлишковою 
сексуальністю, прояви якої у іграх і реальному житті не пере-
шкоджають, а навпаки, по суті є головним способом спілкування 
дитини з однолітками. Подібні традиції виявлені і у інших наро-
дів [32; 46; 68]. Французький антрополог Ж. Девре [32] описав 
цікавий звичай, що існував у індіанців мохейв. У цього народу 
поряд обряду ініціації до чоловічого клану існувала й ініціація 
його у клан жінок. Хлопець мав право вибирати собі соціальну і 
сексуальну роль у суспільстві.

Зібрані антропологічні та етнографічні дані поступово при-
вели до переосмислення гіпотези З. Фрейда, в якій збереглася 
лише загальна ідея взаємовпливу культури і дитинства. У теорії 
базової особистості антропологів Р. Линтона і А. Кардінера [52] 
підкреслюється ця ідея. Згідно з доказовою базою вчених осно-
вним фактором формування особистості є травматичні пережи-
вання раннього дитинства, які визначаються, в свою чергу, засо-
бами виховання дітей в перші роки життя (способи годування, 
догляду, покарання, відлучення від грудей і т. п.). Ці засоби є за-
гальними для людей даної культури. Вони формують базовий 
тип особистості, який варіюється у різних народів. У свою чергу, 
це впливає на культуру, визначаючи образи фольклору, релі-
гії, мистецтва, відбираючи серед нових елементів культури ті, 
які йому відповідають , відсіюючи іррелевантні. Таким чином, 
лише зміна «первинних інститутів» (засобів виховання дітей) 
може викликати суттєві зміни в культурі. Використовуючи ши-
рокий антропологічний матеріал А. Кардинер намагається під-
твердити свою гіпотезу, зокрема спираючись на дослідження 
аборигенів острова Алор. Ранній досвід дитини в цій культурі 
має негативний характер: з перших днів життя дитина залиша-
ється наодинці — мати надовго йде працювати у поле. Годують 
дитину лише вранці і ввечері, хоча іноді випадково хтось із до-
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рослих може звернути увагу на неї і потурбуватися. Таким чи-
ном, крім загального дефіциту у спілкуванні, нею ніхто не опі-
кується із дорослих, а тому у дитини не виникає стійка емоційна 
прив’язаність до будь-кого. Та й надалі виховання залишається 
суворим: часті покарання за відсутності заохочень, різке відлу-
чення від грудей, бідне харчування. Згідно А. Кардінеру, такий 
травмуючий досвід повинен привести до формування негатив-
них рис особистості: прихованої дифузійної агресивності, неспо-
кою, підозрілості, низького рівня домагань. Ці риси відбились 
у характері особистості і були виявлені у вторинних утворен- 
нях — фольклорі і релігійних уявленнях алорезів.

Для перевірки припущень, висунутих на основі аналізу ме-
тодів виховання дітей, були проведені дослідження особистості 
дорослих аборигенів з використанням тесту Роршаха (психо- 
діагностичний тест для дослідження особистості, створений 
1921 року швейцарським психіатром і психологом Германом 
Роршахом (нім. Hermann Rorschach). Результати, оброблені ін-
шим автором, який не знав про цілі експерименту, в основному 
співпали з прогнозами А. Кардинера. Отже, був отриманий доказ 
правильності теорії базової особистості. Що ж стосується психо-
аналізу, то за А. Кардінером, його можна застосовувати лише до 
базової особистості європейців, що сформована в умовах при-
гнічення дитячої сексуальності.

Схожі, або що йдуть безпосередньо від концепції базової осо-
бистості ідеї набули широкої популярності в зарубіжній куль-
турній антропології. Досліджувався вплив раннього травматич-
ного досвіду на формування характеру у індіанців хопі і зуні [33; 
38], у індіанців оджибве, чиппева [19], навахо [55], дакота [62], 
індіанців Коска і аборигенів Гаїті [99]. Майже у всіх спостере-
женнях за особливостями виховання дітей в перші роки життя, 
що проводилися у експериментальних групах старших дітей і 
дорослих, корелюють з результатами проектних тестів (Рор-
шах і ТАТ). Інші гіпотези похідні від психоаналізу також підда-
валися перевірці і досліджувалися. Так, антрополог Г. Гранзберг 
[42] спробував перевірити гіпотезу З. Фрейда, згідно якої ціллю 
обрядів ініціації є пригнічення агресивної поведінки юнаків. 
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Тестування він провів у індіанців племені хопі. Протестувавши 
юнаків до і після обряду ініціації, вчений прийшов до висновку, 
що ті юнаки, які пройшли через обряд ініціації, справді виявля-
ють значно менше агресивності і більше прихильні до старших. 
В іншій своїй праці, в якій досліджено 32 культури [42], було 
показано, що інститут ініціації існує переважно у тих народів, у 
яких виховання в ранньому дитинстві носить м’який характер, 
з високим ступенем терпимості до провини дитини. Відповідно 
ініціації виконують функцію швидкої та ефективної кореляції 
агресивності і незалежності підлітка. Іншу гіпотезу висуває ан-
трополог Ю. А. Кохен [24]. З його точки зору роль ініціації поля-
гає у розриві тісних емоційних зв’язків дитини з сім’єю і інкор-
порації її в групу дорослих чоловіків. У суспільствах, де сімейні 
зв’язки слабкі, обряди ініціації будуть носити більш формаль-
ний характер або зовсім відсутні. На основі аналізу антрополо-
гічного матеріалу Ю. А. Кохену вдалося встановити кореляції, 
що підтверджують гіпотезу.

Інша група досліджень присвячена аналізу символічного 
значення і функцій міфу і ритуалу [64; 85; 97; 98]. Д. Паул [85] 
описує ритуал, за допомогою якого індіанці майя намагаються 
запобігти ревнощам старшої дитини до молодшої. В. Турнер [97; 
98] вбачає важливе значення ритуального символу у вихованні 
тому, що він у єдиному образі: а) конденсує накопичення смис-
лових знаків, часто не усвідомлюваних, а лише пережитих са-
мими діячами; б) уніфікує, тобто синкретично узагальнює різні 
значення у одне; в) поляризує: об’єднує низьке і високе, грубо 
фізіологічне і соціально-нормативне. Так, наприклад, молочне 
дерево, під яким в африканському племені ндембу ініціюють 
юнаків і дівчат, одночасно означає — молоко матері, жіночі гру-
ди, харчування, зв’язок матері і дитини, єдність клану по ма-
теринській лінії, опозицію жінок чоловікам, новий соціальний 
статус ініційованого, відділення дитини від матері і т. д. Ри- 
туал ізоляції у ході ініціації означає соціальну смерть дитини, а 
наступний ритуал прийняття — відродження його у новій со-
ціальній ролі. Мета ритуалу не у викоріненні несвідомого, як 
стверджував З. Фрейд, а у можливості індивіда набути соціаль-
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ної комфортності, у перетворенні обов’язкового (норм, звичаїв) 
у бажане, зовнішніх вимог у внутрішні, в емоційному насиченні 
норм.

У цілому психоаналітичне розуміння співвідношення культу-
ри і дитинства було прийнято зарубіжними вченими по-різному. 
Одні [37; 92] цілком стали на точку зору З. Фрейда, інші [20; 103], 
визнаючи вплив психоаналізу на зв’язок культури і дитинства, 
разом з тим критично оцінювали гіпотезу З. Фрейда. Хоча сімей-
ні відносини і є головними у формуванні особистості, вони не 
визначають культуру, а самі є похідними від культурних норм —  
ось точка зору більшості дослідників [30; 32; 74]. І, нарешті, іс-
нує думка згідно якої гіпотези З. Фрейда первісного гріха, еди-
пів комплекс та інші потрібно розглядати не як опис реальних 
подій, а як розробку символів логічного завершення емоційних 
відносин у сім’ї [54]. Хоча про можливість такого розуміння 
З. Фрейд згадував у своїй роботі «Тотем і табу» [17].

Критична оцінка антропологічної доктрини психоаналізу 
підводить нас до другого фундаментального напрямку, що бере 
початок у роботах Ф. Боаса [22] і П. Бенедикт [21]. Він отримав 
найбільш повний розвиток у дослідженнях М. Мід, які склали 
цілу епоху у становленні культурної антропології.

Згідно М. Мід [77; 74; 68; 69; 75; 66], дитинство не є деміургом 
культури; навпаки, культурні традиції, розвиваючись за своїми 
власними законами, визначають структуру дитинства. У будь-
якому суспільстві дитина народжується з деякими універсаль-
ними біологічними передумовами (такими, як безпорадність, 
залежність від дорослих, стать, тілесні органи і функції, особ- 
ливості темперамента тощо). Ці природні дані кожна культура 
використовує по-своєму. Будь-яка випадкова і незначна озна-
ка може бути обрана даною культурою як спосіб диференціації 
дитини у біологічне і соціальне середовище. Біологічна ознака 
розроблена «фабрикою» культури, ніби обростає соціальною 
суперструктурою і визначає долю дитини. Такими природними 
даними можуть бути: вік, стать, фізична сила, здоров’я, краса і 
т. д. Так, у ряді культур (у маорі, у середньовічній Європі) особ- 
ливе місце у сім’ї займав первонароджений син і вирішальним 
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тут є випадковий факт — порядок народження. У індіанців 
хопі [80] особливу перевагу батьки надають дівчинці через її 
роль у продовженні клану. В Індії [82] навпаки, вважають на-
родження хлопчика за прихильність богів, а у племені менде 
(Сьєрра-Леоне) однаково ставляться до дітей обох статей [56]. 
По-різному інтерпретується у культурах і факт народження 
близнюків: у багатьох народів «народження близнюків вважа-
лося подією неприродною, яке несе нещастя і горе» [51; 81; 89; 
100; 102]. Зазвичай один із близнюків або й обидва знищували-
ся. В інших культурах, навпаки, народження близнюків — щастя 
[31]. У одних народів діти з деякими вродженими вадами (наро-
дження з зубами або пуповиною навколо шиї, лівші, альбіноси 
тощо) знищувалися [47; 52; 81]. А от у народі мундугамор (Нова 
Гвінея) дитина, народжена з пуповиною навколо шиї, вважалася 
талановитою, гарним різьбярем по дереву. Художнім виробниц- 
твом у племені займалися саме такі особистості [74]. Універсаль-
ним відбором був також вік: у кафрів [51], як і у багатьох інших 
народів, дитина аж до зрілого віку не вважалася повноцінною 
людиною; на Філіппінах, навпаки, деякими правами дорослого 
володіє вже 5-місячний плід [83], який в разі викидня ховають 
з дотриманням всіх обрядів, прийнятих під час похорону дорос-
лого.

Крім формування суперструктури, у якій визначається доля 
дитини, культура здійснює ще й функцію відбору існуючих у ди-
тини психологічних потенцій (характеру, темпераменту), розви-
ваючи одні і пригнічуючи інші. Так формується характерний для 
даного культурного середовища тип особистості. Таким чином, 
культура не протистоїть індивіду, а навпаки, органічно входить 
в нього, визначає способи його мислення і переживань [75].

У ряді досліджень М. Мід зібрала великий і цікавий психолого-
антропологічний матеріал. Так, вивчаючи дитинство абориге-
нів Самоа [66], вона виявила ряд важливих відмінностей у ви-
хованні європейської дитини. Основною функцією дитини у віці 
від 4 до 7 років є догляд за молодшими дітьми: дитина носить 
маленького брата або сестру на спині, грає з ним, стежить за 
його поведінкою. Різкий перехід з позиції опікуваного в пози-
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цію опікуна, за спостереженнями М. Мід, викликає швидкі зміни 
в особистості дитини. Зокрема, змалку вередлива і свавільна, з 
переходом до старшого віку швидко привласнює нові норми і 
вже сама навчає малюків підпорядковуватися правилам, вису-
нутими дорослими.

Мешкаючи в одному приміщенні з батьками, діти на Самоа 
рано знайомляться з фактами сексуального життя, народження, 
смерті — всім тим речам, які в європейських культурах намага-
ються приховати від дитини. Діти з перших років життя вклю-
чаються у трудову діяльність дорослих і у 10–12 років дитина 
за своїм соціальним становищем і функціями в суспільстві фак-
тично стає дорослою. М. Мід не виявлено на Самоа ніяких ознак 
«кризи підліткового віку», яке досить поширене в європейських 
культурах. Те, що багатьма дослідниками розглядалося як біо-
логічно обумовлене статевим дозріванням, згідно М. Мід, не є 
природним і обумовлене особливостями виховання в культурах 
європейського типу: невідповідністю між зростанням інтелек-
туальних і фізичних здібностей підлітка і майже повним виклю-
ченням його з трудової сфери дорослих. Важливою відмінністю 
виховання є звичай міграції дитини від родича до родича, які 
піклуються про нього. А тому емоційна прив’язаність дитини не 
фіксується на батьках, а розподіляється між багатьма родичами. 
Можливо, це і є причиною відсутності напруженості (типу еди-
пового комплексу) між дітьми і батьками.

Вивчаючи розвиток дитини в племені манус (Нова Гвінея), 
М. Мід показала, як специфічні умови життя і виховання розви-
вають у дітей одні навички і пригнічують інші [69]. Наприклад, 
сім’я манус живе в свайному будинку, який стоїть над водою 
лагуни. Оточена морем, дитина з перших кроків освоює водну 
стихію. В трирічному віці опановує умінням плавати, пірнати, 
керувати маленьким каное. Разом з тим, діти перебуваючи на 
всьому готовому, аж до юнацтва не залучаються до трудової 
діяльності. Життя дітей цього племені не організоване дорос-
лими, батьки не мають впливу на їхнє життя, в результаті чого 
у дітей не розвинена рольова гра. На відміну від європейських 
дітей, які виховуються в атмосфері художніх і музичних тради-
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цій, діти манус не знаходять в своїй культурі можливостей для 
розвитку творчих сил. Хоча діти трьох-чотирьох років намага-
ються співати і танцювати, але не зустрічаючи схвалення з боку 
дорослих, поступово втрачають інтерес до музики і в старшому 
віці майже всі мають тональну глухоту. Та ж картина із малюван-
ням. Спроби дослідників стимулювати дітей в цьому напрямку 
також отримали фіаско. Діти довго малювали, але далі примі-
тивних неоформлених зображень не змогли продемонструвати.  
У той же час діти сусіднього племені, у якого була багата тради-
ція різьблення по дереву, створювали справжні витвори мистец- 
тва. Таким чином, пише М. Мід, на прикладі манус яскраво про-
являється неспроможність доктрини вільного виховання. Діти, 
позбавлені уваги і впливу з боку дорослих, самі не спроможні 
створити традицію. Загальним для манус і американської куль-
тури є виключно зовнішній характер дисциплінування дітей 
через матеріальне заохочення — покарання. Цінність у манус 
визначається не його особистими достоїнствами, а кількіс-
тю скарбів і власності. Дорослий в очах дитини не майстер, не  
мудрець, а власник-володар. Тому діти манус зухвалі, неслухня-
ні, у них відсутня справжня внутрішня повага до дорослих.

У подальшій роботі, проведеній на островах Нової Гвінеї, 
М. Мід простежила, як відмінності у вихованні дитини відби-
ваються на формуванні темпераменту дорослого індивіда [74]. 
Так, культурним ідеалом особистості у гірських арапешей є 
м’якість у спілкуванні, взаємодія, альтруїстичне ставлення до 
інших. Вся структура життя племені побудована на взаємодо-
помозі і взаємодії. Ці соціальні установки проектуються і на за-
соби виховання дітей. З перших днів життя дитина потрапляє 
в атмосферу турботи і уваги батьків і родичів. Вона постійно 
знаходиться з ким-небудь із дорослих. Годування і догляд су-
проводжуються інтенсивним спілкуванням і афективною грою. 
Відлучення від грудей відбувається пізно (в 4-5 років) і посту-
пово, не завдаючи травми дитині. Відносини дорослих і дітей 
позитивні, покарання рідкісні. Єдиною негативною рисою, яка 
рішуче пригнічується дорослими, є агресивність дітей. Бійки і 
сварки негайно присікаються, дітей вчать зганяти гнів на не-



ТЕТянА ГАªВСькА 

75  ■

живих предметах (наприклад, бити палкою по дереву, каменю, 
землі тощо).

Інакше побудовано виховання в іншому Новогвінейському 
племені — мундугамор. Ідеал особистості мундугамор бачать у 
силі, агресивності, завзятості. Виховання дитини відрізняється 
суворістю та жорстокістю. Батьки проводять з дитиною мало 
часу, відсутні емоційні ігри при годуванні, відлучення від грудей 
різке і раптове. Головним засобом виховання є покарання. Агре-
сивність дітей по відношенню один до одного не викликає у до-
рослих осуду. Відносини між батьками і дітьми ускладнюються 
і системою шлюбних звичаїв. Необхідною умовою одруження 
у мундугамор є вихід сестри хлопця в клан, з якого приходить 
дружина. В силу існуючої полігамії дівчинка в сім’ї є постійним 
об’єктом ревнощів і суперництва між сином і батьком. Все це 
призводить до того, що у мундугамор формуються риси осо-
бистості протилежні рисам особистості арапешей: агресивність, 
егоїзм, жорстокість.

Дослідження М. Мід спільно з Д. МакГрегором проведене в 
Балі було присвячено вивченню культурної обумовленості мо-
торики [75; 78]. Ретельно зіставивши генезис моторики балі-
незійських дітей з відповідними нормами розвитку американ-
ських дітей, М. Мід і Д. МакГрегор виявили істотні відмінності 
у формуванні сидіння, стояння, ходьби, хапання та інших рухів, 
пояснивши їх особливостями традицій, віруванями і нормами 
балінезійців.

Висновки, зроблені М. Мід, були покладені в основу цілого 
ряду рекомендацій [74; 69; 72; 73; 66], оглядів [56; 59] і теоре-
тичних узагальнень [72; 68; 70; 75; 76; 71]. Розвиток особистості 
дитини може бути зрозумілим лише за умови знання того, як 
дана культура розробляє і використовує вроджені якості [77; 
68; 70; 75], що вимагає ретельного аналізу самої культури. Особ- 
ливо важливими є знання про природні умови, економіку, а та-
кож у яких формах певних традицій і норм люди усвідомлюють 
об’єктивні факти свого буття і, перш за все, факт народження і 
розвиток дитини. Кожна епоха, кожен народ, кожен суспільний 
клас має свою концепцію дитинства, яка відбиваєтья в епосі, 
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мистецтві, громадській психології, у кінцевому підсумку визна-
чає практику виховання [76; 79]. В одних культурах функції ви-
ховання належать людям похилого віку, що сприяє стабільності 
і збереженню існуючих традицій, в інших, в яких вихователями 
є люди молодого і середнього віку, швидко змінюються [76].

Всі відомі культури М. Мід поділяє на три типи: постфігуратів-
ні, конфігуративні і префигуративні [67]. До перших відносять-
ся ригідні, повільно змінні культури, які тисячоліттями зберіга-
ють свої норми і звичаї (культура неєвропейського типу). Доля 
дитини тут визначена заздалегідь і не відрізняється від долі 
його далеких предків. Особистість дитини відтворюється одно-
манітно в силу традиційній неможливості відхилення від існу-
ючих норм; якщо ж такі відхилення відбуваються, вони негайно 
придушуються. Виховання в таких культурах є прерогативою 
літніх людей і дітей 4-7 років. Воно має кладну систему: існують 
цілі обрядові інститути (типу ініціації), які цілеспрямовано фор-
мують особистість дитини. Разом з тим навіть у таких культурах 
існує певна «щілина» для особливо обдарованих дітей, яка на-
дає можливість для розвитку індивідуальної творчості у сфері 
мистецтва, релігії, виробництві. Всі ці умови ведуть до повіль-
ної зміни культури. На відміну від постфігуративної у швидко 
мінливих конфігуративних культурах європейського типу кож-
не нове покоління відрізняється від старшого за складом особи- 
стості, емоційним переживанням, мотивацією поведінки. Стар-
ше покоління хоча і зберігає провідну роль у вихованні, але вже 
не є зразком для молодшого. Між поколіннями виникає психоло-
гічний бар’єр, який отримує назву вікових особливостей або пси-
хологічної кризи молодих. На відміну від великої родини-клану 
постфігуративних культур, європейські культури засновані на 
нуклеарній сім’ї: з процесу виховання поступово виключають-
ся найбільш «консервативні» члени сім’ї — діти і люди похи-
лого віку. Нарешті, індустріалізація, посилення міжкультурних 
контактів призводить до того, що спадкоємність поколінь зво-
диться до мінімуму. На думку М. Мід, суспільство майбутнього 
не зможе вижити в світі цінностей, створених до другої світової 
війни. Таким чином, у культурі майбутнього (префігуративній) 
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необхідно робити ставку на творчість молодих (і в науковій, і в 
етичній сфері) як єдиного засобу збереження цивілізації і відпо-
відно до цього будувати процес виховання.

Якщо для робіт М. Мід характерний в основному якісний ана-
ліз детермінації психіки дитини культурою, то інші дослідники 
цього напрямку широко використовують кількісний підхід. Так 
Б. Уайтінг і І. Уайтінг [101] провели комплексне дослідження 
розвитку дітей в ряді африканських, азіатських і європейських 
культур, використовуючи методи спостереження, опитування, 
тестування, шкалювання та ін. Вони вивчали вплив на форму-
вання особистості дитини таких параметрів, як рівень еконо-
мічного розвитку, соціальної структури суспільства, способи 
поселення, структурау сім’ї і т. д. Автори ділять дослідження 
культури на прості (домінування землеробства, відсутність 
централізованої соціальної організації) і складні (розвинена 
промисловість, складна ієрархія соціальних ролей). Статистич-
ні дані показали, що в простих культурах діти значно раніше і 
частіше залучаються до виробничої праці дорослих, до догля-
ду за молодшими дітьми, мають більше самостійних функцій, 
ніж в складних культурах. В простих культурах у дітей перева-
жають такі риси особистості, як самостійність, взаємодія, а в 
складних — залежність від дорослих, змагальність, прагнення 
до домінантності, егоїзм. Розподіл культур за іншою шкалою 
(нуклеарна сім’я — патріархально-кланова сім’я) показав, що в 
суспільствах першого типу діти частіше спілкуються з батьками 
(особливо з батьком) і є більш соціабельні, ніж в суспільствах 
другого типу.

Крім вивчення особистості дитини в руслі даного напрямку 
проводилися інтенсивні дослідження пізнавального розвитку 
дітей. Так одна група робіт, що присвячена вивченню впливу 
традицій виховання на стадії інтелектуального розвитку ди-
тини виявлені психологом Ж. Піаже. Дослідження розвитку по-
няття збереження (числа, кількості речовини і т. д.) у дітей ряду 
африканських культур [34; 44; 43; 86], в Лівані [104], Австралії, 
Новій Зеландії, Уганді [39] та інших країнах показали, що у ці-
лому діти проходять ті ж стадії, що і їх європейські однолітки. 
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Але зауважимо, що в деяких культурах розвиток йде повільніше 
[57; 58; 43; 104]. Хоча діти, які відвідують школи європейського 
типу, швидко наздоганяють європейських дітей [43]. Навпаки, 
в інших культурах школа не робить помітного ефекту на піз-
навальний розвиток [34; 86]. Намагаючись пояснити цей факт 
вчений Л. Фербі [35] вказував, що школа дає ефект акселерації 
лише в тих культурах, в яких поширені різні типи «магічного» 
мислення (як, наприклад, у племені уолоф [43]). Європейський 
тип мислення, культивований у школі, витісняє примітивні 
форми думки. 

Суперечливі результати були отримані і при вивченні класи-
фікації об’єктів [36; 43; 69; 71]. В одних дослідженнях [36; 43] 
виявилося, що чим менше зв’язок цієї спільноти з європейською 
культурою, тим більше діти схильні узагальнювати об’єкти за 
типом сінкретів або первинних перцептивних ознак. Інші авто-
ри [84] пояснюють це не особливостями культури і засобами ви-
ховання, а тим, що діти неєвропейських культур мало знайомі з 
матеріалом класифікації. Коли дітям пропонується добре знайо-
мий матеріал, вони класифікують не гірше європейців.

Третя група робіт присвячена вивченню міжкультурних осо-
бливостей сприйняття і пам’яті дітей. Так М. Сегал, Д. Кемпбелл 
і М. Херсковіч [93] на підставі ряду досліджень припустили, що 
схильність деяких зорових ілюзій (Мюллера-Лайера, паралело-
грам Сандера) буде тим більше, чим в більш «прямокутному» 
світі живе людина. Ряд досліджень, проведених на дітях в Афга-
ністані [45], Гонконзі, Австралії [27], підтвердили це припущен-
ня. Навпаки, діти, що живуть на відкритих просторах (тундра, 
пустеля) в силу формування у них особливих почуттів сприй-
няття більш схильні до горизонтально-вертикальної ілюзії, ніж 
діти народів, що живуть в горах [27; 45]. Інший вчений В. Хадсон 
[48] зіставив здатність до тривимірного сприйняття малюнків у 
європейських і африканських дітей. Виявилося, що африканські 
діти значно поступаються європейським. Автор пояснює це тим, 
що в європейській культурі дитина оточена двомірними зобра-
женнями і вчиться сприймати перспективу, в той час як в ряді 
африканських культур, де основними видами мистецтва є різьба 
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по дереву, музика, танець, дитина не стикається з необхідністю 
об’ємно сприймати малюнки на площині. Вчений-психолог, за-
лучаючи антропологічні дані, Я. Дереговський [29], показав, що 
діти-африканці значно краще сприймають перспективу плоских 
зображень, якщо тести носять не візуально-вербальний (як у 
Хадсона), а візуально-маніпулятивний характер (дітей просили 
побудувати з паличок тривимірну фігуру, зображену на папері). 
Подібні дані отримали вчені Г. МакГорк і Дж. Ягода [63]. Вчені 
П. Шікен і С. Стюарт [94] виявили, що діти австралійських або-
ригенів, умови життя яких вимагають розвиненої топографіч-
ної пам’яті, мають значно сильнішу розвинену ейдетичну уяву, 
ніж європейські діти. 

Нарешті, до четвертої групи робіт віднесемо усі інші дослі-
дження, в яких вивчається вплив культурних особливостей на 
найрізноманітніші психічні якості — від здатності дитини до 
взаємодії з іншими [53; 80; 95], також до «пізнавального стилю» 
[88]. Слід вказати і на фундаментальні оглядові роботи [49; 81], 
в яких, хоча і не створено теорії дитинства, зібраний величезний 
антропологічний матеріал про методи навчання та виховання 
дітей, функціях обрядів і ритуалів, примітивної періодизації ди-
тинства в неєвропейських культурах. Цікавий і ряд гіпотез: так, 
В. Хемблі [49], показавши давність деяких ритуалів (наприклад, 
обрізання) і їх дивну одноманітність у народів усього світу, пе-
редбачає, що тут ми маємо справу з самими архаїчними елемен-
тами виховання, що існували ще у «колисці» людства до розсе-
лення його по світу.

Таким чином, протягом менш ніж століття прагнення зро-
зуміти дитинство як історичний феномен у всій повноті його 
зв’язків з культурою викликає дедалі більшу кількість дослі-
джень. Зібраний великий і унікальний емпіричний матеріал, ве-
лика частина якого стала вже історією. Разом з тим, стали чітки-
ми труднощі як методичного, так і методологічного характеру.

Якщо говорити щодо боротьби описаних напрямів у дискурсі 
культурології, то перемога, безсумнівно, на стороні історико-
культурного. Хоча окремі фрагменти психоаналітичної концепції 
(вказівка на особливе значення кризових періодів, підкреслення 
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ролі емоційного спілкування, аналіз міфів і ритуалів) міцно уві-
йшли в арсенал сучасної культурології, усе більша кількість до-
слідників не дотримуються уявлень про протистояння індивіда 
культурі, визнаючи останню органічною частиною особистості. 
Розвиток культури, який в рамках ортодоксального психоана-
лізу розглядався дослідниками як цілком вторинний, похідний 
від внутрішньо-сімейних, емоційно-психологічних відносин, усе 
більше розуміється як відносно автономний процес, що підпо-
рядковується своїм внутрішнім історичним закономірностям. 
Таким чином, принцип історизму є одним із головних поясню-
вальних принципів культурології. Разом з тим, однак, загубле-
на і пояснювальна сила — диалектичність психоаналітичного 
підходу. Якщо З. Фрейд зі своєї точки зору міг послідовно пояс-
нити походження не тільки методи виховання, а й, здавалося б, 
зовсім незрозумілих обрядів і ритуалів, то сучасні антропологи, 
психологи та культурологи часто або не пояснюють їх взагалі, 
або дають суперечливі інтерпретації. Цілісної концепції дитин-
ства, здатної об’єднати наявний експериментальний матеріал, у 
сучасній вітчизняній і зарубіжній науці поки не існує. Викликає 
складності і практичне застосування отриманих даних, адже 
можливість змінити окремі елементи культури і тим самим 
вплинути на методи виховання виходить за межі однієї науки. 
І все ж необхідність вивчення дитинства не викликає сумнівів. 
Використовуючи різні культури як величезні природні лабора-
торії, можна глибше зрозуміти сучасну практику виховання, а, 
значить, зробити перший крок до її поліпшення.

Отже, на даний момент ідея цінності дитинства як в особис-
тісному, так і в культурному аспекті не підлягає сумніву. А нау-
ковий або повсякденний дискурси репрезентують незаперечну 
(культуротворчу, споживчу, креативну) його затребуваність.

Можна сказати, що сучасна культура провокує досліджувати 
дитинство, стосується це й наукових диспутів, автобіографічних 
спогадів, психоаналітичних тренінгів або закликів піклуватися 
про власних дітей, тим самим, дискурс дитинства стає установ-
чим елементом самосвідомості сучасного субʼєкта і європей-
ської культури в цілому.
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Дослідження дитинства в традиційній культурі розпо- 
 чалися в другій половині ХІХ століття, згодом сформу-

вавши окремий, проте від самого початку міждисциплінарний 
науковий напрям. Особливо важливі для становлення дитино- 
знавства як окремої наукової галузі декілька видань. У працях 
Е. Тайлора «Die Anfänge der Kultur» (Початок культури, 1873) та 
«The Study of the child» (Студії над дітьми, 1898) сформульовано 
засади його теорії про пережитки (sarvivals) в культурі. Вона ба-
зувалася, зокрема, на твердженні, що певні культурні надбання 
втратили своє первісне значення для певних верств суспільства 
і фрагментарно залишилися у побуті найменш розвинених сус-
пільних прошарків та в дитячих іграх і забавах, зокрема іграх-
наслідуваннях найпоширеніших занять дорослих, їхніх знарядь 
праці, зброї та звичаїв [122, 72]). У дослідженні німецького ет-
нографа та антрополога Г.-Г. Плосса «Das Kind in Brauch und Sitte 
der Völker» (Дитина в звичаях і моралі народу, 1882) наявний 
значний порівняльний матеріал про народження і перші роки 
життя дитини, окремий розділ присвячено дитячим іграм і за-
бавам, їхній подібності в різних народів, втіленню у дитячих 
іграх національного характеру, подано чимало матеріалу про 
дитячі свята і їх значення, дитячі права та обов’язки, окрему 
увагу приділено етнографії підлітків [129]. Праця А. Чемберле-
на «The child; A Study in the Evolution of Man» (Дитина, досліджен-
ня еволюції людини, 1900) виявляє його як послідовника теорії 
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про подібність дорослішання дитини і етапів розвитку людства, 
зіставлення дитинства людини й дитинства людства. 

У цей час у Сполучених Штатах, Великій Британії, Німеччині 
постають наукові товариства. Дж. Сюллі заснував у Англії де-
кілька фахових товариств, найвідоміше серед них — Association 
for Child-Study з 5-ма відділами. Ще значнішого розвитку набу-
ла нова наука в Америці, впроваджена й популяризована Г. Гол-
лом. Його часописи: The Pedagogical Seminary (Worchester, Mass., 
1891) і The American Journal of Psychologie (Worchester, 1887) 
вели огляд літератури і обговорювали все, що стосувалося теми 
дитини. Найбільшою його заслугою було те, що студії над діть- 
ми взяла на себе секція National Education Association і заснува-
ла з цією метою багато інституцій, зокрема The Illinois Society 
of Child Study і The Association of Collegiate Alumni. В 1894 році 
Г. Голл видав докладні запитальники про дитину і зібрав вели-
кий матеріял, який оприлюднив у низці студій, цікавих і для 
фахівців-етнологів, наприклад: «A Study of Dolls» (Дослідження 
ляльок) [114, 129–175]. 

Засновується новий напрямок досліджень, який може бути 
окреслений як антропологія дитинства, оскільки, за визначен-
ням О. Хрісмана, «має на меті зібрати якомога більше матеріа-
лу, що стосується сутності й розвитку дитини, і об’єднати його 
в цілість без огляду на те, де його знайдено. Головна мета цієї 
науки — наукове дослідження дитини в усіх напрямах з тим, аби 
зрозуміти докладно її природу… Дитину треба досліджувати в 
лабораторії, вдома, на вулиці, при забавах і жартах, у цивілізова-
них і диких народів, в нормальних і ненормальних станах, про-
тягом фізичного розвитку з погляду психологічного, фізичного 
і морального, в спочинку і русі, в сні і на яві, у хворому і здорово-
му стані» [112, 12]. О. Хрісман назвав цей напрямок «педологія», 
хоча вже з визначення зрозуміло, що йдеться про значно ширшу 
проблематику. Така програма об’єднувала в собі інтереси різ-
них галузей науки, сприяючи, зокрема, й дослідженню дитячого 
світогляду «у цивілізованих і диких народів» [112, 12], а також 
поглибленню дослідження етнографії дитинства та дитячого 
фольклору. 
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Чимало доклали до заснування окремого напрямку дитиноз-
навчих досліджень німецькі вчені ХІХ ст. Частково автентичні 
фольклорні твори потрапили до збірника Людвіга фон Арні-
ма та Клеменса Брентано «Чарівний ріг хлопчика» (1808 р.), 
були опубліковані окремі збірки дитячого фольклору (A. Stöber 
«Elsassisches Volksbüchlein» (1842), Simrock «Das deutsche Kin-
derbuch» (1848), G. Scherer «Alte und neue Kinderlieder» (1850), 
F. Pocci und K.v.Raumer «Alte und neue Kinderlieder» (1852), E. Ro-
chholz «Alemannisches Kinderlied und Kinderspie aus der Schweiz» 
(1857), I. Zingerle «Das deutsche Kinderspiel im Mittelalter» (1868) 
тощо). У праці Ф. Бьоме «Німецькі дитячі пісні та ігри» (1897) 
зібрано та класифіковано близько двох тисяч зразків дитячо-
го фольклору, проаналізовано походження та структуру, їхній 
зв’язок із дохристиянськими світоглядними та міфологічними 
константами. На початку ХХ століття також публікуються де-
кілька збірників дитячого фольклору: M. Kuhn «Macht auf das Tor! 
Alte deutsche Kinderlieder, Reime, Scherze und Kinderspiele (mit 
Melodien)» (1905), F. Jöde «Ringel Rangel Rosen» (1913), I. Wenz 
«Die goldene Brücke» (1914) тощо.

Загалом на початку XX ст. проблематика етнодитинознавчих 
досліджень диференціюється. Народною антропологією, зо-
крема дитячою, починають цікавитися соціологи, демографи, 
психологи, лінгвісти, антропологи, філософи, історики. Перед 
кожною із цих дисциплін постали важливі питання стосовно 
дитячого життя, оминути які означало б залишити прогалини, 
білі плями. Для етнології, й особливо для фольклористики ру-
шійними силами новації стають лінгвістичні, зокрема семіоло-
гічні методи дослідження, дедалі активніше залучаються до до-
сліджень соціологія та психологія. Етнологія також збагачує їх 
новим матеріалом.

У Європі перехід від описової етнографії дитинства до тео-
ретичної розпочався у зв’язку із загостренням старої суперечки 
про співвідношення біологічних і соціальних факторів розвит- 
ку людини, яку Ф. Галтон (Англія) ще 1874 року сформулював 
у вигляді антитези «природи» (спадковості, вроджених нахи-
лів, того, з чим індивід приходить у світ) і «виховання», тобто 
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всіх зовнішніх впливів, яких людина зазнає після народження  
[78, 148]. 

У праці «Століття дитини» німецька дослідниця Елен Кей 
«звернула увагу на те, що саме твори офіційного шкільного по-
етичного репертуару часто стають ключовим елементом дитя-
чого фольклору та дитячої культури (зокрема, тексти, бажаний 
ефект яких ґрунтується на грі звуків)» [67, 22 ].

У 20-х роках XX ст., значною мірою під впливом фройдизму й 
полеміки з ним на Заході, першорядного значення набуває про-
блема особливостей формування особистості дитини в різних 
культурах. Засадничою думкою значної кількості досліджень є 
наявність у кожного народу свого специфічного для його «ба-
зової структури» характеру, менталітету, що передається через 
виховання з покоління в покоління і цим визначає його історію 
[78]. Пізніше поняття «базової структури особистості» допо-
внилось емпіричним поняттям «модальної особистості». Пе-
ревага такого підходу в тому, що він вперше диференційовано 
поставив питання про соціокультурні детермінанти виховання 
дітей і його значення в процесі трансмісії культури між поко-
ліннями, збагатив методичний арсенал етнографічних дослі-
джень новими психологічними методами (проективні тести, 
вивчення історії життя, змістовна інтерпретація сновидінь, 
фантазій тощо). Процеси зростання й соціалізації стають пред-
метом самостійних монографічних польових досліджень видат-
них етнографів світу: Б. Маліновського (Англія-США), К. Дюбуа 
(Нідерланди), Ф. Боаса, Д. Вайтинга та М. Мід (США) та ін. В ан-
глоамериканській науковій традиції зацікавлення дитинством 
припадає на кінець ХІХ — початок ХХ століття водночас із за-
снуванням і розвитком антропології культури, зокрема концеп-
ції культурного релятивізму, засновником якої є Франц Боас, а 
активною послідовницею — Маргарет Мід, праці якої є засад-
ничими для формування дитинознавства як галузі культуроло-
гічних та антропологічних досліджень. У своїх працях Маргарет 
Мід здійснила порівняльні дослідження систем виховання та 
особливостей дорослішання на островах Самоа, Адміралтей-
ства, Нової Гвінеї та Індонезії. Проте для дитячої субкультури 
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властиве і відмежування, і певне взаємопроникнення доросло-
го і дитячого культурного простору. Можна досліджувати тра-
диційну дитячу субкультуру через співвіднесення її зі світом 
дорослих або застосовувати запроваджений американською 
дослідницею М. Мід напрям культурантропологічного аналі- 
зу — вивчення культури через моделі дитинства. Дослідниця 
виокремила три типи культури, які різняться між собою став-
ленням їх носіїв до дитини та методами її виховання: постфігу-
ративні (в яких дітей навчають дорослі), конфігуративні, в яких 
і діти, й дорослі навчаються передусім у однолітків, та префі-
гуративні, в яких дорослі вчаться також у своїх дітей [67, 304]. 
Видання дитячого фольклору американської дослідниці Доро-
ті Говард, Брайана Саттон-Сміта та подружжя Пітера та Айон 
Опі («Оксфордський словник дитячої поезії», 1952 і «Мудрість 
і мова школярів», 1959) справили значний вплив на принципи 
та методику фіксаціа та аналізу дитячого фольклору, оскільки 
містили різножанровий матеріал, записаний від самих дітей — 
загадки, жарти, насмішки, витівки, мирилки, елементи таємної 
мови, забобони, неформальні шкільні обряди. «Таким чином, 
вони першими змогли показати, що писемність і засоби масової 
інформації не знищують традиції дитячої творчості, а навпаки, 
сприяють її поширенню. Діти продовжують жартувати так само, 
як їхні однолітки жартували в добу королеви Анни, у грі вико-
ристовують такі самі прийоми, які використовував юний Карл 
Другий, задають загадки, сформульовані ще за часів Генріха VIII, 
лікують бородавки, як свого часу Френсіс Бекон, вимагають рів-
них часток знайдених “скарбів”, як і в період панування Стюар-
тів (XVI–XVII ст.) тощо» [67, 25].

Серед тогочасних слов’янських дослідників світу дитини вар-
то згадати Є. Покровського та його праці «Фізичне виховання ді-
тей у різних народів, переважно Росії» і «Дитячі ігри, переважно 
російські», в яких він широко використав український матеріал, 
охопив значне коло питань, заглибився в історію побутування 
ігор у давніх та сучасних народів, порівняв ігрові особливості 
культурного спадку різних народів, залучивши величезну кіль-
кість джерел і відомостей. Автор як дитячий лікар фахово на-
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голошує на значенні ігор для фізичного і розумового розвитку 
дитини, проводить паралелі з іншими культурами епохи серед-
ньовіччя і пізніших часів, висвітлює їх значення в етнографії, 
археології і антропології. Є. Покровський оцінює феномен гри 
з позицій антропології та фізіології, психології, педагогіки і гі-
гієни, пропонує свій погляд на необхідність заохочення розви-
тку дитячих ігор. Докладно описані жеребкування і покарання, 
матеріальна ігрова культура: іграшки дітей різного віку, їх зна-
чення для дитини, матеріали і фарби, способи гри, її походжен-
ня. Наведено оцінку іграшок різними мислителями і педагога-
ми, опис зимових і хатніх ігор. Український матеріал у збірнику 
Є. Покровського представлено варіантами не лише з України, а 
й з територій українсько-російського етнічного пограниччя, а 
також місцевостей, пов’язаних з історичними міграціями укра-
їнців (Курська, Воронезької губернії, Кубані) [80]. Його наукові 
знахідки становили найближчий контекст розвитку українсько-
го дитинознавства.

Одним із перших дослідників цього напряму був і Г. Виногра-
дов — відомий фольклорист, етнограф, літературознавець. Серед 
його праць — «Народна педагогіка. Уривки і замальовки», «Ди-
тячий фольклор і побут. Програма спостережень», «Російський 
дитячий фольклор. Ігрові прелюдії». Г. Виноградов, говорячи про 
релевантність (особливість, істотність) «народного дитинознав-
ства», також уперше поставив питання про вивчення світогляду, 
притаманного дитячій субкультурі, загострив увагу на тому, що 
дитяча етнографія — не лише уламок, вона має справді самобутні 
риси і особливості, не властиві дорослому світові, зумовлені су-
купністю вікових особливостей дитини, і, нарешті, один із перших 
серед слов’янських учених, дав визначення дитячої субкультури: 
«невідому країну населяє недовговічне плем’я, кожен представ-
ник якого живе 12–14 років. Це плем’я має свій устрій, громаду, 
певне коло знань, доволі своєрідну мову, своє мистецтво» [10, 59]. 
Відомий знавець дитячої літератури і дослідник дитячої субкуль-
тури О. Капиця в 1927 р. в праці «Дитячий фольклор» вказав на 
необхідність і посутність вивчення зокрема шкільного фолькло-
ру і побуту як важливої ланки дитячої субкультури. 



яРОСЛАВА ЛЕВчУк 

93  ■

Багато матеріалів з українського дитинознавства знаходимо 
у польських етнографічних часописах у розвідках, присвячених 
межовим територіям Польщі й України, а також у дослідницькій 
спадщині Оскара Кольберга (1814–1890), у заснованій ним ви-
давничій серії «Народ. Його звичаї, спосіб життя, мова, легенди, 
прислів’я, обряди, ворожіння, ігри, пісні, музика і танці» («Lud. 
Jego zwyczaje, sposób życia, mowa podania, przyslowia, obrzȩdy, 
gusła, zabawy, piesni, muzyka і tance»). О. Кольберг побував з екс-
педиціями на Східному й Західному Поділлі, Поліссі, у Карпатах, 
на Прикарпатті й Волині. Зібраний у цих експедиціях матеріал 
увійшов до чотиритомної монографії «Покуття» («Pokucie»), 
а також «Холмщина» («Chełmskie»), «Мазовше» («Mazowsze»), 
«Люблінщина» («Lubelskie»), що містять чимало інформації про 
культуру українців, які проживали на цих територіях. У 1891 ро- 
ці не видані самим дослідником рукописи були впорядковані 
до другого тому «Холмщини» («Сhełmskiego») та «Перемищи- 
на» («Przemyskie»), а 1907 року в Кракові опубліковано етно- 
графічно-фольклористичну працю «Волинь» («Wołyń»), укладе-
ну Ю. Третяком з архівних матеріалів О. Кольберга. Традиційна 
дитяча субкультура у працях Кольберга не відмежована в окре-
мі розділи, є невіддільною частиною традиційної культури за-
галом. У його працях вміщено дитячий фольклор (колискові, 
забавлянки, заклички, примовки, ігри, пісеньки, пародії, нісе-
нітниці), поодинокі описи звичаїв, де діти є учасниками (роди-
ни, хрестини, весілля, колядки, веснянки), опис елементів побу-
ту (колиски тощо). У працях австрійського історика, визначного 
буковинознавця, культуролога Раймунда Кайндля, зокрема у 
збірці фольклорних матеріалів, виданій у Львові у 1898 р., по-
дано чимало матеріалу з дитячої субкультури (календарний та 
ігровий фольклор, прозивалки, дитячий гумор [97, 148–155].

Українські дослідники XIX ст. спочатку фіксували фольклор 
і побут української дитини (весняні ігри, хороводи’ дитячі роз-
ваги, пов’язані з народним календарем) як фрагмент дорослого 
побуту і культури. У розвідках етнографів трапляються описи 
способів виховання і навчання дітей, характеру їхніх взаємин 
з дорослими та між собою, типів вікової категоризації, обрядів 
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переходу з однієї вікової стадії в іншу тощо. Причинами фраг-
ментарності таких досліджень була складність, відмежованість 
і специфічність світу дитини, існування бар’єру між дослідником 
і дитиною, для подолання якого необхідно мати хист. 

Окремим явищам світу дитини, насамперед урочистим і тим,  
що стосувалися першого року життя (родини, хрестини), її роз- 
вагам були присвячені розвідки М. Сумцова, Хр. Ящуржинсько- 
го, О. Малинки, М. Дерлиці, В. Ястребова. У праці П. Іванова 
«Этнографические материалы, собранные въ Купянскомъ у. 
Харьковской губ.» подані окремими групами «Приметы и по-
верья, относящиеся к беременности и к рождению детей», 
«Колыбельные песни», «Детские песни и приговорки», «При-
кладки к именам, дразнилки и клички». Про дитячу мову напи-
сано було лише декілька коротеньких розвідок, серед них стаття 
І. Франка «Дітські слова в українській мові» (зібрані у с. Нагу-
євичі, Дрогобицького району Львівської області). Стверджую-
чи, що «первісною мовою чоловіка були т. зв. «звуки природні» 
(Naturlaute), котрі прямо виражали враження чоловіка і звичайно 
наслідували звуки самої природи, голоси звірів і т. д»), І. Франко 
повязує явище дитячої мови з початками виникнення мови: «Слі-
ди тої первісної звукової бесіди не затерлися доразу; їх останки 
перетривали й дотепер у всіх живих бесідах європейських наро-
дів то в окликах домашніх звірів, то в дітській бесіді» [98, 123], 
відтак «студіювання дітських слів кидає світло на перші початки 
людської мови» [98, 126]. У збірці подано півсотні дитячих слів на 
означення родичів, назви тварин і птахів, предметів побуті, від-
чуттів і дій. У приміткаж прокоментовано побутові передумови 
вживання окремих слів, їх граматичні та фонетичні особливос-
ті, проаналізоване походження слів. «Більша часть дітських слів 
(усі напечатані курсивом), се або наслідування звуків природи, 
або дуже прості витвори з окликів людських до звірів. Велика їх 
часть має пні зовсім відмінні від пнів тих слів, котрі означають 
той сам предмет в звичайній бесіді (напр., льольі — сорочка). Де-
куди також стрічаємо в тих словах давні пні, котрі тепер вийшли 
з уживання, напр., жижа — вогонь, пень -жье, — з чого старор. 
жещи, в рус. жечь, в українськім замість того палити» [98, 124].
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Інформацію про життя школярів і чабанів, про перехідні пе-
ріоди розвитку дитини подибуємо у надзвичайно цікавих і до-
кладних мемуарах М. Щербаківського (під криптонімом М. Щ.) 
«Детский Эдем до вкушения плода от древа познания добра и 
зла (из детского мира деревенского мальчика)», надрукованих 
у кількох томах «Киевской старины» [64]. Особливо пощастило 
дитячому фольклору — публікувалися записи вже названих до-
слідників, а також П. Чубинського, Б. Грінченка. 

У літературно-етнографічних розвідках прозаїків журна-
лів «Основа», «Черниговский листок» та інших видань — Мар-
ка Вовчка, Ганни Барвінок, М. Симонова, С. Носа, П. Кузьменка, 
Д. Мороза — трапляються фрагменти описів життя селянської 
родини, ігор, звичаїв стосовно дітей. Бракувало наукових і 
науково-публіцистичних праць, спеціально присвячених життю 
дитини, окремим його проявам. Опубліковані у ХІХ ст. записи 
дитячого фольклору охоплювали майже весь жанровий «асор-
тимент», проте не всі етнографічні регіони України були дослі-
джені однаковою мірою. Записувачі здебільшого збирали окре-
мі жанри — колискові, загадки, скоромовки, казочки, ігри та 
забавки, оминаючи багато цікавих сторінок дитячого буття та 
не роблячи спроб відтворити цілісний образ дитини. Контекст 
побутування дитячого фольклору частково відображений у ет-
нографічних матеріалах, зокрема В. Милорадовича, К.  Кибаль-
чича, Б. Грінченка, А. Свидницького, П. Іванова, В. Ястребова, 
О. Савича, О. Малинки, І. Беньковського. Усі ці матеріали мають 
неабияку цінність для дослідження світу дитинства, розуміння 
різних аспектів життя і розвитку дитини.  

З 2-ї пол. XIX ст. до явищ традиційної української дитячої 
субкультури починають застосовувати не лише описовий, а й 
аналітичний підхід. К. Ушинський в «Родном слове» (1864 р.) 
вперше висловив глибокі міркування про педагогічне значення 
казки, яка стоїть «недосяжно вище усіх оповідань, що написа-
ні навмисне для дітей освіченою літературою» [96, 301]. Тієї ж 
думки був і Іван Франко у передмові до своєї збірки казок «Коли 
ще звірі говорили». Обравши для переспіву казки про тварин 
різних слов’янських народів, І. Франко зазначає, що «они най-
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більше відповідають смакові дітей від 6 до 12 літ, заставляють 
їх сміятися і думати, розбуджують їх цікавість та увагу до явищ 
природи, але не розбуркують молоду фантазію дивоглядними 
образами заклятих замків, царів, розбійників, драконів та демо-
нів, не тривожать молодого чуття страшними трагічними при-
годами та незрозумілими для дітей відносинами обох полів» 
[99, 74]. На думку автора, діти потребуть «в інтересі здорового 
і морального розвою» фантазувати «в тім світі простих харак-
терів і простих відносин, у світі, де все видно ясно і симпатії не 
потребують ділитися. Відси вони винесуть перші і міцні осно-
ви замилування до чесноти, правдомовності і справедливості, а 
надто любов до природи і охоту придивлятися близько її тво-
рам, прислухатися її таємній мові, чути себе близькими до неї, 
підглядати, а далі й просліджувати її великі загадки» [99, 74].

Чимало досліджень науковців (як і збирачів) присвячені ко-
лисковим. Стаття М. Левицького (під криптонімом «Н. Л-ий») 
«Народные колыбельные песни», у якій надруковано й про-
коментовано 15 колискових пісень із Сумщини, стала першою 
спробою наукового аналізу цього жанру. У ній автор на основі 
зібраного ним матеріалу намагається виявити характер, спря-
мування, емоційну насиченість творів цієї групи. Він аналізує 
колискові, звертаючи увагу на їхній зміст, окремі мотиви, ха-
рактери діючих осіб, і пов’язує їх із середовищем і обставинами, 
в яких росте дитина [75, 192]. Розвідка О. Вєтухова «Народные 
колыбельные песни» — найпомітніша дитинознавча праця у 
фольклористиці кінця ХІХ століття, присвячена колисковим піс-
ням східнослов’янських народів. Автор використав значну кіль-
кість джерел з публікаціями українського, російського та біло-
руського фольклору, наголосив на емоційному наповненні цих 
пісень у зв’язку зі специфікою їх побутування. В роботі вперше 
зроблено спробу класифікувати колискові пісні за основними 
темами [8].

Наприкінці ХІХ ст. з’являються дослідження, які, щоправда, 
поки що опосередковано, розглядають особливості дитячого 
світогляду. У праці М. Костомарова «Очерк домашней жизни и 
нравов великорусского народа в ХVІ и ХVІІ ст.» (СПб., 1887) від-
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находимо спостереження над істотними нюансами дитячого 
побуту та зразки фольклору. М. Костомаров у фольклорних об-
разах убачав відображення народного світогляду. Він зауважив, 
що в дитячому фольклорі панує гра слів і співзвучностей, по-
мітив інтерес дітей до безглуздого змісту, абракадабри, непри-
родних зіткнень властивостей і значень. Він був переконаний у 
тому, що крізь цю «дитячу балаканину проглядають сліди дав-
нього часу», описав також і явище переходу в дитячий фольклор 
пісень дорослих [57]. Суголосними є і погляди М. Сумцова, який 
пов’язував слова закличок до дощу (про відмикання воріт, оче-
видно, небесних) боговою сиротою) з праіндоєвропейськими 
міфами [87].

У 80–90-х роках XIX ст. дитячий фольклор та його ана-
ліз з’являється на сторінках часописів «Киевская старина», 
«Этнографическое обозрение», «Етнографічний збірник», «Харь-
ковский сборник» (праці А. Вєтухова «Народные колыбельные 
песни», М. Дерлиці «Селянські діти: Етнографічний нарис»,  
П. Іванова «Этнографические материалы, собранные въ Купянс- 
комъ у. Харьковской губ.», С. Ісаєвича «Малорусские народные 
игры окрестностей Переяслава», О. Малинки «Родыны и хресты- 
ны», М. Левицького (Н. Л-ий) «Народные колыбельныя песни», 
П. Понятенка (П. П.) «Некоторые детские игры в Маяках Херсон-
ской губернии», Т. Рильського «К изучению украинского народ-
ного мировоззрения», М. Сумцова «О славянских воззрениях на 
новорожденного ребенка», Xр. Ящуржинського «Поверья и об-
рядности родин и крестин», В. Ястребова «Обрядовое постриже-
ние детей» та ін. 

У 1901 р. у Київській Старовині була оприлюднена «Програм-
ма для собирания коллекций детских игрушек и матеріялов по 
детским играм и забавам», яка привернула пильнішу увагу до-
слідників до цього явища і спричинила появу в друці кількох  
розвідок, присвячених дитячій грі — зокрема, коротенької стат- 
ті П. (Понятенко П.) «Некоторые детские игры в Маяках Херсон-
ской губернии» і маcштабнішої праці Марка Федоровича Гру-
шевського під криптонімом «Мр. Г.» (далі М. Ф. Грушевський), 
в якій вміщено близько 50 ігор і забав з Черкащини [33]. Вони 
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подані у віковій послідовності відповідно до здатностей дити-
ни гратися іграшкою або й виготовити її. Ця збірка подає широ-
кий спектр засобів розвитку дитячого просторового мислення, 
тактильної чутливості, почуття кольору, ритму, матеріалу. Вона 
відкрила в українській етнографії епоху осмислення не лише 
дитячої іграшки й загалом дитячої субкультури та підвалин 
майбутнього світогляду. Кожна гра чи іграшка, віднайдена й 
описана М. Грушевським, вирішувала якусь проблему зростан-
ня, відтворювала стадії розвитку людства і людини (стрелька, 
возик, ральце тощо), відображали перші спроби винахідництва. 
Сучасний дослідник української народної іграшки О. Найден 
переконаний, що «для дітей, які перебувають на межі між ран-
нім і середнім розвитком, такі іграшки особливо потрібні. Вони 
допомагають знаходити образні відповідники між реально-
конкретним та умовно-узагальненим, осягати світ предметних 
реалій через пластично доцільні та дотично-комфортні форми» 
[72, 20]. Широкий спектр дитячих саморобних музичних інстру-
ментів, описаних М. Грушевським, нагадував справжні, задо-
вольняв потребу розвитку слуху, почуття ритму, гармонії. Крім 
того, активізувалося вміння видобувати музику з шелюгу, бузи-
ни, мишію, очерету чи просто зі стулених докупи долонь, тобто 
культурне освоєння довкілля. У праці також вперше зафіксова-
но 12 морок (рос. «головоломка»), різних форм та з різних мате-
ріалів. Описані також способи виготовлення та гри різними ви-
дами дитячої зброї, іграшок для дівчаток, іграшок для розвитку 
вправності, просторового та конструктивного мислення, розваг 
для різних пір року.

Незабаром виходить друком масштабне дослідження Мар-
ка Грушевського «Дитина в звичаях і віруваннях українського 
народа. Матеріали з полуденної Київщини. Зібрав Мр. Г. Обро-
бив др. З. Кузеля» (1906–1907 рр.), яке є першим комплексним 
українським дослідженням, присвяченим дитячій субкультурі, 
з величезною кількістю матеріалу про умови і чинники форму-
вання особистості в сільському середовищі. Воно підсумовує 
здобутки попередніх дослідників і відкриває нову епоху в укра-
їнському дитинознавстві. Ця праця була перевидана в 2006 році 
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і значною мірою сприяла посиленню наукового та громадського 
інтересу до специфіки формування особистості в сільському се-
редовищі та стала вагомим джерелом для спроб екстраполюва-
ти цей досвід у сучасний культурний простір. Збірка матеріалів 
з Черкащини, записана Марком Грушевським наприкінці ХІХ–ХХ 
століть, містить інформацію про те, як планували і сприймали 
вагітність, звичаї і обряди, пов’язані з нею, пологи, обряди, що 
супроводжують народження дитини та становлення її як члена 
суспільства (родини, молитвування, хрестини, зливки, похрес-
тини, виводини). Кожен рік дитини характеризується з погля-
ду особливостей її фізіологічного та психологічного розвитку, а 
також соціального статусу. Велика увага приділяється розвитку 
дитячої мови і мислення, пізнання, процесам соціалізації. Зібра-
но понад 50 народних назв-звертань до дитини в різні етапи її 
розвитку. Розповідається про дитячий одяг, предмети побуту, 
іграшки, забави, гостинці, перші обов’язки. Зафіксовані розпо-
віді селян про душу дитини, про особливості її розвитку, про 
вправних і невправних вихователів.

І. Франко у рецензії на цю працю зауважив: «Отсе пребага-
та збірка матеріалу про дітей в українському селі: вірування й 
забобони, гігієна й спосіб виховання, забави й щоденні заняття, 
становище в родині і в громаді — все це просліджено від пер-
ших об’яв вагітності матері тиждень за тижнем, рік за роком аж 
до парубоцтва й дівочення. Матеріал збирано на досить тісній 
території містечка Суботова і сусідніх слобід, та проте комплекс 
його завдяки уважливості збирача і його щирій прихильності 
до життя народного вийшов такий багатий, що ні в якім пись-
менстві нема подібної книги з таким різнородним матеріалом… 
Таку збірку зумів наш збирач згромадити тільки завдяки своїм 
близьким і сердечним зносинам з селянами, причому йому вда-
лося притягти цілий гурт до обсервування і записування всього 
того, що торкається дітей, після чого на гуртових сходинах усі 
такі записки ще раз прочитувано, провірювано і доповнювано 
і аж тоді заношено в книгу. Так була доконана незвичайна собі 
анкета, що може служити покажчиком того, до чого при відпо-
віднім поступуванні з простими селянами можна довести всякі 
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такі пошукування на полі не лише етнології, але, приміром, та-
кож на полі статистики…» [100, 238].

У праці Марка Грушевського вперше зроблено спробу всебіч-
но схарактеризувати складний і багатогранний процес розви-
тку особистості. Зенон Кузеля засвідчив: «Автор, живучи між 
народом і знаючи його добре, глянув перший на життя дитини, 
як на окремішну цілість і зібрав обширний матеріал, що обіймає  
не лише розвій і зростання дитини від уродження до парубочо-
го віку, але також і всі заходи перед приходом дитини на світ… 
При тім не обмежувався він на списування звичаїв і обрядів, але 
глянув глибше в душу немовляти і підлітка… і дав дуже пла- 
стичний образ розвою діточого тіла і душі, прецизуючи їх ролю 
і значіння в життю родини та громади. Автор перший старався 
критичним оком глянути на всі прояви діточого життя, так що 
без перебільшення від нього можна датувати серйозні почат-
ки студій над дітьми» [31, 18]. Світ побачила лише частина цієї 
праці. Під час останнього арешту в Марка Грушевського вилу-
чили рукопис третього тому, у якому були вміщені матеріали 
про пастуший і школярський вік дитини, велика ілюстрована 
збірка дитячих ігор та іграшок і додаток із добіркою дитячих 
пісень, казок та приказок. Частково ці матеріали були опублі-
ковані у «Київській Старовині» у статті «Дитячі забавки та гри 
усякі» [32, 51].

На початку ХХ ст. було зроблено декілька досліджень, при-
свячених українським народним дитячим іграм у різних регіо-
нах України, частина з них вийшли друком, деякі збереглися в 
рукописах і опубліковані лише зараз, серед них «Ігри дітей на 
Полтавщині» за рукописом Михайла Русова [74, 200]. У цій збір-
ці подані ігри для хлопчиків з м’ячем, палицею, з дерев’яними 
предметами (зокрема, гра «Туча», «Високого дуба», «Гурджа», 
«Покотьоло», «Свинка», «Цурка», «Скраклі», «Шкаберта», «Ку-
лик», «Кльок», «Креймахи»), ігри для обох статей («Піжмурки», 
«Панас», «Стукало»), наслідувальні ігри для хлопчиків і дівчаток 
(«Скажене теля», «Вутка», «У горобця», «У воза»), ігри з діалога-
ми, примовками і співами («Гуси», «Дзвін», «Місточок», «Птиці»), 
лише дівчачі ігри («Король», «Шум», «Ліса», «Дрібушечки»). 
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Під вливом праці Марка Грушевського, на думку Н. Заглади 
[41, 19], було зібрано матеріали дослідження А. Онищука «Роди-
ни, хрестини та дитина до шостого року життя» (Матеріали до 
українсько-руської етнології, Львів, 1912). Більша частина праці 
присвячена немовлятам, описано перші дитячі обов’язки. 

Серед перших новаторських музикознавчих досліджень  
дитячого фольклору стали розвідки К. Квітки, присвячені ко-
лисковим, забавлянкам, закличкам, лічилкам, звуконаслідуван-
ням. Він надавав великого значення дослідженню подібного 
матеріалу, необхідного, на його думку, для «пізнання (хоч би 
наближеного і здогадового) перших стадій розвитку музики у 
наших предків...» [51]. Видатним музикознавцем уперше були 
опубліковані мелодії українського зразка «формул перекликан-
ня звірят», рецитацій (закличок) до сонця і дощу, забавлянок, 
лічилок.

У 1903 році була опублікована збірка Лесі Українки «Дитячі 
ігри, пісні й казки з Ковельщини, Лущини, Звягельщини на Во-
лині. Зібрала Л. Косач. Голос записав К. Квітка». До неї увійшли 
дитячі ігри, мирилки, календарні та ігрові пісеньки, пісеньки до 
казок, зібрані Лесею Українкою (спогади з її дитинства та запи-
си, зроблені згодом), подані з нотами та коротким коментарем 
(специфіка побутування, докладний опис гри, порівняння з по-
дібними варіантами в інших тогочасних публікаціях.

На дитячий фольклор та інші прояви традиційної дитячої 
субкультури як живий та цікавий матеріал для художніх тво-
рів звертають увагу письменники. Олена Пчілка одна з перших 
спрямувала свої зусилля на розвиток української дитячої елі-
тарної, урбанізованої культури та піднесла її на новий щабель, 
прагнучи створити умови формування цілісної особистості, за-
коріненої в народну і в елітарну культуру. З 1890 р, у Львові по-
чинає друкуватися «Дзвінок» (часопис для дітей та молоді, як 
було зазначено на титульній сторінці), а з 1908 р. — часопис 
«Молода Україна». До цих видань і до розміщених тут власних 
творів Олена Пчілка залучає все жанрове розмаїття фольклору: 
діють персонажі з дитячого фольклору, описуються дитячі за-
няття, ігри, розваги. На думку Наталії Дзюбишиної-Мельник, 
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всією своєю діяльністю, скерованою до дітей, Олена Пчілка 
сприяла формуванню української дитячої субкультури нового 
типу. Це була культура: а) спільна для дітей Зх. та Сх. України, що 
зміцнювало етнічну цілісність українців загалом; б) для дітей 
міста і села; в) для дітей з родин різного соціального статусу. 
Вона заклала підвалини нового сприймання «іншого» зі своїм 
культурним (а значить духовним) світом, зі своїми ціннісними 
орієнтирами [29]. 

Фольклорний матеріал збагачує перші українські читанки 
«Рідне слово» Б. Грінченка, «Вінок» О. Лотоцького (під псевдо-
німом Олександр Білоусенко). Шляхом сполучення співзвуч-
них зразків дитячого фольклору, поєднання колискових пісень 
із іграми О. Лотоцький створював цілісний текст, який, з його 
власних спостережень, був цікавіший для дітей, ніж поодинокі 
пісні чи примовки, формуючи контекст побутування дитячого 
фольклору. На думку О. Лотоцького, фольклор містить «багато 
таких високодраматичних моментів, що на тому тлі нетяжко 
утворити відповідне оповідання» [12, 11].

У праці Михайла Грушевського «Постриження й інші обряди, 
відправлювані над дітьми і підлітками» (1926) проаналізовано 
поєднання дохристиянських та християнських традицій при на-
родженні дитини від князівських часів до початку ХХ ст. (хре- 
стини, молитвування), а також пострижини у першім році й у 
сім років (хлопчика при цьому садовили на коня, а дівчинці за-
плітали косу і давали в руки гребінь, визначаючи статевовікові 
ролі). Подано запитальник із 33 пунктів для збирання матеріа-
лу по цій темі [24, 86].

У 1929 р. у першому томі «Матеріялів до етнології» вийшла 
друком праця Н. Заглади «Побут селянської дитини. Матеріяли 
до монографії с. Старосілля». Ці матеріали було зібрано в 1922 р. 
під час експедиції у селі Старосіллі на Чернігівщині за ініціати-
ви та під керівництвом керівника Відділу Етнології Музею ім. 
Хв. Вовка при Всеукраїнській Академії Наук Антона Онищука. 
Ним у 1921 році була заснована перша українська етнографічна 
дослідна станція, завданням якої було систематичне досліджен-
ня побуту села Старосілля. Н. Загладі було доручено вивчити 
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побут дітей від 3 до 14 років, фіксувати «всі з’явища дитячого 
життя, їх матеріальну і духовну культуру, показати ролю і міс-
це дітей у родині, у громадській структурі та в господарстві 
даного села; все це разом складає окрему ділянку народного 
побуту, що ми її називаємо «побут селянської дитини». А наші 
матеріяли, гадаємо, виразно доводять, яка широка й багата ця 
ділянка, та потверджує потребу виділити її як спеціальну галузь 
етнографії, — стверджує Ніна Заглада у ґрунтовній передмові 
до видання і додає, що треба «провадити такі досліди спішно і 
невідкладно, бо підо впливом сьогочасного поступу багато цін-
них з наукового боку слідів минулого загине без сліду» [41, 13]. 
Монографія складається з наступних розділів: дитячий одяг 
і оздоби; дитячий захист; харчування; промисли і обов’язки; 
розваги, ігри, іграшки, музичні інструменти; діти і природа; мі-
фологічні уявлення; особливості соціалізації сільських дітей; 
дитячі пісні. Працю доповнили схеми, малюнки і фотографії, ви-
конані художником-етнографом Ю. Павловичем, художниками-
фотографами Д. Демуцьким та М. Сталінським, а науковий спів-
робітник М. Гайдай записав мелодії до текстів. У дослідженні 
зроблено також паралелі з побутом інших народів. Н. Заглада 
уклала і програму збирання етнографічного матеріалу «До піз-
нання дитячого життя».

У другій половині ХХ ст. з’явилося чимало праць, присвяче-
них як окремим складовим традиційної української дитячої суб-
культури, так і загалом цьому явищу. Дослідження українського 
дитячого фольклору як складової традиційної української ди-
тячої субкультури провадили такі вчені, як І. Пільгук, «Народ-
на колискова пісня. Фольклор жінки-матері» (1936); В. Бойко 
«Український дитячий фольклор» (1962); Г. Довженок та К. Лу-
ганська «Український дитячий фольклор: Віршовані жанри» 
(1981), «Українські дитячі пісні та речитативи» (1991). Знаними 
є етнодитинознавчі праці Є. Сявавко («Українська етнопедагогі-
ка в її історичному розвитку», «Сім’я, сімейний побут. Виховання 
дітей») та М. Стельмаховича («Українська народна педагогіка», 
«Українська родина», «Народне дитинознавство»). 

У посиленні інтересу до так званої дитинознавчої тематики 
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значну роль відіграли так звані Виноградівські читання, ство-
ривши простір для міждисциплінарного дитинознавчого дис-
курсу з періодичною публікацією тематичних досліджень [69]. 
До цих збірників потрапляють матеріали, присвячені складо-
вим традиційної дитячої субкультури малих народів Росії, до-
слідження етносубкультурних особливостей окремих регіонів, 
порівняльно-історичні та типологічні дослідження дитячого 
фольклору і побуту, встановлення міжетнічних зв’язків та ви-
явлення і узагальнення специфіки, структури та функцій цього 
явища. Виноградівські читання актуалізували вивчення тради-
ційної дитячої субкультури у міждисциплінарному контексті 
та спричинили бурхливий розвиток російських етнокультуро-
логічних досліджень світу дитини. Публікується низка моно-
графій, присвячених явищу дитинства в культурі, в яких тлума-
читься саме явище традиційної російської дитячої субкультури 
та аналізуються її складові. В. Абраменкова, що присвятила ди-
тячій субкультурі декілька окремих досліджень, розглядає її в 
широкому (все, що створено людством для дітей) і більш вузь-
кому (смисловий простір цінностей, настанов, способів діяль-
ності і форм спілкування, що здійснюються в дитячих спіль-
нотах в тій чи інший конкретно-історичній ситуації розвитку) 
значеннях [1]. С. Майорова-Щеглова тлумачить дитячу субкуль-
туру як «сукупність особливостей поведінки, форм спілкування, 
способів діяльності самих дітей, а також соціокультурні інварі-
анти, зафіксовані в дитячій мові, мисленні, ігрових діях, фоль-
клорі» [65]. На її думку, дитяче суспільство є носієм цілої систе-
ми культурних цінностей, відтак дитяча субкультура є одним із 
визначальних механізмів існування дитинства як культурного 
конструкту. М. Осоріна у праці «Секретний свід дітей у просторі 
світу дорослих» виокремлює три головні чинники, що визна-
чають дитяче світосприймання в процесі дорослішання: вплив 
«культури дорослих», особисті зусилля самої дитини, що вияв-
ляються в різних видах її інтелектуально-творчої діяльності і 
вплив дитячої субкультури, традиції якої передаються від поко-
ління до покоління [77, 12]. Міфологічні особливості традицій-
ної та сучасної дитячої субкультури висвітлено в монографіях 
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М. Чередникової «Голос детства из дальней дали… (Игра, Магия, 
Миф в детской культуре)» [102] та С. Лойтер «Русский детский 
фольклор и детская мифология» [63]. 

Значна частина російських дитинознавчих досліджень спря-
мована на вивчення традиційної дитячої субкультури окремих 
регіонів. Соціокультурним дослідженням регіональних осо-
бливостей традиційної дитячої субкультури присвячено праці 
Г. Александрова, Н. Бондаря, С. Жиганової та ін. Привертають 
увагу етносоціокультурологічні дослідження Н. Діанової «Тра- 
диционная детская субкультура Кубани и ее место в современном 
обществе», М. Мусаєва «Этнография детства народов Дагестана 
(Традиции народов Равнинного и Южного Дагестана)», Ю.  Кусто-
ва «Ребенок и детство в традиционной культуре хакасов», І.  Ка-
рабулатової «Территория детства как этнолингвокультурный 
феномен: заговоры, обряды и колыбельные народов Тюменской 
области», Т. Бутуєвої «Феномен детства в традиционной куль-
туре монгольских народов», О. Ілюхи «Школа и детство в ка-
рельской деревне в конце XIX — начале XX века», збірник праць 
«Детство в традиционной культуре народов Средней Азии, Ка-
захстана и Кавказа». Також перевидане масштабне дослідження 
Г. Виноградова «Этнография детства и русская народная культу-
ра в Сибири». Чимало праць присвячено ігровій складовій тради-
ційної дитячої субкультури: («Феномен куклы в традиционной 
и современной культуре (Кросскультурное исследование идео- 
логии антропоморфизма)» І. Морозова, «Традиционная игра 
как элемент кубанской казачьей десткой субкультуры и сред-
ство социализации подрастающего поколения (исторический 
аспект)» Н. Гомзякової) та гендерній складовій (М. Тендрякова 
«Первобытные возрастные инициации в круге “вечных” вопро-
сов», О. Байбурін «Обрядовые формы половой идентификации 
детей» та ін.).

Сучасний період дослідження традиційної дитячої субкуль-
тури в Україні характеризується значним розширенням пред-
метної сфери та тематики, залученням міждисциплінарного 
підходу до об’єкту дослідження, орієнтацією на зарубіжних куль- 
турологів. Серед досліджень дитячого фольклору цього часу 
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варто згадати підручник Н. Сивачук «Український дитячий 
фольклор», навчальний посібник «Матеріали до вивчення ди-
тячого фольклору» О. Марчун. З’явились дослідження сучасного 
дитячого фольклору та постфольклору таких авторів, як С. Ку-
линич (статті «Зрозуміти дитячий світ (Розшифрування таєм-
ниць сучасного дитячого фольклору)» (2003), «Зловісні плями» 
в страшних оповіданнях дітей як культурний і психологічний 
архетип» (2003), «Сучасний дитячий фольклор у контексті ідеї 
життєтворчості» (2005), Т. Бакіна та ін. Ці дослідники значною 
мірою використовують власний експедиційний матеріал, зо-
крема новотвори сучасного дитячого фольклору, що побутують 
в усній (страшилки, мовчалки, підсидки, прикмети, ворожіння) 
і письмовій формі (рукописні оповідання, текстографічні за-
гадки, підліткові альбоми-анкети, графіті, переробки-пародії 
тощо).

Когнітивні особливості складових традиційної дитячої суб-
культури проаналізовані, зокрема, у статтях Я. Левчук «Мистец- 
тво дитячого словесного живопису» (1998), «Прогностичне на- 
чало в українському дитячому фольклорі» (1999), «Система 
координат українського дитячого фольклору (на матеріалі ко-
лискових, пестушок, потішок, забавлянок, ігрових пісеньок та 
віршиків, записаних у кінці ХІХ — на початку ХХ століття та 
сучасних записів)» (2005), «До інтерпретації мотивів смерті та 
страждання в українському дитячому фольклорі» (2006), та мо-
нографії «Традиційна українська дитяча субкультура у висвіт-
ленні когнітивної культурології» (2012). 

Серед етнокультурологічних досліджень традиційної укра-
їнської дитячої субкультури чимало праць містять міждисци-
плінарний підхід (етнопсихологічний, етнокультурологічний, 
соціоантропологічний), зокрема щодо вивчення гендерних осо-
бливостей розвитку дитини в традиційній культурі (В. Борисен-
ко «Обряди перших років життя людини» [73, 82–95], Т. Бакіна 
«Фольклор як мова дитячої субкультури» [4], О. Боряк «Творен-
ня дитини як семіотичного феномену» [73, 13–30], О. Кісь «Дів- 
чинка: основи гендерної програми» [54], А. Забловський «Соці-
алізація статево-вікових груп в традиційній культурі українців 
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другої половини XIX — початку XX ст.» [40], М. Гримич «Дитяча 
субкультура як моделююча система» [73, 175–189], Н. Аксьоно- 
ва «Ініціація через гру», [73, 160–174], І. Щербак «Обрядові функ-
ції дітей та підлітків» [73, 96–116], праці Я. Різникова, Г. Бонда-
ренко, Н. Петрова, В. Балушка, Р. Чмелика, В. Гребеньової, В. Сіт-
кара та ін.). У цих дослідженнях розглянуто часопросторові 
аспекти ритуалів соціалізації, обрядові форми статевої іденти-
фікації новонародженого, особливості соціалізації дівчаток в ро-
дині, обрядові функції дітей та підлітків, роль сім’ї у вихованні 
та інкультурації дитини тощо. Значна частина аналізованого у 
працях матеріалу є результатом польових досліджень самих ав-
торів. Активно розвивається напрямок «Діти в народній меди-
цині» (З. Болтарович, І. Ігнатенко). Ігрову складову традиційної 
дитячої субкультури активно досліджували О. Найден («Укра-
їнська народна іграшка», 1999 та «Українська народна лялька», 
2007), Л. Герус («Українська народна іграшка», 2007), В. Щегель-
ський («Народні дитячі ігри і забави пастухів Поділля та око-
лиць», 2011) та інші. Дослідження іграшки різних регіонів Украї-
ни у функціонально-історичному, семантичному та естетичному 
аспектах знаходимо у збірнику «Іграшка, гра, дитина: від обря-
дової субстанції до сучасних моделей виховання» (2007).

Важливим чинником не лише розвитку самого наукового 
напряму, а й актуалізації цієї культурної складової в сучасному 
культурному просторі є видання архівних матеріалів та пере-
видання праць М. Грушевського, Н. Заглади, М. Русова, збірок 
дитячого пісенного та ігрового фольклору (наприклад, «Дзиґа. 
Українські дитячі й молодечі народні ігри та розваги», «Рухові 
забави та ігри з мелодіями і примовками» О. Суховерська), що є 
не лише науковими, а й науково-популярними виданнями.

Відтак українські дослідження традиційної дитячої субкуль-
тури, розпочавши з використання здебільшого описового мето- 
ду, сформували надзвичайно цікавий, різновекторний міждис-
циплінарний дискурс, скориставшись здобутками інших науко-
вих просторів та сформуваши власну концепцію потрактування 
явища традиційної української дитячої субкультури як культур-
ного, етнічного, психологічного та соціального феномену. 
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Соціально-філософський і культурологічний погляд на  
 роль та місце гуманізованих, інтеграційних, соліда-

ристських настанов та стереотипів, які так чи інакше впли-
вають на реальну поведінку і стосунки суспільних індивідів, 
потребує розгляду базових умов стереотипізації і розуміння 
специфіки, природи, засобів соціалізації дітей у загально іс-
торичному, соціокультурному розвитку людства. Видатний 
вчений-суспільствознавець ХХ ст. Ю. Габермас виділяє в якості 
фундаментальних три базові соціальні процеси: соціальна ін-
теграція, соціалізація та культурна репродукція. Кожен з них є 
специфічним онтологічним, комунікативним стимулом суспіль-
ного розвитку, але, безумовно, всі вони тісно взаємопов’язані і у 
сукупності утворюють соціальне «ТІЛО», суспільну систему, яка 
трансформується, спираючись на іманентні енергії вироблення, 
засвоєння нового і руйнації застарілого. Важливою атрибутив-
ною складовою цього загального організаційного процесу є со-
ціалізація дітей. Саме універсальні практики соціалізації дітей 
значною мірою формують погляди на дитинство як на соціаль-
ний феномен, що об’єднує всі суспільства, на всіх ступенях роз-
витку, тобто виступає субстанціональним «показником» гло-
бальної культурної єдності людства.

1.4. ДИТИНСТВо ЯК СоЦІАЛЬНИй феНоМеН  
гЛоБАЛЬНоЇ КУЛЬТУРНоЇ єДНоСТІ: 

ПРоБЛеМА ІДеНТИфІКАЦІЇ ПРАКТИК 
СоЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТей

ВАЛЕнТинА СУДАкОВА 
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Традиційно в науковій літературі соціалізацію розуміють як 
процес наслідування новими поколіннями соціально значущих 
зразків поведінки і мислення попередніх поколінь. Але в проце-
сі розвитку соціологічного, культурологічного, філософського 
знання поступово долається спрощене визначення цього про-
цесу. На початок 90-х років минулого століття утверджується 
думка про те, що процесом соціалізаціі є не тільки засвоєння 
людьми морального (нормативного) та соціального досвіду по-
ведінки; соціалізація є складною системою соціального (інсти-
туціонального) контролю, тобто є процесом інтерналізації со- 
ціального примусу.

Багато сучасних дослідників вбачають у такому розумінні со-
ціалізації нову проблемну галузь наукового аналізу, суть якої, 
як здається, полягає в акцентуації дилеми «ціль і засоби» у со-
ціалізаційних практиках суспільного життя. Значущість такого 
розуміння, на мій погляд, полягає в тому, що в ньому проблема 
природи, культурної специфіки і суспільної ефективності соціа-
лізаційних технік безпосередньо пов’язується з питаннями со-
ціальної й антисоціальної поведінки, вродженої й набутої агре-
сивності, достатнього і надлишкового соціального контролю, 
лояльності й репресивності, практик насилля й не насилля. Ці 
питання пов’язані із розумінням соціальних відносин як комуні-
кативного простору ризиків, наявних або латентних конфліктів 
і небезпек.

Саме тому важливо звернути увагу на специфіку соціалізації 
дітей в контексті комунікативних процесів, бо в них виявля-
ються основні протиріччя репресивного соціального джерела і 
потенціалу миролюбства в суспільних і міжособистісних стосун-
ках, а також у інтегративних практиках співіснування людей в 
умовах новітніх глобалізаційних викликів. Вочевидь, що дослі-
дження цих протиріч є складною науковою проблемою, яка має 
вагому теоретичну і практичну значущість.

Враховуючи зазначені обставини, мета цього дослідження:  
дослідити дитинство як феномен єдиного глобального куль-
турного середовища та інтеграційний потенціал практик і тех- 
нологій соціалізації дітей у якості соціокультурного надбання.  
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Для цього потрібне вирішення таких дослідницьких завдань: 
розкрити зміст наукових інтерпретацій соціалізації, її тради-
ційне і сучасне розуміння під впливом культурної глобалізації; 
дослідити соціальну сутність і специфіку дитинства, дитячої 
культури дитини та її місце у сімейному комунікативному про-
сторі: «батьки-діти»;проаналізувати сутність та ідентифікацій-
ні ознаки практик соціалізації дітей; висвітлити проблеми соці-
алізаційних експериментів, їхню специфіку у сім’ях та дитячих 
колективах; описати приклад теоретичного пошуку засобів аль-
труїстичного виховання дітей як джерела гуманізації суспіль-
них відносин у полікультурних суспільствах.

Соціалізація в умовах становлення глобальної культури:  
традиційне і сучасне розуміння

Насамперед, зазначимо, що, загалом процеси соціалізації в 
суспільствах різного рівня розвитку і різних історичних та куль-
турних епох відбуваються як трансформації соціалізаційних 
систем. Кожна суспільна спільнота (велика, мала, стара, нова, в 
«замиреному» середовищі, в умовах війни і таке інше) виробляє 
і підтримує власні і в чомусь специфічні соціалізаційні кодекси, 
системи норм, які забороняють або приписують певні «техніки» 
соціалізації: виховання, просвітництва, освіти. Соціалізаційні 
системи і «техніки» складають невід’ємну частину суспільного 
життя людини і є важливим каналом трансляції екзистенціаль-
ного «поля» у сферу культурних традицій, культурних новацій, 
культурної творчості і культурного досвіду загалом. Соціаліза-
ційні системи є атрибутом культурного світу і всі протиріччя, 
жорстокість, недоліки суспільного буття виступають, з одного 
боку, джерелом специфічних спотворень в характері інститутів 
і норм соціалізації, а, з іншого боку — результатом впливів кон-
кретних інститутів і норм на простір соціалізаційних практик.

У філософських, психологічних, педагогічних, соціологічних, 
культурологічних системах знань аналізу вказаних процесів 
приділялася значна увага. Сотні авторів і тисячі наукових до-
сліджень присвячені розгляду різних аспектів освіти, вихован-
ня, просвітництва, соціалізації загалом. У цих багаточисельних і 
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багатоманітних описах існують різні підходи, у межах яких вче-
ні зосереджують увагу на якомусь одному аспекті проблеми із 
вузько спеціалізованим або надзвичайно широким його тракту-
ванням. Звісно, кожен з них має свої позитивні і негативні особ- 
ливості та обмеження. В руслі дослідження проблем інтеграції 
і соціалізації очевидним є безумовний зв’язок відтворення в 
практиках соціалізації протиріч соціальних систем, але, безза-
перечно, очевидним є також набір індивідуальних рис і якостей, 
які у будь-якому суспільстві, у будь-яких умовах стабільно від-
творюються (репродукуються)в небажаних, загрозливих, не-
безпечних для конкретної суспільної системи формах (напри-
клад, продукування агресивності, схильності до злочинності 
і насилля). Прибічники психоаналітичних теорій фіксують це 
як данність, як наслідок виявлення природних, інстинктивних, 
підсвідомих (тобто, не виховних) імпульсів і в цьому сенсі про-
кламують ідею вічної, іманентної репресивності соціалізацій-
них механізмів відносно індивідів, які, на їх погляд, набувають 
цивілізованих рис тому, що ці механізми обмежують або руйну-
ють біологічний егоїзм, агресію, інстинкти смерті і знищення.

Прибічники соціологічних аналітичних орієнтацій у тій чи 
іншій мірі перебільшують роль саме соціальних умов станов-
лення й розвитку особистості і часто трактують індивідуаль-
ність як девіацію з позитивними або негативними знаками, з 
конструктивним або деструктивним векторами розвитку, тоб-
то базовими умовами вважають саме соціальні обставини, аб-
солютизують вплив суспільних інститутів (сім’я, школа, церква, 
армія, державні установи і т. і.) на виховання дітей, юнаків, мо-
лоді. Наукові визначення соціалізації на підставі саме соціаль-
ного детермінізму є дуже поширеними і, навіть, домінуючими в 
середовищі дослідників. Не випадково у загальному вигляді під 
соціалізацією розуміють сукупність цілеспрямованих потоків 
соціальної інформації, набір об’єктивованих сигналів від суспіль-
ства або спільноти до окремої людини в культурно структуро-
ваному соціальному просторі, або ще простіше: процес станов-
лення і розвитку особистості, засвоєння індивідом на протязі 
життя соціальних норм, культурних цінностей й зразків пове-
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дінки, які дозволяють індивіду функціонувати у даному суспіль-
стві. Важливо вказати, що у працях Ф. Гідінгса, Е. Дюркгейма, 
Г. Тарда, З. Фройда, Т. Адорно, Е. Фрома, Г. Маркузе, К. Юнга, П. Со-
рокіна, М. Мід, Т. Парсонса, Ю. Габермаса, Н. Смелзера, З. Баумана 
та інших суспільствознавців ця проблематика розглядається у 
різних аспектах.

Однак, враховуючи наукові досягнення різних напрямків в 
дослідженнях соціалізації, слід зазначити, що вплив суспільних 
нормативних чинників на становлення й розвиток особисто- 
сті завжди супроводжується зустрічними процесами з боку лю-
дини. Соціалізація — це процес засвоєння, прийняття індивідом 
норм, цінностей, настанов і зразків поведінки, які властиві дано-
му суспільству, групі, спільноті. Але це також процес, який відбу-
вається в суб’єктивній, духовно-емоційній сфері — сфері світо-
сприйняття, почуттів й свідомості людини (перш за все, дитини), 
коли відбувається залучення особи до наявного символічного 
світу. Тобто розвивається здібність сприймати і розуміти сим-
воли, значення, поділяти їх з іншими людьми і інтерпретувати 
у контексті самовизначення. Відомий соціолог З. Бауман пише: 
«Безперечно, всі суспільства контролюють природні схильнос-
ті своїх членів і роблять все, щоб зберегти певний рівень допу- 
стимих взаємодій. Однак, менш визначені наші знання відносно 
іншого питання, а саме: чи тільки нездорові, асоціальні сторони 
природних задатків придушуються в цьому процесі (хоча саме 
це і стверджує влада, яка виступає від імені всього суспільства). 
Наскільки нам відомо, нема достатньо виявлених свідчень того, 
що людина за своєю суттю є агресивною істотою і саме тому її 
треба приборкувати та приручати. Те, що намагаються предста-
вити як спалах природньої агресивності, частіше відбувається у 
якості намагання скинути безсердечність та ненависть — яко- 
сті, які мають скоріш соціальне, ніж генетичне походження. Ін-
шими словами, якщо вірне твердження, що групи навчають сво-
їх членів певним навичкам поведінки та контролюють її, то це 
не означає, що вони тим самим роблять їхню поведінку більш 
людяною й моральною. Це означає тільки, що у результаті та-
кого «натягування», нагляду і коректування поведінка члена 
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групи краще за все пристосовується до зразків, які в даній групі 
визнаються правильними і заохочуваними» [2, 36].

Ідентифікація дитинства в соціалізаційних комунікаціях
Важливо підкреслити, що соціалізація, в кінцевому рахун- 

ку, — це, насамперед, процес «первинної» взаємодії дитини 
і суспільного середовища, оскільки те, що деякі дослідники 
звуть «вторинною», «третинною» і т. і. «соціалізаціями», за сво-
єю суттю виступають як взаємодія (комунікація), яка коректує 
первинні впливи, а не створює їх. «Вторинна» соціалізація за 
визначенням не бере участі в формуванні особистісної струк-
тури. А ресоціалізація практично неможлива, хоча ідеї «переви-
ховання», «переорієнтації», тобто ресоціалізації є досить попу-
лярними й розповсюдженими. Дослідження дитячих психологів 
й педагогів свідчать,що реально до 7–9 років життя у дитини 
формується соціалізований набір якостей і до всіх наступних 
етапів особистісного становлення він виступає визначальним, 
тобто в чистому вигляді соціалізація - це первинна соціалізація 
дитини [6; 8; 15; 19; 25]. Звісно із процесів адаптації людини не 
можна виключати різні життєві етапи і специфікувати виховні і 
освітні впливи на молоду, або дорослу людину, але, здається, що 
зміни, які виникають в людській свідомості і поведінці, вже не є 
соціалізацією, а, скоріш за все , пристосуванням до умов суспіль-
ного життя. Соціалізація ж є процесом перетворення індивіда в 
особистість, особливим складним процесом взаємодії дитини 
і дорослих на підставі поєднання біологічних, психологічних і, 
безперечно, соціальних властивостей дитини.

Зараз не викликає сумнівів зафіксований вченими факт за-
пізнілої уваги науковців до феномену дитинства, як особливо-
го етапу і стану в процесі становлення особистості. Зрозуміло, 
що чисто психологічні або спеціалізовані педагогічні розробки 
не можуть повною мірою задовольнити сучасних науковців за  
своєю спеціалізованістю або абстрактністю. Проте також не 
можна недооцінювати внесок у розвиток теорії дитинства таких 
дослідників, як Е. Фромм у праці «Втеча від свободи», Т. Адорно 
у книзі «Вивчення авторитарної особистості», Е. Г. Ериксон в ро-
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боті «Дитина і суспільство», К. Юнг у творі «Конфлікти дитячої 
душі».

Слід також вказати на значний когнітивний доробок, зро-
блений у дослідженнях антропологів і етнологів. У працях 
К. Леві-Строса [11], Б. Маліновського [13], М. Мід [15] представ-
лено багато інформації про роль і виховний потенціал тради-
ційної дитячої субкультури. В тому числі М. Мід запропонувала 
напрям культурно-антропологічного аналізу — дослідження 
культури через моделі дитинства. Дослідниця відокремила три 
типи культури, які різняться між собою ставленням до дитини 
та методів її виховання: постфгуративні, у яких дітей навчають 
дорослі; конфігуративні, у яких діти і дорослі навчаються у од-
нолітків; префігуративні, в яких дорослі вчаться у своїх дітей 
[12, 11]. Ця структура напрямів має значний методологічний 
потенціал тому, що орієнтує дослідників на виявлення впливу 
культурного середовища завдяки використанню знання про 
стан і характер взаємовідносин дітей і дорослих, між доросли-
ми щодо дітей, між дітьми. Здається можливим інтерпретувати 
здобутки антропологів у напрямку когнітивного висновку про 
існування у межах загального культурного простору особливо-
го виду культури — дитячої культури або субкультури дитячих 
спільнот. 

У сучасній науці існує багато спроб визначити і сутність, і 
особливості, і різні складові дитячої субкультури. В українсько-
му науковому середовищі спостерігається етнологічна акцен-
туація цієї проблематики, що напевно пов’язана із процесами 
культурного відродження в умовах незалежності української 
держави. В цьому зв’язку слід відзначити дуже цікаве й серйоз-
не дослідження української дослідниці Я. Левчук [12]. На наш 
погляд, цінність цієї роботи полягає у висвітленні низки важли-
вих проблем, пов’язаних з інформацією про історію досліджень 
різнобічної тематики дитячої творчості, дитячого розвитку 
саме у період первинної соціалізації і саме в українському кон-
тексті. Авторка навіть зробила таблицю, яка демонструє рух до-
сліджень (описів і характеристик) дитячої культури, хронологію 
публікацій, присвячених складовим традиційної української  
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дитячої субкультури у другій третині ХІХ — на початку ХХ сто-
ліття. Вона спеціально помічає і обґрунтовує величезне значен-
ня роботи Марка Федоровича Грушевського «Дитина в звичаях 
і віруваннях українського народу», як першої спроби комплек-
сного дослідження світу дитини в традиційній культурі, аналі-
зує когнітивний ресурс традиційної дитячої субкультури, ви-
являє моральнісну архітектоніку світу дитини. Дуже важливим 
внеском у розвиток антропологічної площини концептуально-
го знання про цей «світ» можна вважати виявлення базових до-
мінант традиційної української дитячої субкультури. На думку 
Я. Левчук, — це: «Двокомпонентність психологічної складової, 
нашарування двох психологій — дорослого і дитини, як наслі-
док цього — дворівневий символізм, співіснування власне ди-
тячого та запозиченого з культури дорослих символічного ряду; 
двоспрямований вектор імперативу… від світу до дитини, …від 
дитини до світу; наявність етапів опанування процесу мета-
форизації — перші кроки свідомості у вправах з метафоризації 
дійсності, потужного інструменту когнітивних процесів…; пара-
лельне і взаємопроникне існування в українському традиційно-
му дитячому фольклорі складових світу і антисвіту, культури й 
антикультури, майже одночасне дотримання стереотипів і норм 
поведінки і свідоме порушення їх, що дає поживу для творчос-
ті та є потужним чинником динаміки когнітивного процесу та 
формування світогляду» [12, 169–170].

Що є найбільш важливим у праці української дослідниці? 
І у загальному враженні і у наведеній цитаті пропонується ін-
формація про дуже складний і багатий набір духовних, емо-
ційних і розумових якостей дитини, який, з одного боку, ви-
значається впливом культурного середовища, запозиченнями 
із спілкування з дорослими (батьками, членами сім’ї). З іншо- 
го — пропонується особистісна здатність дитини реагувати на 
двокомпонентність, двоспрямованість, гнучкість у сприйнятті 
подвійного світу символів і міфологічного комплексу персонажів, 
тобто гіпотетичне твердження, що «дитина — це особистість» 
доводиться і із гіпотези, перетворюється в аксіому «дитино- 
знавства».
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Підсумовуючи цей «сюжет», можна зазначити, що є серйозні 
досягнення у дослідженнях дитинства, дитячої культури і, на-
віть, підстави для спеціальних наук — психології дитинства та 
соціології дитинства. Але за межами таких цікавих й важливих 
антропологічних і етнологічних пошуків залишається саме фун-
даментальне культурологічне розуміння зв’язку на культурно-
му полі двох агентів — батька і дитини, їхня «співучасть», їхні 
взаємовпливи [24]. Величезне значення має усвідомлення ролі 
і методів підтримки такого зв’язку як ресурсу суспільної інте-
грації, культурної єдності і у місцевому, і у глобальному контек-
сті. Цей науковий ракурс повинен стати об'єктом прискіпливого 
аналізу тому, що є потреба у дослідженні дитинства в якості со-
ціокультурного феномена, а не тільки як демографічна харак-
теристика, соціопсихічний підтип, або ексклюзивний набір сим-
волічних етнографічних ознак виховання у етнокультурному 
середовищі.

Теоретичний розгляд дослідницької аналітики, еволюції ідей 
і поглядів дає підстави для окреслення деяких соціокультурних 
меж сприйняття дитинства у загальнолюдській свідомості. Їх 
визначити означає: по-перше, виявити основні соціальні наста-
нови й стереотипи ставлення до дитинства і сприйняття дитин-
ства як цінності; по-друге, простежити аспекти «ефективності» 
репресивних методик, застосування насильства в практиках со-
ціалізації; по-третє, визначити значення, позитивні й негатив-
ні наслідки, а також репресивний потенціал соціалізаційного 
експериментування; по-четверте, визначити напрямки пошу-
ку інституціональних структур, які б контролювали масштаби 
і шкідливість, або позитивність експериментів у вихованні і 
освітніх практиках дитячої соціалізації.

Отже, дитинство — ранній віковий період в житті людини. 
Його загальні межі — від народження до 12–14 років. Останнє 
століття виявило проблему, яка відмічається психологами, пе-
дагогами, соціологами і культурологами як проблема «ранньої 
дорослості» та «затягнутого дитинства», коли специфічні типи 
сприйняття, які характерні для дитинства, розтягуються на  
значний часовий період, або скручуються і долаються в дуже  
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короткий проміжок часу. В такому випадку дуже цікавим постає 
питання екзистенціальної природи і особливостей індивідуаль-
ного і соціального ставлення до дитинства, як вони представле-
ні в соціокультурному контексті [9; 10; 16].

В історії людства дитинство в різних культурних системах 
сприймалося по-різному. До дітей не завжди ставились як до 
чогось цінного. На протязі тисячоліть дітей експлуатували, про-
давали і купували, вбивали. Навіть у наші часи ідея особливої 
цінності, важливості, вразливості дитинства поділяється не 
всіма культурами. Осмислення цінності дитинства, безумовно, 
здійснювалось у процесі цивілізаційного розвитку, перш за все, 
як напрям окгуманізації в контексті прав людини. Ментально 
воно пов’язане із розвитком знання з антропології, культуро-
логії, психології особистості, зокрема, дитячої психології, яка є 
відносно молодою в історії науки [5; 6; 26].

Загалом слід відмітити досить дивне явище в історії наук про 
людину і суспільство. Величезна кількість ідей і творів присвя-
чена людині, особистості: її розвитку, розуму, почуттям, життю, 
смерті, адаптації, визволенню, гріхам і доброчесності. І протя-
гом віків (до ХІХ ст.) жодної наукової роботи щодо дитини. Дити-
на сприймається як людина, але «недорозвинена», «маленька». 
Середньовічний живопис великих сімейних портретів саме так і 
показує дітей: одягнуті в доросле вбрання: одяг, капелюхи з до-
рослим виглядом. Дитина, як соціальний суб’єкт, з’являється в 
соціокультурному просторі наприкінці XVIII — початку ХІХ сто-
ліття, причому саме тоді, коли в період первинного накопичен-
ня капіталу труд дитини почали офіційно використовувати на 
фабричному виробництві і навіть вважати більш ефективним 
за малої платні. «Гуманність» суспільного ставлення до дитини 
проявилась у 1859 році, коли в англійському парламенті було 
прийнято закон про обмеження праці дітей на фабриках 10,5 
годинами на добу. Саме тоді і з’являється цікавість науковців 
до різних етапів життєвого циклу людини і період дитинства 
починає розглядатись, як важливий етап у розвитку людини, в 
розвитку суспільства. В соціологічному знанні в дослідженнях 
О. Конта і Г. Спенсера обґрунтовуються вимоги до суспільних 
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інститутів, які повинні відповідати за освіченість, вихованість 
дітей;пропонуються норми шкільного виховання в державних, 
а не тільки в релігійних установах, антропологи і етнографи 
описують системи навчання в різних культурах і в різні епохи. 
З кінцем 19 століття вчені пов’язують виникнення психології як 
науки і психології дитинства зокрема.

Цілком певний революційний внесок у це знання був зроб- 
лений З. Фройдом та послідовниками його психоаналітичного 
вчення. Так, Е. Фром, досліджуючи особливості дитячої психіки, 
прийшов до висновку, що враження, які переживаються у ди-
тинстві — біль, страх, приниження, образи, захват, байдужість 
дорослих і т. д. дуже серйозно впливають (іноді на все життя) 
на подальшу поведінку, реакції і навіть долю дорослої людини. 
Особливо значним є вплив дитячих страхів, негативних стресів і 
образ. Дитина не має можливостей аналізувати і тим самим роз-
ряджати негативну енергію, яка супроводжує ці переживання і 
тоді підсвідомо намагається їх забути: вони переходять у сферу 
підсвідомості, сублімуються, але не зникають, не «вимивають-
ся» із суб’єктивного світу дитини і здатні при певних обстави-
нах виявитися в різних, в тому числі непридатних для суспіль-
ства формах [22; 26].

Щодо оцінки ролі дитинства у житті людини і людства, то на 
протязі багатьох історичних етапів розвитку суспільства і знан- 
ня про нього соціальні міркування пропонують і різноманітні 
судження здорового глузду і досить аргументовані теоретич-
ні ідеї. Їхня смислова специфіка суттєвим чином залежить від 
такої важливої обставини, що оцінка конкретною людиною її 
власного дитинства у якості дитини і у якості дорослої особи 
часто не співпадає із тим, як конкретна доросла особа сприй-
має дитинство загалом, дитинство власних дітей, дитинство 
чужих дітей як вихователі, викладачі і педагоги, дітей у своєму 
дорослому оточенні, в тому числі дітей своїх друзів і дітей своїх 
ворогів. У числі нескінченого багатоманіття підходів і оцінок ди-
тинства, (наукових, побутових, особистісних, емоційних, раціо-
нальних і несвідомих) безумовно базовим є відношення «бать-
ки — дитина». Це найбільш фундаментальний і безпосередньо 
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реальний для кожної людини історично і культурно специфіко-
ваний зв’язок.

Ідентифікація практик соціалізації дітей у сімейному 
просторі: «батьки-діти»

Слід зазначити, що визначена базова конструкція в аналітиці 
феномена дитинства дозволяє виділити і достатньо предметно 
розглянути головні пізнавальні моделі, у яких концентруються 
і відображаються історичні види і еволюція соціокультурних 
практик соціалізації дітей. У цих «практиках» увага зосередже-
на на стосунках, які мають характер стереотипної тривалості, 
архетипності, розповсюдженості й загальної прийнятності. Їх 
аналітичний розгляд здається важливим не тільки з чисто тео-
ретичної, умоглядної позиції формулювання абстрактних всеза-
гальних визначень, а також і з точки зору актуальних сучасних 
проблем захисту прав дитини,критичного аналізу конкретних 
виховних технологій, педагогічних програм і соціалізаційних 
стратегій. С точки зору визначених критеріїв майже очевид-
ними і, в той же час, як би захованими в змістовні глибини сус-
пільної ментальності перед очима дослідника виступають три 
такі, соціокультурні «моделі» соціалізації дитини: утилітарно-
прагматична, сакрально-культова, елітаристська.

Утилітарно-прагматична модель. Важливим і, здається, 
найбільш стародавнім типом стосунків між батьками і дітьми 
є стосунки, які ми називаємо утилітарно-прагматичними. Це у 
певному сенсі найбільш архаїчний і розповсюджений тип спе-
цифічних орієнтацій і стереотипів у між поколінних комунікаці-
ях, закріплених традиціями, певними звичаями і настановами. 
В загальному плані суттєва риса цього типу стосунків полягає 
в тому, що дитинство сприймається як період «накопичення» 
деякого морального людського «капіталу». Батьки хочуть мати 
дітей як власне «капіталовкладення» в майбутнє, яке з часом 
повинне принести певний, краще багатократний «прибуток». 
Звісно, сучасне розуміння висловлювання «батьки хочуть мати 
дітей» фактично не відповідає духу первинних часів історії люд-
ства, коли діти з’являлись без бажання батьків [11; 13; 15], але, 
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коли в культурному полі починають діяти норми, які забороня-
ють вбивство і продаж дітей, починає діяти саме вказаний вище 
тип ставлення до дитини. Тому в культурні норми вбудовуються 
цінності турботи, захисту, піклування не як біологічна потреба 
матері [20], а як соціальна, або групова норма. Відповідно в прак-
тику стосунків із дітьми втілюються певні прийоми і методи ви-
ховання, які б дозволили батькам з більшим ефектом здійснити 
свої плани. В основу такого підходу покладені традиційні мо-
ральні принципи, які на фоні сучасних соціальних і моральних 
цінностей значною мірою були девальвовані. Зокрема переко-
нання в тому, що у взаємодії «батьки — дитина» в конкретному 
виховному циклі «борг» батьків повинен бути рівним «боргу» 
дитини тоді, коли батьки постаріють і цей борг треба буде від-
давати за вимогою: турботою і піклуванням за старими.

Буденне світорозуміння досить чітко зафіксувало таку на-
станову у приказках та прислів’ях, інших деклараціях здорового 
глузду: «як ти ставишся до дитини, так і дитина буде ставитись 
до тебе», «як батьки дитину люблять — так і вона буде люби-
ти старість» або, як говорять в Україні: «яке коріння, таке й на-
сіння». Однак, слід враховувати, що правдивість таких позицій 
досить відносна. Проте слід підкреслити,що можливе — це най-
більш перевірена історією виховна парадигма, хоча явища «без-
відповідальних батьків» або «синовньої невдячності» ставлять 
під сумнів її безумовну людяну і соціальну цінність і результа- 
тивність.

Важливий аспект проблемності вказаного підходу пов’яза- 
ний, на мій погляд, з питаннями: як, якими засобами і з якою ме-
тою (тобто, на яких цінностях) базується і здійснюється дана 
орієнтація? Відповідь на це питання міститься у такому твер-
дженні: ціль такої соціалізації полягає в необхідності виховання 
людини з визначеними соціальними і особистісними якостями. 
В першу чергу, — це слухняність, відповідальність, старанність, 
ретельність, (слухняна дитина — дуже зручний член сім’ї), стро-
ге підкорення авторитету батька або матері, виконання всіх сі-
мейних заборон. «Не треба обговорювати, роби те, що тобі нака-
зують», «ми хочемо тобі добра, треба слухатись», «Зараз плачеш, 
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але потім віддячиш» і тому подібні повчання є невід’ємними 
компонентами виховної практики. У межах такого підходу до-
статньо чітко простежуються цінності строгого виховання, 
якими дуже пишаються деякі традиційні культури. При таких 
виховних вимогах значне місце займають засоби покарання за 
неслух і багатоманітні форми припинення небажаної поведін-
ки. Це, як правило, і психологічні, і моральні, і фізичні покаран-
ня. Насильницькі засоби виховання широко застосовувались у 
всіх відомих історії системах навчання і виховання.

Т. Адорно ще у 50-ті роки ХХ століття досліджував своєрід-
ність сучасних типів особистості і досить переконливо у роботі 
«Дослідження авторитарної людини» (1) показав, що провідною 
тенденцією у особистісному самовизначенні людини в сучасно-
му суспільстві виступає поява деякої «нової» генерації людей 
із яскраво виявленим прагненням до авторитаризму. Згідно з 
його поглядами типова «авторитарна людина» характеризу-
ється жорсткою, ригідною системою соціальних настанов і це є 
результатом надзвичайно, або надлишково жорсткого, строгого 
сімейного виховання. Ця виховна система орієнтована на при-
гнічення усіх почуттів: образи, агресії, незгоди по відношенню 
до батьків. Саме тому у «авторитарної людини» в структурі пси-
хічних настанов переважає намагання ідеалізувати своїх бать-
ків, хоча, одночасно, в неї зберігається пригнічена ворожість, 
яка саме тому сублімується, тобто «ховається» у сфері підсвідо-
мого. Для поведінки «авторитарної» особистості є характерною 
послідовність і формальність. Вона нетерпляча до подвійності, 
протиріч, чутлива до зовнішніх атрибутів влади, віддає перева-
гу ситуаціям, у яких чітко визначені соціальні ранги. У будь-якій 
ситуації вона вимагає порядку, любить сильну владу і схильна 
ідеалізувати «тверду руку».

Аналогічну характеристику надає у своїх працях Е. Фром [22]. 
Він підкреслює, що надлишкова вимогливість і строгість бать-
ків формує у дитини передумови, переважно, патерналістських 
орієнтацій. «Втеча від свободи», згідно з позицією Е. Фрома, є 
для авторитарної людини єдиним шансом рятувати власну пси-
хічну стабільність.
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З інших теоретичних позицій і на підставі інших ідеологіч-
них передумов, хоча в принципі тотожні твердження пропонує 
Г. Маркузе [14]. Його «одномірна людина» — продукт, перш за 
все соціального тиску на особистість, але він також (як Е. Фром) 
неодноразово підкреслює, що сучасна людина існує під тиском 
жорсткого тотального соціального нагляду і контролю, тиску, 
що не залишає шансів рятуватись, стати непоміченим, якимось 
іншим засобом уникнути цього нагляду і контролю, і відповід-
ної соціальної або групової «обробки».

У таких концептуальних схемах бачимо багато невизначенос-
тей і неточностей, пов’язаних з абстрактно-філософським ана-
літичним підходом (у розробках представників Франкфуртсь- 
кої школи). Реалії ХХ століття, його другої половини, потре-
бують наукової корекції. Тому саме такий підхід справедливо 
підлягає критиці. Однак, слід підкреслити, що на Заході ці до-
слідження у той час мали колосальний резонанс. По суті у них 
визначалась психологічна підоснова соціального екстремізму, 
яка у ті роки миттєво опинилась у центрі суспільних дискусій, 
а це привернуло активну увагу до існуючих виховних практик, 
соціалізаційних прийомів і технологій, якими користуються як 
у сім’ї, так і у державних навчально-виховних закладах і педаго-
гічних центрах.

У контексті теми, яка розглядається, стає зрозумілим, що у 
даній практиці соціалізації розмежування виховної «свободи» 
і суб’єктивної орієнтації батьків на право і ефективність засто-
сування психологічного і фізичного примусу (насилля) до дітей 
безпосередньо спирається на специфічний і, здається, історично 
вичерпаний тип сприйняття дитинства, як засобу батьківського 
самоздійснення, самореалізації. Е. Фром досить чітко фіксує цей 
аспект. Він пише: «Інша форма проецирування — це проециру-
вання своїх власних проблем на дітей. Перш за все, — це нерідко 
проявляється в тому, що людина бажає чогось для своїх дітей.  
У таких випадках це бажання обумовлене проеціруванням влас-
них життєвих проблем на життя дитини. Коли людина відчуває, 
що не може знайти смислу свого життя, вона намагається вклас-
ти цей смисл у життя своїх дітей. Але тут вона приречена на не-
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вдачу для самої себе і для своїх дітей. Для себе — тому, що про-
блему існування кожен повинен вирішувати сам, а не надавати 
доручення на їх вирішення; для дітей — тому, що такій людині 
не вистачає якостей, необхідних для того, щоб зорієнтувати ди-
тину в його власних пошуках відповіді. Діти слугують задля ці-
лей проецірування…» [22, 205].

Сакрально-культова модель. Соціальне сприйняття відно-
шення «батьки-дитина» концентрує соціокультурну сутність 
дитинства, але виявляється це у формі сакрально-культових 
(релігійних) стереотипів і орієнтацій. Світоглядну основу да-
ної практики складає ідея висхідної гріховності людини, котра,  
особливо у середньовічний період, досить радикально специ-
фікувала значення і цінність дитинства. Якщо у першій розгля-
нутій моделі дитинство — це якби передлюдське буття особи і 
дитини — це нерозвинена людина, то природньо, що головним 
завданням соціалізації виступає перетворення цієї істоти у лю-
дину, у особистість будь-якими, у тому числі найбільш успішни-
ми засобами примусу. У рамках сакрально-культового представ-
лення дитинство — це «колиска гріха». Не є таємницею, що в 
християнській культурі це представлення не є тільки пошире-
ним, але й домінуючим. Так, наприклад, святий Августин — одне 
із головних доказів закладеної у природі людини гріховності — 
бачив у порочності маленької дитини. Він міркував про це та-
ким чином: людина споконвічно є порочною, оскільки дитина 
порочна ще до того, як в неї з’являється можливість навчитися 
поганому від оточуючих людей і отримати погані якості, коли 
наслідує зразкам поведінки у дорослих людей.

Е. Фром фіксує цю особливість ставлення до дитинства у 
ранньому християнстві (особливо у його войовничому рухові, 
котре, загалом,у природі людини бачило тільки зло і вади). Він 
стверджує, що у цьому ставленні позиція св. Августина демон-
струє наочну близькість позиції і поглядам З. Фройда, який «зо-
середився головним чином на виявленні порочності у дитини». 
Це відбулося за різними причинами, одна з котрих полягала в 
тому, що загальновживане уявлення про «невинність» дитини 
(немовля) перебільшувало цю «невинність». У цій боротьбі, під-
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креслює Е. Фром, З. Фройд впав у іншу крайність і почав опису-
вати дітей однобічно, звертаючи увагу тільки на природню сек-
суальність дітей. Августин же розумів цю природу як таку, яка є 
природженим всьому людству гріхом [22, 163].

Проте, слід вказати, що одночасно у християнстві присутній 
і інший підхід до дитинства. З цієї точки зору людина, яка по-
мирає у дитинстві, більш щаслива, ніж та, що живе довго, тому 
що вона не накопичила гріхів і після смерті постає перед Богом 
чистою і готовою до вічного спасіння. Звідси, відомо, випли-
ває й культ юродивого, який є присутнім у різних культурах, бо 
юродивий — дитя на все життя, це нескінченне невинне, святе 
буття людини. У слов’янських культурах у мові юродивих — цих 
вічних немовлят — бачили особливу спонтанну мудрість й мо-
раль, що знайшло своє відображення у висловлюванні «устами 
младенцев глаголет истина», в культах «блаженних», «убогих», 
«злиденних».

У контексті виявлення впливів цієї позиції на механізми со-
ціалізації можна стверджувати — вона є м’якою й терпимою до 
дитинства тільки на перший погляд. Більш уважний аналіз по-
казує, що це не зовсім так, тому що в ній місце жорсткого авто-
ритарного батька займає не менш жорсткий авторитет зверх- 
особистості Бога і, відповідно, всі форми примусу до правильної, 
належної поведінки набувають ще більш жорсткий характер. 
Достатньо представити картини повсякденного життя у мона- 
стирях, притулках і інших місцях суспільного піклування, щоб не 
зв’язувати з цим типом сприйняття дитинства особливих ілюзій 
в плані використання ненасильницьких соціалізаційних засобів, 
хоча не насилля фундаментально декларується у християнстві.

Реальні практики показують, що дитина у такій системі фак-
тично цілком беззахисна, беззахисна більше, ніж у сім’ї з самими 
суворими правилами, тому що у сім’ї материнська, сестринська, 
братерська любов і підтримка компенсують образи, надмір-
ну вимогливість й виховну жорстокість батька. Деіндивідуа-
лізація, комплекси вини і повного підкорення сакралізуються.  
У основі такого типу ставлення до дитинства закладена ідея 
блага страждань, до яких дитину треба привчати з метою за-
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кріплення у свідомості маленької людини заборону на спокусу.  
У даній позиції простежується безжальне ставлення до дитин-
ства з боку дорослих, бо в цьому випадку вони виступають вже 
не від свого імені, а від імені особи святої, високої і сакральної. 
В такій системі загалом не може бути поставленим питання про 
права дитини, вона існує як засіб в руках сліпої долі. Великий 
французький письменник В. Гюго у романі «Відторгнуті» описує 
життя маленьких дівчаток у монастирі. Він показує регулярні 
фізичні покарання, психологічні покарання, покарання голо-
дом, холодом, болем. Діти живуть в холодних кам’яних келіях, 
годинами лежать на підлогах, погано одягнуті, важко працюють 
і тому подібне.

Важливо враховувати, що такий жорсткий режим не є особ- 
ливістю монастирських вимог. Здається, у будь-якому вихо-
вальному акті, коли дитину орієнтують на безумовне виконан-
ня норм і наказів, які загалом знаходяться за межами її досвіду, 
міститься аспект сакрально-культового відношення до дитин-
ства. Більш того слід відмітити, що у системі засобів покаран-
ня людство застосувало набагато більше винахідливості, ніж у 
системі соціалізаційних заохочень. В цілому ж у суспільстві до 
дитинства впродовж століть домінує зневажливе ставлення. 
Здається, що розповсюдженість такого ставлення не в останню 
чергу пов’язана з великою ефективністю репресивних, насиль-
ницьких засобів виховання дитини.

Сакрально-культова модель сприйняття дитинства в суспіль-
ній свідомості наповнена очевидними і латентними протиріч-
чями. Одне з них пов’язане з тим, що ця позиція орієнтувала на 
виховання, перш за все, богослухняної дорослої людини, на під-
ставі культивування і навіть як би піднесення Богові. З іншого 
боку, саме у межах вказаного підходу оформляється настанова 
на безкорисливість людського, мирського втручання у вихов-
ний процес. Якщо божі сили контролюють поведінку людини, 
то як може звичайна людина коректувати цей контроль?У сві-
домості клерикалів діти повинні жити як птахи. У Євангелії від 
Матфея писано: «Подивись на птахів небесних: вони ні сіють, ні 
жнуть, ні збирають у житниці; Отець ваш небесний годує їх».
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Сучасні модифікації таких настанов і підходів є досить по-
ширеними. Це простежується у дискусіях щодо питання «Чи 
треба загалом дітей вчити?». В останні десятиліття досить ши-
роке розповсюдження отримали твердження про те, що школа 
(загальноосвітня, художня, музикальна, спортивна тощо)тільки 
притупляє у дитини «вроджені» почуття звуку, ритму, фарби, лі-
нії, перспективи, загалом «зачиняє» безпосереднє бачення світу. 
Без сумніву — це відлуння сакрально-культового сприйняття 
дитинства.

Другим аспектом цього твердження виступає практика соці-
алізації, коли малят зовсім не контролюють, або надають право 
виховання (контролю) іншим (старшим) дітям. У сучасних про-
грамах виховання спостерігається як надлишкове захоплення 
цією технікою. Конкретно таке явище виявляється в рекламі 
великих і дуже великих сімей, в тому числі сімейних дитячих бу-
динків з великою кількістю прийомних дітей. Поряд із безумов-
ними благами, які несуть суспільству такі організації, не мож-
на не помічати також їхні недоліки, шкоду і збитки. Занедбані,  
соціально безпритульні діти — це величезне соціальне зло. Але 
також величезним злом є безконтрольна діяльність деяких 
установ (державних, сімейних, приватних «великих» сімей), у 
яких порушуються права дитини, а розвиток, спокій і, навіть, 
життя дітей-сиріт, дітей «поганих» батьків не відбувається, або 
руйнується. У даному розгляді очевидним є те, що специфічне 
сприйняття дитинства у його сакрально-культовому варіанті є 
розповсюдженим: воно відтворюється в світоглядах і суспільній 
свідомості, втілюється як в індивідуальні, так і в суспільніжит-
тєві практики.

Елітаристська модель. В соціально-історичному осмисленні 
проблем і сутності дитинства досить помітною є ще одна фунда-
ментально значуща модель інтерпретації стосунків «дитина — 
батьки»; вона втілюється в практику соціалізації, яка визначає 
досить специфічний і, на жаль, також безжальний і репресив-
ний вплив на дитину. Це — елітаристський підхід. Його суттє-
ва ознака полягає в тому, що батьки з самого початку роздумів 
про майбутнє дитини орієнтуються (до речі свідомо, або підсві-
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домо) на формування у дитини елітних якостей — музиканта, 
спортсмена, шахматиста, поліглота, балерини і т. п. У буденній 
свідомості батьків така позиція виявляється у висловлюваннях 
на зразок: «ти повинен досягти більшого, ніж ми», «із здібно- 
стями, які ти маєш, ти повинен прославити нас (сім’ю, рідне 
село, країну)» і т. і. Навіть первинне осмислення таких настанов 
приводить до висновку, що в елітаристському ставленні до ди-
тини дуже помітним і значним є потенціал репресивності, тому 
що примус набуває ознак необхідних і «благих» засобів вихо-
вання людини з особливими якостями. Стара істина: «Хороші 
наміри маскують жорсткі прийоми впливу». Тому примус здій-
снюється в самих різних формах, починаючи від психологічного 
тиску і доводячи його до відверто насильницьких дій. В історії 
виховання обдарованих дітей класичним став приклад з Н. Па-
ганіні — видатним музикантом, композитором й скрипалем. Він 
у своєму дитинстві загалом не знав нічого крім багатогодинної 
виснажливої праці, але настільки розвинув свої можливості, що 
на всі часи прославив своє ім’я, а також ім’я свого «жорстокого» 
батька. Явище «особливого» ставлення до власної дитини було 
у всі часи, воно є дуже поширеним і зараз. Навколо нас, серед 
знайомих, рідних можна побачити десятки і сотні прикладів за-
стосування примусу навіть у дуже жорстких формах до дітей; 
власний досвід доводить, що так і треба діяти, щоб у своєму 
майбутньому житті дитина мала професію, освіту, розвинені 
здібності до цивілізованих, культурних форм праці і відпочинку, 
матеріальні досягнення і моральні цінності. А може і більше: ві-
домість, славу, гроші. При таких орієнтаціях, безумовно, життє-
ва ставка батьків зосереджується на дітках. Вони становляться 
засобом для самоствердження батьків. За допомогою обдарова-
ної дитини батьки набувають певну відомість, фінансове благо-
получчя, смисл власного буття. 

Ще більш очевидним є специфіка такого підходу на прикла-
дах дітей у великому спорті і у мистецтві. Гімнастика, фігурне 
катання, теніс, плавання, бальні танці, музика зараз є майже 
дитячими видами спорту й мистецтва. Музикальні здібності по-
чинають розвивати у 5, 4, і, навіть, у 3 роки. Причому не тільки 
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розвивати, скільки навчати, тренувати у виконавстві. Багатьом 
батькам із музикальними амбіціями, з комплексами незадово-
леності власною музикальною кар’єрою не дають спокою успіхи 
трирічного Моцарта.

Проблему принципової антигуманності ставлення до дітей, 
як до майбутніх рекордсменів (зірок), дуже гостро і правдиво 
показали у кінофільмі «Куколка». В ньому героїня із-за пере-
вантажень втрачає психічне і фізичне здоров’я і гине. Доля та-
лановитої фігуристки Е. Водоп’янової також є типовою. Вона 
стала на ковзани у 4 роки, тренувалась по 8 годин на добу, ро-
ками, без відпочинку. Тяжке захворювання нікого не засмутило.  
Артрит, але вона з болем, під впливом знеболюючих препаратів 
мусила виконувати дуже складні завдання заради «величі ра-
дянського спорту» і стати інвалідом. Загалом, таких прикладів 
дуже багато і можна стверджувати, що сучасні технології під-
готовки балерин, фігуристів, плавців, гімнастів в соціальному 
масштабі демонструють ефективність і спотвореність крайніх 
форм практики елітаристського виховання. Межі між вимогли- 
вістю і жорстокістю в ім’я формування унікальних якостей і 
досягнень досить розмиті, хоча в результаті тренувань діти не 
тільки страждають, але й гинуть. Обговорення таких проблем 
майже не відбувається, хоча потреба у таких обговореннях є 
очевидною. Їх обговорення у пресі, на телебаченні може спри-
яти пом’якшенню вказаних процесів, але зараз воно не набуло 
будь-яких впливових форм. Практично не вирішується питання 
про необхідність нормативного, правового нагляду за такими 
технологіями. Навіть заборона на використання фармакологіч-
них засобів у підготовці дітей — спортсменів не має статусу пра-
вової заборони.

Підсумовуючи аналіз негативних наслідків елітаристської 
моделі, важливо пдкрелити, що за межами уваги батьків, педа-
гогів, дитячих психологів загалом громадськості, знаходяться не 
тільки фізичні, або фізіологічно небезпечні наслідки, але й пси-
хологічні та соціальні. Рання «зіркова хвороба» послаблює адап-
тацію дитини-«зірки» до умов життя у звичайному повсякден-
ному середовищі, призводить до розчарування і фрустраціям.
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Розглянуті соціалізаційні практики і стереотипні орієнтації 
містять у собі не тільки значний репресивний потенціал мето-
дів і прийомів. У процесі аналізу він найбільш помітний. У прак-
тиках реальної життєдіяльності вказані три соціокультурні 
типи сприйняття дитинства, як правило, присутні не у чисто-
му вигляді. Моделі, які я виділяю, скоріш, представляють собою 
«ідеальні типи» (за М. Вебером). Соціальні обставини суттєво 
специфікують виділені практики і їхні моделі, змішують їх у сві-
домості і настановах конкретної людини — батьків, тренерів, 
вихователів. Зазвичай, це залежить від їх моральної культури, 
особистісної доброти, жаги до визнання, досягнень. Але у цих 
практиках завжди домінує репресивне ставлення до дитини і 
скорочуються можливості застосування ненасильницьких дій, 
які, звісно, стримують агресивне ставлення дитини до себе і до 
інших.

Проте, не викликає сумнівів той факт, що надлишкова акцен-
туація уваги на особистісних соціалізаційних настановах батьків 
не сприяє адекватному відображенню складнощів соціальних 
взаємодій. К. Юнг дуже точно зафіксував факт дивної зверхосо-
бистісної детермінації процесу набуття людиною, дитиною соці-
окультурних якостей. Він пише: «Ми би неправильно зрозуміли 
причинне значення проблематики батьків для духовного життя 
дитини, якби схотіли трактувати це значення завжди у надмір-
но особистісному плані — як суто моральне питання. Найчасті-
ше мова йде про деякий доленосний етос, що знаходиться на ін-
шому боці свідомої людської компетенції. Пролетарські нахили 
у нащадків давніх благородних родів, злочинні нахили у дітей 
порядних і навіть дуже хороших людей, паралічна або хронічна 
ледачість у нащадків енергійних і успішних батьків- все це не 
тільки моменти свідомого вибору нежиттєвого життя, але і ком-
пенсації, надані долею, функція природнього етосу, який знева-
жає піднесеного і підносить зневаженого» [23, 47].

Соціалізаційні експерименти: pro i contra
Здається, що не зовсім виправданою є стурбованість бага-

тьох сучасних вчених, теоретиків і практикуючих педагогів, 
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громадських діячів тощо тим, що сучасні системи освіти і ви-
ховання знаходяться у глибокій кризі. Протиріччя соціального 
життя формують потребу в нових формах соціалізації. Їх пошук 
здійснюється як на науково-теоретичному рівні, так і методом 
спроб і помилок фактично у кожній сім’ї, у різних державах, у 
різних культурах (крім традиційних, звісно), у різних суспіль-
ствах.

Багато думок, ідей, пропозицій щодо різних аспектів взаємин 
батьків і дітей висловлюється у колі проблемних питань серед 
яких, на мій погляд, є одне особливо гостре й болюче. Це —  
проблема соціалізаційних експериментів. У строгому смислі 
слова соціалізаційний експеримент — це соціальний експери-
мент, а ще раніш — експеримент — метод емпіричного пізнан-
ня, коли дослідник формує штучні умови для дій або поведінки 
досліджуваного об’єкта і спостерігає за тим, як вони змінюються 
під впливом введення в це штучне середовище додаткових умов 
(так званих перемінних). Соціальний експеримент — це виді-
лений дослідником простір, у якому він спостерігає залежність 
між соціальними умовами і поведінкою соціальних суб’єктів, яка 
змінюється під впливом внесених у простір дослідження вже  
соціальних, психологічних, культурних «перемінних». У соціаль-
ному експерименті об’єктами дослідження являються — люди, 
групи, спільноти, суспільства. Але у величезній системі об’єктів 
соціального експериментування є принципово особливий вид 
експеримента і це — соціалізаційний експеримент. «Об’єктом» 
цього виду експериментів є дитина. Розгляд, вивчення, аналіз 
проблематики соціалізаційних (педагогічних, виховних, освіт-
ніх тощо) експериментів є виключно актуальним завданням в 
сучасних умовах, коли в прискореному режимі «суспільство ви-
робництва» перетворюється в «суспільство знання», коли гло-
балізація породжує нові і дуже складні умови і критерії успіш-
ності, освіченості, професійності, що потребує знання декількох 
іноземних мов, розвинутих фізичних, психологічних, розумових, 
комунікативних, креативних здібностей. Загальний огляд змін, 
які відбулись у глобальному світі, змушує звернути увагу на  
проблему соціалізаційних експериментів, масштаб яких в остан-
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ні роки різко зростає, причому не тільки на рівні сім’ї, батьків, 
але й на державному рівні. 

Слід підкреслити, що активні пошуки ефективних педагогіч-
них технологій почались у європейській культурі в результаті 
боротьби і поступового подолання релігійного клерикалізму. 
Прізвища видатних педагогів не випадково залишились в істо-
рії культури суспільства. Саме вони внесли у педагогічний про-
цес ідеї «турботливого» виховання, «індивідуального» підходу, 
«творчого начала», «ігрового навчання», «розуміння» і «довір- 
ливості» в стосунках вихователя й вихованця і в цілому це спри-
яло пом’якшенню і зростанню привабливості для дитини про-
цесу навчання.

Однак, сучасна педагогічна практика загострила проблему 
соціалізаційних реформ і революцій. Цивілізований світ зосе-
редився на цінності досягнень і успішності, просування на вищі 
щаблі суспільної структури. Усвідомлення більшістю людей цін-
ності дитинства, цінності індивідуального підходу до виховання 
дітей спровокувало реалізацію крайнощів індивідуалізованого 
виховного впливу, й це проявилось у безоглядному зростанні 
соціалізаційного експериментування

Поняття експерименту на людях в соціальній свідомості за-
вжди асоціюється з насиллям над особистістю. І для такого ро-
зуміння є певні резони. Експеримент, у загальному розумінні, 
починається зі створення спеціальних штучних умов, у яких 
задаються деякі параметри, реакція на котрі виводить індивіда 
за рамки звичайної повсякденної реальності. Тобто у ситуації, 
яку можна кваліфікувати як експериментальну, завжди присут-
ні наступні компоненти: по-перше, штучні умови, які спеціально 
створюються; по-друге, об’єкт експеримента. Тобто, — це індивід, 
який піддається дії цих штучних факторів; по-третє, дослідник, 
або людина, яка безпосередньо спостерігає за розвитком ситуа-
ції і фіксує зміни, які відбуваються з об’єктом експериментуван-
ня. Орієнтація на дегуманність використання людини у якості 
об’єкту експериментування, очевидна. У галузі етики науки да-
ній проблемі присвячено багато досліджень.

Разом з тим, практично не досліджуються соціальні, фізіоло-
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гічні, психологічні наслідки експериментальних пошуків у сфе-
рі виховання, коли об’єктом експериментування стають діти. 
Медичні експерименти над дітьми, природньо, заборонені, але 
у сфері педагогічної, виховної, соціалізаційної діяльності прак-
тики експериментування є дуже поширеними і межі допусти-
мого і недопустимого досить розмиті. Наприклад, навіть коли 
батьки, або вихователі застосовують цілком невразливі засоби 
стимулювання правильної поведінки або скорочення сфери не-
правильної поведінки дитини, вже можна говорити про експе-
риментування. Батьки не завжди усвідомлюють, що караючи 
дитину або заохочуючи, вони вже проводять над нею експери-
мент. Відомо, що частіше за все у традиційних педагогічних уяв-
леннях батьки відтворюють види «експериментів», які колись 
застосовувались до них. Тобто, у певному сенсі можна ствер-
джувати, що якщо під соціалізацією розуміти канал трансляції 
соціального досвіду, соціальних цінностей, то саме культурний 
розвиток виступає як процес вироблення, впровадження, або 
відторгнення експериментально перевірених форм і прийомів 
соціалізації.

Разом з тим, у соціалізаційних практиках є особлива сфера 
експериментування, коли батьки або вихователі з тою чи іншою 
метою цілком свідомо і цілеспрямовано вводять дитину в екс-
периментальну ситуацію. Простий приклад: перевіряючи, чи не 
бреше дитина про свої успіхи у школі, мама каже, що зверталась 
до вчительки і та все про неї розповіла. Дитина має завжди осо-
бливий досвід перебування в школі і часто відчуває комплекс 
провини. У вказаній ситуації (по суті — експериментальній) 
вона починає тривожно шукати у пам’яті якийсь проступок. 
Батьки спостерігають за її реакціями. Свідоме створення екс-
тремальної ситуації — один із видів проявлення екперимен-
тального підходу.

Створення екстремальної ситуації може мати і інші більш 
жорсткі форми. Є батьки, які люблять залякувати дитину з ме-
тою формування у їх нервовій системі психологічних бар’єрів 
для страхів, розвитку мужності, безстрашності. Цей вид «домів-
кового» експериментування здатний викликати психологічні 
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перевантаження, неврози. У психології аксіомою є твердження 
про неприпустимість таких дій, тому що дитячі страхи, стреси, 
образи накопичуються і у подальшому створюють несприятли-
вий фон для розвитку психіки. Не випадково В. Леві, один з самих 
уважних і чуйних до дитини дослідників, у якості обов’язкового 
рецепту лікування дітей від психологічних перевантажень, ра-
див ніколи не залишати на ніч дитину в сльозах, з образою на 
серці. А К. Юнг у книзі «Конфлікти дитячої душі» відзначив, що, 
коли він лікував «трудних» дітей, то для нього стало ясним таке: 
«краще залишити свої знання при собі, тому що дитині більш  
за все потрібні простодушність та здоровий людський розум» 
[22, 134].

Слід зазначити, що у такому випадку річ йде про відносно по-
всякденні, необразливі сімейні експерименти у неформальних 
взаємовідносинах батьків і дітей. Адже в елементарних наста-
новах: «хай ростуть так, як росли ми» вже є елемент експери-
ментування, хоча це — не є експеримент у чистому вигляді. Але 
в соціалізаційних практиках мають місце справжні експеримен-
ти. У них цілеспрямовано реалізується свідома настанова на 
формування певного типу людини з визначеними якостями, які 
у звичайному повсякденному світі не можуть бути сформовані. 
При близькому розгляді можна виявити два великих формати 
таких відносин. Це, по-перше, експерименти над власними ді-
тьми і, по-друге, експерименти над чужими дітьми у сім’ях і у 
дитячих колективах. 

Аналітичне вивчення величезної сфери міжособистісних між- 
поколінних відносин дозволяє виділити три важливих загаль-
них світоглядних принципи, які знаходяться в основі свідомих 
настанов батьків або вихователів.

1. Уявлення про те, що дитина — це «недолюдина» і головна 
функція вихователя полягає не в тому, щоб вона була здорова й 
щаслива, а в тому, щоб зробити її людиною, звісно в тому розу-
мінні, у якому її бачить вихователь — пристосованою, сильною, 
талановитою, доброю, слухняною, терплячою, жорстокою, агре-
сивною і тому подібне. 

2. Уявлення, яке засноване на переконанні, що дитина є влас-
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ністю батьків (у прямому сенсі цього слова: «володію», «розпо-
ряджаюсь», «використовую») і батьки є абсолютно вільними в 
ставленні до неї.

3. Уявлення, яке спирається на віру в ефективність примусу 
і право батьків використовувати різні форми примусу згідно з 
власними розсудами і свавіллям.

Всі ці принципи — реальність та показник архаїчності люд-
ського розуміння, завдань соціалізації і виховання. Вони со- 
ціально небезпечні саме в силу «зараження» прикладом і їх ви-
явлення є важливим гуманітарним завданням громадськості. 
Нейтралізація цього за допомогою юридичних норм і інститутів 
майже неможлива, тому що сім’я — «закрита мкрогрупа». Але 
обговорення — широке, публічне з метою формування позиції 
неприйняття подібних настанов і дій — важливе завдання со-
ціальних інституцій і всіх установ соціокультурної сфери.

Головне призначення експериментів у вихованні дітей, на  
мій погляд, полягає в тому, щоб приготувати дитину до безбо-
лісного сприйняття протиріч і складнощів (жорстокості) світу 
дорослих, особливо коли в уявленнях батьків оточуючий світ, 
перш за все, поганий, підступний, жорстокий, байдужий тощо. 
Багато досвідчених педагогів вважають, що люди, які здатні 
експериментувати на власних дітях, дійсно, сприймають ото-
чення дещо інакше, на відміну від звичайних людей. Можна 
припустити, що вони в чомусь особливі люди, зі специфічними 
амбіціями і честолюбством, з більш драматичним ставленням 
до просування по соціальних шаблях і більш трагедійним пере-
живанням невдач.

Загалом основу виховного експериментування у сім’ї скла-
дає орієнтація, по-перше, на психологічну і фізичну підвищену 
захищеність дитини. Для цього формуються специфічні «загар-
товуючі» умови побуту, життя, праці, навчання, культивуються 
заняття спортом і фізичні навантаження. Наприклад., раннє за-
гартовування. Мається на увазі не звичайна форма загартову-
вання, яка необхідна кожній дитині в певних дозах, але болісна: 
босоніж по снігу, купання у крижаній воді, фізичні перенаван-
таження. Широко відомий приклад (до речі, не поодинокий) з 
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спортсменом, який «натренував» свого десятирічного сина до 
рекордів в 700–800 разів вітжимань. Безумовно, очевидним є 
нереалізована батьківська «рекордсменська» жага і жорстока 
форма виховного експерименту.

По-друге, в основу експериментування покладена бать-
ківська орієнтація на розвиток специфічних, в тому числі уні-
кальних якостей — інтелектуальних, художніх, музикальних, 
літературних, знання мов тощо. Історію педагогічного знання, 
у свій час, «збагатив» досвід сім’ї Нікітіних, у якому була зробле-
на спроба поєднання цих двох виховних завдань. У 70-х роках 
минулого століття в нашій країні і за кордоном багато писали 
про їхню методику. Стисло її суть є такою: діти (у сім’ї їх було 9) 
у віці немовлят жили майже у спортивному залі, в умовах про-
холоди і мінімуму комфорту, починали користуватись спортив-
ним інвентарем раніш, ніж ходити, старші діти контролювали 
малих, годування також без надлишків, але обов’язкова фізза-
рядка, довгі тренування, раннє навчання і суворі покарання за 
неуспішність. Батьки — прості радянські громадяни — дуже 
широко демонстрували унікальні здібності своїх дітей, рекла-
мували тільки успішність, про них писали книги, знімали кіно, 
показували по телебаченню. Діти-зірки і методи такого вихо-
вання «працювали» на ідею всебічної розвинутої людини кому-
ністичного майбутнього. Але за рамками привабливої картинки 
була інша реальність. Діти хворіли, страждали, грали ролі супер 
талановитих, але, насамперед, росли в умовах казарми і жорсто-
ких вимог на задоволення батьків, які, до речі, на книгах і ре-
кламі робили собі заможне життя. Ніхто з цих дітей не став відо-
мим, не прославився. Більш того, ніхто з них у дорослому житті 
своїх дітей не виховував за цією методикою. А її дуже активно 
популяризували і багато послідовників втілювали у життя і ви-
ховання своїх дітей.

У загальному плані можна зазначити, що у таких експеримен-
тах знаходить відображення соціальна потреба нової, виховної, 
соціалізаційної стратегії, але дуже важливим фактом виступає 
неможливість контролювати і обмежувати експерименти у та-
кій «зачиненій» групі, як сім’я. Проте в останні 2–3 десятиліття 
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у розвинених країнах політика охорони «прав дитини» почала 
дуже активно втілюватись у життя: створюються спеціальні ін-
ституції, наглядові і контролюючі служби, які все-таки з біль-
шим або меншим ефектом здатні захистити дітей від батьків-
ського свавілля і жорстокості.

Моральну і правову специфіку мають виховні експерименти 
у дитячих колективах. В них є і органи спостереження і припи-
нення дій проти вихованців. Існують правові і адміністративні 
норми, які забороняють застосування фізичних та інших пока-
рань, складені кодекси вихователів, вчителів, сформована соці-
альна настанова, що вихователь — це батько/мати. В силу до-
статнього нагляду у таких закладах, як правило, обмежена сфера 
виховного експериментування, проте, разом з тим, і сфера педа-
гогічної творчості. Не можна не вказати на те, що в формальних, 
тим більш установах освіти і виховання, завжди є неприпустимі 
порушення і кодексів, і морально-правових норм, які захищають 
права дітей і це є величезною проблемою в суспільному житті. 
Різні країни намагаються подолати жорстокість до дітей і цей 
процес, здається не добігає кінця, незважаючи на присутність 
контролю і кількість наглядачів.

Підсумовуючи, слід стисло вказати на такий факт: у соціалі-
зації виховна творчість і виховний експеримент — не тотожні. 
Основна різниця полягає в тому, що творчий підхід пов’язаний, 
переважно, із змістовними аспектами, в той час як експери- 
мент — з формальними. Правова участь в регуляції експери-
ментальних практик ускладнена, але основним чинником, який 
впливає на безпечність і помірність виховних експериментів 
виступає моральний імператив. Він забороняє зберіганню або 
створенню умов, які травмують дитячу психіку. У сфері сімей-
ного виховання можливості батьківського виховного свавілля 
практично безмежні,і, відповідно, суспільство ще досить довго 
буде долати результати як батьківської безвідповідальності, 
так і невраховані негативні наслідки сімейних виховних експе-
риментів.

Важливим аспектом в аналізі традиційних і сучасних соціалі-
заційних систем є питання засобів і цілей соціалізаційної взає-
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модії, соціалізаційних комунікацій. В історії гуманітарного мис-
лення щодо цієї проблеми створено багато різних підходів, але 
всі вони не можуть обійти питання «того, ради чого» здійсню-
ється соціалізація в будь-яких формах і будь-якими агентами. 
Роздуми завжди повинні пройти шлях між «сциллою» абсолю-
тизації засобів і «харибдою» абсолютизації цілей соціалізацій-
них зусиль. Слід визнати, що свідомо чи несвідомо більшість з 
них, схиляючись до єзуїтського «ціль виправдовує засоби», від-
давали перевагу саме «цільовій» ідеології «ефективності» ре-
пресивних прийомів в соціалізаційних практиках і сімейного, і 
інтернатного життя дитини, підлітків, юнаків, людей молодих 
і, навіть, немолодих. У даному випадку немає потреби спеціаль-
но розглядати філософсько-політичний аспект проблеми, слід 
тільки вказати, що коли трактують соціалізаційну ціль у якості 
всезагального і фундаментального критерія педагогічних намі-
рів й очікувань, примусовий смисл відносин «батьки — дитина» 
виступає джерелом і «поживним» середовищем репресивних 
ідеологій, мислення, поведінки, деструктивності і агресії в со-
ціальних і міжособистісних стосунках.

Альтруїстична соціалізація — утопія чи можливість?
Проблема соціалізаційної цілі стала об’єктом дослідницько-

го інтересу видатного американського вченого в галузі соціо-
логії і культурології П.  Сорокіна, причому у період найвищого 
розквіту його інтелектуального потенціалу. Оскільки проблеми 
виховних засобів, технологій навчання й виховання дитини, 
реформування систем освіти, виховання, навчання й просвіт-
ництва сьогодні знаходяться на порядку денному практично у 
всьому світі, на мій погляд,безсумнівний інтерес представляє 
аналіз спроб цього глибокого мислителя визначити фундамен-
тальні теоретичні підстави для створення перспективної, гума-
ністично орієнтованої, ненасильницької, суспільно доцільної 
соціалізаційної стратегії і теоретично, технологічно озброєних 
прийомів і засобів соціалізації, як універсального процесу, який 
забезпечує культурну репродукцію в суспільстві.

Перш за все, вважаю важливим відмітити, що вивчення різних 
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виховних і освітніх систем П. Сорокін розпочав не з абстрактної, 
чисто кабінетної цікавості вченого, а під впливом потужного 
морального виклику, який виник як природня захисна реак-
ція на відкриті, описані і систематизовані ним види соціальної, 
агресії, конфліктності, насилля і зла. За змістом шлях вченого 
до гуманітарної проблематики і, одночасно, до ідеї альтруїстич-
ного соціального і індивідуального буття був аналогічним до 
долі великих апологетів ненасилля і, здається, П. Сорокін міг 
би бути долучений до кола великих «миролюбців», незважаючи 
на те, що термін «ненасилля» практично не використовується у 
його дослідницьких працях. Однак він має всі підстави вважати-
ся творцем нового теоретичного напрямку, об’єкт дослідження 
якого знаходиться на межі морально-нормативних, релігійно-
утопічних, абстрактно-філософських і емпірико-соціологічних 
доктрин. Таким об’єктом він визначає любов, але не як феномен 
інтимних стосунків, а як соціально-організовану силу активно- 
сті, як спосіб створення, підтримки і виживання людства.

Шлях П. Сорокіна до поглибленого вивчення такого «дивно-
го» об’єкту був помічений величезною працею дослідження со-
ціальних бідувань, конфліктів та катастроф. Фіксуючи жахливі 
прояви соціальної агресивності у ХХ столітті, він визначає зміну 
своїх наукових інтересів таким чином: «Моє занепокоєння було 
таке велике, що у 1945 році я вирішив… увесь свій час присвяти-
ти вивченню засобів запобігання неминучому знищенню люди-
ни як виду» [17, 214]. Однак саме дослідження він починає тільки 
наприкінці 50-х років. Можливо слід особливо відмітити особи- 
стісну незалежність та завзятість цієї людини; вчений серйоз-
но, старанно і самовіддано заглиблюється у проблему, яка в той 
час багатьма сприймалася як дивацтво старого. Але вчений —  
енергійна і винахідлива людина, досвідчений організатор на-
уки — перетворює цей проект в науково-дослідну програму з 
грунтовною матеріальною базою під дахом найбільш автори-
тетного в США навчального закладу — Гарвардського універ-
ситету (Програма мала назву «Гарвардський центр з творчого 
альтруїзму»).

Програма дослідження будувалася на двох основних гіпоте-
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зах. Власне саме доведенню і перевірці цих гіпотез були присвя-
чені останні роки життя П. Сорокіна. Перша гіпотеза з’явилася 
із переконання в тому, що жоден із існуючих рецептів, як запо-
бігти збройним конфліктам, громадянським війнам, кривавих 
зіткнень, не може не тільки знищити, але навіть скоротити сфе-
ру соціальних конфліктів. П. Сорокін виділяє такі «рецепти» і 
доводить їх невисоку ефективність. Буквально він пише таке: 
«Під такими популярними рецептами я розумію, перш за все, 
знищення війн і конфліктів політичними засобами, особливо 
внаслідок демократичних політичних перетворень. Навіть коли 
завтра увесь світ стане демократичним, все одно війни і криваві 
сутички не зникнуть…». І далі: «Ні Організація об’єднаних націй, 
ні Світовий уряд не здатні надати довготривалого миру… якщо 
тільки створення таких органів не буде підсилено значним 
зростанням альтруїзму окремих особистостей, груп, інститутів 
і культур» [17, 216].

П. Сорокін, крім політичних, виділяє ще релігійні, ідеологічні 
інститути, розглядаючи їх специфічні функціональні властивості 
та фіксує нездатність цих інститутів вирішити проблеми насил-
ля, конфліктності і агресії в суспільному житті. Слід підкреслити, 
що переконливі і багато в чому, безумовно, вірні характеристи-
ки недостатньої ефективності цих соціальних інститутів все ж, з 
моєї точки зору, є занадто категоричними і страждають очевид-
ною недооцінкою можливостей ненасильницького регулюван-
ня і подолання соціальних, в тому числі збройних конфліктів по-
літичними, релігійними, ідеологічними засобами. Однак, все ж 
таки слід зазначити, що у його критичній оцінці діяльності вка-
заних інститутів є велика частка істини, а суворий критицизм 
дозволяє вченому сконцентрувати інтелектуальне напруження 
у одній крапці і, здається, саме такою виступає зосередження 
уваги на аспектах особистого,індивідуального розвитку, вдо-
сконалення, тобто на аспектах винаходу ефективного соціаліза-
ційного режиму, нової соціалізаційної системи. Узагальнюючи 
першу гіпотезу, він формулює її таким чином: «Перше наше при-
пущення… без значного зростання безкорисної творчої любові 
в реальній поведінці, в міжособистісних і міжгрупових взаємо-
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відносинах, в суспільних інститутах, і культурі в цілому, міцній і 
тривалий мир між людьми неможливий» [18, 130].

Друга гіпотеза, перевірку якої П. Сорокін досить докладно 
готує і здійснює, полягає в тому, що безкорислива творча лю-
бов… є величезною енергією, коли ми знаємо, як її виробляти 
у великої численності, як акумулювати та як використовувати. 
Загалом, виправдовуючи та обґрунтовуючи свою захопленість 
темою, він у праці «Таємнича енергія любові» пише, що в умовах 
масштабного розвитку сучасної науки «може бути остання га-
лузь, яку треба розробляти — це таємнича сфера альтруїстичної 
любові. І хоча зараз її вивчення знаходиться на самому початку, 
воно, здається, стане найважливішою галуззю майбутніх до-
сліджень: тема безкорисної любові вже поставлена на порядок 
денний історії» [18, 130].

Перші спроби збору відомостей та інформації щодо альтруїз-
му, миролюбству та любові, які є у світовій загальній і науковій 
літературі,розчарували Сорокіна. У своїй автобіографії він пише 
про те, що його здивувала фактична не розробленість даної га-
лузі досліджень, а розвідкова «інвентаризація» знань, які є у цій 
галузі знання, показала, що вона загалом знаходиться за межами 
уваги сучасної науки. «Хоча багато сучасних соціологів і психо-
логів розглядають явища ненависті, злочинів, війн і розумових 
розладів у якості законних об’єктів наукових досліджень, вони в 
той же час цілком нелогічно навішують ярлик теологічної про-
повіді або ненаукової спекуляції на будь-яке дослідження фено-
менів любові, дружби, героїчних вчинків та творчого генія. Така 
відверто ненаукова позиція багатьох моїх колег — є просто ви-
явленням превалюючого зосередження на негативних, патоло-
гічних і негуманних явищах, які є типовими для дезінтегрованої 
фази нашої бездуховної культури» [17, 6]. П. Сорокін виступає як 
рішучий прибічник ідеї активного, наукового, емпіричного соціо- 
логічного дослідження природи і виявів творчого альтруїзму. 

Зрештою, вченому вдалося емпірично підтвердити багато 
явищ, які інтуїтивно фіксуються, показати, що любов породжує 
любов, а ненависть породжує ненависть. Любов може реально 
впливати на міжнародну політику і стримувати міжнаціональ-
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ні конфлікти. До цього він додає твердження, що безкорисна і 
мудра (адекватна) любов є життєвою силою, яка необхідна для 
фізичного, розумового і морального здоров’я; він доводить, що 
не випадково альтруїсти в цілому живуть довше егоїстів; діти, 
які за різних обставин позбавлені любові, виростають мораль-
но, соціально, культурно ушкодженими; любов — це вагома 
протиотрута від самотності, злочинності, хвороб, страхів, нена-
висті, психоневрозів. Вона виконує важливіші пізнавальні і ес-
тетичні функції. Є найкращим і ефективним засобом навчання в 
справі просвітництва й ошляхетнення людства. Любов — душа 
і серце всіх основних моральних й релігійних цінностей, це той 
мінімум, який абсолютно необхідний для існування будь-якого 
суспільства, є умовою гармонійного суспільного устрою і твор-
чого прогресу.

Необхідно в цьому зв’язку простежити трансформацію засо-
бів в соціалізаційну ціль. Аналіз наведених тверджень Сорокіна 
переконує в тому, що він дуже серйозно поглибив теорію соціалі-
зації в саме культурологічному контексті. Він трактує соціаліза-
цію як одночасну єдність і засобів, і цілі. Для нього — це процес, 
у якому фактично знищуються протиріччя цілі і засобів у ви-
хованні дітей, бо,засобами любові тільки і можливе ефективне 
виховання, метою якого є альтруїстичний тип особистості. Але 
ж тоді і постає питання: чи є якісь альтруїстичні задатки у дити-
ні, чи її душа є чистим листом?І альтруїстичні якості (властиво- 
сті) є вродженими або набутими під впливом суспільних вимог? 
Звісно, це питання є «основним питанням філософії соціаліза-
ції». Сорокін пропонує декілька дуже цікавих й перспективних 
рішень.

По-перше, викликають дуже поважне ставлення методи, які 
він використовує в доведенні своїх ідей. Наприклад, він пропо-
нує кроскультурне дослідження спільнот, які у своєму культур-
ному арсеналі виробили і підтримують критерії доброти, незло-
бивості, поступливості багатьох, або декількох суб’єктів, носіїв 
таких якостей і, загалом, яких сприймають і кваліфікують як 
«хороших людей». 500 американців увійшли в цей список. Далі, 
під його керівництвом велика група його прибічників склада-
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ють соціологічні портрети 460-ти святих (це, на думку вченого, 
найвищий тип альтруїзму), які жили на протязі останніх 2 тисяч 
років. 

Коли зібрані інформаційні матеріали були оброблені, Соро-
кін конструює класифікаційну модель, у якій всі «альтруїсти» 
поділяються на три великі групи. До першої він відносить «при-
роджених» альтруїстів. Це люди, які з дитинства мають цілісну 
систему цінностей і пріоритетів, у центрі якої знаходиться цін-
ність любові. Він пише, що саме такі люди, подібно траві, тихо 
й природньо накопичують свій альтруїстичний потенціал без  
особливого впливу будь-яких різких, шокуючих негативних або 
позитивних подій. До саме таких природжених альтруїстів Соро-
кін відносить А. Швейцера, Дж. Вулмана, Б. Франкліна та інші.

До другого типу представників альтруїзму він відносить 
«благопридбаних» (пізно виявлених) альтруїстів, життя яких 
різко поділяється на два періоди: передальтруїстичний, який 
передує їх перевтіленню, і власне альтруїстичний, коли під 
впливом дуже важких переживань, пов’язаних з особистісними, 
або суспільними трагедіями в них відбулась глибока перебудо-
ва особистості. Це, як вважає П. Сорокін, — Будда, св. Франциск 
Азизський, І. Лойола, св. Августин, св. Павел та інші.

У третю групу входять представники «проміжного» типу, які 
мають ознаки як «природжених», так і «благонабутих» альтру-
їстів. Св. Феодосій, св. Василій Великий, Ганді, св. Тереза, Шрі 
Рамакрішна та інші є прикладами представників такого типу 
альтруїстів.

Таким чином, у запропонованій інтерпретації альтруїстичні 
якості особистості мають онтологічні передумови у психічній 
структурі людини, але, одночасно,вони можуть бути розвинені 
під впливом певних обставин і можуть також виникати (у дру-
гого типу) в результаті переживань надзвичайної «межевої» 
ситуації. В контексті аналізу умов становлення «благонабутих» 
альтруїстів Сорокін вносить і доводить ідею оригінальної соціа-
лізаційної дії, яку він називає «моральним перевтіленням». Рух 
мислі соціолога в напрямку пошуку і онтологічної конкретиза-
ції рецептів альтруїстичної соціалізаційної схеми природньо ви-
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магало виявлення, формулювання нових понять і опису методи-
ки підготовки і виховання людей із переважно альтруїстичним, 
тобто ненасильницьким типом світосприйняття і поведінки 
[17, 288].

У даному зв’язку є важливим, що згідно з основною умовою 
дослідницької програми, команда П. Сорокіна не обмежилась 
при вивченні цих прийомів описами або тільки теоретичним 
аналізом. Вчені намагались як можна більше перевіряти свої 
гіпотези емпірично і, навіть, експериментально. Це, безумовно, 
було позитивним внеском в концепцію соціалізаційних проце-
сів. Важливість цього внеску виявляється не тільки в тому, що 
формується понятійно-смислова інноваційна схема (модель), 
але ще і в тому, що у межах цієї схеми виникає можливість опера-
ціоналізації загальних категорій, їх втілення в ритми поведінки 
і, відповідно, можливість експериментальної перевірки дії «за-
гальних» наказів. Так, наприклад, були проведені експеримен-
ти по перевірці ефективності і результативності «методу до-
брих справ», «методу дружних актів», «методу співучасті» тощо.  
Завдяки застосуванню вказаних методів з’явився емпірично 
доведений і обґрунтований висновок щодо високої результа-
тивності цих методів, завдяки яким взаємодії недружніх, або 
ворожих пар студентів, вдалося «пом’якшити» і перевести із во-
рожих в недружні, із недружніх в нейтральні, а нейтральні — в 
дружні. До аналогічних висновків призвело також використан-
ня методу «пом’якшення групових упереджень», метод «психо-
драматичних вистав». П. Сорокін стверджує, що «загалом було 
проаналізовано більш, ніж тридцять різних методів альтруїс-
тичного перевиховання людини і груп людей… В них ми знову 
намагались бути емпіриками, експериментаторами і вченими, 
наскільки було можливо» [17, 230].

Не викликає сумніву те, що здійснені П. Сорокіним та його 
співробітниками дослідження є важливим, глибоким і плідним 
етапом у розвитку у примноженні соціального знання щодо 
важливішої сфери суспільної життєдіяльності — сфери соціа-
лізаціїі виховання. Їх найважливіша особливість і цінність по-
лягає в тому, що завдяки Сорокіну в полі аналітичного інтересу 
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з’явились не спеціалізовані інститути соціалізації і освіти, а ви-
найдені і закріплені в культурних традиціях і соціальному до-
свіді, досить часто законспіровані від непрофесійного масового 
використання засоби, методи і прийоми, тактичні і стратегічні 
(цільові), орієнтири загальнолюдських соціокультурних сцена-
ріїв альтруїстичної соціалізації індивіда.

Завершуючи даний сюжет можна стверджувати, що існу-
ючи в сучасному світі, історично обумовлені вимогами репре-
сивного світосприйняття, соціалізаційні парадигми входять в 
протиріччя із соціальними тенденціями прогресу особистісної 
і соціальної свободи і процесами вільного самоздійснення люд-
ства. Зараз суспільне усвідомлення проблем дитинства, цілей 
соціалізації, засобів виховання підійшло до певного «кордону». 
Потрібні нові знання про цілеспрямовані виховні методи, які б 
дозволили навчати, виховувати дитину не порушуючи її прав, 
захищали від агресивних «вихователів», але розвивали «багато-
знання», творчість і вільний розум. 

Отже, соціалізація — це фундаментальний процес, який по-
ряд з інтеграцією і культурною репродукцією складає субстан-
ціональну «матерію» суспільства. В ньому ці процеси тісно 
взаємопов’язані, пронизують одне іншим і обумовлюють сус-
пільний розвиток, або суспільну стагнацію. Культурна репро-
дукція культурних зразків і норм потребує їх освоєння, яке є 
джерелом і ресурсом певної єдності і поєднання, тобто інтегра-
ції. Глобалізація суттєво специфікує ці процеси, постійно онов-
люються кордони «зближення», зростання полікультурності 
вимагає застосування соціалізаційних методик і технологій, 
які б сприяли поширенню особистісних властивостей людства 
створювати або просто не руйнувати «замірене середовище», 
спільноти людей інтегрованих навколо цінностей цивілізова-
ного світу.

Класичні і сучасні наукові інтерпретації феномену соціалі-
зації орієнтуються на розуміння соціалізації як засобу гумані-
зації суспільства, тому визначають це поняття у термінах руху 
соціальної інформації від суспільства до індивіда за допомогою 
соціальних інститутів. Новітні трактовки виявляють додаткові 
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наслідки впливу знань і навичок попередніх поколінь на молодь 
доводячи, що процес соціалізаціі є не тільки засвоєння людьми 
морального (нормативного) та соціального досвіду поведінки; 
соціалізація є складною системою соціального ( інституціональ-
ного) контролю, тобто є процесом інтерналізації соціального 
примусу. У цих міркуваннях виникла нова проблемна галузь 
наукового аналізу, суть якої полягає в акцентуації понять «ре-
пресивність», «примус», «переконання» у соціалізаційних прак-
тиках суспільного життя, коли проблема природи, культурної 
специфіки і суспільної ефективності соціалізаційних технік без-
посередньо пов’язується з питаннями соціальної й антисоціаль-
ної поведінки, вродженої й набутої агресивності, достатнього і 
надлишкового соціального контролю, практик насилля й не на-
силля. Ці питання пов’язані із розумінням соціальних відносин 
як комунікативного простору ризиків, наявних/латентних кон-
фліктів і небезпек для інтегративних практик співіснування в 
умовах новітніх глобалізаційних процесів.

Соціалізація є складним процесом взаємодії дитини і дорос-
лих, тобто важливішим виступає зв’язок на культурному полі 
двох агентів — батька і дитини, їх взаємодія, роль і метод під-
тримки соціокультурного потенціалу такого зв’язку, як ресурсу 
суспільної єдності. Це новий науковий ракурс дослідження ди-
тинства в якості соціокультурного феномена, а не тільки демо-
графічна характеристика, соціопсихічний підтип, або ексклю-
зивний набір символічних етнографічних ознак виховання у 
етнокультурному середовищі. Відношення «батьки — дитина» 
є субстанціональним, історично воно репродукується на під-
ставі соціокультурних смислів дитинства. Важливо враховувати  
проблеми захисту прав дитини, критично ставитися до конкрет-
них виховних технологій, педагогічних програм і соціалізаційних 
стратегій. З точки зору визначених критеріїв, виділяються три 
моделі практик соціалізації дітей: утилітарно-прагматична, 
сакрально-культова, елітаристська. Аналіз цих моделей ви-
явив, що вони зосереджені на використанні переважно приму-
сових, репресивних технологій виховання.

Протиріччя соціального життя формують потребу в нових 
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формах соціалізації. Їх пошук здійснюється як на науковому рів-
ні, так і методом проб і помилок фактично у кожній сім’ї, у різних 
державах, у різних культурах, у різних суспільствах. У колі таких 
проблем– проблема соціалізаційних експериментів. «Об’єктом» 
цього виду експериментів є дитина. Аналіз проблематики со-
ціалізаційних (педагогічних, виховних, освітніх тощо) експери-
ментів є виключно актуальним завданням у сучасних умовах, 
коли «суспільство-виробництва» перетворюється в «суспіль-
ство знання», коли глобалізація породжує нові і дуже складні 
умови успішності, освіченості, професійності. Масштаб експери-
ментальних методик в останні роки різко зростає на рівні сім’ї, 
дитячих колективів, на державному рівні. Виділяються схиль-
ністю до примусових (насильницьких) методик внутрішньо сі-
мейні експерименти, особливо в умовах практик елітаристської 
моделі.

Важливим аспектом в аналізі соціалізаційних систем є пи-
тання засобів і цілей соціалізації. В історії гуманітарного мис-
лення щодо цієї проблеми створено багато різних підходів, але 
всі вони не можуть обійти питання «того, ради чого» здійсню-
ється соціалізація в будь-яких формах і будь-якими агентами. 
Можливість нерепресивного виховання розглядав видатний 
культуролог і соціолог ХХ століття П. Сорокін. Він виявив і опи-
сав засоби альтруїстичного виховання як джерела поширення 
інтеграційних практик в полікультурних суспільствах. Резуль-
тати соціалізаційного проекту П. Сорокіна дозволяють окресли-
ти нестандартні світоглядні підходи до аналізу цілей і засобів 
соціалізації,питань про втілення розумних, моральних, гуман-
них методів, які дозволяють поставити і здійснювати програми 
ненасильницьких соціалізаційних технологій.
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Соціологічна уява дозволяє побачити предмет досліджен- 
 ня у будь-якому явищі, процесі чи феномені. Тим важли-

вішим видається зосередити увагу на тих явищах, які дотепер 
майже ніколи не потрапляли у фокус як теоретичних, так і при-
кладних соціокультурних досліджень. Діти та дитинство — не 
самий популярний об’єкт вивчення у традиційній соціології з 
огляду на свою імпліцитну недо-соціальність. Який сенс вивча-
ти дітей, окрім як об’єкт соціалізаційних інтенцій, якщо все одно 
вони скоро виростуть, стануть дорослими, «повноцінними» чле-
нами суспільства, отримають відповідні права та обов’язки і ось 
тоді вже їх можна буде вивчати нормально. Більшість емпірич-
них соціологічних досліджень в Україні спрямовано на людей ві-
ком 18 років і старше1. 

До набуття повноцінної соціальності, яка автоматично ото-
тожнюється із настанням громадянського повноліття, діти та 
дитинство — об’єкт вивчення, скоріше, педагогіки. При чому, це 
вивчення теж має на увазі (в більшості випадків) дітей як об’єкт 
впливів (в більшості руйнівних). Соціальна політика та со- 
ціальна робота, навпаки, скоріше стоять на боці захисту дітей і 
мають на меті захист та турботу щодо найбільш незахищених 
прошарків дітей.

Психологія, звичайно, не стоїть осторонь вивчення дітей і ди-
тинства, особливо така галузь, як вікова психологія, але повно- 
цінного контакту між соціологією та психологією поки що не-

1.5. ДИТИНСТВо ЯК TERRA INCOGNITA  
СоЦІоКУЛЬТУРНого АНАЛІЗУ

СВ²ТЛАнА ШЕВчЕнкО



РОЗДIЛ 1 • Концептуально-методолог³чн³ основи досл³дження дитячо¿ субКультури

■ 156

має. Більше того, академічні психологи також не завжди в змо-
зі донести свої висновки до широкої аудиторії, інакше чому ін-
формування щодо вікових особливостей дітей лежить на самих 
батьках або тих нечисленних психологах, які здатні зацікавити 
широку аудиторію.

Дитинство — маловивчена область, справжня terra incognita 
соціокультурного аналізу, що дивно з огляду на те, скільки ціка-
вого можна дізнатися, спостерігаючи за дітьми навіть у повсяк-
денному житті. Чому творчі діти перетворюються на пересічних 
дорослих та втрачають свої здібності? Чому сіблінги такі несхо-
жі між собою? Як бачать діти дорослий світ? Чи зміниться їхня 
здатність до спілкування завдяки новим комунікаційним техно-
логіям? Таких питань можна поставити справді дуже багато. 

Ще одна важлива причина, яка пояснює актуальність до-
слідження дитинства — це темп соціальних змін. В останні 
п’ятдесят років він був дуже високим і немає причин думати, що 
він знизиться. Це так чи інакше впливає на життя кожного. Від-
так, дуже важливим є вивчення дитинства, адже сучасні діти — 
це дорослі майбутнього, яке буде зовсім не таким, як ми думали. 
Світ, який залишиться їм у спадок — це буде не той світ, який ми 
знаємо зараз. Тому, якщо ми хочемо ефективно працювати зара-
ди дітей, то життєво необхідним є зрозуміти ті соціальні проце-
си та інститути, які впливають на дітей та складають контекст 
їхнього життя [24]. 

Останній пункт щодо обґрунтування актуальності полягає в 
наступному.  Якщо дитинство як об’єкт та предмет досліджень 
знаходиться на периферії наукових інтересів, то це не означає, 
що в суспільстві немає уявлень про те, яким має бути дитинство 
(і що це взагалі таке), що таке щасливе/нещасливе дитинство, 
як повинні поводити себе батьки і т.д. Рівно за відомою теоре-
мою У. Томаса, уявлення про те, яким має бути справжнє дитин-
ство, складає основу як суспільної політики, так і повсякденної 
практики по відношенню до дітей. 

З точки зору соціологічної саморефлексії те, чим цікавить-
ся соціологія в даному суспільстві, допомагає зрозуміти багато 
чого про це саме суспільство. Відтак, соціологічне дослідження 
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дитинства як явища (чи нечисленність та/або маргінальність 
такого роду досліджень) вже є досить красномовним показни-
ком того, де розташовані діти і дитинство, як явище в системі 
пріоритетів цього суспільства. І мова не тільки і не стільки про 
соціальну політику держави щодо дітей (нестача дитячих сад-
ків та низка інших проблем соціального захисту), скільки про 
систему цінностей суспільства або різних його верств. Отже, 
вітчизняний академічний соціологічний простір містить лише 
деякі роботи на тему дитинства — це роботи О. Філіппової [19], 
Г. Саган [15], О. Князєвої [9], розділ «Соціологія дитинства» у 
підручнику зі спеціальних та галузевих соціологій О. Коваленко 
[10] та деякі інші. 

Для порівняння, за запитом sociology childhood можна поба-
чити серйозну бібліографію за останні чверть століття. Це ро-
боти авторів, які намагалися створити нову концептуальну об-
ласть для соціології дитинства. Збірка за редакцією Е. Джеймс 
та А. Праута, що вийшла у 1997 (та перевидана у 2015) «Кон-
струювання та реконструювання дитинства» [27] підкреслює 
соціально сконструйовану природу дитинства, тоді як збірка 
за редакцією Квортрупа (1994) «Дитинство має значення: со- 
ціальна теорія, практика та політика» [29] більше орієнтована 
на макроструктурні підходи. У 1998 р. виходить збірка за редак-
цією Хачбі «Діти та соціальна компетентність: Арени дії» [26], де 
за результатами емпіричних досліджень пояснюється, як діти у 
повсякденному житті в маленьких масштабах демонструють 
свою соціальну компетентність. Це було втіленням парадигми 
участі (агентності) на мікрорівні дослідження. Збірка за редак-
цією Стівенса (1995) досліджує політичні виміри дитинства у 
глобальному контексті. Останні роботи 2000-х років продовжу-
ють дослідження дитинства в рамках парадигми участі, торкаю-
чись щоразу більшого кола питань. Так, у 2008 р. вийшло друге 
видання книги «Дослідження з дітьми» [23], де розкривається 
широкий спектр тем, пов’язаних із дослідницькою роботою з ді-
тьми, а також пояснюється роль, яку грають самі діти у процесі 
дослідження. У 2009 р. за редакцією Квортрупа та ін. виходить 
посібник із дитячих студій [30], де зібрані статті ключових фа-
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хівців у сфері дитинства. Розкриваються такі ключові концепти 
як агентність, структура та покоління. Є також статті, присвя-
чені історичним, економічним та глобальним аспектам дитин-
ства. Збірка включає також теми тіла, дозвілля, медіа та повсяк-
денного життя дітей. 

Приклад того, як нові виклики сучасності пов’язані із вив- 
ченням соціальних аспектів дитинства, бачимо у журналі «Нові 
медіа та суспільство», де один з номерів (за травень 2017 р.) 
присвячений правам дітей у цифрову епоху. Авторка вступної 
статті [28] С. Лівінгстон, спеціалістка з можливостей та ризиків 
для дітей в он-лайн середовищі, яка також очолює дослідниць-
кий проект «Global Kids Online», намагається сформулювати но-
вий порядок денний, котрий стосується прав дітей у цифрову 
епоху. Автори статті пропонують базований на правах підхід до 
цифрових практик, який дозволяє балансувати між потреба-
ми дітей в захисті в онлайн-середовищі та максимізацією їхніх 
можливостей та переваг від підключення до мережі. Зауважимо, 
що вітчизняний медіа-простір теж реагує на виклики сучасно- 
сті, і якщо кілька років тому виходили посібники та пам’ятки2, 
сповнені панічних настроїв щодо проведення дітьми часу в ме-
режі, то зараз вже з’являються більш виважені та спокійні реко-
мендації щодо медіаграмотності та безпеки дітей в інтернеті3. 
Щоправда, вітчизняних соціологічних праць на цю тему нам до-
тепер не траплялося. 

Західні вчені, які працюють сьогодні у полі дослідження ди-
тинства, вважають, що ця галузь потребує ще більшої уваги. Так, 
редакторка журналу «Childhood» вважає, що в соціології дитин-
ство й досі залишається вузьким дослідницьким майданчиком, 
далеким від основних соціологічних інтересів. Але важливість 
вивчення дитинства в соціології очевидна, адже воно є ключем 
до більш повного розуміння суспільства в цілому. «Соціоло- 
гія — дисципліна, що з народження була наукою про соціаль- 
не, — безумовно, залишається неповною, поки в її знаннях від-
сутній дитячий «шматок» мозаїки» [22, 3]. Більше того, скар-
житься авторка, погляд на дитинство як на підготовчу стадію до 
дорослості, й досі домінує у загальній соціології, а емпіричних 
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досліджень, які б висвітлювали дитячі життєві світи, немає в 
достатній кількості. 

Метою даного тексту є узагальнення сучасних надбань у сфе-
рі досліджень дитинства, опис тих важливих тем у сфері дитин-
ства, які є недостатньо вивченими у сучасному соціокультурно-
му аналізі та окреслення напрямків подальших досліджень. 

Дитинство між соціальним та біологічним. Соціологія тра-
диційно визнає важливість дитинства в основному в рамках 
процесу соціалізації, і будь-який підручник з загальної соціології 
обов’язково містить розділ про соціалізацію. Це слово-поняття 
стало настільки популярним, що вийшло далеко за межі універ-
ситетських підручників і стало одним з небагатьох соціологіч-
них понять, якими часто користуються широкі верстви насе-
лення. Ясно, що в рамках «соціалізації» діти розглядаються як 
більш-менш пасивні об’єкти впливу. В кінці двадцятого століття 
серед західних соціологів, які досліджують дитинство, з’явилася 
нова парадигма — парадигма участі, де діти розглядаються як 
активні суб’єкти власного життя. У вітчизняній соціології пара-
дигма участі згадується в статтях та дисертаціях, але до її по-
ширення справа поки що не дійшла. Цікаво, що протиставлення 
соціалізації та участі (або агентності), потроху торує собі шлях у 
вітчизняному суспільному просторі, і соціологічній науці варто 
поквапитися, аби не залишитися осторонь цікавих та важливих 
процесів4. 

Протиставлення соціалізації та агентності описано також у 
екстравагантній праці Л. Демоза «Психоісторія» [4], з якої зазви-
чай до статей залучають тільки періодизацію дитинства. Ми ще 
повернемося до цієї неоднозначної, але цікавої праці Л.Демоза, 
зараз же зазначимо, що за його класифікацією п’ятий та шостий 
період розвитку дитинства, що відповідає прийнятому у сус-
пільстві стилю виховання, це якраз стиль соціалізації (з 19 сто-
ліття до середини 20 століття) та стиль допомоги (з середини 
20 століття). Допомога означає, що в дитині бачать самостійну 
особистість та допомагають їй у зростанні, а не просто «соціалі-
зують», тобто виховують подібно до того, як виховували свого 
часу дорослих. 



РОЗДIЛ 1 • Концептуально-методолог³чн³ основи досл³дження дитячо¿ субКультури

■ 160

Соціальний конструктивізм по відношенню дитинства озна-
чає те, що, як зазначає Р. Кларк, немає значущої дефініції ди-
тинства, яка була б дійсною для всіх спільнот та культур, вона 
завжди буде варіювати відповідно до культурних норм та очіку-
вань [24, 3]. Дитинство виявляється таким же соціальним кон-
структом як гендер, молодість, здоров’я і т.д. Іншими словами, 
«дитинство — це те, що члени даного суспільства в даний час 
і в даному місці називають так», каже С. Вагг [24, 3]. Тобто ди-
тинство не є чимось натуральним та має бути відокремлене від 
біологічної незрілості. Те ж саме кажуть і соціологи дитинства 
Е. Джеймс і А. Праут: «Недорослість дітей — це біологічний факт, 
але способи, у які ця недорослість розуміється та стає значу- 
щою — це факт культури» [27, 3]. 

Критиків у «парадигми участі» та розуміння дитинства як 
соціального конструкту також вистачає. Аналізуючи нові за-
хідні концепції, російська авторка І. Дуденкова доходить ради-
кального висновку про епістемологічну неможливість «нової 
соціології дитинства», заснованої на «парадигмі участі» через 
те, що теза про дитину як автономного раціонального свідомо-
го агента «вступає в невирішуваний конфлікт та протиріччя з 
нормативністю теоретичного пізнання, для якого вміння ко-
ристуватися своїм розумом, задачі критики для виробництва 
нового знання стають першочерговими» [6, 57]. З іншого боку, 
чи можна впевнено стверджувати, що всі, хто досяг віку повно-
ліття, є раціональними свідомими агентами, тим більше, що всі 
вони займаються виробництвом нового знання? За даними вче-
них, що займаються вивченням мозку, останній у 18 років ще 
знаходиться у процесі формування, але, навіть якщо підвищити 
планку повноліття до 25 років, хіба це гарантує раціональність 
агентів та їхнє вміння користуватися своїм розумом? 

На нашу думку, в полі соціального конструктивізму, відкида-
ючи натуралізацію соціального, конче важливо не втратити й 
біологічне підґрунтя дитинства або, нехай, біологічної незрілос-
ті. Потрібна якомога ширша міждисциплінарна робота, яка за-
лучатиме дані нейропсихології, когнітивних наук, які сьогодні 
можуть наблизити нас до розуміння таємниці мозку, його дозрі-
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вання в процесі розвитку організму і т.д.5. Що стосується соціо-
логії, то якими б гуманістичними інтенціями не керувалися со-
ціологи, обираючи «парадигму участі», очевидно, що висувати 
до дітей вимоги такі самі, як до дорослих учасників соціальних 
процесів, не є можливим. З іншого боку, висвітлення натуралі-
зації соціального як владної технології (дитина = неповноцінна 
людина = будь-який дорослий може керувати нею) теж є важ-
ливим завданням соціокультурного аналізу. Іншими словами, 
як ми ще багато разів побачимо, дослідникові, аби наблизитися 
до розуміння дитинства, важливо оминути крайнощі, як нату-
ралізму, так і втрати біологічних засад, які відділяють дітей від 
дорослих. 

Материнство. Дослідження материнства, материнських та  
батьківських практик — невід’ємний аспект дитячих студій. 
Адже ніхто не заперечуватиме зв’язок розвитку дитини та прак-
тик батьківської чи материнської турботи. Умови життя та ді-
яльність матерів у нас досліджена краще, ніж дитинство, так, 
наприклад, вийшла ґрунтовна праця О. Стрельник «Турбота як 
робота. Материнство у фокусі соціології» [18], де розроблено 
цілісну концепцію материнства, а на її основі здійснено аналіз 
практик материнства, механізмів їх структурування та змін в су-
часному українському суспільстві. 

Дослідження материнства зазвичай проводяться окремо від 
дослідження дітей. Можливо, було б доцільно, хоча це й пов’язано 
з дослідницькими та організаційними складнощами, проводити 
дослідження родини, щоб бачити цілісну картину. Психологи час-
то наполягають саме на сімейній консультації і сімейній терапії, 
для досягнення більш стійкого результату, в соціології ж дослі-
дження родини як цілісності поки що не дуже розповсюджене. 
Навіть ті дослідження, в рамках яких проводяться опитування 
як батьків, так і дітей, не дають цілісної картини. Наприклад, 
болюча тема батьківських покарань інтерпретується зовсім по-
різному учасниками подій — якщо мати (батько) дитини вважає, 
що вона (він) не застосовує покарань, а дитина вважає, що щодо 
неї застосовані покарання, то одновимірні розподіли мало до-
поможуть, потрібно застосовувати більш глибинні методи ана-
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лізу. З даних кількісних досліджень, найбільш розповсюджених 
у соціології, не завжди можна встановити, що думають батьки і 
діти щодо тих самих питань, тобто, як інтерпретується ситуація 
з боку різних учасників. Отже, доцільним видається залучення 
комбінації кількісних та якісних методів досліджень (або тільки 
якісних на початковому етапі) для того, щоб зрозуміти картину 
світу очима як дітей, так і батьків. Інакше проблема невірної ін-
терпретації не дозволить побачити цілісну картину. Зрозуміло, 
що такого роду дослідження буде витратним, але результати 
можуть бути досить цікавими. 

Втім, зв’язок батьківського піклування та дитячого розвит- 
ку в масовій свідомості (а анекдоти — дуже яскравий показник 
стану масової свідомості) сьогодні артикулюється як дуже силь-
ний, що ілюструється наступним твердженням: «Як би ми не на-
магалися бути гарною мамою, нашим дітям все рівно буде що 
розповісти своєму психотерапевтові»6. Тут ще потрібно звер-
нути увагу на цікавий момент дестигматизації психологічної 
допомоги, але ця тема не стосується дитинства. Тема ж зв’язку 
стилю виховання та подальшого життя дитини є надзвичайно 
важливою. Ясно, що в соціології вона вивчалася, і є багато праць 
на цю тему (від «Авторитарної особистості» Т. Адорно до праць 
І. Кона). Втім, нові часи ставлять перед дослідниками і нові за-
вдання. На нашу думку, цікавим явищем, яке поки що не отри-
мало належного висвітлення у вітчизняних соціологів, є поява 
«свідомого батьківства». Це не означає, що до цього часу люди 
не піклувалися про дітей, чи піклувалися погано, чи невірно і 
т.д., просто є об’єктивні соціокультурні обставини, які створю-
ють нові рамки для материнства та батьківства. Про які обста-
вини йде мова? На нашу думку, наступні: 1) доступ до інформації,  
2) кращі умови для планування сім’ї в умовах другого демогра-
фічного переходу.

1) Із зростанням доступу до інформації (як паперових кни-
жок з виховання, яких кілька десятків у будь-якій книжковій 
крамниці, так і проникнення Інтернету) вчителі, лікарі та влас-
ні батьки перестали бути єдиними та незаперечними експерта-
ми з виховання (та здоров’я) дітей. Насправді, звичайно, інерція 
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дуже сильна, і повірити вчительці все ще простіше, ніж власній 
дитині, а слова представників старшого покоління «ми вас так 
виховували, і нічого, все нормально» все ще важать дуже багато 
для великої кількості молодих матерів. 

Але ситуація змінюється — все більше батьків мають змогу 
отримувати різну інформацію з різних джерел і принаймні сум-
ніватися в тому, що культурно успадкований шлях є єдино пра-
вильним та природнім7. Хоча в певних прошарках суспільства 
наявний дуже сильний спротив і намагання натуралізувати ав-
торитарний стиль виховання, тобто представити його як при-
родній, але все ж таки, певні зміни відбуваються. Велика роль 
тут належить медіа і контент-аналіз повідомлень на тему вихо-
вання та відносин між батьками та дітьми був би досить інфор-
мативний. Ще більш вагоме завдання соціолога щодо означених 
феноменів — простежити та інтерпретувати ці зміни в широ-
кому соціокультурному контексті, сприяючи за можливості роз- 
повсюдженню ненасильницького типу стосунків між батьками 
та дітьми. 

З іншого боку, заперечення авторитарного стилю виховання 
як єдино можливого, на жаль, не означає автоматичне обрання 
батьками найкращої альтернативи для своїх дітей — гуманізм, 
критичне мислення та ідеали Просвітництва не з’являються 
відразу після відмови від насильницьких практик. Більше того, 
маятник може віднести в протилежний бік — яскравим прикла-
дом може бути відмова від вакцинації дітей під маркою «свідо-
мого батьківства» — якщо педіатри не експерти, влада разом 
з фармацевтичною мафією та ВООЗ наживаються на вакцинах, 
а мама краще знає, що потрібно дитині, то навіщо слідкувати 
календарю щеплень? Тим більше, що десь в Інтернеті поширю-
валася інформація, що вакцини викликають аутизм. Здатність 
вакцин викликати аутизм давно спростована, необхідність вак-
цинації доведена, але інформаційна хвиля встигла розійтися да-
леко. 

2) Кращі умови для планування сім’ї в умовах другого демо-
графічного переходу. За останніми даними статистики, так зва-
не «постаріння» материнства, тобто відкладення народження 
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дитини на більш старший вік, в Україні відбувається в унісон 
із загальною тенденцією, характерною для більшості розвину-
тих країн. «В останнє десятиліття в Україні мало місце зростан-
ня середнього віку матері при народженні дитини: у середині 
1990-х рр. цей показник був на рівні 24,4 роки, ...а у 2014 р. — 
27,4 років. Однак значення середнього віку матері при наро-
дженні дитини в Україні ще залишається одним із найнижчих 
серед європейських країн» [1, 51]. Середній вік матері при на-
родженні першої дитини в Україні також поступово зростав і у 
2014 р. досягнув 24,7 років. Відкладення народження дитини — 
рішення багатоаспектне і його не можна пояснити одним чин-
ником, наприклад, поганим соціально-економічним станови-
щем або безробіттям. Те ж саме рішення з такою ж ймовірністю 
може бути інтерпретовано як відкладання на більш свідомий 
вік та більш сприятливий момент життя, для того, щоб опіку-
ватися дитиною, маючи більший соціальний, економічний та 
культурний капітал. На нашу думку, при будь-яких масових опи-
туваннях зрозуміти всі реальні мотиви у такому інтимному пи-
танні, як бажаний вік народження дитини, навряд чи можливо. 
В будь-якому разі, не дивлячись на наявні проблеми, пов’язані із 
підлітковим материнством, не можна не зважати на поширення 
інструментів для планування сім’ї — безпечні засоби контра- 
цепції є, вони працюють і використовуються (цілком можливо, 
що рівень доступу та обізнаності в цьому питанні ще низький8). 
Таким чином, маємо, з одного боку, наявність інструментів для 
регуляції народження, з іншого — перетворення планування 
дитини на соціокультурну норму [18]. 

Отже, відтермінування материнства/батьківства, перехід 
від нерефлексованості батьківства до батьківства як життє-
вого проекту, зростання ролі індивідуального вільного вибору — 
все це створює нові рамки дитячо-батьківських стосунків.

Необхідно також згадати дуже цікаві розвідки російської до-
слідниці О. Ісупової [8] щодо практик інтенсивного материн-
ства та її пояснення, чому моделі материнства змінюються (в 
Росії). Її аналіз демонструє глибоке розуміння соціокультурних 
та структурних передумов того, що інтенсивне материнство, яке 
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дуже сильно виснажує жінку, має причини не тільки і не стільки 
в тому, що до дітей почали ставитися більш уважно, розуміючи 
цінність кожної дитячої особистості, а в переформатуванні ген-
дерного контракту. Зараз, на думку вченої, жінці важче через те, 
що зросли суспільні вимоги щодо того, скільки, умовно кажучи, 
секцій має відвідувати дитина. І ці відвідування займають дуже 
багато часу, того часу, що раніше витрачався на побутові речі 
типу прання пелюшок. Інституцій, що допомагають жінці у ви-
конанні її материнських обов’язків, при цьому немає, і це ство-
рює певну поляризацію — з одного боку, зростає частка жінок, 
що не хочуть дітей, бо це сприймається як глобальний подвиг, 
з іншого, ті, хто вже мають дітей, схиляються в бік традиційно-
консервативної ідеології, де мова не йде про повагу до дитини, 
а про зовсім інші речі. 

У цьому ж ключі працює і дослідниця А. Шадріна, чия остан-
ня книга [20] присвячена осмисленню суспільних процесів, в 
результаті яких практики та смисли материнства серйозно змі-
нюються. Авторка акцентує увагу на подвійному тиску, якого 
зазнають сучасні жінки, — з одного боку, культурні норми ви-
магають народити дитину, з іншого, якщо ти не робиш нічого, 
крім материнства, то твій соціальний капітал неухильно падає. 
Більше того, в контексті популярного психоаналізу, в будь-яких 
дитячих травмах виявляється винною саме мати, про що вже 
згадувалося вище. 

Психологічно молода мати у сучасному постіндустріальному 
суспільстві несе подвійний тягар — як великої (просто величез-
ної) відповідальності за маленьку дитину в режимі 24/7, так і 
тягар почуття провини за те, що її радість від материнства не 
завжди є такою, як в рекламі дитячих підгузків, або в інстаграмі 
зірок. Простіше кажучи, вона втомлюється від нескінченної ру-
тини перших місяців життя з новонародженим і тут же відчуває 
провину за цю втому (або від рутини іншого типу, коли дитина 
досягає дошкільного чи молодшого шкільного віку). Чи є ці проб- 
леми унікальними для сьогодення? Гадаю, що так, адже при всіх 
величезних можливостях, які відкривають для матерів (та бать-
ків) сучасні технології, ще сильніше зросла відповідальність за 
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життя, здоров’я, успішність та психологічний комфорт дитини 
(причому, в умовах, коли на експертів минулого покластися не-
можливо, і передбачити, в яких умовах далі житиме дитина — 
теж). Іншими словами, в суспільстві невизначеності тиск відпо-
відальності ще сильніший. 

Ще одна, не остання за важливістю, причина психологічної 
фрустрації — це, як не дивно, зростання цінності свободи. По-
збавлення на певний період свободи (власної, особистої свобо-
ди та можливості розпоряджатися вільним часом) у вигляді за-
лежності від маленької дитини, її потреб та інтересів викликає у 
молодої жінки сильний спротив (або смуток) саме тому, що вона 
вже встигла до цієї свободи призвичаїтися. Оскільки особиста 
свобода для жінки — явище відносно нове (мається на увазі, що 
в традиційному суспільстві жінка була приречена на створення 
родини, народження та виховання дітей та важку домашню пра-
цю майже безальтернативно), то й ця фрустрація від відсутності 
особистої свободи ще не отримала належного висвітлення в со-
ціологічних дослідженнях, що, на нашу думку, теж було б корис-
но та актуально.

Не ставлячи під сумнів дуже цікаві та актуальні висновки до-
слідниць, які фокусують увагу на материнських практиках та 
складнощах сучасного материнства9, хотілося б зазначити, що 
при такій оптиці діти знов-таки розглядаються як об’єкт. Скіль-
ки коштує виховання дитини (з точки зору економічних, емоцій-
них та соціальних втрат) — це дуже важливі питання, які, однак, 
не зосереджуються на тому, що краще для дитини (яка, на від-
міну від дорослої жінки, не завжди може відрефлексувати свої 
життєві труднощі). Отже, на нашу думку, завданням українсь- 
ких соціологів має стати аналіз наявних дитячо-батьківських 
стосунків, аналіз змін та трендів, які є в цих стосунках, а та-
кож наявних культурних стереотипів щодо материнства та 
структурно-інституційних його рамок. 

Виховання та соціальна стратифікація. Класові відміннос-
ті, стратифікаційна обумовленість виховання — досить давно 
відома в соціології закономірність. Так, наприклад, ще в середи- 
ні 20 ст. американськими соціологами було встановлено, що 
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«батьківські цінності в робітничому класі концентруються на 
конформності до зовнішніх приписів, а батьківські цінності в 
середньому класі — на самостійності. Для батьків з робітничого 
класу має значення виконувана дія: дитина не повинна порушу-
вати встановлені ззовні правила; для батьків із середнього кла-
су мають значення мотиви та почуття дитини: дитина має сама 
керувати собою» [16, 40]. Таку ж закономірність наводить і до-
слідник нового середнього класу Д. Брукс. Цитуючи есе І. Розен- 
фельда, він пише: «Відрізнити академічний район від неакаде-
мічного можна по поведінці дітей і по тому, чи можна розчути 
голос співрозмовника поверх їх тріскотні. Якщо розмова підтри-
мувати все-таки можна, значить, район неакадемічний» [2]. 

Українське суспільство сьогодні ще не стало суспільством се-
реднього класу, а, отже, більш розповсюдженим (гіпотетично, це 
потребує окремої перевірки) є традиційний «соціалізаційний» 
підхід до виховання дітей — діти мають рости слухняними та 
відтворювати існуючі поведінкові практики. Певною мірою це 
доводить всесвітнє дослідження цінностей (хвиля 2011 р.), де 
можна побачити цікавий розподіл відповідей на запитання «Ось 
список якостей, які можна виховати у дітей в сім’ї. Чи вважаєте 
ви якісь з них особливо важливими? Ви можете обрати не біль-
ше п’яти якостей». Порівняємо відповіді мешканців України та 
Швеції (зауважимо, що по вікових групах та за статями статис-
тично значущих відмінностей немає) — див. Таблицю 1.

Зрозуміло, це тільки один приклад, і гіпотеза щодо традицій-
ного соціалізаційного підходу у вихованні дітей та його зв’язку 
із соціальною структурою має знайти інші підтвердження (або 
спростування), але навіть побіжний погляд на таблицю вище 
відразу наштовхується на слухняність (42,3%, в Швеції — 12,2%) 
та незалежність (42,8%, у Швеції — 70,3%), чоловків і жінок — 
однаково, вікові групи — однаково).

З іншого боку, українське суспільство є таким, що стрімко змі-
нюється, особливо останніми роками, тож казати про стабільну 
соціальну структуру та усталені зв’язки між стилем виховання 
та належністю до певного класу без поглибленого вивчення 
було б дещо самовпевнено. Але, спостерігаючи за повсякден-
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Таблиця 1. 
Список особливо важливих якостей, які можна виховати  

у дітей в сім’ї, Україна та Швеція, 2011 р., % тих, хто погодився

Вважають особливо важливими якостями 
(можна обрати не більше п'яти)

Швеція 
(N=1206)

Україна 
(N=1500)

Незалежність 70.3 42.8

Працьовитість 13.8 85.8

Відповідальність 82.5 75.5

Уява 46.7 13.0

Терпимість і пошана до інших людей 87.0 59.0

Ощадливість 87.0 59.0

Рішучість 33.6 39.4

Релігійність 4.4 22.3

Безкорисливість 30.4 19.9

Слухняність 12.2 42.3

Самовираження 37.6 32.3

Джерело: Всесвітнє дослідження цінностей «World Values Survey» (2010–2014) 

ними практиками в мережі навчальних закладів, де поки що 
значна частина батьків зацікавлена в тому, щоб дитина була 
«слухняною» та «зручною» для вихователів та вчителів, потріб-
но відмітити, що темп та напрямок змін не завжди лінійний та 
невідворотний, традиція «слухняності» тримає багатьох дуже 
міцно (як в системі освіти, так і в родині).

Традиційне виховання (в родині, не в межах державних за-
кладів) розуміється як 1) жіноча справа (тобто — це зона відпо-
відальності матерів), 2) справа, що не вимагає особливих умінь, 
і є інтуїтивною/природною, 3) таке, результатом якого має ста-
ти «слухняна» (тобто зручна та конформна) дитина. 

При цьому символи нового підходу (різні пропозиції щодо 
розвитку креативності дитини на ринку освітніх позашкільних 
послуг) з’являються все частіше, істотно випереджаючи наявну 
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соціальну структуру (особливо консервативну шкільну осві-
ту10). На жаль, вся креативність, котра розвивається у дитини 
до школи, часто зникає майже безслідно вже в першому класі, 
а після закінчення початкової школи — в переважної більшос-
ті дітей. Можливо, можна дещо втішитися тим, що це не є суто 
українською проблемою11. 

Але зміни відбуваються, і було б неправильно не помічати, 
що в медіа-просторі повільно, але все ж таки з’являються пооди-
нокі спалахи нового розуміння дитячо-батьківських стосунків, 
яке включає: 1) залученість батька, а не тільки матері, 2) емо-
ційну складову (емпатію, увагу до емоційних потреб дитини), 
3) фокусування на потребах та інтересах дитини, а не на її зо-
внішній конформності, 4) ненасильницькі способи виховання, 
5) уявлення про те, що батьківство — це певна компетенція, яку 
можна розвинути12. 

Поступово стають все більш звичними і не викликають осо-
бливого відторгнення поради дорослим «працювати над сто-
сунками», це стає поширеною в певних прошарках соціокуль-
турною нормою13, тож, є ймовірність, що поступово нормою 
стане і працювати над стосунками з дітьми теж, адже ті моделі 
взаємодії, що існують, — не завжди екологічні та корисні, біль-
ше того, вони часто репресивні. 

З іншого боку, традиція не поступається без бою. Апеляція 
до так званих традиційних сімейних цінностей в медіа-просторі 
часто є маніпулятивною стратегією, яка працює на закріплен-
ня стереотипів щодо гендерної нерівності, відсутності вибору, 
приреченості, слухняності (тобто некритичного ставлення до 
авторитету) та дитини як tabula rasa, яку потрібно наповнити 
знаками національної ідентичності. Задача соціології тут, на 
нашу думку, полягає в тому, щоб сприяти розхитуванню цих 
мисленевих конструкцій, змушуючи людей критично ставити-
ся до подібних емоційних гасел. Адже соціологи добре розумі-
ють, що не все, що освячено традицією, є функціональним, і не 
всі ці паттерни потрібно зберігати в процесі розвитку. На цю ж 
саму натуралізацію «традиційних цінностей» працює і апеляція 
до «духовності» у деяких джерелах, де автори виступають з по-
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зицій істотної моральної переваги над носіями альтернативної 
точки зору. 

Отже, в даному аспекті можна виділити як актуальні та необ-
хідні такі напрямки соціологічних розвідок: 1) аналіз наявних 
дитячо-батьківських стосунків, змін та трендів у цих стосунках, 
2) аналіз культурних стереотипів щодо виховання, батьківства та 
їхніх структурно-інституційних рамок, 3) аналіз медіа-простору 
з точки зору артикуляції бажаних практик дитячо-батьківських 
стосунків. 

Осмислення та переосмислення гри. Для «Маленького 
Принца» (перше видання книги побачило світ у 1943 р.) і його 
автора світ дітей і дорослих — два різних світи, їхні представни-
ки не розуміють один одного. Але сьогодні ситуація змінилася. 
Множинна, плинна ідентичність сучасної епохи чимось нагадує 
дитячу гру, коли дитина вчора принцеса, сьогодні лікар, а завтра 
Бетмен. Сучасна людина не прив’язана назавжди до обраного 
шляху, зміни перестали бути синонімом невдачі. Чи не граються 
дорослі люди у маркетингові ігри «збери 50 фішок», не кажучи 
вже про Pocemon? Чи не гарантують дорослим тренери з успі-
ху «творчого підходу», притаманного саме дітям? Чи не беруть 
знову дорослі в руки олівець чи пензлик (вперше за останні 20 
років)? Ці приклади привертають увагу до зближення дорос-
лого та дитячого світів, до їхнього взаємовпливу, коли моделі 
дитячої поведінки використовують дорослі. Очевидно, тут є со-
ціокультурна диференціація — не всі прошарки населення мо-
жуть собі таке дозволити. Слід також розглянути й історичний 
аспект — можливо, є особливості, притаманні певним поколін-
ням, — людям, в дитинстві яких мало було власне дитячого. 

З якими ще соціальними факторами пов’язано зростан-
ня ролі гри? На нашу думку, це: 1) розвиток інформаційно-
комунікативних технологій, 2) збільшення простору безпечно-
го, 3) збільшення кількості занять у маленької дитини, 4) зміни 
у світі дорослих, які є батьками цих дітей, 5) уявлення про гру, 
як необхідну частину дитячого життєвого світу. Не претендую-
чи на повноту та завершеність цього списку, розглянемо названі 
фактори докладніше. 
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1) Розвиток технологій, якщо аналізувати його спокійно, без 
паніки, є реалією сьогодення, і дитячі ігри на комп’ютерах, план-
шетах, телефонах і т.д. — це ціле окреме поле дослідження, яке 
потребує наукового підходу, залучення даних нейронаук і т. д. 
Ясно, що випадки аддикції є, ними треба опікуватися, але ігро-
вий простір потребує перш за все спокійного неупередженого 
дослідження. Крім того, ігри не завжди — просто ігри, це може 
бути ігрова форма будь-якої іншої діяльності, скажімо, вивчен-
ня іноземної мови. В такому разі ігрове оформлення виступає в 
інструментальній ролі, і це зовсім інша історія. Є багато паніки 
на тему залежності дітей від комп’ютерних ігор, але такі настрої 
тільки перешкоджають науковим дослідженням, які в даній га-
лузі конче необхідні — саме для формування у людей адекват-
ного уявлення про ці явища14. 

2) Твердження про збільшення простору безпечного вигля-
дає таким, що протирічить здоровому глузду, але цей феномен 
теж потребує свого спокійного наукового осмислення. Так, є ба-
гато небезпечного для дітей поза межами міської квартири, але 
й способів регулювати, подолати цю небезпеку також набагато 
більше. Майже кожен школяр чи не з першого класу має мобіль-
ний телефон (легко порівняти з ситуацією 20–30 років тому, 
коли для того, щоб зателефонувати батькам, потрібно було шу-
кати телефон-автомат, що працює), діти майже не залишають-
ся без нагляду в перші роки життя, включаючи роки молодшої 
школи. Так, часто на це йде багато ресурсів родини (залучення 
допомоги родичів чи оплата няні), але дитина років до 8, а то й 
до 10 майже не має шансів бути на самоті і потрапити в якусь не-
безпеку. Винайдення різних пристроїв — велосипедних шоло-
мів, пасків безпеки, світловідбиваючих елементів одягу, і т.д. — 
все це дозволяє підвищити рівень безпеки і поринути в ігрову 
діяльність, не думаючи про негативні наслідки. Навіть вироб-
ники іграшок для наймолодших маркують свою продукцію, ви-
ходячи з вимог безпеки15. Нехтування вимогами безпеки з боку 
батьків і, як наслідок, дітей — це також окреме велике поле для 
подальших досліджень.

3) Збільшення кількості занять у маленької дитини — теж 
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реальність сьогодення. Збільшення пропозиції на ринку послуг 
для дітей дошкільного віку призвело до того, що інколи малень-
ка дитина має досить напружений графік — дитячий садок, по-
тім ще спортивні заняття або заняття раннього розвитку чи під-
готовки до школи. Напружений графік мають також і школярі. 
Зараз не будемо аналізувати причини збільшення такої кіль-
кості активностей, це знов-таки може бути великим та цікавим 
об’єктом досліджень, зазначимо лише, що тут можна спостері-
гати певний парадокс. Для маленьких дітей пропонується не-
скінченне розмаїття активностей, що передбачає досить напру-
жений графік, з іншого боку, всі ці активності позиціонуються 
постачальниками цих послуг як ігрові (в ігровій формі вивчати 
англійську, в ігровій формі вчитися читати і писати і т.д.). Аль-
тернативні школи також пропонують вчити в ігровій формі мо-
лодших школярів, щоб їм було цікаво. Тут постає багато цікавих 
соціологічних питань, на які ми поки що не маємо відповідей, 
адже релевантні дослідження в Україні не проводилися. Хто і 
чому обирає активності для дітей? Наскільки самі діти беруть у 
цьому участь? Як ці види діяльності впливають на майбутнє ди-
тини? Чи не реалізують батьки свої нереалізовані раніше фан-
тазії за рахунок дитини? Як ці заняття впливають на здоров’я? 
Чому ті чи інші види занять стать популярними? Якою, нарешті, 
має бути державна політика щодо дошкільних, шкільних та по-
зашкільних активностей? 

4) Зміни у світі дорослих, які є батьками цих дітей, — мається 
на увазі ціннісний зсув, який охоплює майже весь світ. Як пише 
А. Ручка: «в процесі ціннісної зміни особливо помітним є таке: 
втрата значущості релігії і церкви, ..., втрата авторитету соці-
альних інститутів, зміна цілей виховання, ..., посилення орієн-
тацій на саморозвиток, радість і насолоду, підвищення переваг 
щодо вільного часу, зниження задоволеності працею» [17, 289]. 
Отже, дорослі (в даному випадку батьки дітей), націлені на са-
морозвиток, радість і насолоду, на нашу думку, більш активно 
залучені до ігор з дітьми, або до інших видів ігор. Це означає 
посилення ігрової активності батьків, збільшення спілкування, 
залучення до нових видів активностей, розширення сфери мож-
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ливостей при виборі пріоритетів для дитини і т.д. З іншого боку, 
процес не обов’язково піде саме в цьому руслі, і можлива цілком 
інша ситуація — батьки, які скуповують ігри та іграшки сотня-
ми, при цьому залишаючись відчуженими та/або репресивними 
для своїх дітей. Задача дослідника, на нашу думку, зробити ці 
зв’язки прозорими та зрозумілими, тобто вивчити, як впливає 
ігрова діяльність батьків (чи молодих людей — потенційних 
батьків) на взаємовідносини з дітьми (та на інші аспекти їхньо-
го життя). 

5) Уявлення про гру як необхідну частину дитячого життє-
вого світу. Це уявлення здається банальним, але воно міцно 
вплетене в тканину соціального життя. На підтримку цього уяв-
лення працюють психологи, які доводять необхідність гри для 
розвитку дитини, та маркетологи, які пропонують ігрові форми 
для будь-якої діяльності (від аніматорів, які розважають дітей 
на день народження, до квестів для підлітків).

Дійсно, на сьогодні гра та творчість виглядають як явища, які 
зближують світ дітей і дорослих. Але щодо гри як найважливішої 
складової дитинства є контрагрумент. Його викладає редактор 
міжнародного журналу «Дитинство» Д. Кук [25]. На його думку, 
сьогодні існує досить сильний напрям дискурсу, який розгля-
дає гру як найкращі ліки від соціальних хвороб. Брак творчості, 
складнощі із навчанням, брудні ефекти ЗМІ та комерції — все 
це розглядається як таке, що можна полагодити за допомогою 
гри. Дорослим рекомендується займатися ігровим вихованням, 
вчителям — ігровим навчанням, гра рекомендується і для парт-
нерських стосунків. Ігрове робоче місце вважається таким, що 
більше сприяє розвитку інновацій, навіть політикам рекомен-
дується залучати ігрову складову для своїх кампаній. Тобто, на-
явний дискурс (в західних країнах) якраз близький до того, про 
що ми говоримо. Але, зауважує Д. Кук, віра в те, що гра складає 
квінтесенцію дитячої творчості та навчання, має таку глиби-
ну, що це зводить її від наукового твердження до системи віри  
[25, 3]. Велика кількість досліджень ринку, де залучені діти, та-
кож розглядає дитину як творчу, відкриту та вільну істоту. Ба-
гато наукових досліджень сьогодні також виходять з презумпції 
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того, що дитяча гра є природною, що вона є невід’ємним компо-
нентом творчості і являє собою вираження голосу дітей. Отже, 
епістемологічна проблема тут полягає в тому, пише Д. Кук, що 
розуміння певної есенціальної сутності дитини, проти якої ба-
гато хто бореться і продовжує боротьбу, сьогодні виходить під 
новим виглядом — як ігрова сутність, як ігровий інстинкт, який 
нібито притаманний усім дітям. Дослідження дитинства несуть 
із собою нескінченну проблематизацію дитини і дитинства, і ця 
проблематизація виявилася досить продуктивною за останні 
тридцять років, а той нахил досліджень, який є зараз, «погрожує 
зруйнувати продуктивну, необхідну амбівалентність «дитини» 
заміною на відомий, есенціальний комфорт гри» [25, 5]. Заува-
ження вченого видаються нам досить цікавими та доречними, 
не дивлячись на те, що самих досліджень дитинства у нас на-
багато менше. Але цю позицію — про нескінченну проблемати-
зацію та неможливість застосовувати вірування (навіть якщо 
вони здаються дуже гуманними) замість досліджень — потріб-
но час від часу актуалізувати. 

Діти як пригноблена група. Соціальне конструювання ди-
тинства, тобто визнання того, що дитинство в різних суспіль-
ствах розуміється по-різному, для сучасної соціології вже стало 
досить звичним. Відтак, і конструкт «природність батьківської 
турботи про дітей» — теж є конструктом, а не природним фе-
номеном. Для популяризації цієї точки зору (що, умовно кажу-
чи, дітей не завжди любили і не завжди дуже сильно про них 
піклувалися), чи не найбільше зусиль доклав Л. Демоз своєю 
дещо епатажною працею «Психоісторія» [4], де висувається ідея 
про зміну стилів виховання дітей протягом людської історії (від 
інфантицидного до стилю співучасті), та відповідність цих сти-
лів психічному дорослішанню людей тієї чи іншої епохи. Власне, 
основне зауваження соціолога до цієї праці полягає в тому, що 
вона відкидає будь-які соціокультурні пояснення змін та каже 
про невідворотність та природність змін у стилях виховання. 
Але в контексті даного тексту важливим є те, що праця Л. Демо-
за чи не вперше відкрила непривабливий світ жахливого став-
лення до дітей протягом переважної частини людської історії. 
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На жаль, як би не хотілося думати, що темні часи позаду, су-
часний світ також часто не дуже привітний до дітей (навіть 
благополучний повоєнний світ розвинених країн). Художня лі-
тература другої половини 20-го та початку 21-го століття вибу-
хає шаленою кількістю зізнань про дитячі травми, які довелося 
пережити в дитинстві самому письменникові або його персона-
жам — недбале ставлення батьків, ігнорування потреб дитини, 
непропорційні «злочину» покарання тощо. Так, в 2018 р. вий-
шов на екрани 5-серійний фільм «Патрік Мелроуз» за романами 
англійського письменника Е. Сент-Обіна, де головний герой (за 
сюжетом, близько 1960 р. н.), що виріс в привілейованій англій-
ській родині, протягом дитинства страждав від жорстокого по-
водження власного батька (аж до сексуального насильства). Біль 
від дитячих травм головний герой з юності намагається заглу-
шити алкоголем та наркотиками. Після реабілітації, одруження, 
створення родини, реабілітації від алкогольної залежності, вже 
у віці 45 приблизно років для героя наступає справжній катар-
сис — лише після того, як помирає останній з представників по-
переднього покоління — його суворий дядько, який вважав, що 
дітей потрібно виховувати суворо та жорстко, а на їхні почуття 
та «вигадані» модні синдроми типу гіперактивності, аутизму 
чи депресії зважати взагалі не потрібно. Символічно, але саме 
смерть старого світу дозволяє героєві звільнитися від травм та 
отримати надію на життя, в якому батьки не ображають дітей16.

Зняття суспільного табу з психотерапії також призводить 
до широкого обговорення (щоправда, не суспільного, а в межах 
кабінету терапевта) даних проблем, безкоштовним варіантом є 
обговорення у соціальних мережах та тематичних форумах, де 
за мовчазної (або ні) групової підтримки десятків (або й тисяч) 
віртуальних френдів можна поскаржитися на недостатню тур-
боту з боку батьків у дитинстві, на пережиті образи або навіть 
насильство. 

Так, влітку 2016 р. в українських (та російських) соціальних 
мережах відбувся флешмоб «ЯнеБоюсьСказати», де дуже гостро 
прозвучала тема розповсюдженості насильства по відношенню 
до жінок у нашому суспільстві. Соціологічний аналіз акції пред-
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ставлений у статті Т. Марценюк [13]. Попри намагання деяких 
коментаторів представити акцію замовною, зрозуміло, що це 
був стихійний акт висловлювання на табуйовані та замовчувані 
у суспільстві теми. Повторити таку акцію для висвітлення теми 
репресивного ставлення до дітей — навряд чи можливо, хоча 
масштаби насильства тут можуть бути не меншими (з огляду на 
те, що дитина менше схильна до рефлексії і осмислення того, 
що відбувається). Втім, соціологам варто замислитися над тим, 
які безодні насильства, замаскованого під виховання (маються 
на увазі, перш за все, фізичні покарання, але не тільки), можуть 
ховатися за зовні благочинними сім’ями, а також над етикою та 
методологією можливих досліджень у цьому напрямку. 

Ще більш болюча тема, яка поєднує всі можливі табуйовані 
сюжети — це сексуальне насильство над дітьми (особливо мо-
лодшого віку). В Україні існує фонд «Благополуччя дітей»17, який  
провів кілька кампаній проти насильства над дітьми («Одне 
фото — тисяча слів» — кампанія з попередження сексуального 
насильства над дітьми 10–18 років, серпень — листопад 2016 р.; 
«Один із п’яти» — кампанія з попередження сексуального на-
сильства над дітьми старшого дошкільного віку, червень — 
листопад 2015 р.), але особливого розголосу ці акції не мали. За 
оцінками американського національного центру ПТСР, в США 
1 з 6 хлопчиків та 1 з 4 дівчат ставали жертвами сексуального 
абьюзу до 18 років18. У нашій країні тема поки що є табуйова-
ною, навіть на рівні мови (маленьких дітей не вчать назвам тіла, 
пов’язаним із статевою системою). 

Крім пригноблення, яке відчуває дитина від дорослого світу 
(а це може бути, крім покарань батьків, ще й, скажімо, зневаж-
ливе ставлення вчителів чи інших дорослих), небезпека може 
чекати й з боку однолітків. Тема булінгу (включаючи таке нове 
явище як кібербулінг) в шкільних (а, можливо, й у дошкільних) 
колективах, соціокультурні стереотипи на цю тему («нехай діти 
самі розберуться», «нехай навчається давати здачі», «не звер-
тай на них уваги»), соціокультурні причини та наслідки цього 
явища — також має, на нашу думку, потрапити у фокус соціоло-
гічних досліджень. Певні зрушення останніми роками відбува-
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ються — за підтримки ЮНІСЕФ працює сайт http://stopbullying.
com.ua/, оприлюдені дані дослідження 2017 р., згідно яких «67% 
дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою 
булінгу (цькування) протягом останніх трьох місяців. 24% дітей 
стали жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали про 
ці випадки»19. При всіх похибках, які супроводжують кількісні 
показники з таких чутливих тем, важливо пам’ятати, що голов- 
ним результатом таких досліджень та оприлюднень їхніх ре-
зультатів має стати усвідомлення того, що проблема існує, що 
вона має потрапити із зони замовчування у зону осмислення та 
обговорення. Одним з таких невеликих кроків на шляху до гу-
манізації стала й рекламна кампанія «Не вдавай, що не бачиш»20, 
спрямована на виведення цього явища з тіні. В межах проекту 
Міністерства юстиції України «Я маю право!» розпочато інфор-
маційну кампанію #стопбулінг для дітей та їх батьків21, на сай-
ті міністерства опубліковані інформаційні постери для батьків 
тощо. Власне, для соціології важливо не залишитися осторонь 
цієї теми, адже висвітлення насильства та подальша протидія 
йому цілком виправдовує гуманістичні інтенції соціології. Зви-
чайно, тема булінгу не може вивчатися без висвітлення проблем 
соціальної нерівності, соціокультурних особливостей різних ти-
пів навчальних закладів, етнічних спільнот тощо. 

При вивченні питання пригнобленості не можна також забу-
вати й про те, що захист дітей — це свого роду обоюдогострий 
меч, адже те, що для когось — захист, для іншого — тюрма, а від-
так, наприклад, створення технічних засобів для батьківського 
контролю (типу GPS трекеру для дітей або програми батьків-
ського контролю на комп’ютерах) теж суттєво ускладнює звич-
ні траєкторії дитячо-батьківських стосунків та становить ціка-
вий предмет досліджень. 

Континуум батьківської турботи від нехтування вітальними 
потребами дитини у соціально неблагополучних сім’ях (які у 
офіційних осіб проходять під евфемізмом «складні життєві об-
ставини») до гіперопіки та задоволення всіх можливих потреб 
та захисту від усіх передбачуваних небезпек, на жаль, не можна 
впорядкувати без втрати сенсу. Мається на увазі, що класифіка-
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ція ступеню турботи — річ заманлива (для прихильників кіль-
кісних досліджень), але безнадійна, адже — дивись згадуваний 
вище анекдот — завжди знайдеться, що розповісти психоте- 
рапевтові. Безперечно, більшість погодиться, що крайнощі не 
є допустимими — до прикладу, не можна відпускати трирічну 
дитину саму переходити вулицю, так само як недоречно практи-
кувати спільний батьківський сон із п’ятнадцятирічним підліт- 
ком заради його душевного спокою. Але майже все, що знахо-
диться між цими крайнощами, можна тією чи іншою мірою 
трактувати як норму, в якої знайдеться багато завзятих при-
хильників (досить подивитися батьківські форуми в Інтер-
неті). Безперечно, цікавими були б дослідження того, що саме 
сприймається як норма у сфері дитинства, якими прошарками 
людей, що вплинуло на їхні уявлення про норми, наскільки ці 
норми стають маркерами при побудові соціальних стосунків, як,  
зрештою, вони зазнають змін залежно від змін соціокультурно-
го середовища.

Окремий напрямок, як вже зазначалося — це нові технології 
та їхні впливи на світ дитинства (та батьківства) — тут дослід-
никові потрібно бути уважним, щоб пройти між Сциллою не-
взяття до уваги нових технологій та застосування концепцій22, 
створених в до-інтернетну епоху, та Харибдою конспірології, що 
підживлюється побоюваннями перед можливостями цифрових 
гігантів (Гугл, Фейсбук та інші) втручатися у приватне життя. 

Задачі соціології в сфері дослідження дитинства. На нашу 
думку, спектр завдань соціології в галузі дослідження дитин-
ства має наступні характеристики (без претензій на повноту та 
завершеність цього списку). 1) Прагматика. 2) Міждисциплінар-
ність. 3) Привернення уваги. 4) Соціальний захист. 5) Інституці-
оналізація.

1) Прагматичний підхід до вивчення дитинства ілюструємо 
за допомогою медичної аналогії. Коли в дитини (від новонаро-
дженого до підлітка) лихоманка, ми даємо їй жарознижуваль-
ний препарат. В інструкції вказано розраховувати дозу відпо-
відно до маси тіла — по стільки-то мл на кг. Тобто не важливо, 
скільки дитині років — п’ятирічна дитина може важити як се-
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редньостатистична трирічна чи навпаки — доза буде розрахо-
вана індивідуально, для кожного окремого випадку. Такий під-
хід має застосовувати і соціологія — працювати над больовими 
точками, тобто над темами, що потребують висвітлення, менше 
уваги приділяючи тому, в якій парадигмі буде проведено дослі-
дження, чи буде воно проведене в парадигмі участі чи в будь-
якій іншій, і більше — актуальності певної проблеми. 

2) Міждисциплінарність. Як показує приклад видатного вче-
ного І. Кона, при дослідженні дитинства ми не можемо обійтися 
без історичних посилань. З точки зору методології, на нашу дум-
ку, більш глибоку інформацію можна отримати шляхом якісних 
досліджень, або комбінуючи якісну та кількісну методологію. 
Також пропонується застосувати методологію етнографії, яка 
«дозволяє дітям більш прямий голос в продукуванні соціоло-
гічних даних, а польові дослідження допоможуть дослідникові 
сфокусуватися на ролях, які грають діти, та значеннях, які вони 
надають своєму життю» [27, 4]. Але крім цього, необхідно, на 
нашу думку, застосовувати й дані точних наук, які вивчають мо-
зок (особливо, мозок, що розвивається), таких як нейропсихо-
логія та інші23.

3) Привернення уваги. Як вже зазначалося вище, завдання 
соціолога бачиться нам не тільки в поясненні певних феноме-
нів, а й в привертанні до них уваги громадськості. Так, особливої 
уваги, на наш погляд, заслуговують теми побудови ненасиль-
ницького типу відносин між батьками та дітьми, а також будь-
які теми, які висвітлюють певні аспекти існування такої неза-
хищеної спільноти, як діти (наприклад, застосування фізичних 
покарань). При цьому потрібно не впадати в крайнощі позиції 
«захисту» і не перетворювати захист на тюрму (наприклад, за-
кликами заборонити соціальні мережі і т.д.). 

4) Соціальний захист. Проблеми соціального захисту вразли-
вих верств населення (дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, юних матерів, вимушених переселенців, осіб з обмежени-
ми можливостями, дітей з важкими залежностями і т.д.) — це 
окремий важливий напрямок досліджень, тісно пов’язаний із 
соціальною роботою. Очевидно, що вітальні потреби мають 
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бути задоволені в першу чергу, тоді можна вже говорити про 
емпатію, розуміння, розвиток креативності, парадигму участі й 
тому подібні речі. 

5) Інституціоналізація дисципліни (галузевої соціології ди-
тинства) — корисна, але не першочергова справа, принаймні, не 
найважливіша. Емпіричні дослідження та теоретичні розвідки 
можуть проводитися, визнаватися, оприлюднюватися і вико-
ристовуватися, якщо вони корисні для цього достатньо автори-
тету самої соціології. Але чого точно недостатньо — так це ви-
вчати спеціальну (чи галузеву) соціологію дитинства у внз. Що 
можна робити в рамках навчальної програми — це включати 
проблеми дослідження дитинства в різні види творчих завдань 
для студентів-соціологів, а також, можливо, застосовувати осо-
бистий досвід студентів, які ще пам’ятають власне дитинство, 
для соціологічної рефлексії та, в перспективі, створення бази 
даних життєвих історій.

Отже, якою б не була парадигма дослідження дитинства, со-
ціологія, на нашу думку, має цілу низку цікавих та важливих за-
вдань у цій галузі, котра поки що залишається багато в чому terra 
incognita, вирішення яких дозволить нам краще розуміти наше 
сьогодення та, можливо, майбутнє, а також, за умови публічнос-
ті соціології, пропагувати ненасильницький тип стосунків з ді-
тьми та привертати увагу до дітей, як пригнобленої групи. 
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Примітки:

1 Крім проектів ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олек-
сандра Яременка» та інших, котрі проводяться за підтримки міжнародних ор-
ганізацій на кшталт  ЮНІСЕФ. Електоральні ж дослідження, які у думці біль-
шості людей і являють собою соціологію як таку, за зрозумілих причин теж 
спрямовані виключно на повнолітніх.
2 Див., наприклад, пам’ятку Національної експертної комісії з питань за-
хисту суспільної моралі http://www.moral.gov.ua/news/311/. Щоправда, з 
27.05.2015 р. цю комісію ліквідовано. 
3 Див., наприклад, статтю М. Дорош «Як навчити дітей онлайн-безпеки: 
дев’ять інтерактивних ресурсів» http: // osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/
kids/yak_navchiti_ditey_onlaynbezpeki_devyat_interaktivnikh_resursiv/. 
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4 Варто лише подивитися на назви популярних книжок, які пропонуються 
батькам у наших книжкових крамницях: Д. Зіцер «Свобода від виховання», 
А. Бикова «Самостійна дитина, або Як стати «лінивою мамою». Тенденцію со-
ціалізації підтримує серія книг авторства П. Друкерман «Французькі діти на 
плюються їжею. Секрети виховання з Парижу», Д. Ебехард «Діти у влади. Як 
ми вирощуємо маленьких тиранів, які керують нами» та багато інших.
5 В 2018 р. необхідність врахування даних нейропсихології для потреб шкіль-
ної освіти стала очевидною для профільного міністерства. Відтак для вчите-
лів початкової школи обов’язковим на даний час є проходження он-лайн кур-
су, один з шести модулів якого присвячений нейропсихології, що дозволить 
вчителю зрозуміти особливості функціонування мозку дитини молодшого 
шкільного віку та діяти відповідно до цих особливостей.
6 Автор цього твердження (а це закінчення гумористичної замальовки, до-
ступне на багатьох сайтах рос.мовою) нам точно не відомий. Текст був скопі-
йований на багатьох сайтах, однак наведена в тексті остання фраза вже отри-
мала власне життя в якості анекдоту.
7 Можливо навіть спрогнозувати появу такої мікротенденції як відмова від на-
родження дітей (або його відтермінування) через надмірну рефлексивність, 
тобто не класичне чайлд-фрі, обумовлене гедонізмом, а саме мотивоване 
страхом перед відповідальністю та розгубленістю перед великими масивами 
суперечливої інформації щодо виховання дітей.
8 Але, принаймні, рівень застосування такого небезпечного засобу контролю-
вання народжуваності, як аборт, все-таки падає. Якщо у 1994 р. на 1000 дівчат 
припадало 22,3 випадків штучного переривання вагітності, то у 2002 р. цей 
показник був втричі нижчий, у 2010 р. – у 7 разів менший , а у 2013 р. знизився 
до рівня 1,8 абортів на 1000 дівчат віком 15–17 років [1, 64].
9 Тим більше, маючи власний подвійний досвід материнства, який не оминули 
більшість означених тисків та проблем
10 Сама сфера освіти теж змінюється — все більше батьків (хоча поки що в 
межах статистичної похибки) замислюються над альтернативними підхода-
ми до шкільної освіти, адже існуюча система задовольняє далеко не всіх. За 
збільшенням попиту на інший тип освіти та виховання для дітей йде збіль-
шення пропозиції — розвивається мережа приватних, альтернативних на-
вчальних закладів, системи хоумскулінгу, анскулінгу тощо.
11 Див. такі книги як Дінтерсміт Т., Вагнер Т. Мистецтво навчати. Як підготува-
ти дитину до реального життя. — К.: Наш формат. — 2017. — 312 с., Робінсон К. 
«Освіта проти таланту. Сила творчості». — К.: Літопис. — 2017. — 256 с. 
12 Нещодавно дружина англійського принца Вільяма Кетрін, герцогиня Кемб-
риджська, висловилася [21] в тому сенсі, що бути мамою — це не проста робо-
та, і інколи молодим мамам потрібна допомога, подекуди — професійна (хоча, 
в герцогині, потреба матеріального забезпечення, скоріше за все, не стоїть). 
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Твіттер королівської родини є дуже популярним, а відтак цей сигнал, що йде з 
самої верхівки соціальної стратифікації, — що виховання не завжди безболіс-
не, що турбота це важка праця, — не відразу, але поступово має шанс досягну-
ти свідомості широких прошарків населення.
13 Щоправда, поки що ці поради часто зводяться до маніпуляцій, а не до на-
лагодження партнерських стосунків (на кшталт — «як примусити чоловіка 
зробити...» або «як вмовити дівчину…»).
14 Слід зауважити, що сказане вище не стосується азартних ігор в ігрових авто-
матах, які швидко викликають звикання, і мають бути обмежені для неповно-
літніх. 
15 Не забуваючи попередити батьків, що упаковку треба негайно викинути, 
або що гра містить дрібні деталі, небезпечні для дітей молодше 3 років. 
16 Цікаво, що дітям головного героя теж буде здаватися за двадцять років, що 
батько поводився з ними не так, як хотілося б.
17 www.childfund.org.ua.
18 https://www.ptsd.va.gov/professional/trauma/other/child_sexual_abuse.asp.
19 https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_31252.html. 
20 http://uire.org.ua/novyni/ne-vdavay-shho-ne-bachish-sotsialniy-proekt-institutu/. 
21 https://minjust.gov.ua/news/ministry/v-mejah-proektu-minyustu-ya-mayu-pravo-
rozpochato-informatsiynu-kampaniyu-stopbuling-dlya-ditey-ta-ih-batkiv.
22 Особливо багато таких концепцій у сфері соціології дозвілля.
23 Не хотілося б отримати ярлик натураліста, адже я люблю соціологію саме 
за можливість говорити в категоріях смислів та цінностей, але роботу нашого 
мозку, все-таки, слід брати до уваги, тим більше, що сьогодні ми знаємо про 
нього більше, ніж класики соціології.
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Розкриття семантики казкових образів приховує в собі дві 
 мети: перша — усвідомити світогляд давніх людей, з яко-

го походять ці образи; друга — зрозуміти їх місце в нашому світі, 
в якому вони продовжують жити як релікти. Саме під цим кутом 
зору здійснена ця коротка розвідка деяких образів дитячих казок.

Предметом даного дослідження є дитяча казка. В певному 
сенсі казка взагалі є дитячим феноменом, оскільки представляє 
«дитячий» період у духовному розвитку людства в онтогенезі 
і тому легко сприймається дитячою психікою в філогенезі. Це 
чудовий приклад того, що філогенез (формування і розвиток 
свідомості індивіда) повторює онтогенез (історичний розвиток 
культури людства). Однак серед казок можна виділити і такі, що 
спеціально призначені для дітей. Вони відрізняються особли-
вою мовою, діючими особами (в них часто людей підмінюють 
тварини), спрощеними життєвими ситуаціями, присутністю ди-
дактичних настанов та ін. У подальшому нашому дослідженні 
під дитячою казкою будемо розуміти насамперед саме такі на-
родні оповідання. 

Дитячі казки як предмет нашого аналізу можна назвати «ча-
рівними», але в даному випадку поняттю «чарівна казка» нада-
ється дещо іншого значення, на відміну від того, що є у В. Проп-
па. Відомий дослідник чарівної казки відносив до цього розряду 
такі, що за формою відповідають певній структурі, а за змістом 
на свій лад відтворюють процес ініціації, що мав місце в історії 

1.6. МІфІЧНІ КоРеНІ  
ТА СеМАНТИКА оБРАЗІВ НАРоДНИх

ДИТЯЧИх КАЗоК

ªВГЕн ПРичЕП²Й, нАТАЛ²я ЗАГОСк²нА
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первісних людей. На наш погляд, поняття «чарівна казка» має 
більш широкий зміст. Отже, до неї відносимо будь-яку казку, в 
якій простежується міфічна основа. 

Наш підхід до аналізу семантики образів таких казок ґрунту-
ється на концепції праміфу, яку один із її авторів виклав у ряді 
статей, що вийшли в «Культурологічній думці» протягом 2009–
2017 років (1–4). Оскільки вона посідає важливе місце в нашому 
дослідженні казки, зупинимось коротко на деяких її ідеях. Під 
праміфом ми розуміємо уявлення про Космос і богів давніх лю-
дей. Ці уявлення, на нашу думку, були близькими або ж однако-
вими майже в усіх тогочасних племенах. 

Згідно з праміфом, Космос давніх людей мав семичленну  
структуру. По вертикалі він ділився на сім сфер (далі sph — 
від лат. sphere): 1 sph — підземні води, 2 sph — підземелля,  
3 sph — поверхня землі, гори, 4 sph — сфера життя, 5 sph — під-
небесся, 6 sph — сфера планет, 7 sph — зоряне небо. 1, 3, 5, 7 sph 
були чоловічими (допоміжними) сферами, а 2, 4, 6 sph — жіно-
чими (основними). 

На відміну від поширеної в етнології концепції тричленного 
Космосу, за якою він поділявся на небо, наземний світ і підзе-
мелля, в запропонованій семичленній концепції ці три сфери є 
основними (жіночими). Крім них визнається іще чотири чоло-
вічі сфери. Згідно із семичленною концепцією, за кожною з цих 
сфер було закріплене певне божество: 7 sph — втілював бог неба 
(чи зоряного неба), 6 sph — богиня семи планет або планетних 
сфер, 5 sph — бог хмар, грому і блискавки (піднебесся), 4 sph — 
богиня сфери життя, 3 sph — бог поверхні землі (чи верхнього 
підземелля?), 2 sph — богиня підземелля і 1 sph — бог підзем-
них вод (імовірно вод взагалі).

Космос давні люди ототожнювали з Тілом Великої Богині, яке 
вони також ділили на сім сфер. Жіночими сферами були стегна і 
вульва (2 sph), живіт і груди (4 sph), а також голова, насамперед 
очі ( 6 sph). Ноги (1 sph), пояс (3 sph), шия (5 sph) і волосся на 
голові (7 sph ) були чоловічими сферами. 

Поділ Тіла Богині на сім сфер став підставою для висновку, 
що пантеон богів праміфу складався з восьми богів. Крім семи 
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богів, що втілювали сімку сфер, була іще восьма особа — Вели-
ка Богиня. Звідси парність богів у давньому пантеоні — чотири 
боги і чотири богині (три богині, що втілюють сфери Космосу, та 
Велика Богиня).

Сімом сферам Космосу і Тіла Богині відповідали сім планет 
(включно з Сонцем і Місяцем), яких знали давні люди. Боги-
планети були володарями певних сфер Космосу. В результа-
ті досить копіткого аналізу було встановлено, що в праміфі з  
1 sph Космосу співвідносився Меркурій (ідеться про планету,  
а не давньоримського бога); 2 sph — Венера; 3 sph — Місяць;  
4 sph — Сонце; 5 sph — Марс; 6 sph — Юпітер; 7 sph — Сатурн.  
1, 3, 5, 7 — боги, 2, 4, 6 — богині.

На основі кореляції семи планет, семи сфер Тіла Богині і семи 
сфер Космосу було складено таку таблицю, що передає основні 
засади праміфу.

Сфера Планети Тіло Богині Космос 
7 sph Сатурн коси зоряне небо
6 sph Юпітер голова (очі і рот) планети
5 sph Марс шия піднебесся
4 sph Сонце живіт (пупець і груди) сфера життя
3 sph Місяць пояс гори, поверхня землі
2 sph Венера стегна і  вульва сира земля, підземелля
1 sph Меркурій ноги підземні води

Використовуючи цю таблицю, можна проникнути в значення 
багатьох символів, що виникли на основі кореляції сфер Космо-
су, частин Тіла Богині і планет (див. про це в зазначених статтях 
у «Культурологічній думці»).

Семичленний Космос праміфу міг трансформуватися в 28-
членний. Ця структура Космосу часто зустрічається у чарівній 
казці. 28-членний Космос виник на підставі того, що кожна з 
трьох жіночих сфер — підземелля, земний і небесний світи 
(жіночі сфери) — розглядались як малі подоби (копії) Космо-
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су (богині 2, 4, 6 sph вважались утіленнями Великої Богині). Як  
і великий Космос, вони ділились на свої сімки, і у такий спосіб се-
мичленна структура трансформувалась у 28-членну. Оскільки в 
світогляді давніх людей 7=8 (Велика Богиня була сімкою і поряд 
із цим окремою одиницею, тому вона була і сімкою, і вісімкою), 
то, замінивши у семичленній структурі жіночі сфери на 8, отри-
маємо 28-членний Космос (1+7/8+1+7/8+1+7/8+1=28). Важли-
вість цієї структури зумовлювалась тим, що вона відповідала 
циклу Місяця і фізіологічному циклу жінки. 28-членний Космос 
часто зустрічається в архаїчній символіці та народних орна- 
ментах.

Події казки розгортаються в 7-членному Космосі. В ній герой 
(рідше героїня) може спускатися в підземелля або підніматися 
на небо. Ці дві сфери разом із сферою життя утворюють три жі-
ночі сфери. Іноді три світи представлені трьома бабами-ягами, 
яких по черзі відвідує герой. Одна скликає гадів і зміїв — істот 
підземелля, друга — звірів (сфера життя), третя — птахів або 
вітрів (небо). Чоловічі сфери вгадуються в лісові, за яким сто-
їть гора — символ неба, або розміщений вхід у підземелля. Тут 
ліс позначає як 3 sph, такі 5 sph. Те, що ці сфери позначені тим  
же символом (лісом), цілком відповідає правилу архаїчної сим-
воліки, за яким дані сфери часто позначались однаковими сим-
волами.

Крім семичленного в казці іноді фігурує й 28-членний Кос-
мос. Правда, він швидше вгадується, ніж представлений у роз-
горнутому вигляді. Це видно в тому, що в ній кожна з трьох жі-
ночих сфер (підземелля, наземний і небесний світи) може бути 
представлена трійкою діючих осіб або речей, що символізують 
менші сфери, на які поділилась кожна з цих жіночих сфер. Так, 
у підземеллі чи на небі (та й на землі) герой може зіткнутися з 
трьома царствами — мідним, срібним і золотим, які вочевидь 
символізують 2, 4, 6 підсфери основних (жіночих) сфер. Тут мен-
ші світи дублюють великий світ (Космос). Іноді в ролі менших 
сфер функціонують три палаци (царівни) підземелля чи неба. 
Ще в іншому випадку символами цих трьох сфер виступають 
річка (криниця), дерево і пічка. Так вони представлені в росій-
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ській дитячій казці «Гуси-лебеді». Тут за річкою (криницею)  
вгадується 2 sph, за деревом сфера — життя (4 sph) і за пічкою 
(вогнем) — небо (6 sph). Отже, три царства, три палаци і царівни, 
три об’єкти на шляху героїні, троє коней, на яких герой підска-
кує до царівни в башті, — все це символи трьох сфер підземел-
ля або небес (детальніше про співвідношення праміфу і казки  
див. Є. Причепій. «Космос і сюжети чарівної казки в світлі ідей 
праміфу». — Культурологічна думка, 2015, № 8).

Тварини — втілення богів і сфер Космосу. Тварини віді-
грають особливу роль у дитячій казці. Це вочевидь зумовлено 
тим, що і в первісному світогляді тварини також мали особливе 
значення. У наскальному живописі палеоліту і пізніших часів їх 
зображення посідало головне місце. Виходячи з дослідження об-
разів тварин в архаїчній символіці, можна зробити висновок, що 
вони виступали або втіленнями (епіфаніями) певних богів, або 
ж були їхніми символами. 

Тварини як втілення богів привертають особливу увагу вче-
них. Справа в тому, що, на відміну від знаків і геометричних 
фігур, які також зустрічаються в первісному мистецтві, живі 
істоти прив’язані до певного середовища, тобто сфер Космо-
су. Внаслідок цього вони могли символізувати ці сфери, а отже, 
і богів, що їх репрезентують. Крім цього, тварини мають стать 
(жіночу і чоловічу), що також може слугувати для ідентифікації 
богів певних сфер. Завдяки цьому міфологічні і казкові тварини 
можуть стати зручним засобом для встановлення сфер Космосу 
та ідентифікації відповідних богів, і, отже, для проникнення в 
світогляд давніх людей.

Питанню про зв’язок тварин і сфер Космосу приділяв знач- 
ну увагу відомий російський учений В. Топоров. Виходячи з сим-
волу світового дерева, він виділяє три сфери Космосу: «Для сві-
тового дерева, — пише він, — характерний потрійний поділ по 
вертикалі. Він проявляється в розрізненні коренів, стовбуру і 
гілок дерева...» [6, 216]. У відповідності до цих трьох сфер уче-
ний розглядає і класифікацію тварин: «Найбільш звичним і ра-
зом із цим найбільш ефективним способом виявлення тричлен- 
ності варто вважати віднесення до кожної з трьох частин дерева 
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особливого класу тварин. З верхньою частиною дерева (гілки) 
пов’язувались птахи. З середньою частиною (стовбур), як прави-
ло, — копитні, зрідка бджоли, в пізніших традиціях — людина,  
а з нижньою (корені) — змії, жаби, миші, риби, бобри, видри, вед-
меді й іноді фантастичні чудовиська хтонічного (пов’язаного з 
потойбічним світом — Є. П.) типу. Приклади такого роду досить 
численні і в образотворчому мистецтві, і в словесних текстах» 
( іл. 1) [6, 217–218]. 

Якщо врахувати, що світове дерево втілює Космос, то три ви-
ділені частини символізують небесний, земний і підземний сві-
ти, тобто три основні жіночі світи. Однак крім них існували чо-
тири допоміжні(чоловічі) світи, на які ця концепція не зважає. 
Звідси, на наш погляд, випливає такий її недолік, як ігнорування 
статі тварин. У символіці їхня стать, як правило, чітко виражена, 
а в концепції трьох світів вона не відіграє ніякої ролі. Цей не-
долік є досить суттєвим, якщо враховувати, що протилежність 
чоловічого і жіночого начал відігравала головну роль у міфоло-

Іл. 1. Світове дерево
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гічній свідомості. Інша вада, що випливає з концепції тричлен-
ного дерева, — відсутність прив’язки цих трьох сфер до богів. 
Хоча прийнято виділяти хтонічних (земних та підземних) богів 
і богів небесних, про богів сфери життя в ній зовсім не йдеться. 
Крім цього, не скоординована стать богів і сфер.

До цього варто додати ще такий момент, який не враховують 
прихильники зазначеної концепції: класифікація тварин давніх 
людей могла зазнавати викривлення під упливом не завжди 
зрозумілої для нас їх міфологічної логіки, внаслідок якої твари-
ни з одного середовища могли символізувати богів іншого се-
редовища.

Для порівняння пізнавальних (евристичних) можливостей 
концепції трьох світів і запропонованої нами семичленної кон-
цепції Космосу розглянемо досить відомий образ Космосу, яким 
є ясень Ігдрасіль зі скандинавської міфології. Він цікавий тим, 
що тут образ дерева поєднаний із багатьма тваринами. В «Мо-
лодшій Едді» при описі цього дерева з ним пов’язуються такі 
живі істоти. Знизу корінь дерева підгризає дракон Нідхег разом 
зі зміями. На вершині сидить мудрий орел, між очима якого си-
дить полинялий від негоди яструб. Білка на ім’я Гризозуб снує 
вверх і вниз по ясеню і переносить сварливі послання, якими 
обмінюються дракон і орел. Чотири олені бігають серед гілля 
ясеня й об’їдають його листя. (В «Старшій Едді» ці чотири олені, 
закинувши роги, жують молоді пагони). Ще один олень (Ейк-
тюрмір) і коза Хейдрун, стоячи на даху Вальхали, скубуть вер-
хівку ясеня.

На перший погляд, ця картинка вкладається в рамки концеп-
ції трьох світів. Є підземелля з драконом і зміями, середній світ 
із чотирма оленями і Небо з орлом і яструбом. Однак тут є кілька 
непогодженостей. Почнемо з неба. Не зовсім зрозуміло, чому ви-
діляються орел і яструб. При цьому яструб сидить на голові між 
очей мудрого орла. Таке розташування свідчить про його вивер-
шування над орлом. Концепція трьох світів, яка зводить усіх пта-
хів до небесного царства, в цьому випадку нічого не може сказа-
ти. Якщо ж виходити з того, що небо складається з двох окремих  
сфер — семи планетних небес — «царства» богині 6 sph і зо-
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ряного неба — жит-
ла старого бога 7 sph 
Космосу, то відкрива-
ється перспектива ін- 
шого тлумачення орла 
і яструба. Епітет му-
дрий і згадка про очі 
(мудрість і очі — озна-
ки богині 6 sph, вона 
втілює голову й очі) 
дають підставу вба-
чати в орлі божество 
6 sph. У праміфі цим 

божеством була богиня. Не виключено, що і тут йдеться про 
орлицю, а не орла (двоголовий орел насправді є істотою жіночо-
го роду, судячи з того, що в народних орнаментах він, як і дерево, 
моделює Космос і ділиться на сімки). Хоча можливо і таке, що на 
цей час подібно тому, як греки передали 6 sph Зевсу, а римля- 
ни — Юпітеру, германці передали 6 sph панівному богові — Оди-
ну (іл. 2). В такому випадку орел представляє саме це божество, 
яке зайняло жіночу 6 sph. Що стосується «полинялого від не-
годи» яструба, то за ним явно вгадується старий пасивний бог 
зоряного неба, який саме в такій іпостасі фігурує у багатьох мі-
фологіях світу. Те, що яструб розташований вище орла і що він 
«полинялий від негоди», тобто старий, явно видають в ньому 
божество 7 sph.

Зовсім не вкладаються в тричленну структуру Космосу олень 
і коза, що поїдають верхівку дерева, стоячи на даху Вальхали. 
Остання є небесним житлом Одина і воїнів, що загинули в боях. 
Якщо ж визнавати сім планетних сфер, що приховані за верхів-
кою дерева (6 sph), і сферу зоряного неба, то тут відкривається 
перспектива для припущень. Олень, наприклад, може трактува-
тись як небесне сузір’я (іл. 3), що вивершується над деревом, а ко- 
за — матріархальною попередницею. Одина — богинею Неба 
(дослідники простежують зв’язок образу кози з Афіною — од-
ного з прототипів богині Неба).

Іл. 2. Пам’ятний камінь з острова Готланд
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Білку й оленів мож-
на ідентифікувати зі 
сферою життя. Те, що 
оленів чотири, свід-
чить про «об’ємність» 
цієї сфери, чотири 
олені — це чотири 
сторони світу. Олені є 
вочевидь лише чоло-
вічими символами ві-
сімки символів сфери 
життя (4 sph).

Дракон і змії, які 
з позиції тричленної 

структури представляють «низ», насправді  не передають усієї 
структури «низу».Вони явно не охоплюють усього підземелля. Це 
символи бога 3 sph, який займав лише сферу гір, поверхні землі, 
можливо, верхнього підземелля. Це саме той бог, який постійно 
конфліктував із богом 5 sph. У даному випадку цей конфлікт пред-
ставлений як сварка між драконом і орлом (дослідники, до речі, 
звертають увагу на повторення цієї ситуації, правда, в дещо видо-
зміненому вигляді в давньоруському епосі «Слово о полку Ігоре-
вім», де сизий орел ширяє (кружляє) під хмарами, сірий вовк — по 
землі, а мись (білка) — по дереві. Якщо прийняти таке тлумачення 
«мисі», то зазначений тричленний поділ світу був досить пошире-
ний у світогляді давніх русів).

«Нижній» світ, згідно із запропонованою нами концепцією, 
складався з трьох сфер — поверхні землі, яка часто трактується 
як гори і провалля (3 sph), «сирої землі» (2 sph) і підземних вод 
(1 sph). В ситуації дерева Ігдрасіль цю 3 sph представляли дра-
кон і змії, а 2 sph — стара Хель — богиня темного царства мерт-
вих, що знаходилось під коренями ясеня. 1 sph швидше за все є 
три джерела (Урд та ін.), які також знаходяться під коренями. На 
це вказує число три (тризуб, триквестр) і вода, що є ознаками 
бога 1 sph. Отже, замість одного «нижнього світу» традиційної 
концепції в семичленному Космосі ми маємо три різних сфери. 

Іл. 3. Зображення зоряного неба  
з Бібліотеки Конгресса США, відділ естампів  

і світлин
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В цілому ж можна сказати, що запропонована концепція відкри-
ває значно кращу перспективу в розкритті структури Космосу 
давніх людей, ніж концепція трьох світів.

Далі буде наведено лише основних живих істот, що висту-
пають утіленнями богів. На жаль, представити повний перелік 
таких тварин не можливо. Це зумовлено тим, що тварин було 

безліч і вони відмінні в різних 
географічних регіонах.

Епіфаніями бога 1 sph (під-
земних вод і ймовірно вод вза-
галі) були півень, цап, олень, 
кінь, водяні змії і, напевно, 
риби. Змії і риби входять у цю 
сферу тому, що вода була їх-
нім природнім середовищем. 
Олень (пізніше це поширилось 
і на коня) (іл. 4), за деякими мі-
фологічними сюжетами, вно-

чі підземними водами перевозив небесні світила (насамперед 
Сонце) із заходу на схід. Цап входить сюди завдяки бороді («міт-
лі»), а півень — завдяки «гребінцю». Мітла і гребінець — симво-
ли бога 1 sph (можливо, вони позначали цівки дощу — воду?). 
Необхідно зазначити, що півень є досить амбівалентною (супе- 
речливою) істотою. З одного боку, в повір’ях чітко зафіксований 
зв’язок чорного півня з водою (чорний півень при водяному 
млині), з іншого — його розміщували на шпилі споруд. Ймовір-
но, в останньому випадку зафіксовано зв’язок (кореляція) бога 
1 sph з планетою Меркурій (звідси і золотий гребінець?).

Богиню 2 sph символізують жаба і черепаха. Фігура жаби на-
гадує фігуру жінки-породіллі. Можливо, нею була також ящірка. 
Це напевно найдавніші епіфанії богині. Вони поширені в Європі, 
Африці, Азії і в обох Америках ( іл. 5).

Тваринами-епіфаніями бога 3 sph були крокодили, змії та 
тварини, які живуть у норах (у сфері бога 3 sph). Ними вважа-
лися також рогаті ссавці — бик, баран, олень, цап і слон. Деякі 
істоти (змії, а також цап і олень), вирогідно, втілювали водно-

Іл. 4. Мініатюрне скульптурне  
зображення вози епохи бронзового 

столітя «Сонячний візок» із  
Трундхольма XVIII—XVII ст. до н. е. 

Данія
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час богів 1 і 3 sph. Крім 
цього, до цієї сфери вхо-
дили і казкові істоти —  
дракони й ящери. 

До 4 sph належали 
ссавці жіночого роду — 
корова, самки верблюда, 
оленя тощо. Однак най-
виразнішим утіленням 
цієї сфери було дерево.

5 sph представляв 
орел, а також хижі звірі — лев, ведмідь, леопард, які фігурували як 
втілення наймогутнішого бога.

Діапазон тварин-утілень богині 6 sph був чи не найширший. 
Її представляли птахи — сова, павич, журавель, напевно, водо-
плавні птахи, а також ракоподібні, восьминіг і безліч комах (па-
вук, богомол, скорпіон, бджола, метелик і бабка). Однією з вті-
лень богині була і коза. 

З істотами, що представляли сферу зоряного неба (7 sph), не 
все так зрозуміло. Це могли бути живі істоти, що належали до 
знаків зодіаку: тілець, скорпіон, козерог, риби та ін. Звідси не-
бесний бик, олень і т. д. Але можливо, що в такій якості виступа-
ли й інші сузіря — Змій, Велика і Мала Ведмедиці тощо.

Запропонована концепція ідентифікації символів живих 
істот-утілень богів виграє не тільки завдяки семичленній 
структурі Космосу, а й тому, що в ній сфери Космосу пов’язані з 
Тілом Богині і планетами. Це відкриває значно ширші можли-
вості для ідентифікації тварин як символів певних богів. Жаба, 
наприклад, у міфах багатьох народів корелюється з Місяцем як 
жіночим світилом (2 sph). Так, Жаба на Місяці є одним із поши-
рених образів китайського народного мистецтва ( іл. 6, 6а). В мі-
фах Південної Америки простежується зв’язок Жаби з вульвою. 
В той же час, як ми бачимо з таблиці, Місяць і вульва належать 
до 2 sph Космосу. Ці кореляції є твердою підставою для іденти-
фікації Жаби з богинею 2 sph.

У цілому необхідно відзначити, що для ідентифікації героїв 

Іл. 5. Богиня-жаба. Мексика
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казок, для визначення міфологічних богів і героїв, яких вони 
приховують, більш чітким індикатором, ніж розподіл їх на три 
світи (за принципом світового дерева), є виявлення їх іденти-
фікаційних ознак. Про них уже йшлося у нашій статті [5]. Мова 
йде про визначення на основі аналізу міфів і казок специфічних 
рис богів праміфу, конструювання ідеальних типів цих богів, на 
основі яких можна було б ідентифікувати (тобто віднести до 
певного типу) образи казок.

До сказаного варто додати й таке суттєве застереження.  
В найбільш загальному плані в символіці фігурують тільки дві 
особи — богиня і бог. Усі інші божества — їхні іпостасі. Виходя-
чи з цього, всі чотири жіночі божества могли позначатись од-
ними і тими ж символами. Це ж стосується і богів-чоловіків. Та-
ким універсальним символом чоловічого початку був зокрема 
змій. Більше того, образом змія могли позначати як богів, так і 
богинь. Усе це говорить про те, що спроба закріпити за певною 
живою істотою те ж саме семантичне значення (тобто твердо 
прив’язати до певного божества) приречена на невдачу. Тому 
при ідентифікації живих істот як символів певних богів треба 
враховувати як загальну тенденцію, тобто певне усталене се-
мантичне значення образів цих істот, так і структури, семантич-
ні поля, в які вони вписані.

Іл. 6а. Місяць і жаба.  
Рельєф із Сичуані.  

Епоха Хань

Іл. 6. Дзеркало  
з зображенням богині Чан-е та  
мифологічних тварин (друга половина 
7 — початок 10 ст.)
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При тлумаченні образів дитячих казок важливу роль можуть 
відігравати пісня і музика. На нашу думку, за ними прихована 
богиня неба (6 sph), яка втілювала рух семи планет (планетних 
сфер). Цей рух осмислювався як небесна музика або ж як музи-
ка небесних сфер [5]. Нами було обґрунтовано думку, що зв’язок 
танців, що імітують рух планет, із музикою, який має місце на 
землі, був перенесений на небо. «Танці» планет (їх круговий 
рух), як і танці на землі, відбуваються під музику.

Розглянемо під кутом зору висловлених ідей праміфу сюже-
ти деяких дитячих казок. Почнемо з досить популярної казочки 
про вовка і семеро козенят, записаної братами Грімм. Існують 
також український і російський варіанти цієї казки. Нагадаємо 
коротко її сюжет: коза, виходячи з хатки, просить семеро своїх 
козенят запам’ятати її пісеньку, щоб не впустити вовка. Остан-
ній робить кілька спроб, і зрештою йому вдається підробити го-
лос кози, проникнути в хатку і з’їсти козенят. Однак одне козеня 
заховалось у пічці і розповіло мамі-козі про трагедію. Коза зна-
йшла сплячого вовка, розпорола йому живіт і випустила живих 
козенят, яких він ковтав цілими. 

Ця казка є маленькою драмою, в якій уміло поєднано етичне 
(добро перемагає зло) й естетичне (логіка розгортання подій-
переживань і своєрідний катарсис (задоволення), пов’язаний із 
визволенням козенят). У ній присутня зав’язка (коза вчить ді-
тей не відкривати дверей), розгортання головних подій (спроби 
вовка дістатися до козенят, його проникнення та їх поїдання) і 
розв’язка — щасливе визволення козенят.

Саме ця довершеність казки, на наш погляд, може свідчити 
про те, що казка не може бути довільним витвором окремого 
казкаря, а є фрагментом давнього світогляду, перекодованого 
на мову казки. Розглянемо під кутом зору наявності міфологіч-
них коренів образ кози. 

У попередній класифікації живих істот козу було ідентифі- 
ковано як тварину, що втілює богиню неба (6 sph). Як уже зазна-
чалось у «Молодшій Едді», коза Хейдрун, стоячи на даху Вальха-
ли — небесної будівлі богів, — скубе верхівку ясеня, а молоко, 
що тече з її вимені, насичує воїнів, що разом з Одином бенкету-
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ють у Вальхалі [2]. Тут за Хейдрун цілком може приховуватися 
богиня неба (6 sph).

Коза з нашої казки також має підстави для такої ідентифі-
кації. На це, зокрема, вказує кількість козенят. Семеро їх у кози 
не буває в природі. Отже, йдеться не про звичайну козу. Оскіль-
ки сімка — сакральне число Богині праміфу (воно позначає сім 
сфер Космосу, сім сфер Тіла Богині і сім планет-богів), — потріб-
но припустити, що коза з сімкою козенят має певний стосунок 
до Богині неба (сімки планет). Про втілення богині в образі кози 
свідчить і російська казка «Мужик на небі» [11]. В ній ідеться 
про те, що чоловік, вилізши на небо по стеблині гороху, поба-
чив там хороми, пічку і козу з семи очима. Отже, тут коза пря-
мо пов’язується з небом. Крім цього, зазначається така незви-
чайна її риса, як сімка очей. Відомо, що очі богині корелювали з 
небесними світилами (планетами). Очі, зокрема, пов’язувались 
із Сонцем та Місяцем. Отже, є всі підстави для висновку, що за 
образом казкової кози з сімкою козенят чи сімкою очей прихо-
вується (або могла приховуватись) богиня неба (6 sph), тобто 
богиня семи планет чи семи планетних сфер. 

Коли б казкар, з «чистого аркуша» творив казку, то йому в 
голову не прийшло б приписувати козі таку кількість — семеро 
козенят чи семеро очей. Очевидно, що той, хто її створював, а та-
кож перші слухачі розуміли прихований смисл цих образів. Коли 
ж цей смисл був забутий, то увійшла в силу традиція, за якою 
казка мала бути відтворена незмінною. Сімка козенят чи сімка 
очей кози, хоча і були нісенітницею з погляду здорового глузду, 
незмінно передавались від казкаря до казкаря. Так у казці пере-
давався міфологічний образ Богині неба з сімкою планет-богів. 

Міфологічні корені простежуються і в такому феномені цієї 
казки, як пісня (музика і голос). Як уже було сказано, музика, 
танці і співи у праміфі мають пряме відношення до неба, до руху 
планет. Тому образи, що передають богиню 6 sph, часто співа-
ють або танцюють. Отже, можна припустити, що та роль, яку ві-
діграє пісенька і тональність голосу кози і вовка, в цій казці мо-
жуть мати відношення до феномену «музики небесних сфер».

Не будемо зупинятись на образі коваля, за яким у фольклор-
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ній традиції багатьох народів закріплена не зовсім добра сла-
ва чарівника. Будучи хтонічним божеством (давньогрецький 
Гермес і давньоримський Вулкан працювали в підземеллі), він 
прийшов на допомогу вовку, також хтонічній істоті. Для нас 
найважливішою є фігура вовка. Для ідентифікації цього обра-
зу в нагоді може стати один сюжет зі скандинавської міфології. 
В «Молодшій Едді» при описі кінця світу говориться про двох 
страшенних вовків, що біжать за Сонцем (сестрою) і Місяцем 

(братом), щоб проковтнути їх. Іно-
ді їм вдається це зробити, і тоді на-
ступає затемнення того чи іншого 
світила. Однак люди піднімають 
несамовитий крик і шум, що ля-
кає вовків, і вони випускають їх на 
волю.

Сюжет поглинання і випускання 
світил присутній і в індійській міфо-
логії. Тут він пов’язаний із демоном 
Раху ( іл. 7). Останній замішався в 
середовище богів, коли вони розпи-
вали амріту — здобутий внаслідок 
колотіння світового океану напій 
безсмертя. Сонце і Місяць поміти-
ли Раху і вказали на нього Вішну. 
Останній запустив свій диск і відтяв 
голову Раху. Однак демон до цього 
встиг глитнути кілька ковтків амрі-

ти, яка дійшла до горла, через що його голова стала безсмертною. 
Тепер вона ганяється за Сонцем і Місяцем і періодично ковтає їх, 
але вони вислизають з відкритого горла. Так пояснювали затем-
нення цих світил давні індійці.

Отже, можна констатувати, що у міфології присутній феномен 
поглинання чудовиськами і випускання неушкодженими Сон-
ця і Місяця. На основі того, що коза ідентифікується як богиня 
неба, а козенята як сімка планет (включно з Сонцем і Місяцем), 
можна припустити, що за феноменом поглинання козенят і по-

Іл. 7. Раху. Північний  
місячний вузол Раху: голова 
Демон Снейк
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верненням їх живими в казці приховується той самий феномен 
затемнення Сонця і Місяця (можливо, й інших планет, зокрема 
Венери). До такого висновку прямо підводить відповідний сю-
жет скандинавської міфології, де світила поглинають вовки. 

Затемнення Сонця і Місяця розглядалось давніми людьми як 
космічна катастрофа, для пояснення якої й були створені від-
повідні міфи. Пізніше це явище відобразилось і в казці. Цікаво 
порівняти міфи і казку, в сюжетах яких, на нашу думку, йдеться 
про затемнення світил. Виявляється, що казка не просто пере-
дає міфи, що дійшли до нас. Вона іноді передає деталі прамі-
фу, які вже втрачені в міфах. Так, образ Богині неба, число сім 
(козенят чи очей) уже не фігурують ні в скандинавському, ні в 
індійському міфах, відсутні там і співи (музика). Складається 
враження, що в даному сюжеті казка відштовхується більшою 
мірою від праміфу, ніж від пізніших міфів.

У міфології, крім кози Хейдрун з «Молодшої Едді», про яку вже 
йшлося, відома також коза Амалтея, яка на Криті в печері гори 
Іда своїм молоком вигодувала дитину Зевса [3]. Деякі моменти 
цього міфу заслуговують на увагу з позиції нашої казки. Коза 
Амалтея оберігала Зевса від його батька Кроноса, який після на-
родження ковтав кожного зі своїх дітей. Подібно до цього, у казці 
коза оберігає козенят від вовка. І в міфі, і в казці оберегами потен-
ційних жертв (Зевса і козенят) є музика, танці і співи (тімпани, 
танці і брязкання списів об щити, якими демонічні істоти курети 
і корібанти заглушували плач дитини Зевса, — це та ж «музи-
ка небесних сфер»). До того ж, за самою козою Амалтеєю вгаду-
ються риси богині неба. Вона тісно пов’язана з Реєю-Кібелою — 
первісною богинею, матір’ю богів. Не будучи матір’ю Зевса (бога 
планети Юпітер), вона вигодувала його, фактично виконавши 
роль його матері. Зевс підняв її на небо у вигляді зірки Капелла в 
сузірї Візничий. Оскільки в грецькій міфології фактично зникла 
богиня неба, деякі риси її були приписані Амалтеї.

Цікаво під цим кутом зору подивитись на факт ковтання Кро-
носом своїх дітей ( іл. 8) і пізніше їхнє звільнення Зевсом. Чи не 
має цей феномен якесь відношення до затемнення світил? (з 
погляду наявності факту ковтання і визволення героїні живою 
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варто подивитися і на відому казочку «Червона шапочка». Чи не 
присутній і в ній сюжет сонячного затемнення? Адже за черво-
ною і (ймовірно, круглою) шапочкою цілком може приховува-
тись сонце).

Образ кози досить поширеній і в багатьох інших українських 
дитячих казках, зокрема в казці «Коза-дереза». Деякі риси кози 
дозволяють уявити в ній також богиню неба.

Далі необхідно зупинитись на тому, що богиня неба (богиня 
семи планет) могла виступати в образі Місяця. Місяць у праміфі 
фігурував як чоловіче і як жіноче світило (так, у російській мові 
є «Луна» і «Месяц», останній, як правило, є рогатим). Як жіно-
че світило, він мав цикл у 28-днів, і цей цикл включав сім фаз. 
Напевно, вони співвідносились із сімкою планет. Тому Богиня-
Місяць (назвемо її Селеною) ( іл. 9) могла бути і богинею семи 
планет, тобто приховуватися за козою, що мала семеро козенят. 
У кожному разі в первісній міфології богиня Місяць, як і богиня 
неба, була втіленням Великої Богині, а різниця між богинями 
іноді розмивалась.

Якщо під цим кутом зору проаналізувати образ кози-дерези, 
то в ньому можна знайти риси, притаманні Селені. Це луплений 
півбік і захоплення та вигнання її із заячої (в іншому варіанті, 
лисячої) хатки. При певній частці фантазії за лупленим півбоком 

Іл. 9. Місяць-богиня Селена або Місяць 
у сопроводженні Діоскурі, або Фосфор 

(Ранкова зірка) і Гесперос (Вечірня зірка)

Іл. 8. Гея передає Кроносу  
завернутий 

в пелюшки камінь
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кози можна побачити півмісяця (зазначимо, що половина місяця 
в символіці фігурує як богиня). Акцент на цьому лупленому пів-
бокові вказує на те, що зміну поверхні місяця могли трактувати 
як здирання шкіри з кози-місяця дідом-богом зоряного неба.

Найвагомішим аргументом на користь ототожнення кози з 
Місяцем є захоплення чужої хатки і вигнання її з неї. Домами 
(хатками) в астрології називають знаки зодіаку, яких під час 
свого руху по небу відвідують Сонце і Місяць. На наш погляд, 
захоплення козою хатки і вигнання її є нічим іншим, як мета-
форичним (алегоричним) способом передачі руху Місяця від од-
ного знаку зодіаку до іншого. Зодіак з грецької перекладається 
як звіриний круг, оскільки сузір’я (знаки зодіаку), що входили 
в нього, вважались давніми людьми живими істотами ( іл. 10). 
Тому за звірами, з якими стикається коза, цілком могли стояти 
знаки зодіаку. Заєць, зокрема, фігурує в китайському зодіако-
ві, лев і рак — у сучасному європейському. Характерно, що рак, 
який виганяє козу, називає себе «небораком». Не виключено, 
що це слово в даному контексті позначає саме небесного рака. 
На наш погляд, таке трактування даного сюжету не позбавлене 
смислу. 

Іл. 10. Гороскоп стародавніх греків
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Богиню неба (чи, принаймні, небесне світило) видає в козі і те, 
що вона бігає через місточок, яким у казці, як правило, познача-
ється райдуга, що поєднує землю і небо. По місточку-веселці ру-
хаються тільки планети і боги чи тварини, що їх втілюють. Оче-
видно, в нашому випадку рух Місяця від горизонту (від землі) 
на небо осмислювався як повернення кози з пасовиська до діда 
(бога зоряного неба). Варто звернути увагу і на таку особливість 
кози в казці, як спів, що постійно її супроводжує. Це також є під-
ставою для її ідентифікації з богинею неба. Музика, танці і спів, 
як уже зазначалось вище, стосується небесних сфер і їх богині.

У цій казці однак є риса кози, яка, на перший погляд, супере-
чить тому образу богині, про який йшлося раніше. Такою рисою 
є невмотивована жорстокість кози, яка своїм обманом наражає 
на смерть бабину і дідову дочок, а також і саму бабу. Для пояс-
нення цієї риси варто відзначити, що з аналізу міфів та казок 
богині неба притаманні суперечливі риси. З одного боку, вона є 
богинею космічної гармонії, права і справедливості, музики (це 
випливає з гармонійного руху планет), з іншого — їй властива 
жорстокість. Через це вона часто фігурує як богиня війни, смер-
ті (Афіна, Фрейя, Макош). Не виключено, що саме ця риса богині 
відображена в козі.

Про те, що образ кози в наведеній казці має відношення до бо-
гині неба, засвідчує ще одна деталь. В одному з українських варіан- 
тів цієї казки дід по черзі повбивав обох дочок і бабу, а їх голови 
«настромив на коляки». Як було показано раніше [6], черепи на 
колах (уночі їх очі світяться!) навколо хатки баби-яги свідчать про 
те, що вона є богинею «голови» і неба (6 sph).

Цікавим є питання, чому коза названа «дерезою», тобто ма-
лим деревцем? Для відповіді на це питання потрібно, на наш по-
гляд, звернутись до архаїчної символіки. На деяких зображен-
нях цапа, що походять з Мікен [1, мал. 1] і Середньої Азії [1, мал. 
382–2], можна бачити, що з тіла тварини проростає деревце. 
Трипільці іноді надавали хвосту цапа вигляд дерева (рослини). 
Це стосується не лише цапа, а і рогатих узагалі. В інтерпрета- 
ції цього явища ми поділяємо думку А. Голана, який уважає,  
що в неоліті самці рогатих утілювали бога землі (на нашу дум-
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ку, тільки поверхню землі). Отже, образ рогатого самця, з якого 
проростає дерево, символізує родючість землі. Можливо, піз-
ніше дерево було поєднане також з козою. Кожного разу образ 
кози з чимось подібним до деревця, що проростає з неї, зустрі-
чається і в українській народній вишивці. А те, що це саме «де-
реза», а не інше дерево, зумовлено ймовірно римуванням його 
з «козою».

Отже, можна вважати, що за образом кози-дерези, як і за об-
разом кози з сімома козенятами та сімома очима, приховується 
богиня неба. Наскільки універсальним є таке семантичне на-
вантаження цього образу, варто ще дослідити.

Тут доречно буде розглянути образ кози з дитячої пісеньки 
«Два півники». Наводимо повний текст пісеньки, оскільки до 
нього нам доведеться часто звертатись.

Два півники, два півники 
Горох молотили,
Дві курочки-чубарочки
До млина носили.
Цап меле, цап меле,
Коза насипає,
А маленьке козенятко
На скрипочці грає.
Танцюй, танцюй, козуленько,
Ніженьками туп-туп.
Татусенько з матусею
Принесуть нам круп, круп.
А вовчок-сірячок
З лісу виглядає
Та на біле козенятко
Скоса поглядає.
На наш погляд, у цій пісеньці своєрідно відтворений пантеон 

богів планет праміфу. Про причетність сімейства кози до неба 
можна стверджувати на тій підставі, що воно пов’язане з мли-
ном — круговим рухом, за яким може приховуватись рух небес-
них світил, музикою і танцями. Іншим аргументом на користь 
цього припущення є кількість діючих осіб. Їх вісім, а це число 
сімки планет (богів) разом з богинею 6 sph. При цьому, як і в 
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праміфі, в пісеньці збережена парність діючих осіб — чотири іс-
тоти чоловічої і чотири жіночої статі.

На користь думки про причетність пісеньки до праміфу мож-
на навести і такий аргумент. Півники молотили горох, який у 
казці посідає особливе місце. По гороховій стеблині казковий 
герой може підніматись на небо. Проковтнувши горошину, жін-
ка народжує Котигорошка. Ймовірно кругла горошина мала 
певне відношення до небесних світил. Саме тому півники мо-
лотили горох, а не, наприклад, ячмінь чи гречку, що підходять 
за ритмом. Звернімо увагу на те, чи не має тут непогодженості: 
наскільки нам відомо, круп із гороху в млині не робили. З нього 
оббивали шкірку, але це робилось не в млині, а в спеціальному 
пристрої, який називався ступою. Очевидно, на таку непогодже-
ність пішли для того, щоб зв’язати горох з млином, як дві речі, 
що мали відношення до неба. Отже, коза, козеня, музика і танці, 
млин, в якому крутяться круги, горох, що перебував в процесі, 
вісімка діючих осіб — все разом свідчить про те, що пісенька є 
сукупністю символів, за якими приховується рух небесних сві-
тил (якщо ж в ній йдеться про круговий рух небесних світил, 
то чи не є цей млин своєрідним аналогом «колотіння світового 
океану» з індійської міфології?).

Із сюжетом казки «Коза-дереза» перегукується сюжет іншої 
дитячої казки, що має назву «Колобок». І там, і тут герой казки 
зустрічається з багатьма звірами. При цьому кожна з цих зустрі-
чей супроводжується співом. Однак, якщо за козою (її півбоком) 
Місяць угадується нелегко, то за круглим колобком, який котить-
ся і співає (до того ж в деяких варіантах казки звірі відкушують з 
нього по кусочку, поки лисичка не з’їла всього), нічне світило вга-
дується без особливих труднощів. Тому і не дивно, що за образом 
Колобка багато дослідників убачають Місяць або Сонце. 

На користь Місяця говорить те, що його зменшення і зникнен-
ня може символізувати зміну фаз цього світила, кількість яких в 
архаїчній символіці зводилась до семи. Не виключено, що саме 
цим зумовлена кількість діючих осіб у казочці (чотири тварини, 
дід, баба і колобок). До того, ж колобок чоловічого роду, а Сонце 
в етнографії слов’ян фігурує як дівчина, тобто є жіночого роду.
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Хоча не варто виключати і варіант тлумачення, який віддає 
перевагу Сонцю. Круглий хліб є безперечним символом Сонця. 
Він, як і Сонце, символізує життя. Отже, можна вважати, що в 
обох варіантах тлумачення за рухом колобка приховується рух 
небесних світил (Місяця і Сонця) по знаках зодіаку. 

Ми розглянули декілька казок, в яких фігурують небесні сві-
тила і богині, що їх втілюють. Варто зазначити, що коза, яка фі-
гурує в більшості з наведених казок, не є твариною, яку за кла-
сифікацією В. Топорова потрібно віднести до небесних тварин.
Цим ми хотіли підкреслити, що між частинами світового дерева 
і тваринами (птахами, ссавцями і плазунами) значно складні-
ший зв’язок, ніж його уявляють автори цієї концепції.

Разом із цим можна навести приклади дитячих казок, в яких 
така кореляція, зокрема птахів і неба, присутня. Так, у дитячій 
казочці «Крива качечка» (є український і російський варіанти) 
розповідається про качечку з кривою ніжкою, яку знайшли дід з 
бабою у лісі. Коли вони були відсутні, качечка скидала пір’я, пе-
ретворювалась у дівчину і робила всю домашню роботу. Сусіди 
розповіли про це дідові з бабою. Ті при нагоді спалили пір’я. Ка-
чечка заплакала і сіла на крилечку прясти куделю. Вона прохала 
пір’я в гусей, що пролітали. Коли отримала його, стала качкою й 
полетіла.

Є всі підстави за качечкою вбачати богиню неба (6 sph), або 
її далеке відлуння. І справа не лише в пташці, яка, як правило, 
приховується за цією богинею. Варто звернути увагу на пря-
діння куделі (в інших казках цього типу, особливо японських, 
фігурує не тільки прядіння, а й ткання), яке є характерною 
ознакою богині 6 sph. Таким чином, і в даному випадку за ге-
роїнею казки приховується богиня праміфу з властивими для 
неї ознаками. 

Висновки. Ми розглянули кілька дитячих казок, в яких на-
явні міфологічні корені. Дослідження показало, що, не зважа-
ючи на спрощені сюжети, розраховані на сприйняття дитячою 
свідомістю, в цих казках присутній давній міфологічний фон.  
У цьому плані дитяча казка нічим не відрізняється від казки 
взагалі. Звідси випливає, що і розкриття семантики образів цих 
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казок має ґрунтуватися на знанні первісної міфології та іденти-
фікаційних ознак богів праміфу. 

Дитяча казка, як і казка взагалі, посідає важливе місце в роз-
витку людської культури. Попри на спрощені сюжети цих казок, 
в них можуть приховуватися важливі світоглядні уявлення дав-
ніх людей. На наш погляд, засвоюючи казку, дитяча свідомість 
проходить у своєрідній формі міфологічний етап розвитку куль-
тури людства. Як людство не могло оминути міфології, так і для 
дитячої свідомості органічним є засвоєння казки.
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Одвічний/нескінчений інтерес наукової думки до Май- 
 буття Людини, Людства, соціальної організації спільно-

ти спричинював історичний рух еволюційного розвитку у по-
шуку системної причетності людини до сенсів самоорганізації 
Світу за творчого саморозкриття себе. Факт потреби людини 
у самоусвідомленні власного сенсу життя репрезентує як осо-
бистісне морально-етичне зростання, так і етапи трансформації 
культурно-етичних стереотипів сутності людини крізь призму 
феноменів індивід-індивідуальність-особистість. 

Інтегральний розвиток новітнього світу потребує свідомості 
сучасного психотипу людини — цілісної особистості суспільства 
знання, особистості, здатної ідентифікувати багатомірність сві-
ту, сформувати в собі «безкінечну персону» (Гегель), пізнати 
свою загальність і зберегти одиничність. Процес становлення 
особистості (самовідповідальної, критично мислячої особи) 
ілюструє історичний розвиток свідомості людини від періо-
ду індивіда у значенні «несамостійності» (певної «похідності», 
одиниці біосоціального данника), який відмовився від права на 
вчинок/самовизначення через фазу індивідуальності, за якої 
людина здійснює самопізнання. 

Динаміка змін/розвитку культурно-етичних феноменів у про- 
цесі становлення особистості засвідчує заперечення архаїчної, 
інфантильної стадії, що характеризується незборимим бажан-

2.1. ТВоРеННЯ/ІНТеРПРеТАЦІЯ  
ТеКСТУ КУЛЬТУРИ ДИТИНИ  
У СИСТеМІ К-СУСПІЛЬСТВА:  

ЦІННІСНо-СМИСЛоВІ ПРІоРИТеТИ
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ням первісної людини повністю злитися з родом («Я» = «Ми», 
домінування спільноти-цілого над людиною-частковим), у фазі 
інтуїтивного відчуття людиною своєї одиничності в античній 
культурі («Я» = «Я», за пластичних форм узнавання (не пізнан-
ня!) світу і себе, часткового відділення «Я» від «Ми», людини 
від держави) — період індивіда. За Середньовіччя пластицизм 
світосприйняття зазнає кризи, виникає потреба у психологіч-
ному і самобутньому художньому образі — літургійному, зміні 
екстравертності Античності інтровертністю за появи естетико-
морального феномена — совісті (глибоко моністичного почут-
тя, яке засвідчує уміння/бажання людини відповісти за свій 
вибір перед самою собою, а потім перед Іншим), що дозволив 
ідентифікувати у середньовічного індивіда появу першої озна-
ки індивідуальності саме, і поки що тільки, у сфері чуттєвості 
(психологізм, ліризм, совість). По суті історичний розвиток/са-
мопізнання людства зазнало перше заперечення заперечення: 
Античність, заперечуючи дрібне ділення людей на общини, за-
пропонувала державу, чим змінила спільність на суспільство, а 
Середньовіччя, заперечуючи заперечення, повернуло людину на 
вищому рівні до спільноти — корпорації, системи, в якій зв’язки 
міцніші, ніж між корпораціями, або представниками різних кор-
порацій. Складність становлення свідомості індивідуальності за 
Середньовіччя — подвійне підкорення людини світу, як такому, 
вираженому в опосередкованому Богом/духом процесі само- 
пізнання та строго регламентованому соціальному корпорати-
візму, що сприяло подальшому усвідомленню опозиції «Я» —  
«Ми». Прагнення унікальності/неповторності за часів Відро-
дження дало людині відчуття автономного «Я», сприяло усві-
домленню своєї опозиції до суспільства, відділившись від роду, 
стану, корпорації. Втім, ренесансна людина мала наслідувати 
взірця virtu (особиста доблесть, талант, цілісність натури) — Ти-
тана, «універсальну людину», бути підвладною фортуні й пере-
жити заперечення своєї самостійності, самодіяльності, самовід-
повідальності. «Раціоналізм» світогляду Просвітництва зміцнив 
прагнення пояснити світ через уподібнення розумного до меха-
нічного, завдяки чому відбулось сплетіння рівностей: природ-
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не = розумне = корисне = законне = пізнаване =здійсниме, що 
сприяло довершенню становлення індивідуальності у тріаді: 
поглиблена чуттєвість Середньовіччя — примат розуму Рене-
сансу — чуттєвий розум Просвітництва. Особистісний виплеск 
анархічної свідомості модернізму — егоцентризм («Я» — все, 
цілого — немає) — через розірвану свідомість постмодернізму 
(толерантність поза спів-чуття) до сприйняття себе частиною 
людства («Я» існую доки існуєш «Ти», «Ти» існуєш доки існую 
«Я») в інформаційному суспільстві, суспільстві знання — умови 
появи особистості, яка досягла того рівня «Я», що дозволяє, усві-
домлюючи всі опозиції, осягнути їх.

Динаміку змін ціннісно — смислових стереотипів становлен-
ня особистості за усі типи суспільства в історії людства характе-
ризує вироблення і споживання нових знань для забезпечення 
власного розвитку, зокрема, заперечення заперечень пріори-
тетів виховного і освітнього процесів, що розкриває потенці-
ал взаємодії поколінь. Втім, доросла людина доінформаційних 
суспільств переважно апріорі розглядає свій життєвий досвід 
як позитивний, що слугує їй вагомим аргументом у вимозі чіт-
кого дотримання дитиною своїх вказівок та стає поштовхом, 
або до нехтування дитиною процесом формування власного 
тексту культури, або сприяє конфлікту поколінь. За будь-яких 
умов спілкування поколінь обмежується проголошенням моно-
логів, без бажання/можливості почути Іншого. До певного істо-
ричного моменту схема научування-заучування-наслідування 
спрацьовує позитивно. Так, М. Мід зосередила увагу на розгляді 
умов розвитку дитини за впливу трьох типів культур: постфігу-
ративної, кофігуративної, префігуративної. 

Якщо постфігуративні культури існують поза часом, зберіга-
ючи тисячоліттями звичаї та норми одних і тих самих життєвих 
процесів, що повторюються із покоління в покоління (в наш час 
зустрічається в діаспорах, анклавах, сектах; в традиціях і на- 
ціональних звичаях), зокрема, ґрунтування методів виховання 
дітей на слідуванні того, що побутувало довгий час (індивідне 
начало), то кофігуративні культури свідчать кризу попередньої 
мотивації як результату технічного прогресу, соціального роз-
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витку тощо. Швидка зміна емоційних переживань виводить на 
авансцену виховання людини вдалий досвід її однолітків на 
шляху до успіху за збереження значної ролі старшого покоління. 
Втім, характер освіти визначають не батьки, а вчителі та моло-
де покоління, оскільки темп розвитку сучасного суспільства до-
водить, що минулий досвід виявляється не тільки недостатнім, 
але й перешкоджає творчому здійсненню (індивідуальне нача-
ло). За цих обставин нова організація освіти слугує об’єднанню 
двох типів культур у культуру майбутнього — префігуративну, в 
якій формується співробітництво поколінь на засадах тотожнос-
ті значення інформаційного потоку від батьків до дітей і інтер-
претації світу молоддю, що впливає на старше покоління. Зазви-
чай, сучасна дитина спонукає дорослого самокритично оцінити 
морально-етичну цінність власного вибору/поведінки. Пошук 
гуманітарних відповідей на питання транскультурного світу 
виключно за розгортання знакової системи минулих століть на-
ражається на неможливість задовольнити потребу суспільства 
знання у пріоритеті моралі механічним поверненням до тради-
ційної системи виховання дитини. Отже, затребуваність соціу-
мом критичного мислення (особистісне начало) знімає вимогу 
наслідування, визнаючи дієвими рівноправний діалог/полілог 
Тексту культури (система самоорганізації як результат діяль-
ності/взаємовпливу Людини та суспільства) та Тексту культу-
ри дитини (простір/система становлення ціннісно-смислових  
пріоритетів особистісного начала дитини).

Неспростовність розуміння Тексту як системи знаків дозво-
ляє вирізняти поняття Світ як Текст (система самоорганізації 
Всесвіту, що є твірною для людини), Текст культури (система са-
моорганізації суспільства та Людини, критичне мислення якої 
зараджує пізнанню законів динаміки самоорганізації Всесвіту та 
створенню простору для саморозвитку — наукового, предметно-
матеріального, художнього), зокрема й підсистем, що є само-
стійними системами: Текст гуманітарної культури (система 
самоорганізації осіб та інституцій метапрофесійної спільності 
з ретрансляції, інтерпретації, розповсюдженню Текстів фахової 
культури — бібліотечна, музейна, клубна, редакторська, пере-
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кладацька, журналістська тощо справи — задля забезпечення 
цілісності суспільства, створення й постійного відтворення єди-
ного смислового поля культури, донесення смислу останнього 
в актуально сучасних термінах до суб’єкта комунікативного 
акту інформування); Текст художньої культури /Твір мистецтва 
(простір/система аксіологічного та праксеологічного творчого 
саморозкриття Людини); Текст культури дитини (система са-
моорганізації як результат взаємодії інституційних суспільних 
систем та дитини у просторі творення/пошуку власної системи 
цінностей та світоглядних орієнтирів) тощо.

Творення Тексту культури за умов розвитку суспільства знан- 
ня/інформаційного (за технологіями), ризику рішення (за ди-
намікою самоорганізації та непередбачуваністю результату) 
апріорі відбувається в площині парадоксів нелінійного соціаль-
ного розвитку: одночасного попиту на стабільність, сталість, 
убезпечення від перервності зв’язку часів із потребою пере- 
осмислити, особисто наново відкрити морально-етичні цін-
ності; синхронного прояву різноспрямованих тенденцій — по-
ширення «планетарного» мислення із посиленням міжетнічної 
нетерпимості; задекларованої потреби в інноваційних техно-
логіях із реальністю простору інформаційного шуму, що сприяє 
розвиткові емоційної залежності від аудіовізуальної комуніка-
ції (фобії соціальних мереж: номо-, кібер-, тредо-, селфі-, імідже-, 
троле-, соціонетофобії; телефонофобія тощо). Якість життя лю-
дини, як і якість розвитку соціальної, інформаційної, екологіч-
ної, моральної, політичної тощо сфер, залежить від створення 
умов для безупинного зростання ноосферного (інтелектуально-
го) потенціалу суспільства, пріоритетом якого є людина, здатна 
до безперервного самоактуалізованого пізнання «цілісності сві-
ту» за одержання/здобуття «цілісності знань» (В.Вернадський). 

У добу критичного переосмислення універсальних цінностей 
інтерпретація, як шлях пошуку смислу життя через смисл Тексту 
культури, допомагає людині в процесі подолання одномірності 
бінарного стереотипу (за якої пари протилежностей ризикують 
стати протиріччями) та у відновленні цілісного світобачення. 
Обрання нової стратегії життя (цілісне, нелінійне синергетичне 
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мислення), обумовленої саморозгортанням планетарного люд-
ства інформаційної доби, потребує інтелектуального зростання 
особистості у призмі соціокультурної самоорганізації. Пошук 
людиною смислу життя через смисл Тексту визначає морально-
етичні смисли діяльності у створенні власного Тексту культу-
ри. Затребуваність органічної єдності інтуїтивного, емоційно-
образного та словесно-логічного мислення створює умови для 
переходу від переважно констатуючої думки в науках про лю-
дину і суспільство до порівняння реальності та імовірності ви-
падкової події.

Осмислення суперечностей «стабільність-змінність», «хаос-
порядок», «свобода-відповідальність» можливе за цілісного, не-
лінійного, синергетичного мислення особистості, яка виборола 
етичний прорив і здатна передбачити та зняти ризики внут- 
рішньої та зовнішньої ентропії (прийняти новий тип рішення) 
у будь-який момент. Синергетична концепція істотно посилює 
позиції діалектичного сприйняття та інтерпретації світу, оскіль-
ки нелінійне мислення в просторі гуманітарних наук створює 
умови для оцінки подій, що відбулись як в системі координат 
констатуючої думки (прямолінійне порівняння попереднього 
та наступного станів), так і в контексті застосування альтерна-
тивного ключового рішення (зіставлення дійсного розвитку по-
дій з імовірним). 

Зазначене виводить на новий науковий рівень дискусії щодо 
осмислення традиційних проблем філософії, антропології, куль-
турології, історії, етики, висвітлюючи еволюційний процес кіль-
кісних та якісних змін параметрів культури як системи/підсис-
теми, що в процесі проходження відстані від адаптаційної до 
руйнівної (стрибок, катастрофа) стадії досягає точки біфуркації 
та обирає можливий для себе атрактор для формування нової 
дисипативної структури, прийнятної для нових умов та початку 
шляху до нового стрибка. Цим кризовим етапам передує криза 
самої людини (за філософією нестабільності), коли практика 
втрачає свій культурний зміст і діє проти людини, завдаючи 
нищівного руйнування сталій соціокультурній системі та ство-
рюючи умови для формування інформаційно-комунікативного 
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простору нової системи. Отже, перехід від одного типу саморе-
гуляції до іншого через динамічний хаос із врахуванням суттє-
вої ролі випадковості виявляє активні начала (атрактори), які 
в термінологічній системі філософії визначаються поняттями 
«воля», «самодостатність», «незалежність» та забезпечують роз- 
виток Тексту культури, що унаочнено сучасними науковими 
пошуками шляхів запобігання відчуженню Людини від Приро-
ди, Людини від Людини, Людини від самої себе в гуманітарно-
культурологічній сфері за застосування синергетичної паради-
ги соціокультурного спрямування.

За таких умов у філософсько-культурологічному дискурсі 
актуалізується діяльність зі створення Тексту культури дити-
ни К-суспільства (Knowledge society — суспільство, засноване 
на знаннях) — (системи самоорганізації), як результату вза-
ємодії дитини, яка критично мислить та інституційних суспіль-
них систем у якісно новому комунікативному просторі пошуку 
особистістю смислової оцінки динаміки соціального життя, 
перспектив планетарної спільноти у контексті наступних ти-
сячоліть. Зауважимо, прогресивність самоорганізації системи є 
результатом відкритості, обміну правдивою інформацією, спів-
дїї учасників, яким властиве нелінійне мислення, динамічності/
циклічності, що підтверджує її готовність до зміни своєї впоряд-
кованості, структури, поведінки тощо. Популярність процесу 
електронної комунікації обумовлює активне включення у про-
стір on-line спілкування великої кількості молоді, що має як по-
зитивні (сприяння розвиткові пам’яті, логіки, уваги тощо), так 
і негативні (агресивність, суїцид, насильство) ефекти для неї та 
суспільства в цілому. Неоднозначний та суперечливий потенці-
ал нових, і, особливо, соціальних медіа став предметом міждис-
циплінарної рефлексії науковців та соціокультурних практиків 
на багатьох конференціях та симпозіумах. Принагідно слід від-
значити, що альтернативні точки зору на оцінку ступеня впли-
ву нових медіа, зокрема, комп’ютерних ігор, на свідомість та 
поведінку молоді дозволяють підтримувати продуктивний дис-
баланс наукового дискурсу. 

Нові медіа заполонили комунікацію віртуальною реальні- 
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стю, а віртуальності надали відчуття реальності, що стало ви-
пробуванням для етичного меседжу попередніх поколінь у добу 
К-суспільства. Переформатування особистого простору дитини, 
втручання нової культури посередництва у процес виховання 
людського у людини, становлення «віртуальної ідентичнос-
ті» веде до зростання ризику маніпуляції дитиною, підлітком. 
Життя молодої людини все частіше переходить із площини  
реального світу до залежності від комп’ютерної гри сумнівної, а 
подекуди ганебної якості. Надмірне захоплення комп’ютерними 
іграми (комп’ютерна ігроманія) подекуди стає причиною пси-
хічних розладів, по важкості та наслідках релятивної алкоголь-
ній та наркотичній залежності, що спричинює поступову дегра-
дацію особи, яка заперечує саму наявність цієї проблеми.

Зазначене викликало стурбованість суспільств багатьох кра-
їн, оскільки, деструктивні, руйнівні форми поведінки, що про-
понує насилля у відеоіграх, негативно впливає на свідомість 
дитини (підлітка), що своїм проявом має вибір неадекватної 
стратегії поведінки в реальному житті. Слід відмітити, що у за-
конодавствах багатьох держав діють суворі обмеження на ви-
готовлення, розповсюдження та використання комп’ютерних 
ігор з елементами насильства та зброї. Отже, питання обігу 
комп’ютерних ігор є актуальним для суспільств світу, в яких опі-
куються формуванням свідомості, моделі поведінки підростаю-
чого покоління на засадах взаємоповаги, толерантності, діалогу 
задля позитивного виходу будь-якої системи (культурної, полі-
тичної, економічної) з кризи та можливості побудувати більш 
вдалу систему. 

Розповсюдження комп’ютерних ігор в Україні недостатньо 
врегульовано вітчизняним законодавством. Так, відсутні кри-
терії відбору і маркування комп’ютерних ігор залежно від віку  
аудиторії, тобто, чітко не визначено рівень максимальної безпе-
ки для психіки дитини в окремих іграх. Не приділяється належ-
ної уваги вивченню впливу комп’ютерних ігор на моральне і пси-
хічне здоров’я наших співвітчизників. Неупорядкований процес 
виготовлення, розповсюдження, реалізації комп’ютерних ігор з 
елементами насильства, жорстокості, мобільного контенту еро-
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тичного характеру. Отже, актуальним питанням національної 
безпеки України залишається встановлення умов інспектуван-
ня держави та інститутів громадянського суспільства процесу 
розповсюдження у вільному доступі мережі Інтернет, зокрема 
для дітей, інформаційної продукції, що містить елементи на-
сильства та жорстокості, пропагує війну, національну та релігій-
ну ворожнечу, неповагу та погорду до Іншого, шкідливі звички 
тощо, що позначається на безпеці кожного громадянина.

Результати аналізу популярних комп’ютерних ігор докумен-
тували, що більшість з них популяризують війну, люті знаряддя 
вбивства, насильство і жорстокість тощо, не мають вікових об-
межень та є у відкритому доступі в комп’ютерних ігрових клу-
бах України та мережі Інтернет. Серед них слід виділити ігри, 
сюжетом яких є симуляція бойових дій, що передбачають убив-
ства та каліцтва світових терористів, вбивства солдат ворога з 
деталізацією катування, знущання, заподіяння каліцтва тощо 
за відсутності вікових обмежень: RainbowSix, Travian, Pointblank, 
Dark Age, Panzar, Shatterhand, F.E.A.R., Quake 4, No One Lives Forever 
2, Painkiller, Half-Life 2, Max Payne 2, TES IV: Oblivion, Fallout 3, 
Manhunt (1, 2 версії); наявні у відкритому доступі ігри, дія яких 
розгортається у місті, а сюжети містять сцени збиття автомобі-
лем та побиття перехожих — дітей, інвалідів, працівників полі-
ції, священників — за застосування електрошокера, дробовика 
тощо; вбивства й заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, по-
грабування, злодійства тощо: Carmageddon, Grand Theft Auto (де-
кілька версій), Postal 2 (гру заборонено у більшості країн(!), втім, 
вона є у вільному доступі в інтернеті без вікових обмежень), 
Dead Space; популярними серед підлітків є дві версії гри GTA, за 
умовами якої геймери поринають у кримінальний світ, задля 
виконання різноманітних «місій» мафіозі (вбити когось, «ви-
бити» гроші, слідкувати, відібрати автомобілі у перехожих, при-
сутні брутальні сцени з повіями, що мають ознаки сексуального 
та еротичного характеру); цікавим для дітей є сюжети епідемії 
невідомого вірусу, що викликає симптоми сказу з наступними 
мутаціями тіла, перетворюючи більшість людей на монстрів.

Для сучасного суспільства України, яке здобуває/формує себе 
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попри ситуацію непроголошеної Російською Федерацією війні, 
серед інших важливих питань національної безпеки вагомим є 
запит на подолання смертельної загрози комп’ютерних ігор, в 
тому числі, «Синій кит» (популярна з листопада 2015) та «Чер-
вона сова» (почала поширюватися з листопада 2017), оскільки 
ці розробки потрапили до України з інтернет — простору Росій-
ської Федерації і є одним із елементів гібридної інформаційної 
війни проти України. Зазначені координовані підліткові ігри 
своєю ціллю мають доведення гравця до суїциду. Адміністра-
тори «груп смерті» втягують у гру підлітків віком від 12 до 17 
років, втім, серед учасників є і молодші діти. З кінці 2015 року 
епідемія гри, розробленої в РФ, поступово охопила Україну, Ка-
захстан, Киргизстан, Білорусь, Естонію, Латвію; пізніше почали 
вербування підлітків до «груп смерті» в Молдові, Польщі та Гру-
зії; згодом зацікавили «Синім китом» підлітків у країнах Західної 
Європи та навіть Південної Америки (Бразилії, Колумбії, Чилі), 
Африки (Кенія) та Азії (Китай). Романтичні оцінки російських 
соціологів «міської легенди» (на кшталт: гри «Синій кит» з від-
повідними правилами не існує) українські вчені заперечили та 
запропонували методику, що дозволяє розпізнати за станом ди-
тини її зацікавленість смертельною грою у мережі та визначити 
шлях убезпечення від фатальних кроків. 

Успішна протидія української кіберполіції та активістів гро-
мадянського суспільства (найчастіше, студентів-програмістів) 
залученню дітей до тенет квестів «Синій кит», «Тихій дім», «Роз-
буди мене 0 4.20» та інших отримала нове випробування поши-
ренням суїцидальної гри для підлітків (12–17 років) «Червона 
сова», за умовами якої куратори через заборонену в Україні со-
цмережу «ВКонтакте» дають завдання та (увага — нова вимо-
га!) змушують дітей не спати ночами заради сумнівної винаго-
роди — можливості зустріти Червону сову, яка продемонструє 
«сакральний світ, непідвласний нікому». Куратори діють за схе-
мою: пошук учасників (через друзів, залучених до випробування 
дітей або навмання у мережі) — з’ясування адреси потенційно-
го гравця (надіслання посилання, при переході на яке вибиває 
помилку) — виконання завдання (розповідь про однокласників 
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та рідних) — залучення до групи смерті. У разі відмови дити-
ною виконувати будь-яке завдання, її шантажують, залякують, 
вимагають інтимні фото тощо. Станом на листопад 2018 року 
діють сім груп «Сови», які періодично блокують, але вони знову 
відновлюють свою діяльність («вилітають на полювання») та 
набирають оберти завдяки російським блогерам. 

Влітку 2018 року в месенджері WhatsApp та Telegram з’явила- 
ся нова інтерактивна комп’ютерна гра Момо (англ. Momo), що 
до свого деструктивного контенту залучає переважно підлітків 
віком 12–17 років. Зміст простий: користувач надсилає повідо-
млення на ім’я Момо (виключно о 3 годині ночі!). У відповідь 
співрозмовник-інкогніто під трагічні звуки (шепіт, плач) кош-
марного зображення жінки на пташиних лапах, викрадає персо-
нальні дані зі смартфону користувача, завдяки чому спрямовує 
його до соціально небезпечних та насильницьких дій, а згодом 
шантажем закликає до самогубства. За даними ЗМІ уперше образ 
Момо з’явився в одній із груп Facebook 30 червня 2018 року, що 
зафіксовано поліцією Мексики як небезпеку нової комп’ютерної 
гри, розповсюдження якої світом сприяло великій кількості су-
їцидальних подій.

Зазначимо, що подолання маніпулятивного потенціалу ігро-
манії (ігрова залежність), що офіційно визнана Всесвітньою ор-
ганізацією охорони здоров’я хворобою XXI століття та є сучас-
ним засобом руйнації суспільства, лежить у площині проектів, 
спрямованих на формування Національної системи українського 
рейтингу комп’ютерних відеоігор з врахуванням окремих про-
позицій міжнародних рейтингових систем відеоігор (ESRB, PЕGІ, 
CERO), підготовку за участю науковців та громадських організа-
цій Положення про Реєстр комп’ютерних ігор в Україні (зокрема, 
ігор, зміст яких не відповідає вимогам ст.ст. 300, 301 Криміналь-
ного кодексу України та Закону України «Про захист суспільної 
моралі»); надання кваліфікованих порад батькам, вчителям, гро-
мадянам України щодо врахування прийнятності перегляду ме-
дійних продуктів дітьми тощо. Убезпечити дитину від ігроманії 
лише за ігнорування факту існування Інтернету, комп’ютерних 
ігор, телебачення тощо або через заборону на перегляд/участь 
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неможливо. Альтернативою ігроманії є діалог/полілог у реаль-
ному просторі. Зважаючи, що майбутнє сучасного у минулому, 
дорослі відповідальні за збереження в культурному просторі мо-
лодої людини традиційних загальнокультурних модусів її розви-
тку — співчуття до Іншого (на противагу руйнації відчуття болі 
Іншого засобами комп’ютерних ігор), спілкування як такого (з 
дорослими, однолітками, літераторами через героїв книг тощо 
задля наділення дитини впевненістю, що людський розум є і за-
лишиться повносилим — конкурентоспроможним до штучного 
інтелекту, завдяки відкритості/здатності людини до самокрити-
ки, самоорганізації, саморозвитку, самоінтерпретації) тощо.

Передчуття багаторівневих онтологічних, інформаційних, 
технологічних, організаційних тощо можливостей саморозгор-
тання світоглядної системи планетарної спільноти за зняття 
домінування людської активності (антропоцентризм) у надін-
телектуальній, трансгуманітарній активності (роботизація, 
андроїдизація, інтернетизація тощо), є передчуттям ситуації 
соціокультурної сингулярності — гіпотетичного уможливлення 
неможливого, розширення горизонту передбачуваності синер-
гетично мислячою особистістю. Дефініційований математика-
ми та астрофізиками термін сингулярність (Джон фон Нейман, 
Вернор Віндж, Реймонд Курцвейл), прийнятний для опису кос-
мічних чорних дір або для моменту Великого вибуху в окремих 
теоріях початку Всесвіту, що окреслює точку з нескінченно ве-
ликою щільністю і температурою і нескінченно малим об’ємом, 
точку, за якою екстраполяція починає давати безглузді резуль-
тати та набуває значення гіпотетичного моменту в майбутньо-
му, коли технологічний розвиток стане настільки стрімким, що 
графік технічного прогресу зробиться практично вертикаль-
ним (В. Віндж), тобто, технологічна сингулярність характеризує 
передбачувану точку в майбутньому, коли еволюція людського 
розуму як результат розвитку нано-, біотехнології та штучного 
інтелекту прискориться такою мірою, що подальші зміни при-
зведуть до виникнення розуму з набагато більш високим рів-
нем швидкодії і новою якістю мислення. 

Американський математик і письменник-фантаст Вернор 
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Виндж (автор терміну «сингулярність», 1993 р.) висловив думку 
щодо моменту створення людиною машини, що буде розумніша 
за первинного конструктора — людини, — і з якого історія на-
буде непередбачуваності, оскільки, неможливо спрогнозувати 
поведінку/діяльність інтелекту, що перевершує людський. За 
оцінкою Винджа цей позитивний зворотний зв’язок станеться в 
першій третині XXI століття (2005–2030 р.), і може виявити таку 
глибину, що впродовж дуже короткого інтервалу часу (місяці, 
дні або навіть лише години) світ трансформується більше, ніж 
може уявити сучасник і несподівано виявиться населеним над-
розумними істотами [2]. Це час життя, творіння і саморозвитку 
Планетарної особистості Постлюдського світу, про структуру/
зміст/здійснення якого сьогодні людина навіть не здогадуєть-
ся, не відчуває його можливу чужинність, не передбачає рівень 
втрати планетарною спільнотою контролю над створеним со-
ціальним світом, що перейде у невідому фазу буття — момент 
соціальної сингулярності. Неможливо навіть впевнено опирати-
ся на відомі сьогодні фундаментальні закони природи, оскільки 
припускається існування законів, відкриття яких пролонгуєть-
ся у майбутнє (теорія квантової гравітації тощо), або збагнення 
невідомих ефектів реалізації відомих законів (теорії подорожі 
в часі: циліндр Тіплер, пончиковий вакуум, екзотична матерія, 
просторова червоточина тощо), що сприятимуть новим можли-
востям людини.

Шанс відбутися якісному стрибку як результату накопичен-
ня світовою спільнотою наукового знання та безперервної ін-
тенсифікації наукової творчості (за Вернадським В. І.) розглядає 
і гуманітарне знання. Темою технологічної сингулярності нади-
хаються письменники жанру «кіберпанк» (Cyberpunk — напрям 
фантастики, що виник у 1980-х роках), в чиїх творах події час-
то відбуваються у віртуальному просторі без чіткого розумін-
ня кордонів із реальним світом і де сингулярність є перелом-
ним моментом, після якого технічний прогрес прискорюється 
і ускладнюється настільки, що стає недоступним розумінню. 
Сучасні філософи, потребуючи нового продуктивного рішення 
ряду протиріч класичної філософії, зокрема, осмислення сутно- 
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сті конкретного, одиничного буття та співвідношення одинич-
ного і множинного, абстрактного і конкретного, звертають-
ся до поняття «сингулярність» (лат. «singulus» — «одиночний, 
одиничний») для позначення одиничності, неповторності будь-
чого: істоти, події, явища, що породжує сенс і носить точковий 
(біфуркаційний) характер — точки початку і кінця, сміху і плачу, 
надії і розчарування тощо. Втім, залишаючись конкретною точ-
кою, подія неодмінно пов’язана з іншими подіями, тому точка 
одночасно є і лінією, що виражає всі варіанти модифікації цієї 
точки та її взаємозв’язків з усім світом. Культурологічне прочи-
тання поняття сингулярність розглядає феномен культури як 
адаптацію культурних явищ у просторі і часі, тобто забезпечен-
ня тяглості схеми явищ культури: поява, продукування, «згор-
тання» (перетворення на знак культури історичного знання, до-
свіду, втрата актуальності), «розгортання» знаків культури до 
особистої межі сприйняття людиною.

Ідеолог сингулярності Рей Курцвейл розглядає співдію лю-
дини й штучного інтелекту як можливість розвитку неокортек-
су («мислячий мозок») — областей кори головного мозку, що 
відповідають за сенсорну перцепцію, свідоме мислення, мову, 
здібності до мистецтв і (!) почуття гумору, завдяки чому люди 
стануть розумніші, більш талановиті, покращать якість свого 
життя. Експерт прогнозує злиття інтелектів людини і штучного 
у 2019 році, що призведе до сингулярності у 2045 році: людина 
почне мислити нелінійно і це спричинить небачений прогрес. 
Солідарну думку висловлює міліардер Марк К’юбан, який засте-
рігає щодо неконкурентноспроможності професії фінансиста, 
оскільки алгоритми краще людини уміють обробляти та аналі-
зувати будь-які дані. А майбутнє — за філософами, філологами, 
іншими професіоналами-гуманітаріями, себто спеціалістами з 
особливим сприйняттям дійсності, людьми, які здатні критич-
но оцінити дані, зібрані алгоритмами. Покладаються на гумані- 
тарне знання і емоційний інтелект філантроп Білл Гейтс, пре-
зидент Міжнародного економічного форуму Клаус Шваб. Зна-
чущість філософії для майбутнього людства підкреслює Прези-
дент Ірландії Майкл Гіґґінс. Політик, поет, письменник вважає 
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гуманітарну науку відповідальною за формулювання ідей і при-
йняття осмислених рішень, що сприяло здійсненню політики 
гуманізації освітнього простору Ірландії: введенню філософії 
до навчальних планів старших класів, в майбутньому — молод-
ших школярів. На противагу (і це вкрай небезпечно), в Україні 
скорочуються навчальні плани з гуманітарних предметів. Втім, 
зберегти та підвищити свої позиції у світовому культурному та 
нового типу економічному (knowledge-based economy — ґрун-
тується на знаннях) просторі Україна може завдяки готовності 
держави забезпечити пріоритетне інвестування у вітчизняний 
інтелектуальний потенціал у контексті гуманітарної співдіяль-
ності державних та самоорганізаційних інституцій.

Ряд експертів вважають апроксимацію сингулярності не-
достатньо науково обґрунтованою. Так, у ювілейній доповіді 
Римського клубу «Come On! Капіталізм, короткозорість, насе- 
лення та руйнування планети», присвяченій 50-річчю, спів-
президенти Андерс Війкман та Ернст Ульріх фон Вайцзеккер 
разом з 34 провідними експертами — членами Римського клу-
бу, категорично критикують капіталізм, висловлюють повне 
неприйняття фінансових спекуляцій, відмовляються від мате-
ріалізму, констатують регресивність для сучасного суспільства 
редукціоністського підходу, побудованого на аналітичному опи-
сі здійсненого виключно за використання точних цифр. І хоча 
цей підхід дозволив відбутися науково-технічному прогресу та 
досягти значного рівня добробуту, він має негативну складо- 
ву — вузькоглядне бачення, що викликало сьогоднішні про-
блеми людства. Тому члени Римського клубу — наднаціональ-
ної й надполітичної організації — пропонують обрати шлях 
повернення до інтегрального мислення або холістичного під-
ходу, тобто, до розуміння необхідності гуманітарної складової. 
Констатація приреченості старого світу до спрощеного розу-
міння людиною-споживачем глибини морально-етичної кризи 
і тенденцій до її посилення (фінансові спекуляції, некритичне 
мислення, проблеми екології тощо) стала причиною, запропо-
нованої членами Клубу, докорінної зміни парадигми розвитку 
задля запобігання наростанню соціальної ентропії планетарної 
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системи (система підсистем самостійних систем) за домінуван-
ня філософії «Нового Просвітництва» — в сенсі традицій, мора-
лі, філософських і світоглядних засад діяльності людства, коли 
розглядаються всі аспекти у взаємозв’язку — економічні, со- 
ціальні, екологічні, технологічні, гуманітарні тощо. 

Таким чином, головним питанням Доповіді стало обговорен-
ня «філософських коренів теперішнього стану світу», небезпеку 
якого мають подолати трансформації у світосприйнятті свідо-
містю людини. Автори обережно приймають «експоненціальні 
технології» та обіцянки техноутопістів, поділяючи думку екс-
пертів щодо припинення у 2020–2025 р. дії «закону Мура», (англ. 
Moore’s law) та заперечують на очікування сингулярності. Зде-
більшого, відмова обговорювати проблему неконтрольованого 
розвитку та неетичного використання технологій свідчить не-
готовність/острах сприйняти можливості складного швидкого 
світу, адже принципово змінюється спосіб його філософського 
осмислення — відбувається перехід від орієнтації на екзистен-
цію (Хайдеггер) до орієнтації на транзистенцію.

Атмосфера панування у «порожньому світі» невідомих тери-
торій та ресурсів економіки агресивної експансії, що поступо-
во набрала характеристик економіки абсурдної спекуляції, по-
ступово змінюється. Сьогоднішнє суспільство реально досягло 
такого рівня фізичних можливостей, який дозволяє зростання 
за умов «наповненого світу» (економіст, філософ Кеннет Боул-
дінг), що авторами «Нового Просвітництва» розглядається як 
ідеології балансу та обстоюється необхідність досягнення рів-
новаги у наступних контекстах, осмислення яких не позбавлено 
запитань:

1. Рівновага у взаєминах між людиною і природою — рівно-
важний розвиток, екологічна свідомість; технологічна альтер-
нативна енергетика. (Втім, розвиток останньої — не стільки 
питання технологій, скільки балансу економічних інтересів та 
морального вибору світового правлячого класу).

2. Рівновага між короткостроковою та довгостроковою пер-
спективою. (Втім, чи ймовірна апріорі рівноваги між швидким 
Передсингулярним світом, вибуховим Сингулярним світом та 
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Післясингулярним світом, який має іншу якість порівняно з по-
передніми двома світами).

3. Рівновага між швидкістю і стабільністю — зміни та про-
грес не мають бути самоцінністю. (Втім, концепція рівноваж-
ного розвитку (sustainable development) не працює в швидкому 
світі, що все більше прискорюється).

4. Рівновага між індивідуальним та колективним. (Втім, за-
значена позиція Клубу піддає переосмисленню одного з найваж-
ливіших завоювань європейського Просвітництва — особистої 
автономії, що в економіці означає встановлення державою (сус-
пільством) правил для ринку, а не навпаки).

5. Рівновага між чоловіком та жінкою — баланс поза механіч-
ним зрівнянням (за Ріаною Айслер ), «зміна типології функцій» 
в світі, де активність людини не визначається статтю, а моделі 
домінування-парнерство тісно пов’язані без можливості роз-
різнення. (Втім, Клуб не розглядає елімінацію негативного ре-
зультату колізії співдії моделей за відхилення пріоритету гете-
росексуальності, спрямованого на зменшення популяції людей 
на планеті Земля).

6. Рівновага між рівністю і справедливою винагородою — від 
держави вимагається забезпечити механізми, що гарантують со-
ціальну справедливість. (Втім, викликає сумнів обраний суб’єкт 
правозабезпечення та джерело механізмів, оскільки у світі, де 
держави орендують корпорації-монополісти, єдиним джерелом 
забезпечення рівності є самодостатні громади, що здатні конт- 
ролювати держави та корпорації. До прикладу, мережі хакерів, 
що здійснюють кібератаки на держави та корпорації, є новою 
військовою силою, що здатна протистояти/протидіяти держа-
вам і корпораціям та захистити криптовалюту, основою якої є 
світова довіра. Тобто, дискурс альтернативної економіки від-
бувається в соціальних мережах комунікації, де поширюються 
нові мотивації.

7. Рівновага між державою і релігією — Доповідь підтримує 
секулярність (світськість), але підкреслює позитивну роль ре-
лігії для етичної перспективи. (Втім, у сучасному світі релігія  
(ре — повтор, ліга — фр. ligue, от лат. ligare —зв’язувати, повтор-
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ний зв’язок) передала роль унормування суспільного життя гу-
манітарним теоретикам-мислителям). 

8. Освіта для майбутнього. (Втім, чи можливо сьогодні визна-
чити параметри грамотності нового складного світу? Вірогідно, 
це принципово неможливо, оскільки майбутнє якісно відмінне 
від наявного бачення/оцінки структури знання й пов’язано з фу-
турушоком. Можливо лише сподіватися визначити потрібні на-
прями підготовки людей до роботи з інакшим, беручи до уваги 
навіть суть сучасного навчання, що є вже не знанням, а підходи 
та компетенції. Тобто, людина майбутнього, імовірно, найбільш 
потребуватиме вміння управляти різними типами взаємин — 
дистанційних, мережевих, цифрових, віртуальних тощо).

Закономірно перед сучасною теоретичною думкою постає 
питання про Текст культури сучасної дитини у майбутньому сві-
товому суспільстві, здійснення її дорослого життя за еволюцій-
ного розвитку планетарної спільноти. Чим є планетарний пе- 
ріод і чи є це завершальною стадією буття людини? Припустимо, 
це новий якісний стрибок, перехідний період між планетарним 
і космічним буттям людини? Як відчути/дослідити поріг соці-
культурологічної сингулярності? І важливе питання для/від 
особистості (відповідальної людини) сучасного предсингуляр-
ного світу (повільного) — чим можна допомогти/не-зашкодити 
у процесі становлення сучасної дитини, що є суб’єктом швидко-
го постсингулярного світу? Світу зміни когнітеми людства, змі-
ни самих Абсолютів осьового часу, становлення конструктивно-
го розуміння та різнопланової світобудови. 

Визнані сучасним суспільством гуманітарні теорії, побу-
довані на аналізі розвитку людського світогляду (категорії 
сприйняття та оцінки) в процесі виборювання першості між іде-
алізмом та матеріалізмом вичерпали свою просвітницьку сві-
тоглядну парадигму в науковому, культурному та соціальному 
плані, позаяк світ, що сприяв їх становленню якісно змінився. 
Майбутнє Світу не за відгородженістю, а за загальнолюдською 
єдністю, соціокультурними технологіями гармонізації суспіль-
них та особистих інтересів у загальноцивілізаційному діапазоні. 
Тому, відомі економічні, політичні, соціологічні вчення не взмо-
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зі знайти вихід зі світової кризи антропоцентризму, оскільки не 
мають конструктивних механізмів бачення Єдності світу, осно-
вних принципів зв’язку духовного і матеріального. Виключно 
філософія, що створювалась як своєрідна інтелектуальна дис-
ципліна з метою оцінки/відбору нових мислеформ, мотивацій, 
естетичних орієнтацій, може послужитися людині осягнути 
перспективи й побудувати нове бачення, сформулювати нові 
ідеї, інтенсифікувати резерви людського інтелекту в моделю-
ванні соціально-економічних процесів, регулювання їх для пе-
реходу до постсингулярного розвитку задля збереження Життя 
людини в мегасвіті. 

Зміна вельми урівноваженого обміну (відносного порядку) 
інформацією в суспільстві, періодом посилення нестабільнос-
ті та непрогнозованості буття (хаотизації) окремої людини та 
людства в цілому, потребує відмови від класичного уявлення 
про причинно-наслідкові відносини процесів і подій та активно-
го розвитку «нелінійної» науки, формування уявлень про само-
організацію й діяльний розвиток. Таким чином, методологічне 
і світоглядне осмислення самоорганізації стало ознакою/сигна-
лом переходу у XXI століття — епохи, що позбулася безапеляцій-
них тверджень і взаємовиключних позицій.

«Нова»/«нелінійна» теорія, ініційована у 70-ті роки ХХ ст. фун-
даментальними працями природодослідників Г. Гакена (вперше 
означив терміном С. галузь з вивчення закономірностей само-
організації в складних відкритих фізико-хімічних системах, що 
ґрунтувалися на нелінійній методології), І. Пригожина (нерівно-
важна термодинаміка і теорія дисипативних систем/структур) 
ескортувала актуальність «кросдисциплінарних» та «трансдис-
циплінарних» досліджень, що інтенсивно розвиваються науко-
вими школами: Б. Бєлоусова і А. Жаботинського (автоколивання 
в хімічних реакціях), М. Ейгена (гіперцикли й автокаталітичні 
реакції в живій матерії), Ф. Варели — У. Матурани (теорія авто-
поезису), Е. Лоренца (детермінований хаос), Б. Мандельброта 
(фрактальна геометрія), Я. Сіная, В. Арнольда, Р. Тома, П. Зеєма-
на (нелінійна динаміка і теорія катастроф). Концепцією само-
організації зацікавилися дослідники соціально-гуманітарних 
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складних відкритих систем, зокрема: Н. Луман (самоорганізація 
в соціальних системах), Б. Вайс, Блазейо, В. Бауер (самоорганіза-
ція в економіці), В. Вільке, Г. Тойбнер (політика й право), Г. Арті-
гіані, А. Маннерман, І. Добронравова, А. Свідзинський (культура, 
філософія, історія) тощо. Синергетика максимально актуалізує 
взаємодію між науково-технічною та соціально-гуманітарною 
сферами і навіть ставить питання про конвергенцію науки і ре-
лігії (ідея «нової телеології» І. Пригожина).

Певна синонімічність понять нелінійної науки та синергети-
ки, а також нелінійної парадигми, парадигми самоорганізації та 
синергетичної наукової парадигми свідчить становлення нової 
філософської картини світу.

Синергетика як напрям пізнання особистістю, особливо ди-
тиною К-суспільства, природи, суспільства і самої себе, сенсу 
свого існування, завбачає нелінійному мисленню і синтезу до-
сягнень різних наук при конструюванні образу світобудови. 
Нелінійний розвиток за біфуркаційним сценарієм сприяє появі 
нової якості людини, суспільства як ефекту власного вибору 
одного з можливих варіантів розвитку з урахуванням взаємодії 
особи та інституцій суспільства (творення Тексту культури, Тек-
сту культури дитини К-суспільства), що змінюють напрям сус-
пільних перетворень та сутність людини. 

Осмислення динаміки процесів хаотизації та самоорганізації 
в складних і надскладних підсистемах системи Тексту культури 
(в т.ч. і Тексту культури дитини К-суспільства) за використання 
синергетичної методології стверджує продуктивність останньої 
для діалектичної перцепції й інтерпретації запитів самооргані-
зації українського суспільства як транскультурного простору та 
потреб/вимог самоорганізації особистості в цьому просторі. Ви-
знання можливості співрозвитку множинності підсистем сис-
теми Тексту культури в планетарній комунікативній площині, 
що створює плюральний інтеркультурний вимір, необхідне для 
становлення сучасної дитини — дорослої особистості майбут-
нього. 

Свідоме обрання особистістю стратегії життя в контексті ці-
лісного, нелінійного синергетичного мислення, вчені визнача-
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ють як найважливішу ціль науки і культури в історії людства. 
Затребуваність органічної єдності інтуїтивного, емоційно-
образного та словесно-логічного мислення створює умови для 
переходу від переважно констатуючої думки в науках про лю-
дину і суспільство до зіставлення реального та імовірного ходу 
подій. Зазначене потребує критичної рефлексії щодо аксіологіч-
них орієнтирів людини та суспільства за застосування методо-
логії синергетичної парадигми соціокультурного спрямування, 
що дозволить запобігти відчуженню Людини від Природи, Лю-
дини від Людини, Людини від самої себе. 

Становлення цілісного світобачення в контексті синерге-
тичної методології вимагає відповідальності носіїв гуманітар-
ного знання (науковці, митці, культуртрегери) за створення 
особистістю власної системи розуміння самої себе, Іншого, тре-
тього. Пошук людиною смислу життя через смисл Тексту куль-
тури, особливо! дитиною через Текст культури дитини, визна-
чає морально-етичні смисли діяльності Митця, який апріорі 
здійснює своє фахове призначення в смисловому полі етичних 
принципів, оскільки творення/інтерпретація Тексту художньої 
культури (Твір мистецтва) віддзеркалює/спонукає свободу 
людського духу до розгортання самоздійснення, самоінтер- 
претації. Твір мистецтва зараджує відвертій розмові людини із 
самою собою, самоартикуляції невизнаних для Іншого подій, 
вчинків, думок. Катарсична цінність Тексту мистецтва читаєть-
ся через актуалізацію сенсу кризи особистості, уможливлюючи 
пізнання причин власних вчинків/невдач. Тенденцією сучасно-
го філософського дискурсу є критичне осмислення людиною 
реалій та контекстів змін культури сучасного суспільства, що 
відбувається у поєднанні із очікуванням від Тексту мистецтва 
вільного творчого світорозуміння заради оновленого відкриття 
морально-етичних переконань, що звеличують душу (І. Кант), 
на шляху ствердження культури свободи та культури відпові-
дальності. 

Свобода, як культурний та соціальний ідеал, до якого праг-
нуть заради самоздійснення особистісних здібностей, пере-
буває у тісному взаємозв’язку із мрією, що надихає на пошуки 
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творчої інтерпретації свободи думки і дії (А. Камю). Прагнення 
людини до свободи «для» у поєднанні із мрією відображають 
евристичне бажання людини до вільної інтерпретації її ідей. За-
мислитись над сакральністю поняття «мрія» українському сус-
пільству запропонували М. Старицький, О. Пчілка, Л. Українка, 
які бачили у мрії спів-дію віри у справедливість і справжньої 
готовності до моральних звершень. Творчий потенціал мрії слу-
гує якісним змінам духовного стану людства, перемагає владу 
грошей та ідеології споживання, породжує власне майбутнє. 
Аксіологічні засади становлення мрійників як стратегічного ре-
сурсу бачення та творення майбутнього, що здатні наповнити 
простір і час моральними цінностями, лежать у площині Тексту 
мистецтва, що зобов’язує Митця до моральної відповідальності 
за окрилення мрії, запобігання перетворення мрії на банальне 
бажання добробуту, що робить майбутнє одномірним, позбав-
леним натхнення, сили для виборювання соціокультурної пози-
ції та звершень.

Своєрідним є зростання в культуротворчому процесі ролі 
культуртрегерської діяльності, безпосередньо пов’язаної не з 
продукуванням, а з трансляцією та інтерпретацією Тексту куль-
тури, що зумовлено цілями, динамікою, складністю культурно-
інформаційних потоків у суспільстві. Інтерпретація як процес 
взаємодії людської свідомості (реципієнта, митця) з Текстом 
художньої культури (результатом творчої діяльності митця) 
актуалізує етичну проблему — взаємозалежність свободи і са-
мовідповідальності людини. Більше того, реципієнт як автор ін-
терпретації знаходить новий смисл (нову інтерпретацію), нове 
світовідчуття, «розгортаючи» текст в координатах переконань 
власного життєвого досвіду, що свідчить про постійну верифі-
кацію різних смислів та про життя Тексту культури (для дано-
го дослідження — Тексту культури дитини) у часі. Творення/
інтерпретація Тексту художньої культури, що формує розумін-
ня почуттів Іншого, бажання почути Іншого має неминуще со-
ціальне значення у здійсненні Митцем ціннісно-орієнтованого 
надзавдання — формування етичного досвіду дитини.

Реалізація етичної домінанти ХХІ ст., що своїм імперативом 
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має формування у кожної людини глобальної етики та спільної 
дієвої монологічної та діалогічної відповідальності, покладаєть-
ся на культуртрегерську діяльність, відповідність якої очікуван-
ням суспільства залежить від фахової підготовки культуртреге-
ра (суб’єкта соціокультурної діяльності з відбору, інтерпретації 
та трансляції культури). Вимога щодо найвищого рівня єдності 
професійної й особистісної моралі в діяльності самого культур-
трегера обґрунтована завданням послужитися сучасній людині 
різного віку зробити свій вибір у моральному просторі. Питання 
взаємопов’язаності етичного вибору й практичних дій завжди є 
відкритим для кожної особистості в кожному конкретному ви-
падку та ключовим у здійсненні самого себе. 

Саме вміння спів-відчути партнера/опонента дозволяє здій-
снити подвійне завдання: відчути образ світу Іншого (створено-
го інтелектуально, інтуїтивно, почуттєво) і одночасно зберегти 
самостійність в оцінці даного образу. Критична рефлексія та 
оцінка свого та іншого образів світу наповнює етичним змістом 
якісні зміни — перегляд власних поглядів, а врешті — зміни сис-
теми, як такої, появі нових концепцій та напрямів розвитку.
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Мені здається, 
що в певному сенсі ми створили нову людину.

Ми створили тип дитини, 
яка від впливом на неї ЗМІ вже 

до дванадцяти років
втрачена для своїх батьків.

(Девід Боуи, Melody Maker (Лондон) 22 січня 1972) 

Актуальність дослідження пов’язана із загальною кризою 
 суспільства, в якому більшість «не знає, за якими зірка-

ми жити» (X. Ортега-і-Гассет) і це «незнання» передається но-
вим поколінням. Особливо вразливим в цих умовах є — духов- 
не життя дітей, тобто життя тієї частини суспільства, за яким 
майбутнє. Не менш актуальними є проблеми, пов’язані із зумов-
леними факторами, які виступають у контексті «минуле — су-
часне» або «сучасне — майбутнє». Ці класичні проблеми філо-
софської онтології і філософії культури розроблялися в працях 
Г. Гегеля, Ф. Ніцше, А. Бергсона, М. Хайдегтера, П. Флоренського, 
Г. Сковороди та інших. Сьогодні вони набувають абсолютно но-
вого значення, особливо коли йдеться про соціальний статус 
дитини, соціальну функцію дитинства в системі суспільства. 
Актуальність дослідження таким чином полягає у пошуку умов, 

2.2. КУЛЬТУРНИй ДИТЯЧИй феНоМеН 
гРоМАДЯНИНА-СПожИВАЧА У ДИТЯЧИх 

МеДІА-РеСУРСАх  
(НА ПРИКЛАДІ АМеРИКАНСЬКоЇ ДИТЯЧоЇ  

ТеЛеВІЗІйНоЇ МеРежІ NICkElOdEON)

ТЕТянА ГАªВСькА, нАТАЛIя ЗАГОСкIнА
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які будуть сприяти розвитку дитини. Ці умови не тільки можуть 
бути вирішені в контексті медіа простору, а й в більшості випад-
ків сьогодні вирішуються завдяки саме медіа простору. 

Змінюються засоби спілкування, трудової й творчої діяльно- 
сті, торгівлі тощо. Сучасна глобалізаційна економіка приватизу-
вала «сімейні цінності», створюючи нові багатства, які надають 
умовну і виборчу впевненість у завтрашньому дні. Сучасні бать-
ки відчувають страх і для цього є вагомі причини. Виховання ді-
тей стає все більш суворим випробуванням для батьків. Життя 
випробовує їх на відповідність жорстким стандартам успіху і не-
минучості покарання за невдачу, яка лягає тягарем як на бать-
ків, так і на суспільство. Батьки прикладають не мало зусиль, 
щоб відповідати сучасним стандартам виховання: загартованих, 
здорових, комп’ютерно грамотних, «емоційно розумних» і при-
стосованих до життя дітей. Отже, батьки у пошуках допомоги 
звертаються за порадою до мас-медіа, який пропонує спожив-
чий ринок. Журнали і телепередачі розширюючи прагнучим 
ясності батькам список для їх нових страхів проголошують чер-
гову «загрозу для дітей»: радіація від телевізора, мобільні теле-
фони, інтернет, дитяча жорстокість серед однолітків тощо.

У нашому дослідженні увага зосереджена переважно на 
Сполучених Штатах. Тому, що з часу Другої світової війни Спо-
лученим Штатам належить провідна роль у формуванні медіа-
ресурсів. Таким чином, спостерігається тенденція до того, що 
сильні сторони і недоліки спочатку виявляються у Сполучених 
Штатах, а вже потім поширюються по всьому світові. Мета стат- 
ті — проаналізувати культурний дитячий феномен громадя- 
нина-споживача у дитячих медіа-ресурсах (на прикладі амери-
канської дитячої телевізійної мережі Nickelodeon).

Принципово важливим для даного дослідження є аналіз сус-
пільства споживання і місця в ньому Речі і Людини, представле-
ний в працях таких авторів, як Ж. Бодрійяр («Суспільство спожи-
вання», «Система речей», «Спокуса» і т.д.), Р. Барт («Міфології», 
«Система моди»), Гі Дебор («Суспільство спектаклю»), Е. Фромм 
(«Мати чи бути?»). Осмислені в даних дослідженнях питання, 
по-новому поєднують побутовий зріз життя людини з категорі-
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ями символу і міфу, стали основоположними для розуміння на-
повнення рекламних образів ціннісними смислами.

Важливу роль у формуванні концепції дослідження для роз-
криття суті таких питань, як особливостей впливу рекламних 
текстів, трансляції рекламних смислів за допомогою товарних 
міфів, технології їх створення, мовні форми втілення і транслю-
вання відіграли дослідження, присвячені рекламній проблема-
тиці. Найбільш значущими в цьому проблемному блоці стали 
роботи І. Вікентьєва, А. Крилової, Ф. Овруцького, А. Пономарьо-
вої, Е. Сальникової, В. Ученової, С. Юдіна, а також М. Кастельса, 
Ф. Котлера, У. Уеллса, Д. Огілві, Р. Росситера, Д. Рашкоффа, Д. Бра-
йант, С. Томпсон. Аналіз специфіки, значення медіа-ресурсів та їх 
впливу на суспільство досить широко представлений в роботах 
українських дослідників Ю. Богуцького, В. Демещенко, Н. Жуко-
вої, Н. Корабльової, В. Судакової, Г. Чміль.

У філософсько-культурологічному дослідженні вчених Г. Чміль 
та Н. Корабльової зауважується, що «сучасна дійсність в своїй 
підставі як буття сущого перетворилась на потік інформації, го-
ловним носієм якої є електронні, цифрові медіа, які і формують 
медіа-реальність або медіа-індустрію, медіа-культуру» [25, 59].

Одним із найважливіших досягнень технологічної науки, осо-
бливо кінця ХХ — початку ХХІ століття, як зазначає Н. Жукова, 
є доступність інформації завдяки медіа [8, 72]. Погоджуючись із 
дослідницею, що «... медіатекст є постійним джерелом впливу, 
що формує знання про світ та роль у ньому людини. Так, зокрема, 
сучасні діти раніше дізнаються про світ дорослих, який, завдяки 
медіа, вже не є для них таємницею. Та й для дорослих мас-медіа 
є важливим джерелом національної та культурної соціалізації. 
Отже, медіа створюють аналог дійсності, що сприймається біль-
шістю (середньостатистичною людиною) як реально існуюча, а 
відтак, як така, що виконує функцію «канону поведінки» [8, 77]. 

Дослідження В. Судакової показують, що в цілому проблема-
тика медійності за допомогою сучасних електронних техноло-
гій формує публічну сферу, простір публічності, який набуває 
якостей одночасно виробника, споживача, замовника інформа-
ційного продукту [20, 17]. 
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Дійсно, як стверджує В. Демещенко, завдяки інтерактивності 
мережі Інтернет змінилася форма комунікації між суб’єктами, а 
саме: поступово зникають «посередники» такого спілкування, 
які одночасно і є «виробниками» інформаційного продукту, по-
ступаючись місцем його «споживачам-реципієнтам», які можуть 
долучитися до регулювання потоків інформації, більше того, та-
кий вид комунікації набуває творчого характеру, з’явилося на-
віть таке поняття, як «суспільна журналістика» [6, 126]. 

Що стосується наукових та публіцистичних робіт у межах 
теми «телебачення для дітей», то основний масив спеціальних 
праць з вивчення припадає на радянський період, коли вироб-
ництво телепрограм, призначених для дітей, мало системний 
характер [14; 17; 19; 26]. 

Після 1991 року держава все більше йшла з соціальної та 
культурної сфер життя суспільства. На зміну радянським цін-
ностям прийшли ринкові, і задавати тон на телебаченні, в тому 
числі і на дитячому, стала комерційна ефективність і політич-
на доцільність. Діяльність державних органів, які в радянську 
епоху здійснювали освітньо-виховну політику, суперечила імпе-
ративам реального життя суспільства. Соціальний контроль за 
життєдіяльністю дітей, їх моральним розвитком і поведінкою 
був значною мірою послаблений. Дитяче телебачення, що існу-
вало як структурний підрозділ освітньо-виховної системи, було 
відправлено у вільне плавання [17].

Детальний аналіз дитячого телебачення був зроблений у фун- 
даментальній праці І. Пенчук «Телебачення для дітей в Україні: 
інформаційно-емоційний і змістовно-тематичний потенціал» 
[14]. У дисертаційному дослідженні І. Пенчук послідовно, всебіч-
но виклала передумови появи, історію становлення та розвитку 
телебачення для дітей в Україні, починаючи від виходу в ефір 
перших експериментальних передач у 1939 р. і до 2011 р. Автор-
ка проаналізувала міжнародний досвід у створенні телевізійної 
продукції таких країн, як Австралія, Великобританія, Індія, Ні-
меччина, Франція, США, Японія, країни Африки та Латинської 
Америки).

Таким чином, зазначений міждисциплінарний характер про-
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блеми визначив увагу до тих чи інших її аспектів в рамках різ-
них галузей гуманітарного знання. Проте зрозуміло, що заявле-
ний нами ракурс розгляду так само, як і поставлена проблема, 
представлені в літературі лише різними аспектами в окремих 
роботах, що актуалізує завдання інтеграції досліджень вітчиз-
няних і зарубіжних авторів при розробці власних підходів до ви-
вчення такого складного феномена, яким постає дитина. Також, 
на жаль, сучасні вітчизняні дослідження з проблематики дитя-
чого феномену громадян-споживачів у дитячих медіа-ресурсах 
порівняно із зарубіжними є недостатніми.

Створення національного медійного всесвіту у США
З кінця Другої світової війни призначення медіа полягало 

у тому, щоб викликати в аудиторії жагу до споживацтва нових 
продуктів. До початку 50-х рр. світ по той бік телеекрану став 
фантастичною виставкою автомобілів, побутових електропри-
ладів, життєвих стилів та соціальних поглядів, що розпалюють 
«святкове» багаття конс’юмерізму. Створення всесвітнього на-
ціонального медіа було ще більш успішним, ніж очікувалось при 
задумі виробниками ринку. І вже на початок 60-х років медіа 
ознаменувався народженням світу, який створив свої закони і 
живе за ними. Діти зростали, витрачаючи більше часу в медіа-
світі, ніж у реальному світі. Медіа-сфера стає новим середови-
щем, в якому вся увага суспільства спрямовується на це нове се-
редовище, надаючи йому величезної внутрішньої цінності.

Американський медіавед Д. Рашкофф констатує, що: «Ме-
діа сфера стала поводитися як живий організм — система не 
менш складна, масштабна і самодостатня, ніж сама природа. Як і 
будь-який біологічний об’єкт, вона прагнула рости. Харчуючись 
доларами тих, кому все ще здавалося, ніби вони будують зам- 
кнуту споживчу культуру, медіа розширилися в ту приголом-
шливу всесвітню павутину, якою ми насолоджуємося сьогодні. 
Мережеві та незалежні медіа породили супутникові об’єднання, 
кабельне телебачення, телефонний маркетинг, комп’ютерні ме-
режі, відеоплеєри і домашні «торгові клуби», наші медіа-мережі 
могли досягти і торкнутися кожного [16, 16].
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У 1970 р., у роз’єднаній в усіх сенсах культурі телебачення 
замінило дітям батьків, які залишалися вдома на самоті, а ра-
діо — компаньйонів самотнім і розлученим. Ринкові виробни-
ки усвідомили — скільки людей втягнуто у взаємодію із медіа. 
Настала ера реклами безпосередньо медіа, як найважливішого 
товару. Найновішими і кращими товарами стають транслятори 
взаємодії — телевізори та інші медійні товари. Телевізійні ре-
кламні ролики немедійних товарів — таких, як автомобілі та де-
зодоранти — могли конкурувати один з одним тільки шляхом 
включення у відеоряд телевізорів-усередині-інших-телевізорів. 
Основний акцент засобів масової інформації перемістився без-
посередньо у медіа простір. Це призвело до того, що в певний 
момент рівновага влади в медіа була порушена назавжди.

Глобальна індустрія розваг
Провісником брендового споживацтва стала глобальна ін-

дустрія розваг у всьому різноманітті своїх продуктів: фільми, 
музика, шоу, «мильні» опери, відеоігри, масові багатокористу-
вацькі мережеві ігри, газети, журнали, книговидання і вся су-
путня їм атрибутика, що просувається модою стилю, — від одя-
гу до дизайнерських споживчих товарів. Глобальна інтеграція 
вертикальної промисловості полегшує доставку брендів через 
безліч каналів, що підтримують один одного. Крім того, еволю-
ція новин в інформаційно-розважальні програми розширили 
сферу споживацтва, включаючи соціальну та політичну сферу, 
змішуючи світові події та місцеву політику з театралізованими 
звітами про погоду і демонстрацією споживчих товарів і послуг. 
Наприклад, індустріальний комплекс Голлівуду можна визначи-
ти як джерело значної частини цього глобального культурного 
виробництва та дистрибуції [39; 53]. Так історично склалося, що 
домінування бізнесу призвело до появи ідеологічно зарядженої 
тези про культурний імперіалізм, який, як правило, пов’язаний 
з одностороннім домінуванням американської культури над усі-
ма іншими світовими культурами [33]. Насправді культури стій-
кі і розвиваються самостійно. Але існує дещо ще більш важливе 
для теорії і практики: глобальна культура — це не американська 
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культура, незважаючи на непропорційно велику частку амери-
канського бізнесу в індустріях культури. Це означає, що пласт 
глобальної культури, який сформувався навколо споживацтва 
та брендингу, споживає культурні продукти самого різного по-
ходження та доставляє їх в індивідуалізовані блоки, щоб макси-
мально збільшити свою комунікативну потужність на кожному 
з цільових ринків [47, 39–59; 52, 359–383].

У результаті світова індустрія розваг, яка підтримує і сама 
по собі підтримується через рекламу, є основним каналом для 
створення споживчої брендової культури. Розважальна інду-
стрія Сполучених Штатів, про що свідчить індустрія Голлівуду, 
є головним гравцем у цій галузі, але не єдиним. Глобальна ін-
дустрія розваг поширює не тільки американську культуру, але 
будь-який культурний продукт, який добре продається як на 
глобальному рівні, так і в його кастомізованій («за попитом»), 
культурно-специфічній формі.

Виробники ринку стали заручниками інтересів медіа. Як і 
будь-який живий організм, медіа прагнули до комунікації із сво-
їм природнім середовищем — усіма тими людьми, для яких вони 
стали супутниками, батьками або друзями. Перший контакт між 
медіа та своїми творцями відбувся у 1970-х роках компанією 
«Одисея». Вона випустила першу ігрову телеприставку під на-
звою «Понг». Доктор Тімоті Лірі (культова фігура 60-х і 70-х ро-
ків, названий шанувальниками «психоделічним гуру», психолог 
(доктор наук), письменник, актор. Він прославився своїми ра-
дикальними теоріями в області психології та експериментами з 
ЛСД, спрямованими на зміну свідомості. Вважався експертом по 
впливу нових технологій на людську свідомість), привітав ви-
нахід «Понга» як важливий поворотний пункт у розвитку сучас-
ної культури, зокрема революції відеоігор. Гра «Понг» — була 
першою дитячою грою, яка дозволяла переміщувати об’єкти на 
екрані телевізора (іл. 1, 2). Движок «Понг» — це майже справ-
жній курсор, так що персональний комп’ютер можна сміливо 
вважати прямим спадкоємцем цієї гри. Виникнення феномена 
«Nintendo» було не менш важливою подією, ніж винахід друкар-
ського верстата Гутенберга. Це було нове покоління дітей — 
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медіа-дітей, які виросли із новим пізнанням світу: знаючи, що 
завжди можна вплинути на те, що відбувається на екрані. У той 
час, коли батьки, без перерви знаходяться на другому поверсі у 
вітальні і пасивно дивляться новини або «прайм-таймові» про-
грами (точно так само, як в дитинстві вони пасивно дивилися 
диснеївські мультики), а поверхом нижче, в дитячій кімнаті, 
їхні діти активно змінюють «картинку» на екрані. «Чим вони 
там займаються?» — «Вони зосередились на своєму довбаному 
«Нінтендо»! Замість того, щоб сидіти тут і дивитися освітні те-
лепрограми!». Та не може бути ніяких «освітніх телепрограм»! 
Це сущий оксюморон. Здатність змінювати «картинку» на екра-
ні — ось справжня могутність!» [16, 17].

Адаптуючись до вимог ринку дитячих товарів, творці спо-
живчої культури, не підозрюючи, наділили могутністю ті самі 
маси, якими намагалися маніпулювати. Творці ринку були заці-
кавлені у продажу своїх товарів і прийняли філософію — «Дамо 
дітям те, чого вони бажають». Створивши ринок дитячих това-
рів, вони створили «нову» дитячу культуру, яка мала свої специ-
фічні потреби та запити. Вони створили те, що зараз називаєть-
ся «Поколінням Ікс» — перше покоління американців, повністю 
втягнутих у симбіотичні взаємини з медіа.

Народжені після 1960-го року іксери, представники «Поко-
ління Ікс», були названі так на честь роману Дуга Коупленда 

Іл. 1. Гральний автомат Іл. 2. Гра «Понг»



ТЕТянА ГАªВСькА, нАТАЛIя ЗАГОСкIнА 

243  ■

«Покоління Ікс» (в свою чергу, названого так на честь групи Біл-
лі Айдола) — книги про дітей, чиї життя склалися не зовсім так, 
як їм обіцяли «Зграя Бренді» або навіть «Сімейство Партрідж». 
Вони змушені були виробити нову позицію по відношенню до 
медійних репрезентацій навколишнього світу. 

Їх називали різними образливими епітетами — «тупі», «апа-
тичні», «поверхові», «жадібні», «сердиті». Найбільш важливи-
ми якостями дітей іксерів, відносно медіа, було почуття іронії 
та неповаги. Завдяки їхній здатності змінювати «картинку» на 
екрані, у них конкретизувалася неповага до «святинь» ідеології 
поп-культури. Вони навчилися з ігровою легкістю отримувати, 
засвоювати та маніпулювати медіа. Їхнє ставлення до медіа ак-
тивне за своєю природою.

Ставлення батьків до «Нінтендо» зневажливе за її беззмістов-
ність та безглуздість. Але завдяки цій грі у іксерів з’являється 
шанс використовувати потенціал реальної, але опосередкованої 
медіа інтерактивності, яка буде доступна їм, коли вони стануть 
тинейджерами і досягнуть технологічної зрілості. «Нінтендо» 
навчив їх віртуозно користуватися медійним обладнанням, яке 
стане в нагоді при участі у комп’ютерних конференціях та ви-
готовленні відео, що дозволить їм взаємодіяти з іншими людь-
ми. Комп’ютерні мережі і комп’ютерні конференції замінили 
«суспільні вітальні» і шкільні дискотеки для багатьох молодих 
американців, які бажають спілкуватися там, де за ними не бу-
дуть спостерігати їхні батьки. І навіть сімейні пікніки здають-
ся неповноцінними без відеокамери і можливості зняти сюжет 
для «Самих смішних американських домашніх відео». Поява ін-
терактивної технології збільшує здатність вступати в контакт  
з медіа.

На споживчому ринку з’являються нові комп’ютерні ігри, 
що закладають паростки споживацтва у житті дітей (іл. 3, 4). 
За свідченнями американських дослідників, у кінці 1990-х ро-
ків кількість грошей, які витрачаються американськими дітьми 
дванадцяти років і молодше або дорослими під їх впливом, стало 
стрімко зростати [5, 96]. Так, наприклад, американська компанія 
Мілтон Бредлі (Milton Bradley Company заснована в Спрінгфілді, 
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Массачусетс, у 1860 році), виробник настільних ігор, випустила 
дитячу гру під назвою «Електронна торгова лихоманка». Сенс гри 
полягав у тому, щоб вставити свої «ігрові кредитні карточки» в 
пластиковий банкомат та зняти із нього іграшкові гроші, які на-
лежить витратити в торговому центрі. Кінцева мета цієї гри — 
це накупити найбільшу кількість речей і першим повернутися 
на автомобільну стоянку. Потім з’явиться багато ігор, які будуть 
навчати дітей, як витрачати гроші, і набагато менше, як їх за- 
робляти.

Маркетологи у боротьбі з батьками  
за дитину — споживача

У більшості капіталістичних країн в 1960–1980 рр. масова 
структура середнього класу охопила значну частину суспіль-
ства. Це люди, орієнтовані на масове споживання і на поступове 
збільшення якості життя. До кінця 1990-х рр. вони були впевне-
ні, що їхні діти будуть жити краще, ніж вони самі.

Синдром споживацтва стає епідемією, яка уражає людей з ди-

Іл. 3. Настільна гра
«H. R. Pufnstuf»

Іл. 4. Настільна гра
«Word and Sentence 
Builder»
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тинства. Створення американської «медіа-машини» заохочува-
ли особи, зацікавлені в маркетингу своїх товарів і прищепленні 
новому поколінню споживчого складу мислення. 

Дитячий маркетинг став найперспективнішою тенденцією у 
світі реклами. Діти у віці до семи років, особливо вразливі для 
реклами, в цьому віці вони не здатні відрізняти жадібність при-
бутку від доброго наміру. Дослідження, які були проведені у 
1970-ті роки в США, встановили, що на питання, кому діти пові-
рять більше: батькам, які щось стверджують, чи телевізійному 
герою (навіть мультиплікаційному, такому, як Тигр Тоні — та-
лісман бренда Frosted Flakes), який стверджує зворотнє — біль-
шість опитаних маленьких дітей сказали, що більше повірять 
телевізійному героєві [5, 96].

У боротьбі за споживача корпорації шукають шляхи при-
вабливості і знаходять їх. Вони наймають фахівців у різних га-
лузях для аналізу ринку попиту серед дітей. Проводячи такі 
опитування, корпорації прийшли до висновку, що є потреба у 
розширенні вікової категорії і йти до наймолодших споживачів, 
бо: «якщо ви чекаєте, поки дітям виповниться вісімнадцять ро-
ків, щоб продати їм свій товар, ви, швидше за все, не зможете 
зробити їх споживачами вашої продукції». А для цього збільшу-
ється реклама дитячих товарів. Кількість грошей, витрачених в 
Америці на рекламу дитячих товарів з 1980 по 1997 рік, зросла з 
100 мільйонів до 1,5 мільярда доларів на рік [5, 96].

У середині XX століття в американській психології (Лун Чес-
кин, Девід Огілві, Ернест Дихтер, П’єр Мартіно) активно роз- 
робляються теорії застосування масового психоаналізу в рекла- 
мі. Психоаналітики припустили, що «головне завдання рекламо- 
давців полягає в пошуках споживачів, готових прийняти нову 
інформацію. Це завдання є не що інше, як пошук мотивів і ба-
жань споживачів, з тим, щоб відгукуватися на них і задовольня-
ти їх повністю або частково, попутно формуючи нові потреби і 
нові бажання» [11]. Мотиви — це усвідомлені потреби, верба-
лізовані, досить аргументовані і зрозумілі. Мотиви живляться 
бажаннями і неусвідомленими потребами, які часто виступають 
у вигляді не зрозумілих прагнень.
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Такі фахівці називали себе «аналітиками мотивів», або «до-
слідниками мотивів». Лун Ческін, один з найвидатніших діячів у 
цій галузі, визначив свою дослідницьку діяльність в такий спо-
сіб: «Аналіз мотивів належить до типу досліджень, які ставлять 
за мету дізнатися, що спонукає людей робити той чи інший ви-
бір. У цих дослідженнях використовуються засоби, призначені 
збагнути сферу несвідомого чи підсвідомого, оскільки переваги 
зазвичай визначаються чинниками несвідомими. Фактично по-
купець діє емоційно і примусово, реагуючи на образи і прагнен-
ня, пов’язані в підсвідомості з продуктом» [18].

Для знаходження і визначення мотивів і бажань споживачів 
користуються різноманітними методами. Перш за все — це кла-
сичні методи спостереження, бесіди, опитування, анкетування і 
інтерв’ювання. Крім цих, переважно вербальних засобів досить 
широко використовуються методи психофізіологічного харак-
теру, здатні фіксувати реакції людини при розгляданні товару 
або сприйнятті інформації про нього. Це можуть бути методи 
фіксації частоти моргання, розширення зіниць, пильності погля-
ду, шкірно-гальванічної реакції, потовиділення. Методи такого 
типу носять прихований характер — типу прихованої камери. 
Наприклад, у ручки магазинного візка можуть бути вмонтовані 
датчики для фіксації потовиділення долонь, що стискають руч-
ки в момент експозиції найбільш привабливого товару.

Маркетологи ефективно використовують дітей у тиску на 
батьків, змушуючи їх робити дорогі покупки, починаючи від 
розкішних автомобілів, курортів і навіть до заміських будинків. 
Навіть готельні комплекси стали використовувати дітей у ре-
кламних цілях: розсилаючи рекламні брошури готелів, в яких 
вони зупинялись з батьками. Мета таких заходів у тому, щоб 
діти набридали батькам, благаючи їх повернутися туди.

Цікавим і навіть знаковим став захід, проведений у 1996 р. 
в Діснейленді — конференція з маркетингу під назвою «Дитя-
ча сила». На заході виступив комерційний директор «Макдо-
налдса» з основною доповіддю — «Послаблення батьківських 
заборон», таким чином визначивши основну ідею конференції. 
На конференції маркетологи відкрито визнали батьків, як пере-
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шкоду у реалізації своїх амбіцій. Тому необхідно нейтралізувати 
спроби батьків захистити своїх дітей від комерційного тиску. 
Для цього потрібно, висловлюючись термінами, якими корис-
туються маркетологи — «взяти дітей в полон, привласнити їх 
і затаврувати». Кожен наступний виступаючий розвивав зазна-
чену стратегію: зображати батьків несучасними і дурнями, яким 
не вистачає розуму, щоб зрозуміти, що їх дітям потрібні товари, 
пропоновані рекламодавцями. Цей спосіб нейтралізував бать-
ківський вплив, звільнивши шлях до душі й тіла дітей. 

Учасники конференції «Дитячої сили» уточнюючи ідею про 
те, як маркетологи використовують дітей для розробки ефек-
тивних рекламних кампаній, запропонували і стратегію реалі-
зації цієї ідеї. Для цього дітям пропонують фотографувати себе 
і своїх друзів. Це надало можливість по фотографіях вивчати ді-
тей: їх поведінку, одяг, інтереси тощо. Таким чином, перебуваючи 
вдома, в школі, в магазині, на будь-яких заходах діти перебува-
ють під наглядом не батьків, а тих, хто їх навчить, як витрачати 
гроші. Для ефективного аналізу споживчого ринку дітей марке-
тологи сформували фокус-групи, в яких робилися опитування 
з різних напрямків, серед яких були питання про кращий одяг, 
або кращу рекламу. Дітьми вибиралася «найкрутіша» реклама.

«Найкрутіші» приклади реклами часто несуть в собі ідею, 
проголошену одним із виступаючих на конференції «Дитяча 
сила» Полом Курнітом — відомим консультантом з маркетингу: 
«Антигромадська поведінка в гонитві за якимось товаром — це 
добре». З’являється теза, що кращий спосіб рекламодавців у до-
сягненні контакту з дітьми — це спровокувати їх на грубу, а то 
й агресивну поведінку і бунт проти сімейної дисципліни [5, 99].  
І в цій тезі криється загроза: груба, агресивна поведінка стає для 
дітей нормою у наслідуванні рекламним зразкам. Тому постає 
питання — якого рівня повинна досягти їх агресія, щоб вони на-
справді відчули себе справжніми громадянами?

Отже, ситуація складається так, що основний обсяг призна-
ченої інформації для дітей йде не від сім’ї, школи, церкви, а від 
тих, чиєю метою є продаж. Середньостатистична дванадцяти-
річна дитина в Сполучених Штатах постійно знаходиться під 
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впливом комерційних рекламних повідомлень. І тільки близько 
півтори години в тиждень вона проводить час спілкуючись зі 
своїми батьками [5, 97].

Шукаючи способи використання нового електронного засо-
бу масової інформації для продажу своїх товарів виникає ідея 
створення дитячих телевізійних програм. Наприклад, перші те-
левізійні мультфільми були створені спеціально заради рекла-
ми солодких пластівців. Реклама, спрямована на дітей, не нове 
явище. Ще у 1912 р. з’явилися пластівці «Cracker Jack» у короб-
ках з іграшкою всередині. Діти примушували батьків купувати 
пластівці, щоб збирати верхівки від коробок, а потім послати їх 
поштою і, якщо пощастить, отримати приз [5, 98].

«Ринок в дійсності ворожий сім’ї. Ринок повинен розширюва-
тися. Він повинен залучати нових споживачів. І, як це не прикро, 
він домагається притягнення нових споживачів за всяку ціну. Чи 
будемо ми прагнути виграти ринкову гонку навіть ціною страв-
лювання дитини і його батька? Ми сказали б, що це вже занад-
то», — стверджує директор консервативної організації по під-
тримці сім’ї з Південної Кароліни Глен Стентон [5, 91].

Сучасні діти набагато більше, ніж їхні батьки, піддаються ре-
кламі. Але, напевно, набагато важливіше те, що між сучасною 
рекламою та рекламою попереднього покоління існує велика 
різниця. У попередній рекламі батьки зображувалися як стов-
пи мудрості, вони добре знали, що краще для їхніх дітей. Діти, 
зі свого боку, були сповнені подиву і невинності і палко бажа-
ли зробити приємне батькам. Існували, звичайно, стереотипи, 
пов’язані з статтю дитини: дівчата мріяли про ляльок, а хлопчи-
ки — про ковбоїв та індіанців, але підняти дитину на бунт проти 
своїх батьків — не входило тоді в плани рекламодавців [5, 98].

Народження глобального медіабренду  
дитячого телевізійного каналу Нікелодеон (Nickelodeon)

З винайденням кінематографу на початку XX століття в Аме-
риці з’явилися кінотеатри під назвою Нікелодеон (англ. Nicke- 
lodeon від Nickel — монета в п’ять центів + грец. Odeon — театр) 
і мали бродячий спосіб. Кіномеханік або егзибітор («exhibitor», 
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людина, що демонструє фільми) їздив з набором фільмів по 
різних місцях. Інколи демонстрація фільмів поєднувалася з різ-
ними естрадними номерами у разі спільної поїздки з «театром-
водевілем». І вже за декілька років ситуація змінюється. Першою 
обставиною стало винайдення братами Майлзами прокату. Вони 
запропонували не купувати фільми, а брати на якийсь час, усьо-
го за 20% їх ціни. Перший «exchange» — обмінний або прокатний 
пункт братів Майлз — відкрився в 1903 році у Сан-Франциско. 
Через чотири роки таких пунктів було вже 150 по всій країні. Так 
було закладено могутню посередницько-прокатну систему, яка 
зараз є одним з наріжних каменів американської кіноіндустрії.

Другою обставиною стало те, що в 1905 році у Пітсбурзі ек-
зибітори, підбадьорені можливостями, які пропонувало їм вве-
дення прокату, зважилися на нову форму показу. Розрахувавши, 
що тепер на демонстрації одержуваних порівняно дешево філь-
мів значно менше шансів прогоріти, а можна і заробити. Джон 
Гарріс та його зять Гарі Девіс ризикнули зняти порожній мага-
зин і пристосувати його виключно для показу кінострічок. Щоб 
підкреслити дешевизну квитків і водночас респектабельність 
свого закладу, прикрашеного театральними аксесуарами і за-
безпеченого піаніно для музичного супроводу сеансів, власники 
назвали його «Нікельодеоном». З цієї миті почався «нікельодео-
новий» бум. Кінематограф вирвався з театру-водевілю на власні 
підприємницькі простори. Цю історію було втілено у фільмі «Ні-
кельодеон» (1970) американським режисером і критиком Піте-
ром Богдановичем [13, 267].

Історія як дитячого каналу розпочалася 1 грудня 1977 р., 
коли в Коламбусі, штат Огайо, було запущено кабельну телеві-
зійну систему QUBE Warner Cable. Серед десяти каналів, запро-
понованих системою без додаткової оплати, був канал C-3, який 
транслював шоу «Вертушка» з 7:00 до 21:00 (EST). Спочатку цей 
канал був збитковим, тому що безкоштовний дитячий канал за 
задумом керівництва Warner Cable повинен допомогти у розши-
ренні кабельної мережі в країні.

Але в кабельну мережу Warner Cable канал Nickelodeon був 
запущений 1 квітня 1979 р. в Буффало, Нью-Йорк [32; 48]. Канал 
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швидко розширив аудиторію, як мережі Warner Cable по всій 
країні, а також у кабельних мережах інших постачальників кра-
їни [48; 49].

Спочатку канал виходив без реклами і працював по буднях з 
10 години ранку до 10 години вечора, а по вихідних — з 9 годи-
ни ранку до 8 години вечора. В основному в сітку мовлення ка-
налу входили Video Comic Books, Pinwheel, PopClips, Hocus Focus, 
America Goes Bananaz, Nickel Flicks, By the Way [32, 15–16; 40]. По-
ступово в сітку ефіру додавалося безліч нових мультсеріалів і 
шоу. Кабельна мережа Star Channel (після ребрендингу The Movie 
Channel) займала порожню сітку мовлення в нічний час.

Деякий час канал ділив сітку мовлення з іншими каналами 
Warner Brothers, але в 1981 р. телеканал переїхав на свою час-
тоту і розширив час мовлення з 8 ранку до 9 вечора. В серед-
ині 1981 р. The Movie Channel стала віщати на окремому 24-го- 
динному каналі, і Nickelodeon був змушений заповнити нічний 
час трансляціями Alpha Repertory Television Service (ARTS) про 
образотворчі мистецтва.

У 1982 р. канал був відзначений премією Peabody Award за 
якість. Кількість передплатників зросла з 630 тисяч у 1979 році 
до 10 мільйонів до кінця 1982 року і 17 мільйонам передплатни-
ків до кінця 1983 року [32, 23; 40].

У зв’язку з тим, що виробництво дитячих шоу було дорогим, а 
прибутки були незначні, у 1983 р. на каналі з’являється реклама 
[32]. Доходи від реклами допомогли каналу проіснувати в ефірі 
до 1984 р., після чого почався істотний спад. Канал втратив 10 
мільйонів доларів менше, ніж за рік, через невдалі нові шоу. За-
ймаючи останні місця за рейтингами канал міг вилетіти із сітки 
мовлення. У зв’язку з цим керівництво каналу прийняло рішен-
ня про ребрендінг [37]. Дизайнери Фред Сеіберт і Алан Гудман 
запропонували замінити морально застарілий логотип на модну 
«пляму», а також допомогли аніматорам, дизайнерам і продюсе-
рам каналу «осучаснитися», що створило імідж каналу на роки 
вперед [32]. Вже через 6 місяців після ребрендингу канал займав 
перші місця в розважальній сітці для дітей, забезпечивши себе 
здоровою конкуренцією з гігантами, такими як Disney [40].
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У 1984 р. ARTS об’єдналася з The Entertainment Channel в The 
Arts & Entertainment Network (A & E) і вирішила запустити свій 
цілодобовий канал. У січні 1985 р. A & E припинили роботу з 
каналом, а Nickelodeon довелося заповнити нічний ефір тест-
таблицею. Фред Сеіберт і Алан Гудман знову врятували канал. 
Вони вигадали нічний блок оригінальних передач про «старі 
фільми телебачення», пізніше названий Nick at Nite, який впер-
ше вийшов в ефір в липні 1985 р., заповнивши цілодобову сітку 
мовлення [32, 28].

У тому ж році American Express продав свою частку акцій 
Warner-Amex керівництву Warner Communications, яке в 1986 р. 
продали MTV, Nickelodeon, RTC і новий канал VH1 медіаконгло-
мерату VIACOM за 685 мільйонів доларів. У 1987 р. Nickelodeon 
заснував і в 1988 р. вперше провів трансляцію церемонії 
Nickelodeon Kids ’Choice Awards (Нагорода «Вибір дітей», раніше 
відому як The Big Ballot — Велике голосування) [40], а в 1989 р. 
канал створив блок програм для дошкільнят Nick Jr., замінивши 
ним класичний блок Pinwheel [32, 28].

У червні 1990 р. була відкрита власна телевізійна студія і сі-
мейний атракціон Nickelodeon Studios. У серпні 1991 р. канал 
випустив в ефір свої перші мультсеріали — «Ох вже ці дітки!», 
«Даг», «Шоу Рена і Стімпі» [40]. Нові мультсеріали виявилися 
успішними, тому канал вирішив анонсувати нові. Незабаром 
канал випустив мультфільм «Нове життя Рокко», який також 
отримав підтримку критиків. У березні 1993 р. Nickelodeon пред-
ставив свій новий логотип і 4 липня 1993 р. презентував його 
також і в 3D. Також в цьому році був випущений перший номер 
дитячого журналу Nickelodeon Magazine [40]. Приблизно в цей 
же час Nickelodeon уклав угоду з Sony Wonder про видання ком-
піляцій найкращих серіалів на VHS, деякі з яких стали бестселе-
рами в 1996 р. У 1993 р. також був запущений канал Nick UK у 
Великобританії, а ще протягом двох років були запущені канали 
Nickelodeon Australia та Nickelodeon Germany [40].

У 1995 р. було створено підрозділ Nickelodeon Movies для ви-
робництва повнометражних кінофільмів, першим з яких стала 
однойменна екранізація роману Луїзи Фицхью «Шпигунка Хер-
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рі» (іл. 5), зібрала в прокаті біль-
ше 100 мільйонів доларів.

З початком епохи інтернету 
Nickelodeon запустив проекти Ni- 
ckelodeon Online і Nick.com в жов-
тні 1995 р. і Nickjr.com в березні 
1998 р. [40].

У травні 1999 р. канал пре-
зентував свій новий мультфільм 
— «Губка Боб Квадратні Штани» 
(іл. 6), який швидко зайняв перші 
місця в рейтингах [36].

У першому кварталі 2004 р. 
Nickelodeon був найбільш попу-
лярною для перегляду телевізій-
ної мережі протягом усього дня 
мовлення, випереджаючи Turner 
Broadcasting System’s TNT [30].

Сьогодні в ефір виходять бло-
ки Nick Jr. і Nick’s Saturday Night. 
Блок -Nick Jr. — програмний блок, 
орієнтований на дітей дошкіль-
ного віку та виходить по буднях 
з 8:30 до 14:00 (EST) (з 7:00 до 
10:00 влітку). У 2016 р. в цьому 
блоці виходять «Вспиш і диво-ма- 
шинки» (іл. 7), «Команда Умізу-
мі» (іл. 8), «Даша-мандрівниця», 
«Гуппі і бульбашки», «Щенячий 
патруль» та інші. Блок — Nick’s 
Saturday Night — подвійний блок, 
який виходить в ефір по суботах: 
ранковий блок анімаційних се- 
ріалів з 9:00 до 13:30 (EST) і блок 
прайм-тайм з 20:00 до 22:00 (EST). 
У ранковому блоці транслюється 

Іл. 5. Мішель Трахтенберг  
у ролі шпигунки Херрі 1996 р.

Іл. 6. «Губка Боб Квадратні 
Штани»

Іл. 7. «Вспиш і диво-машинки»

Іл. 8. «Команда Умізумі»
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«Губка Боб», «Квадратні Штани»,  
«Черепашки-ніндзя» (іл. 9), «Мо-
гутні рейнджери: Діно Заряд», а 
в прайм-тайм — «Грізна сімейка і 
Небезпечний Генрі» (іл. 10).

В історії розвитку Nickelo- 
deon є блоки, які припинили свою 
трансляцію — це: 

SNICK (скор. від «Saturday Night 
Nickelodeon») — перший субот-
ній прайм-тайм блок, який вихо-
див в ефір у вечірній час і орієн-
тований на глядачів підліткового 
віку. Блок розпочав мовлення 15 
серпня 1992 р. Основу сітки мов-
лення становили «Кларисса, бо-
їшся ти темряви?» (іл. 11), «Шоу 
Рена і Стімпі» та інші серіали.  
В основному у блоці транслюва-
лися телесеріали, але періодич-
но транслювали і мультсеріали. 
Блок SNICK був закритий 28 серп-
ня 2004 р.

• Nick in the Afternoon — цей 
блок випускався влітку вдень, 
проіснував з 1995 по 1997 р.

• U-Pick Live (в 1999— 
2001 рр. U-Pick Friday) — перед-
вечерній блок, який виходив в ефір з 17:00 до 19:00 з 14 жовтня 
2002 р по 27 травня 2005 р.

• TEENick — підлітковий блок, який виходив в ефір з 6 бе-
резня 2001 р. по 2 лютого 2009 р. по неділях з 18:00 по 21:00.

Родзинкою каналу Nickelodeon, є трансляції присвячені особ- 
ливим подіям на каналі, це:

• Nickelodeon Kids’ Choice Awards — півторагодинна щоріч-
на шоу-премія, яка проходить кожного року в останню суботню 

Іл. 9. «Черепашки-ніндзя»

Іл. 10. Телесеріал «Грізна сімейка  
і Небезпечний Генрі»

Іл. 11. Телешоу «Кларисса, боїшся 
ти темряви?»
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ніч березня. Переможців шоу вибирають голосуванням глядачі 
телеканалу.

• Nickelodeon Kids’ Choice Sports Awards — спортивне шоу, 
спін-офф, яке проводиться кожного року в липні за прийнятою 
каналом процедурою голосування.

• «День, коли настає час грати» — щорічна подія, що прово-
диться суботнього вечора в кінці вересня або на початку жовт- 
ня, спрямована на збільшення підліткової активності на свіжо-
му повітрі.

В актив Nickelodeon входять і споріднені теле-проекти:
• Nick at Nite (nick@nite) — телеканал, орієнтований на під-

літків, що виходить в ефір у нічний час.
• Nicktoons — цифрова кабельна і супутникова мережа, що 

веде трансляцію як старих мультсеріалів, серіалів і шоу, так і но-
вих.

• Nick Jr. — цифрова кабельна і супутникова мережа, орієн-
тована на дітей дошкільного віку.

• TeenNick — цифрова кабельна і супутникова мережа, орі-
єнтована на підлітків і молодь.

• NickMusic — цифрова кабельна і супутникова мережа, орі-
єнтована на трансляцію відео-кліпів і музичних передач для ці-
льової аудиторії каналу Nickelodeon.

• TV Land — базова кабельна і супутникова мережа, за-
снована на блоці Nick at Nite, транслювала класичні телесері-
али 1950–1970-х р., а з 2004 р. серіалів 1980–1990-х і пізніше 
2000-х р. З 2008 р. канал виробляє власні серіали.

• Nickelodeon Games and Sports for Kids (Nickelodeon GAS, 
Nick GAS) — колишня цифрова кабельна і супутникова мережа, 
яка транслювала дитячі ігрові та спортивні шоу, а також інші 
змагальні програми Nickelodeon. Припинила мовлення в 2007 р.

• NickMom (nickmom) — програмний блок, що випускався в 
ефір на каналі Nick Jr. до 2015 р. Блок був орієнтований на моло-
дих батьків.

Медіа-проекти Nickelodeon, які існують сьогодні:
Nick.com — основний веб-сайт мережі Nickelodeon, запуще- 

ний в жовтні 1995 року як частина каналу Kids Only компанії 
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America Online [Nick History]. На сайті можна знайти відеоро-
лики і повні епізоди мультсеріалів Nickelodeon. Популярність 
сайту швидко росла, і в березні 1999 р. Nick.com був найбільш 
рейтинговим сайтом серед аудиторії 6–14-річного віку. У 2001 р. 
Nickelodeon разом з партнерами Networks Inc. почав випускати 
мережеві відеоігри для Nick.com.

• Nickelodeon Movies — підрозділ Nickelodeon для виробни-
цтва телефільмів і телесеріалів, заснований в 1995 р.

• Nickelodeon Magazine — друкований журнал, що випуска-
ється з 1993 р. В журналі розміщені немистецькі інформаційні 
блоки, гумор (включаючи пранк і пародії), інтерв’ю, рецепти, ко-
мікси та інші розділи, орієнтовані на дитячу аудиторію. Видання 
журналу було припинено в грудні 2009 року, але з червня 2015 
року відновлено при співпраці з видавництвом Papercutz [42].

• Nick Radio — мережа радіомовлення, запущена 30 верес-
ня 2013 року разом із iHeartMedia. Трансляція відбувалася в 
основному через веб-платформу і мобільні додатки iHeartRa- 
dio, а також на сайті Nick.com і нью-йоркській міській радіостан-
ції WHTZ. На Nick Radio можна почути поп-музику, інтерв’ю з ві-
домими персонами, чарти (Top 40) та інші розважальні передачі, 
орієнтовані на цільову аудиторію [29].

• Nick App — безкоштовний мобільний додаток для смарт-
фонів і планшетних комп’ютерів, що працюють на платформах 
компанії Apple і Android, працює з лютого 2013 року [43]. Як і 
Nick.com надає можливість для перегляду окремих епізодів 
мультсеріалів у мережі.

• Nickelodeon Toys — виробництво дитячих іграшок з мульт- 
серіалів і шоу каналу Nickelodeon.

• Nickelodeon Rewind [41] — додатковий бренд для реаліза-
ції DVD-дисків, цифрових матеріалів, телевізійних блоків, фут-
болок та інших товарів, що мають відношення до програм, які 
раніше транслювалися на каналі.

Медіа кампанія Nickelodeon в інших країнах
З 1993 по 1995 р. Nickelodeon відкрив міжнародні канали в 

Великобританії, Австралії та Німеччині. Через рік мережа здій-
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снювала трансляції вже в 70 країнах світу. З середини 1990-х і 
початку 2000-х рр. Nickelodeon як бренд істотно розширився, 
випускаючи канали з урахуванням мовних і культурних відмін-
ностей у різних країнах світу, включаючи Європу, Азію, Океанію 
і Канаду, а також ліцензував деякі свої твори на англійській та 
інших місцевих мовах.

Медіа кампанія Nickelodeon в Україні
Україномовна версія дитячого телеканалу Nickelodeon — 

Nickelodeon Ukraine (Нікелодеон Україна) — з’явилася у 2010 р., 
як 10-годинний блок мультсеріалів Nickelodeon на телеканалі 
QTV. 

У телесезоні 2014 український дитячий телеканал, «Плю-
сплюс», мав годинний україномовний блок мультсеріалів 
Nickelodeon на каналі. Трансляція блоку розпочалася у листопа-
ді 2014 р. [22]. Основна аудиторія каналу — діти 4–16 років та їх 
батьки. 

З листопада 2014 р. «Плюс- 
плюс» транслював мультфільми 
телеканалу Nickelodeon близько 
години на день. Вперше в ефір 
вийшов мультсеріал «Цуценячий 
патруль» (Paw patrol) (іл. 12).

Особливим проектом каналу 
став другий сезон 10-хвилиннної 
програми власного виробництва 
— «Казка з татом». В програму 

ввійшли «зіркові тата», наприклад, артист студії «Квартал 95» 
Євген Кошовий. Перед батьками ставилося завдання розповісти 
казки про світ персонажів телеканалу «Плюплюс».

Для другого сезону було анімовано декілька казок А. Сіяніки. 
Згодом письменник став постійним автором телеканалу. Спо-
чатку для цієї програми студія прискіпливо відбирала казки, що 
публікувалися українськими видавництвами, почали з «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Потім взялися вивчати інші видавництва. Ви-
бирали за змістом і за ілюструванням. За задумом творців — зо-

Іл. 12. Мультсеріал «Цуценячий 
патруль» (Paw patrol)
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бражень мало бути багато, адже вибрали для дитячих програм. 
Здавалося, що в нашій країні друкується достатня кількість та-
ких книжок, але це не так. Насправді, складно знайти такі книж-
ки. «Казки, які можна було б анімувати та які не містять чогось 
такого, що дитині не треба, швидко закінчилися. Тому ми зна-
йшли свого казкаря — Антона Сіяніку (справжнє ім’я — Сергій 
Гаврилюк)». 

Для третього сезону «Казки з татом» А. Сіяніка підготував 
оригінальні казки про персонажів «Плюсплюс» — квадрати-
ків, кружечків, трикутників. Персонажі почали рухатися, у них 
з’явився свій світ. «Діти нарешті зрозуміють, хто вони і звідки, 
як вони між собою співіснують. Тут ми були значно більш при-
скіпливі — адже в казках розкриватиметься світ телеканалу 
«Плюсплюс» [22]. Це будуть казки про те, що близько дітям — їх 
проблеми та радості. Вони переживатимуть ті ж ситуації, що і 
наші діти». У третьму сезоні планувалося 11 випусків програми 
історії про персонажів телеканалу з оригінальною анімацією ху-
дожника, арт-директора телеканалу Едуарда Катихіна.

Серед анонсованих телеканалом були нові мультфільми — 
«Софія прекрасна», «Дружба 
— це диво» (іл. 13) та «Маша та 
Ведмідь», а також сезони оригі-
нальних програм: «Корисні під-
казки», «Казка з татом» та «Це 
наше і це своє».

За даними дослідження, які 
проводилися компанією ІТК, 
оператором панелі — Nielsen, а моніторинг — Комунікаційним 
Альянсом ТВ аудиторії, показники розраховані для цільових  
аудиторій 4–35 (Україна) та 4–14 (Україна) показали, що спів- 
праця каналу «Плюсплюс» з Nickelodeon привела до того, що 
частка каналу за дитячою аудиторією 4–14 років сягнула 17,6%. 
Це був кращий результат серед усіх українських телеканалів.  
А середньодобова аудиторія каналу у квітні 2016 р. досягла  
3 млн. 127 тис. глядачів, серед яких 1 млн. 140 тис. — діти у віці 
4–14 років. «Плюсплюс» — єдиний анімаційний канал, аудиторія 

Іл. 13. «Дружба — це диво»
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якого впродовж чотирьох років зростала (від моменту запуску у 
2012 році). У квітні 2016 р. він став найуспішнішим в історії ка-
налу — частка «Плюсплюс» за комерційною аудиторією «Гляда-
чі 4–35 років» досягла 7,1%, що був кращим результатом серед 
анімаційних каналів і 5-м результатом серед усіх телеканалів в 
Україні. Показники розраховані на основі даних за період 2012– 
2016 рр. [15].

Після закриття QTV з 1 вересня 2017 року та переформатуван-
ня QTV у дорослий канал ОЦЕ ТБ, україномовний 10-годинний 
блок мультсеріалів Nickelodeon зник з ефіру України.

Творцями сучасних дитячих програм  
стає покоління «іксерів»

Сучасне дитяче телебачення не поступається інноваціям в 
будь-якому іншому сучасному програмуванні. Діти навчаються 
і розважаються за допомогою ляльок, анімації, вишукано одяг-
нених персонажів, спецефектів та популярної музики. Проте 
найдосвідченіші дитячі програми звертаються і до батьків. На-
слідуючи традиції, більшість дитячих програм на одному рівні 
спрямовані на дитину, а на іншому — на дорослих.

Наслідуючи традиції дитячих телевізійних програм, чиї сати-
ричні підтексти були спрямовані на дорослих, нове дитяче теле-
бачення, продюсерами і сценаристами якого є головним чином 
«бебі-бумери» та «іксери», тестує здатність «ящика» поширюва-
ти контркультурні послання.

Діти 50-х, 60-х та 70-х рр. були добровольцями у великому 
соціальному експерименті, в якому світ на іншій стороні теле-
візійного екрану був представлений як образ реальності, або 
принаймні, як реальність, до якої треба прагнути. Це нове по-
коління медіа-активістів, чиї методи демонструють поглиблене 
розуміння психології, принципів психологічної обробки, соціо-
логії та маркетингу. Вони були натхненні небезпечною ідеєю. 
Витрачаючи майже всю свою енергію на спроби відповідати 
медіа-репрезентаціям, з часом ці діти зрозуміли, що найпро-
стіший спосіб змінити світ — це змінити телевізійну картинку. 
Тепер, коли вони виросли, виявилося, що найбільш винахідливі 
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і впливові телевізійні програми придумують, пишуть і виробля-
ють люди, які самі є продуктом медіа. Вони вільно володіють 
найсучаснішими методами контролю думок, розпізнавання об-
разів і нейролінгвістичного програмування. Маючи ці навички, 
вони вдало почали використовувати їх для створення телеба-
чення, яке змінює сприйняття реальності, а значить — і саму 
реальність.

Американська дослідниця дитячого світу створеного компа-
нією Nickelodeon Бенет Вейзер у своїй книзі «Правила для дітей! 
Нікелодеон і громадянство споживачів» (Kids Rule! Nickelodeon 
and Consumer Citizenship) відзначає вклад Д. Лайборн президен-
та компанії Nickelodeon протягом 16 років. Прийшовши у ко-
манду компанії, Д. Лайборн розробила нову концепцію дитячо-
го телебачення. Під її керівництвом компанія Nickelodeon стала 
рейтинговим оператором кабельного телебачення і отримала 
ряд вагомих нагород, в тому числі Emmy®, Peabody®, CableACE® 
і Parent’s Choice®.

Потрібно згадати, що у 1980 р. в Америці був запущений про-
цес дерегуляції — зменшення контролю держави над веденням 
бізнесу. Цей факт вплинув і на якість підходу до дитячого теле-
бачення. У цей час дитяча мережа Nickelodeon акцентувала свою 
увагу на ліцензованому персонажі (товар) іграшкової моделі з 
30 хвилинним транслюванням. Ці персонажі виступали в образі 
«зеленого овоча», основним навантаженням яких було освітян-
ство, а тому у дитячому сприйнятті вони були нудними. Д. Лай-
борн робить революцію в дитячих програмах. Вона створює в 
середині комерційного середовища розважальні програми, 
основою яких стає акцент на повазі до дітей разом із можливі- 
стю розважатися. 

Зруйнувавши, таким чином, погляд на дитину, Д. Лайборн 
створила місце, де дитина може бути сама собою. У її баченні 
дитина — це громадянин і споживач одночасно. Вона активно 
просуває ідею публічності дітей: не тільки спостерігати, а «дати 
можливість дітям» брати участь у створенні телепрограм для 
дітей. З цього часу дитяча мережа Nickelodeon починає позиціо-
нувати себе, як місце «тільки для дітей», зігравши на традицій-
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ному двійковому коді — конфлікті між батьками і дітьми. У той 
час, як суспільні погляди визначали дорослих відповідальними, 
а дітей невинними і пасивними, Nickelodeon виставляв дорослих 
нудними та прогнозованими, а дітей — спонтанними, веселими 
і навіть придуркуватими. Використовуючи ідеологію «Нас» та 
«Їх», Nickelodeon заявив про те, що діти можуть бути активними 
учасниками суспільства і сучасними користувачами мультиме-
діа. За свідченями Байет Вейзер, Д. Лайборн була успішною у ба-
гатьох напрямках: їй вдалося протистояти гіперкомерціалізації, 
у значній мірі опираючись створенню іграшкового програму-
вання. Вона виробила новаторські, ненасильницькі, не стерео-
типні шоу для дітей. Нею розроблена адресна аудиторію, у якій 
підкреслювалася повага до дітей, а не поблажливість. Саме з цих 
позицій дитяча мережа Nickelodeon почала звертатися до своїх 
глядачів як до громадян.

Технології брендінга Nickelodeon
У сучасному глобальному світі політика і споживання сто-

ять на одній позиції, будь-яке розходження між політикою та 
споживанням розмите. Ряд країн, включаючи Канаду, Польщу 
та Німеччину навіть наймають корпоративні ребрендингові 
компанії, щоб керувати та контролювати імідж своїх країн. Од-
ним з напрямків «переродження» фірми є ребрендинг (з англ. 
rebranding) — комплекс заходів по зміні бренду, або його складо-
вих: назва, логотип, фірмовий знак і гасло. Вдалий ребрендинг 
дозволяє компанії вийти на новий рівень розвитку, привернути 
увагу нових клієнтів і підвищити лояльність існуючих. 

Набагато простіше подібні закономірності виявляти на захід-
них ринках, де є традиції споживання і склалися стійкі моделі 
поведінки споживачів. Особливо показовим у цьому випадку є 
американський споживчий ринок.

Сьогодні в усьому світі політичний вибір представлений як 
споживчий вибір, оскільки політики з’являються у популярних 
медіа-програмах, щоб заявити свою кандидатуру і просунути її 
серед інших продуктів як одну з «улюблених речей».

Наслідком цього явища є націоналізація споживчого вибору 
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і корпоративних брендів. Тим більше, що після подій 9/11 про-
дукти рекламуються за допомогою патріотичної стратегії; у 
конкретному випадку дитяча телевізійна мережа Nickelodeon 
маркує себе як нація.

С. Бенет Вейзер у своєму дослідженні розглядає засоби, за 
допомогою яких мережа Nickelodeon інтерполює своїх молодих 
глядачів як громадян-споживачів. Вона стверджує, що, незважа-
ючи на комерціалізацію, Nickelodeon фактично «створює сере- 
довище, у якому створюється вагоме громадянство споживачів» 
[27, 5]. Аналізуючи тенденцію з позиції користі для демократії, 
вона розглядає цей процес на прикладі мережі Nickelodeon у пе-
ріод з 1985 по 2005 рр. Крім того, вона заявляє про необхідність 
переосмислення категорій громадянства та споживацтва, пояс-
нюючи, що вони переплетені одна з одною. 

У 1990 р. Nickelodeon запустив кампанію «Nickelodeon нація». 
У рамках цієї кампанії була розроблена стратегія: підготовле-
ні до випуску новини для дітей, у яких розглядалися політичні 
та соціальні проблеми, проведені вибори «Президента» («Kids 
Pick the President» які проводяться щорічно), проголошена 
«Nickelodeon Nation». З цього часу Nickelodeon почав використо-
вувати лінію тегів: «Ми обіцяємо прихильність дітям» [27, 95].

Nickelodeon дає і визначає громадянство дітям-споживачам у 
термінах «прав» і «розширення прав і можливостей». З огляду 
на трикратний статус дитини-споживача: покупців, потенцій-
них покупців і потенційних покупців, які в майбутньому приве-
дуть своїх дітей. Ця стратегія виявилася досить прибутковою. 
«Розширення прав і можливостей» стало ключовим терміном 
у цьому брендинговому дискурсі, який інтерполював аудито-
рію як громадянську. Ця версія громадянства визначається 
не політичними діями, а правилами споживання, як зазначає 
Банет-Вайзер, — «уповноважена» дитина прирівнюється до 
«підкованого споживача» [27, 76]. Хоча може здатися супе- 
речливою заявою, що вибір «правильної» мережі і придбання 
товару Nickelodeon наділяється громадянством. Радше такий 
покупець відчуває себе частиною споживчої культури. Банет-
Вайзер відзначає, що політичне громадянство має розглядатися 
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з економічної або споживчої точки зору. Те, що люди розуміють 
політичну риторику, часто пояснюється їх самобутністю. Спо-
живання для багатьох у США часто розглядається як свого роду 
ознака культурного громадянства, особливо серед іммігрантів. 
У той час як традиційно доступ до публічної сфери обмежував-
ся власниками (не кажучи вже про місця, які відкриті тільки 
для білих). В кінцевому підсумку, вона стверджує: «розбіжно- 
сті між «реальною» національною ідентичністю та споживчою 
національною ідентичністю, в кращому випадку ілюзорні» 
[27, 96]. У одному із розділів С. Бенет-Вейзер аналізує неодно- 
значне ставлення Nickelodeonа до питання культури влади  
дівчат. Аналіз проводився за допомогою поєднання дебатів на 
тему фемінізму Nickelodeon та гендерних питань презентова-
них у мас-медіа. С. Бенет-Вейзер критично ставиться до прогре-
сивної форми подання сильних та незалежних дівчат. Але вона 
вважає, що разом із такими важливими питаннями потрібно 
звертати увагу і на проблеми, які турбують дівчат в їх повсякден-

ному житті. Прикла-
дом є шоу «Tween», де 
головна героїня Кла- 
риса (Clarissa Explains 
It All) (іл. 14) очима 
яскравого, відвертого 
підлітка розповідає 
про своє уявлення про 
життя і світ. 

Кларисса з тради-
ційною жіночністю 
«ламається» перед ка- 
мерою, але разом із 

тим веде розумний монолог критикуючи традиційні концепції 
жіночності, популярності та інших міфологем, які впливають на 
життя дівчат. Банет-Вайзер стверджує: «Як і сам постфемінізм, 
авторитет персонажа Кларисси відображає суперечливу версію 
громадянства, і тільки «розширення прав і можливостей» через 
позиціонування, дає молодим дівчатам доступ до цього грома-

Іл. 14. Телешоу «Tween» (Clarissa Explains It All)  
Кларисса пояснює все це
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дянства» [27, 129]. С. Бенет-Вейзер, теоретизуючи вважає, що 
такі уявлення вказують на суперечливу феміністську позицію, 
яка створюється для аудиторії різних культурних громадян.

С. Бенет-Вайзер стверджує, що Nickelodeon успішно побуду-
вав весь свій імідж навколо терміну «розширення прав і мож-
ливостей», оскільки він зачіпає соціально-політичну силу, пред-
ставлену з точки зору жіночої суб’єктивності. Таким чином, в 
той час як Nickelodeon виробляє культуру для дівчат, він одно-
часно використовує її.

Не сперечаючись про «чистий» міфічний політичний проект, 
скоріше С. Бенет-Вейзер наполягає враховувати цей момент в 
епоху пізнього капіталізму. Не можна позбавити влади дівчину 
просто тому, що вона орієнтована на медіа, але і не можна ви-
ключати торгівлю із політики. 

Наступне питання, яке досліджує С. Бенет-Вейзер — це пи-
тання расової дискримінації в мережі Nickelodeon, розглядаючи 
його у контексті історії телебачення. С. Бенет-Вейзер доводить, 
що расові питання не є проблемою для громадян Nickelodeon. 
Тому що в даному випадку мультикультуралізм представлений 
як культурний товар, який відвертає увагу від триваючої расо-
вої несправедливості сучасного суспільства. Раса, як і стать, стає 
ще одним «безпечним питанням». Nickelodeon прагне позначи-
ти себе як «нація», створюючи навколо себе свою аудиторію гля-
дачів в якості споживачів. Банет-Вейзер пояснює, що внутрішнє 
протиріччя в рамках споживчого громадянства полягає в тому, 
що прихильність споживачів до різноманітності малює багато-
культурну картину [27, 146].

Дитячий канал Nickelodeon успішно реалізує політику іден-
тичності. На думку С. Бенет-Вейзер, канал побічно зачіпає ймо-
вірну гей-аудиторію. Вона стверджує, що «Нік» «призначений 
не тільки для дітей». Оскільки в своєму програмуванні мережа 
використовує двоспрямовану адресу, щоб розширити охоплен-
ня аудиторії і включити різну аудиторію, в тому числі і дорослу 
аудиторію.

Nickelodeon завдяки іронічному гумору приваблює і дорос- 
лих, звертаючись до їх бажання бути молодими і йти в ногу з 
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останніми тенденціями. Найбільш успішним проектом цієї стра- 
тегії С. Бенет-Вейзер вважає надзвичайно популярне анімацій-
не шоу SpongeBob SquarePants, в якому йдеться мова про «див-
ну» культуру. Ця коммодифікація політики гомосексуальної 
ідентичності являє собою невеликий сегмент з певною долею 
аудиторії.

Дослідження С. Бенет-Вейзер — кваліфікаційно-інформаційне 
і докладне вивчення дитячого каналу Nickelodeon. Вивчення до-
свіду його розвитку і становлення є переконливим аргументом 
на користь аналізу дитячих медіа Але дослідження дитячого ка-
налу Nickelodeon — це не тільки про дитячі медіа — це вивчен-
ня дитячого культурного феномену громадянства споживачів. 
Аргументи, наведені авторкою, потребують кропіткої роботи у 
перегляді традиційної концепції громадянства з позицій прак-
тики споживання.

Глобальні мультимедійні бізнес-мережі
У сучасному суспільстві медіа ресурси стали найважливішим 

інститутом культурної спадкоємності. Засоби масової інфор-
мації із використанням пірінгових мереж, із засобами спільної 
роботи програмного забезпечення для соціальної взаємодії, по-
всюдний комп’ютинг телефонів з фотокамерами, мобільні при-
строї та дешеві мініатюрні чіпи, вбудовані у наші речі — все це 
реалії сучасного суспільства взагалі і окремої людини зокрема. 
Поява нанотехнологій і конвергенції мікроелектроніки та біо-
логічних процесів і матеріалів розмили кордони між людським 
життям і життям машини. Вони розширили можливості взаємо-
дії із внутрішнього Я на всю сферу людської діяльності, виходя-
чи за межі часу і простору. 

Цей процес займе декілька років. Проте мобільний зв’язок і 
всебічна комп’ютеризація, разом із публічними контрактами, 
немислимими раніше, вже починають змінювати засоби спіл-
кування, поведінки, трудової та творчої діяльності, конкуренції, 
купівлі-продажу, а також управління.

Сьогодні у світі спостерігається трансформація організацій-
ної та інституційної структури комунікації, особливо та, що від- 
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булася у цій сфері за останні декілька десятиліть. Відомий су-
часний іспанський соціолог М. Кастельс, характеризуючи про-
цеси трансформації, вбачає ці зміни у: 

• поширеній практиці комерціалізації медіа в більшості 
країн світу;

• процесах глобалізації та концентрації медійного бізнесу 
шляхом створення конгломератів та медіа-мереж;

• сегментації, індивідуалізації та диверсифікації медіа-
ринку з акцентом на культурну ідентифікацію аудиторії;

• створенні мультимедійних бізнес-груп, включаючи всі 
форми комунікації, а також Інтернет;

• посиленні ділової конвергенції між телекомунікаційни-
ми, комп’ютерними, медіа та інтернет-компаніями.

Формування цих глобальних мультимедійних бізнес-мереж, 
які характеризуються лібералізацією, приватизацією та упоряд-
куванням дерегуляції як на національному, так і на міжнарод-
ному рівнях, стало можливим завдяки державній практиці та 
інституційним змінам, спричиненим ринковою політикою світу, 
яка поширилася по всьому світу з 1980-х років [9, 75].

Сучасні медіа-ресурси вже повністю захоплені корпоративни-
ми інтересами. Їх метою є не тільки продавати товари та зміц-
нювати споживчу культуру, а й створити політичну культуру, 
яка прирівнює корпоративні інтереси у суспільній свідомості до 
загальнолюдської. За словами Пола Хокена, «на нашу свідомість 
впливають нав’язливі засоби масової інформації, що знаходять-
ся на службі у корпоративних спонсорів, які поставили собі за 
мету перебудовувати реальність таким чином, щоб глядачі пов- 
ністю забули про світ навколо них» [44, 132].

В останні роки розмивання кордонів між Інтернетом, ме-
діа та телекомунікаційними компаніями лише посилюється. 
Медіа-групи об’єднуються в глобальні мультимедійні мережі, 
однією із головних цілей яких є приватизація і комерціаліза-
ція Інтернету для розширення і експлуатації нових споживчих 
ринків. Сьогодні вертикальна інтеграція засобів масової інфор-
мації включає Інтернет. Медіа-організації рухаються всередину 
Інтернету, в той час як інтернет-компанії створюють партнер-
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ства з медіагрупами та інвестують у потокове відео та аудіо-
функціональність.

Кожен ранок від півмільйона до одного мільйона людей в різ-
них кутках світу встають з ліжка і, включивши свій комп’ютер, 
залишають реальний світ людей, речей і природи, щоб з голо-
вою зануритися у саму прибуткову комп’ютерну гру — гру в 
гроші [50, 1]. Коли комп’ютери працюють в режимі реального 
часу, вони вступають у світ кіберпростору, побудованого з чи-
сел, які репрезентують гроші і складних правил, за якими гроші 
можна перетворити у нескінчену різноманітність форм, кожна з 
яких має свої характерні ризики і репродуктивні властивості.

Технологічні та культурні трансформації суспільної комуні-
кації орієнтуються і визначаються бізнес-стратегіями, що при-
зводить до створення глобальної мережі мультимедійної бізнес-
системи. Проте процес формування наявної бізнес-системи був 
спрямований і став можливим завдяки еволюції регуляторної 
політики у всьому світі. Зрозуміло, що суспільна комунікація є 
практикою, регульованою політичними інститутами у всіх краї-
нах, в силу тієї найважливішої ролі, яку відіграє комунікація як в 
інфраструктурі, так і в культурному житті суспільства. Не існує 
технологічної необхідності або визначуваною попитом обумов-
леності в еволюції комунікації. Хоча революція в інформаційно-
комунікаційних технологіях є фундаментальною складовою 
нинішньої трансформації, її реальні наслідки у сфері комуніка-
ції залежать від політичних рішень, державного регулювання 
діяльності, прийнятих в результаті конфліктів та обговорень у 
колах бізнес-спільнот та різних соціальних і політичних групах.

Наприклад, у Сполучених Штатах було виявлено три ключові 
моменти еволюції регульованої дерегуляції комунікацій в епоху 
цифрових технологій. Перший відбувся у 1984 році після руйну-
вання монополії ATT у галузі телекомунікацій з впровадженням 
регульованої конкуренції у комунікаційну індустрію при збере-
женні на місцях локальної монополії для кабельних операторів.

Другим ключовим законодавчим заходом був закон про те-
лекомунікації 1996 р., який суттєво знизив обмеження щодо 
концентрації власності в медіа-галузі. Прямим наслідком цього 
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закону був швидкий перехід до корпоративної консолідації, що 
призвело до формування мультимедійних олігополій, особливо 
у великих містах. Ця концентрація власності вплинула на теле-
бачення, радіо та друковані видання, хоча в останньому випад-
ку процес концентрації відбувся задовго до прийняття Закону 
1996 р.: ще в 1945 р. 80% американських газет знаходилося в 
приватній, нерідко сімейній власності. У 2007 р. понад 80% га-
зет в США належали корпораціям, більшість з яких залежали від 
основних мультимедійних груп [35, 31]. Цей закон надав можли-
вість для злиття і об’єднання компаніям, що належать до різних 
сегментів галузі (наприклад, між операторами телекомунікацій 
та медіа-компаніями, включаючи інтернет-компанії), відкрив-
ши тим самим дорогу для зрощування бізнесу всередині кому-
нікаційної системи, яка виникла на початку XXI ст.

Стосовно медіа-контенту, то FCC (Федеральна комісія з ко-
мунікації) традиційно трималася осторонь, щоб не суперечити 
принципу свободи слова, встановленим Першою поправкою, 
але все ж закликала захистити дітей від шкідливих програм та 
обмежити трансляцію порнографії в мережі. Після чого конгрес 
та уряд стали набагато більше контролювати зміст в Інтернеті.

Винахід Всесвітньої павутини та безкоштовне розповсю-
дження програми веб-сервера DNS, автором якої вважається 
Тім Бернерс-Лі (Timothy John «Tim» Berners-Lee) у 1990 р. забез-
печив технологічну основу для розробки зручного Інтернету.  
З цього часу Інтернет «відкрив» можливість для отримання ви-
соких прибутків, що привело до рішення Міністерства торгівлі 
США приватизувати DNS з 1 липня 1997 р. З метою посилення 
конкуренції та сприянню міжнародній участі в управлінні ме-
режею стало заснування в листопаді 1998 р. ICANN — інтернет-
корпорації з присвоєння імен і номерів.

Третій важливий крок у створенні нової нормативно-правової 
бази дигітальної комунікації в США був зроблений у 2000 рр. Це 
серія законів, затверджених Конгресом, і рішення, прийняті Фе-
деральною комісією з комунікації (FCC), яка переписала поло-
ження Закону 1996 р., що дозволило компаніям інвестувати у 
різні галузі та приступити до вертикальної інтеграції між носі-
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ями, виробниками і постачальниками контенту, одночасно ско-
рочуючи громадський контроль за діловою активністю бізнесу 
[28; 34; 38; 46]. 

У 2004 р. FCC представила версію політики під назвою «Гнуч-
кість спектра», метою якої було збільшення доступності спект- 
ра частот, а також можливість вільного перепродажу сегментів 
спектру компаніям, які працювали всередині його регульованої 
частини, що означало створення ринку частот і розширення 
можливостей для великих корпорацій.

Як тільки Інтернет був визнаний надзвичайно важливою 
формою мережевої комунікації з широким потенціалом можли-
вого застосування, корпоративні апетити по комерціалізації Ін-
тернету збільшувалися експоненціально.

Швидкі темпи розвитку інтерактивних мас-медіа відкрили 
перед дослідниками нові горизонти маркетингових комуні-
кацій. Об’єктом останніх досліджень є маркетингові комуніка-
ції в інтерактивному медіасередовищі. У дослідженнях медіа- 
аналітиків показано, починаючи з Маршалла Маклюена і закін-
чуючи Ноамом Хомским, що телебачення і преса служать потре-
бам корпоративних і політичних утворень, які створили їх і під-
тримують на плаву в морі бізнесу.

Прагнення глобальної споживчої культури  
до глобального розповсюдження

Глобальна споживча культура спрямована на створення гло-
бальної публічної сфери на основі спільних цінностей глобаль-
ного громадянства. Глобальні медіамережі новин у всьому їх 
різноманітті прагнуть до створення цієї комунікативної публіч-
ної сфери, яка об’єднує країни і культури в єдиному цілодобо-
вому просторі глобальних інформаційних потоків, як показала 
Інгрід Фолкмер в своєму дослідженні CNN [51]. Проте, слідуючи 
за Фолкмер та іншими аналітиками, виявляємо, що створення 
цієї глобальної інформації не нейтральне. Це зміщення відбува-
ється у бік певних цінностей і інтересів.

Виникли нові невидимі спільноти людей, поєднаних схожі- 
стю споживання. На зміну зберігачів секретів ремесел, древнім 
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братствам майстрів, які робили глечики, тканини, фургони, ко-
моди, прийшли більш численні і відкриті співдружності спо-
живачів. Як ніколи раніше, люди стали користуватися схожими 
речами одних і тих же марок. Місце братств по ремеслу зайняла 
демократія грошей.

Синдром споживання заразив суспільства. Люди систематич-
но віддають перевагу речам, тим самим роблячи вибір, який від-
окремлює від життя людськими спільнотами і стає причиною ще 
більш інтенсивного споживання і ще більшого віддалення одне 
від одного. Тотальне споживацтво американського суспільства 
відтворюється по всьому світі, копіюючи американський спосіб 
життя. Кожен день по телевізору показують, як мільйони людей 
розвинених країн прагнуть досягти споживчого стилю захід-
ного зразка (не показуючи при цьому потворних сторін цього 
стилю життя), і ці люди прагнуть бути прийнятими в споживче 
товариство.

Подібний феномен перетворення предметів з об’єктів воло-
діння і заздрості в засіб спільності можна розглядати як саму 
яскраву метаморфозу американського суспільства. В акті при-
дбання і користування з’явився новий сенс.

Німецький філософ і соціолог Е. Фромм у своїй роботі «Мати 
чи бути?» зазначає, що характерною рисою сьогоднішнього сус-
пільства стає феномен споживацтва. Людина, все життя якої зо-
середжене на виробництві, продажу та споживанні товарів, сама 
перетворюється на товар. На «ринку особистостей» людина по-
стає, як сукупність якості речі, які вона намагається продати як-
найвигідніше для себе. Як на товарному ринку, так і на ринку 
особистостей функціює один і той самий принцип визначення 
їхньої мінової вартості [24].

На його думку, для людства становить велику небезпеку ви-
робництво суспільством таких людей з відчуженим характером, 
котрі мають «маніпулятивний інтелект», орієнтовані на воло-
діння. Він протиставляє особистості, зорієнтованій на володін-
ня (на те, щоб мати), особистість, орієнтовану на буття. Отже, 
дилема «мати чи бути» є однією із найглибших питань сучас-
ного західного суспільства, та й не тільки його. Розв’язати її на 
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користь «мати» означає прирікати людину на існування лише 
як споживача, носія «ринкового характеру», не здатного до пе-
реживання всієї гами людських почуттів та емоцій. Розв’язання 
на користь «бути» — означає можливість повноцінного життя 
людини, виявлення нею всіх найкращих моральних якостей.

Споживання, на думку Бодріяра, — це сучасний феномен, 
який має ознаки, так званого, суспільства достатку. У такому 
суспільстві використання речей не вичерпується їх простим 
практичним застосуванням (яке мало місце завжди і всюди), 
або навіть їх семіотичним застосуванням як знаків розрізнення, 
багатства, престижу тощо (що теж зустрічається у всіх людсь- 
ких суспільствах). Споживання — це інтенсивний процес ви-
бору, організації і регулярного поновлення побутових речей, в 
якому неминуче бере участь кожен член суспільства. Купуючи 
речі, людина прагне до завжди зникаючого ідеалу — модного 
зразка-моделі, випереджає час завдяки покупці в кредит, на-
магається зафіксувати і привласнити собі час, збираючи старо-
винні, колекційні речі. Свої фантазії і хвилювання він проектує 
на технічні іграшки сучасної цивілізації — так звані «гаджети», 
на складні автомати і напівфантастичних роботів, цей гібрид 
речі і людини. Для затвердження і регулювання такого способу 
поводження з речами служить реклама, мета якої — не стільки 
сприяти продажу того чи іншого конкретного товару, скільки 
впроваджувати в свідомість людей цілісний образ суспільства, 
«обдаровуючи» своїх членів матеріальними благами [3]. 

«Реклама міцно, як спрут, заволоділа світом, — пише Фреде-
рік Бегбедер у романі «99 франків», — почавши з фіглярства, 
вона тепер керує нашими життями, фінансує телебачення, ко-
мандує пресою, розпоряджається спортом, формує суспільство» 
[1, 20].

У 1957 р., П’єр Мартіно, комерційний директор газети «Чи-
каго Трибюн», відомий практик у сфері реклами в своєму кла-
сичному творі «Рушійна сила реклами» писав: «Найважливіша 
суспільна функція реклами полягає в тому, щоб інтегрувати ін-
дивідуума в нашу сучасну, високошвидкісну американську еко-
номіку споживання... Середньостатистичний індивідуум нічого 
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не виробляє. Він купує все підряд, і наша економіка зацікавлена 
в тому, щоб він купував все більше і більше, а бажання людини 
робити покупки в значній мірі формується рекламою». В іншій 
роботі П. Мартино «Мотивація в рекламі» розкриває завдання 
реклами: «Її друге завдання — продаж товарів. Але її найперше 
завдання — прилучення людей до нашої американської системи. 
Реклама здатна допомогти людям відчути, що вони є частиною 
суспільства, якому пропонується все найкраще, допомогти їм 
перейнятися натхненням і з найвищою продуктивністю». «Наш 
американський рівень життя є найвищим у світі, — пишається 
П. Мартіно. — Тому що у нас найвищий життєвий стандарт, тоб-
то найвищі запити. У піку тим інтелектуалам, які бідкаються з 
приводу занепокоєння і незадоволення, що з’являються разом 
з новими бажаннями, нав’язаними рекламою, і які тому хочуть 
накласти на неї обмеження, слід сказати, що очевидна залеж-
ність благополуччя всієї економічної системи від того, наскіль-
ки успішно підтримується в споживача бажання споживати».

На думку компетентного американського історика Д. Бурсті-
на, реклама в середині минулого століття створила американ-
ську націю. «Реклама — це не просто інша форма торгівлі. Вона 
ставить нову мету — створення співтовариств споживання... 
Специфічне значення надавали американським співтовари-
ствам споживання, полегшувало асиміляцію, «американізації» 
багатьох мільйонів, які прибували сюди протягом ста років піс-
ля Громадянської війни. Приєднання до спільнот споживання 
стало типовим американським способом культурної адаптації» 
[31, 89–164]. Перш за все — уніфікуючи потреби і смаки насе-
лення, визначаючи споживчі пріоритети і в той же час пере-
творюючи товари в символи країни. Адже не випадково в на-
шій свідомості США до недавнього часу асоціювалися з такими 
товарами-символами, як кока-кола, жувальна гумка, джинси — 
товарами, які широко рекламувалися по всьому світі. Уніфікація 
споживчих пріоритетів американців вела до уніфікації духовних 
потреб. А разом з тим — і до усвідомлення себе як частини єди-
ної нації [23, 15–18].

Д. Кортен, автор книги «Коли корпорації правлять світом», 



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 272

ділиться досвідом створення економіки високого споживання. 
Д. Кортен був викладачем по управлінню комерційними під-
приємствами в Стенфорді і в Гарварді, працював в Африці, Азії 
і Центральній Америці, викладав у Гарвардській бізнес-школі, в 
Агентстві міжнародного розвитку. Д. Кортен негативно ставить-
ся до розповсюдження споживчої культури. «У моїй кар’єрі я кон-
центрувався на тренуванні управлінських кадрів, щоб створити 
еквівалент нашої економіки високого споживання в різних краї-
нах по всьому світі. У процесі глобалізації вся корпоративна сис-
тема націлилася на включення кожної країни в суспільство спо-
живання. При цьому робиться дуже сильний акцент на те, щоб 
вплинути на дітей, щоб з самого початку формувати їх систему 
цінностей і переконати їх, що прогрес визначається споживан-
ням» [7]. Д. Кортен вважає, що, просуваючи споживчі цінності 
в країнах, що розвиваються, він, по суті, поширював вірус син-
дрому споживання. Оскільки його робота і далі була пов’язана 
з країнами, що розвиваються, симптоми вірусу виявлялися на 
очах. Поступово він почав усвідомлювати, що його зусилля при-
носять більше шкоди, ніж користі. «Я побачив, що те, просуван-
ням чого я займався, не працює і не могло спрацювати, — міркує 
він — Життя багатьох людей в результаті стало більш важким. 
Ми бачили, як забруднюється природа, ми бачили, як руйнують-
ся культури і рветься сама тканина суспільства».

У своєму дослідженні Д. Рісман «Самотній натовп» стверджує, 
що майбутня професія всіх сьогоднішніх дітей — бути кваліфі-
кованими споживачами [45].

Споживча ідеологія підкріплюється механізмом заміни цін-
нісних значень, поступово поглинає те, що раніше було не в 
сфері товарообігу — будинки, комфорт, особистісне щастя, со-
ціальний статус, дружба, повага. Як результат, завдяки інтен-
сивно працюючій «фабриці мрій», не залишається цінностей, 
які були б не залучені в сферу товарно-грошових відносин. Це 
істотно змінює базисні основи ставлення людини до світу і до 
себе подібних. Ідеологічний вплив даного процесу є багато в 
чому визначальним для формування нових поколінь, погляди і 
морально-етичні норми яких складаються під потужним впли-
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вом смислового поля споживання. Вселяючи суспільству єди-
ний конгломерат цінностей, реклама інтегрує його інтереси, 
погляди і переконання навколо певних ціннісних дефініцій, що 
дозволяє розглядати інститут реклами в сучасній культурі як 
механізм прогнозування, а також формування певних тенден-
цій світоглядного характеру за допомогою регулювання смис-
лового наповнення рекламного дискурсу.

Домінуючі ціннісні дефініції виявляють смислову близь-
кість до категорії етосних цінностей, що забезпечують, з точки 
зору дослідників, стабільність і міцність існуючих режимів. Це 
дозволяє, незважаючи на зазначену прагматичність, вбачати 
історико-культурну продуктивність рекламних ціннісних смис-
лів, поступове входження суспільства в стадію стабілізації.

Реклама споживацтва в сучасному суспільстві належить до 
сфери інформаційних технологій, які стрімко еволюціонують. 
Завдяки новим технічним досягненням інтенсивно розширю-
ються канали трансляції споживчої інформації. Вони включа-
ють не тільки традиційні форми зовнішньої, друкованої, радіо 
і ТБ реклами, а й впроваджують у побутову сферу життєдіяль-
ності людини за допомогою мобільного зв’язку, Інтернету, пря-
мих контактів у вигляді рекламного мерчендайзингу, сейлз-
промоушингу, нових маркетингових методик (event-marketing, 
aroma-marketing, entertainment marketing тощо.). Проте ця стрім-
ка еволюція простежується не тільки в технологічному плані, 
але і в семантичному. Фактично весь спектр життєво значущих 
значень залучений у сферу масових споживчих інтенцій. Щіль-
ність цих інформаційних потоків така, що аж ніяк не завтра, а 
вже сьогодні людина опиняється в їх епіцентрі без будь-якої 
можливості і надії на звільнення.

У межах цієї безповоротної неминучості для суспільства прин-
ципово важливе відстеження цих потоків, можливість утриман-
ня їх не тільки естетичних, але, перш за все, морально-етичних 
нормах. Регулятивні (а то й маніпулятивні) можливості реклам-
ного дискурсу і його агресивно наступальний рух, питання про 
смислове його наповнення — є питанням соціального здоров’я 
суспільства в цілому.
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Здається, що реклама агресивної поведінки «вистрілила» в 
останні роки. В усьому світі серед дітей поширюється агресив-
ність. Не винятком є і Україна. Під агресивністю розуміють дії 
дитини, спрямовані на нанесення фізичної або психічної шкоди 
(збитків) іншій людині, або самому собі [4, 117]. Дитина також 
може проявляти агресивність проти тварин або матеріальних 
об’єктів [21]. 

Сьогодні все частіше у ЗМІ з’являються повідомлення, що в 
американських школах підлітки стріляють в однокласників і 
вчителів. В українських — поки що ні. Але в інтернеті з’являєть- 
ся все більше відеороликів, в яких школярі б’ють, ображають і 
принижують слабших однокласників, влаштовують жорстокі 
бійки і знущаються над тваринами. Жорстокість серед дітей і 
підлітків, схоже, набуває масштабів глобального лиха. У всякому 
разі, саме так уявляється ця проблема в масмедіа.

Однією з причин популярності бійок між підлітками є те, що 
відеоролики користуються великим попитом в соцмережах. 
Тому діти не просто б’ються, а й обов’язково знімають все на 
відео. В соцмережах існують групи («Забиви», «Рубка», Ultrapir, 
Street Fight Vines), учасники яких (серед них багато футболь-
них фанатів) змагаються, чиє відео набере більше лайків. Пере- 
можці отримують призи — светри або футболки з символікою 
руху.

Прийоми, які використовують «бійці», на нашу думку, диву-
ють своєю жорстокістю — побиття лежачого суперника декіль-
кома хуліганами одночасно, із стрибка втоптування його голови 
в землю. У найбільших групах — від 20 до 50 тис. учасників, при-
близно кожен п’ятий — з України.

Громадський діяч В. Тіпіло підтверджує, що підлітковий 
бандитизм набув масовості: «За моїми спостереженнями, цьо-
му явищу максимум рік. Пройшла мода на селфі на дахах елек-
тричок і молодь стала шукати, нові можливості проявити себе... 
Як правило, це діти не із бідних сімей, у них в житті все є, але 
«чогось не вистачає». На першого-ліпшого вони не нападають, 
а шукають слабших за себе — людей у віці, з фізичними ва- 
дами [12].
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Проблему визнає і уповноважений президента з прав дітей. 
«На травлю в школі і на вулиці сьогодні скаржиться кожна друга 
дитина, — коментує тему уповноважений з прав дітей Микола 
Кулеба. — Великою проблемою є критично мала кількість пра-
цівників ювенальної превенції (колишні дитячі кімнати міліції) 
і працівників кіберполіції, які реагували б на деструктивні гру-
пи в соцмережах. Також в школах величезний брак фахівців з ви-
ховної роботи [12].

Шкільні офіцери поліції (працюють поки в Києві, Львові, 
Івано-Франківську та Одесі) вважають, що виправити ситуацію 
з дитячою жорстокістю зараз можуть лише батьки. Шкільний 
офіцер поліції зі Львова Тетяна Капісь ділиться своїми бідами: 
«Зараз діти зовсім інші, для них учитель вже не авторитет... За-
лякувати їх — не вихід, потрібно змінювати саму програму ви-
ховання. У Львові з вересня по грудень ми відвідали понад 200 
навчальних закладів, проводили профілактику булінга (англ. 
Bullying — травля, цькування). Але одних наших зусиль недо-
статньо. Якщо в школі більше 1000 учнів, адміністрація часто 
не в курсі проблем дітей. Так що зараз багато чого залежить від 
батьків, їм потрібно більше уваги приділяти своїм дітям, якщо 
не хочуть, щоб ті виросли злочинцями» [12].

За даними Держстату, в 2016-м злочини скоїли 4, 2 тис. не-
повнолітніх. У 2015-му їх було ще більше — 5,7 тис. Хоча, уточ-
няється, що це кількість виявлених підлітків, які вчинили зло-
чини. Цілком можливо, що інших просто не встановили. 

Отже, на сучасному етапі в мережевому суспільстві боротьба 
образів і фреймів — джерело боротьби за розум і душі — ведеть-
ся в мультимедійних комунікаційних мережах. З цієї причини 
процес соціальних змін вимагає перепрограмування культур-
них кодів і імпліцитних соціальних і політичних цінностей і ін- 
тересів, які передаються через комунікаційні мережі. Це не-
просте завдання. Саме тому, що вони є мультимодальними, ди-
версифікованими і всеосяжними. Комунікаційні мережі мають 
можливість вмістити в себе все культурне розмаїття, а мульти-
пліковані повідомлення в набагато більшій кількості, ніж будь-
які інші в історії публічного простору.
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Вихід із такої ситуації Е. Фромм убачає в зміні ціннісних орі-
єнтацій свідомості, в зміні самої людини. Щоб його здійснити, 
треба зайнятися моральним перевихованням людини — зміни-
ти «ринкову орієнтацію» її поведінки на «продуктивну» й тим 
самим змінити соціальний характер. Відчуження, орієнтація на 
володіння зникають тоді, коли людина усвідомлює внутрішні 
цінності своєї природи й починає діяти згідно з ними.

Суверенність України висунула свою концепцію розвитку, в 
якій особливе місце відводиться духовному розвитку народу, 
пов’язаним з розвитком традиційної культури і, зокрема, відро-
дженням релігійних і народних обрядів. 

У сучасних умовах стратегія виховання та розвитку особи- 
стості повинна мати мету розвитку людини, де вона представле-
на не тільки як соціальна одиниця, а й як унікальна особистість. 
У даному випадку, особистість визначається як індивідуальне 
буття суспільних відносин. По-перше, особистість — це соціаль-
не в нас (буття суспільних відносин) і по-друге, особистість — 
це індивідуальне в нас. Соціалізація дитини повинна здійсню-
ватися через формування потреби реалізуватися у соціальному 
просторі через систему прав і свобод. Для успішної соціалізації 
потрібно особливим чином організувати умови розвитку осо-
бистості дитини: 

• підвищення соціальної компетентності; 
• розвитку навичок поведінки в повсякденному житті і 

установок на самостійне вирішення соціальних проблемних си-
туацій; 

• розвитку почуття особистості;
• громадянської позиції.
Дозована та спрямована робота з дітьми має багато позитив-

них якостей, особливо на етапі пізнання світу, формування ко-
рисних навичок. Сучасна дитина отримує безмежні можливості 
для всебічного саморозвитку, освіти та розширення комуніка-
тивних зв’язків. Привабливість масмедійного світу для дітей 
обумовлена: наявністю «власної території», яку складно контро- 
лювати дорослим; можливістю самостійно приймати рішення.

На жаль, у наш час ринкова економіка вперше в історії люд-
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Духовний клімат сьогодення вирізняється загостренням  
 відчуття ріднокультурного з одночасним прагненням 

загальнолюдського. За умов уніфікаторських тенденцій сучас-
ного планетарного буття кожний народ прагне стверджувати 
власну індивідуальність шляхом підтримки і розвитку найбільш 
перспективних компонентів культурних традицій. Цей процес 
відбувається на тлі напружених кризових явищ геофізичного 
та соціокультурного характеру. У зв’язку з цим хочеться наве- 
сти геніальну за мудрістю і простотою думку Сергія Кримського: 
«Коли починається катастрофа якихось надій, єдиною нашою 
опорою залишаються віковічні цінності, які інваріантні для всіх 
часів і для всіх епох… Проблема культури здобуває найважливі-
ше значення в ХХІ сторіччі не тільки як засіб і як спосіб виходу 
з кризи; проблема культури залишається актуальною і як засіб 
утвердження людських якостей, зразків людської поведінки» 
[11, 17]. 

Нагадаємо, що культура народу — продукт його праці в галу-
зі духовної творчості і матеріального виробництва, система нау-
кових, художніх та релігійних набутків, у яких втілено його істо-
ричний та духовний досвід. Ця система відображає національну 
самосвідомість, своєрідність філософського мислення, втілює 
етичні ідеали, естетичні погляди і смаки, виражені лише цьому 
народу притаманними чуттєво-емоційними формами і логіч-
ними поняттями, закріпленими у національній мові, традиціях, 

2.3. еСТеТИКо-КУЛЬТУРоЛогІЧНИй АНАЛІЗ  
СВІТогЛЯДНИх ЗАСАД ТРАДИЦІйНоЇ  

ДИТЯЧоЇ КУЛЬТУРИ

АЛЛА ДОРОГА
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моралі, звичаях. Як бачимо, культура включає різні форми сус-
пільної свідомості, але не є простою їх сукупністю. Культура яв-
ляє собою органічну цілісність всіх форм суспільної свідомості. 
Тим, що забезпечує цю цілісність, є світогляд.

Світогляд і духовна культура перебувають у глибокій орга-
нічній єдності — одне без одного немислимі. І все ж визначаль-
ним у духовному змісті культури є якраз світогляд, причому в 
тріаді: світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння.

Загалом світогляд — це форма суспільної самосвідомості лю-
дини (індивідів, соціальних груп, класів, суспільства) через яку 
суб’єкт світогляду сприймає, осмислює, оцінює навколишню 
дійсність як світ свого буття і діяльності, визначає і переживає 
своє місце, призначення і «долю» в ньому.

Формуючись разом із свідомістю на основі практики суспіль-
ного життя, світогляд реалізує потреби і цілі практичного пере-
творення світу духовно, виступаючи його практично-духовним 
освоєнням, в якому подолання чужості світу, його невідповід-
ності людині реалізується створенням образів справді людсько-
го світу, втілюються ідеали істини, добра і краси. Тому в світо-
гляді світ завжди подвоюється на чуттєво даний світ наявного 
буття і надчуттєвий, чуттєво не даний світ істинного буття.

Світоглядними формами чуттєвості виступають світовідчут-
тя і світосприйняття. Саме вони забезпечують чуттєве, симво-
лічне осягнення чуттєво не даного, духовного змісту предметів 
людських почуттів. Бо людські почуття в чуттєвій формі можуть  
адекватно відображати лише одиничне, а такі їх предмети, як 
Вітчизна, добро, краса, пам’ять померлих, образи майбутнього 
є предметами загальними, відображувальними у символічній 
формі.

Символічна форма об’єктивації предметів духовних почуттів 
(насамперед тих, які наділяються атрибутами святості) вимагає 
і символічної форми шанування їх предметів — чим і є ритуал, 
обряд, урочисті символічні діяння, поклоніння. В такі способи 
задовольняються вищі, духовні, світоглядні почуття людей.

Важливо зазначити, що в основі обрядів і свят лежить тради-
ція. В обох випадках їй надано чуттєвої, символічної форми. Тра-
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диція, по своїй суті, є ставленням, суспільним ставленням, що 
відрізняється певною історичною стійкістю, повторюваністю. 
Оскільки складовою частиною соціальної спадщини є суспіль-
ні відносини, то і традиція обов’язково входить у цю спадщину. 
І хоча поняття «традиція» багатозначне, незаперечним у всіх 
його значеннях є детермінуюча дія минулого на сучасне і май-
бутнє. Виражаючи життя минулого в сучасному і майбутньому, 
традиція дає можливість науково інтерпретувати минуле як 
особливу форму буття.

Упродовж віків український народ безупинно творив своє 
духовне середовище, наповнював його своєрідними обрядами,  
ритуалами. Традиційна обрядовість виникла як органічний 
зв’язок духовного і природного у процесі буття. У науковій лі-
тературі святково-обрядовий комплекс аналізується переваж- 
но у вимірах етнографії та релігієзнавства. Естетичне згаду-
ється як формально-атрибутивна характеристика традицій-
них обрядів. Якщо ж виходити із розуміння естетичного як 
специфічно-духовного, почуттєвого ставлення людини до світу,  
способом буття якого є переживання, то саме в процесі естетико-
культурологічного аналізу можна зрозуміти причини життє-
вості традиційної народної обрядовості та її своєрідної ролі в 
структурі духовної культури.

Крім принципу природовідповідності, що стабілізує ритм 
життя, традиційна обрядовість дає можливість її суб’єктам у 
чуттєво-емоційній формі залучитися до цілої низки духовних 
явищ, що входять до всіх історичних форм культури — громад-
ських, моральних, естетичних, релігійних, національних, ро- 
динних.

Одним з найважливіших чинників формування світогляду, 
провідником зі світу чуттєво даного наявного буття у надчут-
тєвий світ істинного буття завжди була освіта. Потреба дослі-
дження історичної пам’яті українського регіону, його культур-
ного генофонду у формах виховання і навчання нових поколінь 
зумовила наше звернення до педагогічного досвіду східних 
слов’ян. Узагальнені результати цих розвідок викладено у ряді 
публікацій [3; 4; 5; 6]. Українська народна педагогіка (емпіричні 
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знання народу про виховання) своїм корінням сягає традицій 
слов’янського світу. Народна педагогіка — одне з найбільших 
надбань народу. Саме завдяки їй передаються новим поколін-
ням здобутки матеріальної і духовної культури народу, утвер-
джуються його національна самобутність і самосвідомість. 

Зміст і методи народної педагогіки засновані на принципах 
світовідчуття і світорозуміння східних слов’ян у давнину. Вони 
вирізняються чітким морально-естетичним спрямуванням. 
Окреслимо детальніше своєрідність слов’янського світовідчут-
тя і світорозуміння.

Прагнення до гармонії між людиною і світом передусім реа- 
лізувалось у принципі природовідповідності, що став одним 
з основних принципів виховання дітей у дохристиянський пе- 
ріод. Пізніше ідея природовідповідності чітко простежується в 
українській народній педагогіці.

Природовідповідність полягає у сприйнятті людини — 
об’єкту і суб’єкту виховання — як частини живої природи. Згід-
но з цим принципом слід зважати на вік вихованця (найкраща 
пора для виховання — дитинство й підлітковий вік, коли психі-
ка гнучка й податлива: «Гни дерево, поки молоде, вчи дитя, поки 
мале», «З молодого, як із воску, що хочеш, те й виліпиш»), його 
індивідуальні особливості («У лісі й двох дерев нема однакових, 
не те що людей»).

Народна педагогіка східних слов’ян прагнула гармонізувати 
стосунки дитини з природою. Ця вимога реалізувалась у народ-
ній системі виховання чітко й послідовно. Передусім це стосу-
ється виховання дбайливого ставлення до природи, зокрема, 
до землі. Земля-мати — образ-тотем давніх слов’ян. Язичницькі 
вірування забороняли бити палицею по землі, особливо напро-
весні. Вважалося, що у цей період земля народжує хліб і дає жит-
тя усім рослинам. З поширенням християнства це язичницьке 
табу перейшло у церковну книжність: на того, хто бив палицею 
по землі, накладалося «15 днів покути» (церковного покарання 
поклонами). Шанобливе ставлення народу до землі засвідчують 
давні промовки: «Гріх землю бити — вона наша мати», «Земля 
дає все і забирає все» «Земля мати наша, всіх годує і пестить», 
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«Хто на землі сидить, той не впаде». Землею клялись, землю 
прикладали до рани, землю, як оберіг, брали з собою в дорогу. 
При зустрічі з дорослими дітям належало вклонятися й торка-
тися рукою землі, що означало побажання добробуту.

Важливу роль у вихованні дбайливого ставлення дітей до 
рідної природи відігравала система усних заборон (запуки). Ці 
заборони регулювали стосунки дітей з тваринами, рослинами, 
птахами, утримуючи підлітків від бездумної жорстокості, допо-
магали осмислювати право всього живого на життя.

Особливе місце у стосунках дітей з природою відводилась 
птахам. Птахи — супутники людини з доісторичної епохи. Зо-
браження птахів зустрічаються на стінах печер періоду неоліту. 
Прекрасні малюнки пернатих виявлено серед орнаментальних 
розписів на кераміці трипільської культури. Птахи символізу-
ють прихід весни. І етнографічні матеріали свідчать, що радість 
всіх дитячих свят була пов’язана з птахами. Під час хлібороб-
ських обрядів зустрічі весни діти носили в руках вироблених з 
дерева пташок від хати до хати і прославляли весну. За інши-
ми звичаями, діти підкидали в повітря пташок з хліба і глини. 
Вважалось: як високо вони зів’ються, так високо підніметься на 
ниві хлібний колос. За допомогою співу птахів дітей навчали ви-
значати години дня і ночі. Відомо, що солов’ї співають о другій 
годині ночі, о третій прокидаються зозуля, зеленяк, іволга, о чет- 
вертій — трясогузка, о шостій годині ранку — горобці.

Народ здавна ставився до пернатих друзів з винятковою  
теплотою. В скарбниці народної творчості знаходимо справжні 
перлинки — поетичні звернення до журавлів, зозулі, соловей-
ка, ластівки, чайки, диких гусей. Особливо зворушливі стосунки 
склались у людини з лелекою. Для українського народу леле- 
ка — птах-оберіг, що уособлює українців. З перших років жит-
тя людина залучалась до цікавих звичаїв, забав, прикмет, 
пов’язаних з птахами.

Доречно зауважити, що народна педагогіка надавала ви-
ключно серйозного значення засвоєнню дітьми народних прик- 
мет. Це розвивало спостережливість, заохочувало до пізнання 
оточуючої дійсності, допомагало послідовно оволодівати на-
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вичками землеробства, народними знаннями (ботанічними, 
метеорологічними, астрономічними). Це зайвий раз доводить 
єдність виховного й освітнього елементів у процесі виховання.

Саме глибоким переконанням, що українська культура — це 
не тільки сукупність надбань, а й спосіб сприйняття світу, си- 
стема мислення і творчості українського народу, керувався 
автор цих рядків при укладанні програми і викладанні курсу 
«Основи української культури» для студентів Вищого мистець-
кого коледжу Київської дитячої Академії мистецтв. Всі теми ми 
розглядали як фрагменти дослідження єдиного цілого — ду- 
ховного космосу українців. Програма авторського курсу була 
розрахована на трирічний термін. Вікова категорія учнів — від 
шести до дев’яти років. 

Ми ставили за мету — залучити молодших школярів до 
основ української культури у невимушеній формі, працюючи 
без оцінок і домашніх завдань. Винятки становили різні типи 
спостережень. П’ятнадцять хвилин кожного наступного уроку 
присвячувались повторенню матеріалу попереднього заняття, 
шляхом опосередкованих несподіваних запитань, при цьому, ми 
принципово уникали механічного заучування, досягаючи мак-
симальної привабливості процесу.

Постійне застосування проблемного методу, нестандартні 
завдання сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів, 
збагаченню уяви і фантазії, передбачали не тільки засвоєння, а 
й творче застосування знань.

Значна частина часу присвячувалась залученню до так званих 
малих жанрів українського фольклору. Ми активно використо-
вували в роботі найдавніші прислів’я та приказки — своєрідні 
літописи народної педагогічної мудрості. Їх образність сприяла 
легшому засвоєнню настанов, порад, правил поведінки, що ви-
ражали народну мораль. 

У різних темах курсу ми постійно звертались до народних за-
гадок — важливого засобу розвитку у дітей розумових здібно- 
стей, кмітливості, спостережливості, асоціативного мислення. 
Найдавніші загадки відображають язичницьке розуміння при-
роди і всесвіту. До спільної індоєвропейської фольклорної тра-
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диції належить текст-діалог, що складається із загадок (і відпо-
відей на них) про сотворіння світу й людини, основні елементи 
космосу, небесні світила. Продовження цієї традиції простежу-
ється у східнослов’янських циклах загадок, особливо у новоріч-
них загадках-відповідях. Народні загадки знадобились нам як 
чудовий засіб творення проблемних ситуацій, стимулятор піз-
нання світу у його взаємозв’язках, джерело збудження фантазії 
та логічного мислення.

Прекрасну можливість у грайливій формі тренувати органи 
мовлення та розвивати пам’ять дало вивчення скоромовок. Ско-
ромовки є без перебільшення мудрою знахідкою педагогічного 
таланту народу і не чим іншим, як давнім началом народної ло-
гопедії.

Окрема сторінка програми — знайомство зі світом дитячих 
народних лічилок. Цей світ напрочуд цікавий і своєрідний. Де-
які з них просто дивовижні за лексичним складом і ритмікою. 
Педагогічне завдання ми вбачали у допомозі дітям відчути сво-
єрідну звукову поліфонію та несподіваність алогізмів народних 
лічилок. Крім своїх прямих функцій, лічилки і скоромовки ви-
ховували почуття гумору, були джерелом дитячого сміху та ве-
селощів. Отже, названі вище так звані малі фольклорні жанри 
(прислів’я, приказки, загадки, скоромовки, лічилки) можна без 
перебільшення вважати естетичною формою передачі новим 
поколінням узагальненого досвіду народу.

Залучення до малих жанрів українського фольклору дало 
можливість ввести сучасних міських, переважно російськомов-
них дітей, в атмосферу пластичності, мелодійності, теплоти 
звучання українського слова, його своєрідної магії та непере-
вершених можливостей у досягненні комедійного ефекту. Для 
нас важливо було уникнути загальних декларацій про красу 
рідної мови, а допомогти дітям відчути цю красу, збагатити свій 
словничковий запас, що було вкрай важливо для повноцінного 
сприйняття подальших тем.

Духовно-практичному освоєнню дійсності сприяли дитячі 
іграшки. Перші іграшки були переважно копіями предметів по-
буту і праці хліборобів, вони допомагали зрозуміти світ дорос-
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лих і наслідувати його. Іграшки розвивали уяву дітей, розумово-
аналітичні здібності. Крім того, саме іграшки мали значний 
вплив на формування естетичних уподобань дітей. Адже не ви-
падково в розгалуженому понятійному апараті народних уяв-
лень про красу і по сьогодні збереглись такі порівняння: «гар-
на, як лялька», «красива (чепурненька), як іграшка». Справжнім 
відкриттям для більшості учнів були принесені педагогом на-
родні дитячі іграшки і можливість з ними побавитись. Крім суто 
розважального моменту, важливо було спрямувати увагу на ко-
рисність більшості з них для фізичного розвитку дитини. 

Якщо в історії людства праця є попередником гри, то в інди-
відуальному розвитку дитини гра передує праці. Ототожнюючи 
себе з дорослими, моделюючи їхні стосунки, діти в іграх (особ- 
ливо рольових) та іграшках засвоювали смисл трудової діяль-
ності, відтворювали окремі її операції. Цікавим прикладом у 
цьому плані є цикл ігрових пісень-хороводів: «А ми просо сіяли», 
«Льон», «Мак».

Педагогічна мудрість народу винайшла дитячу гру як своє-
рідне мистецтво спілкування, школу дружніх стосунків, джере-
ло бадьорості і радості життя. «Як дитина бігає і грається, так 
їй здоров’я усміхається» — мовить народне прислів’я. В Україні 
до наших днів збереглися старовинні народні дитячі ігри: хатні 
(«Золото», «До мене», «Гра в калача») та ігри на повітрі («Зача-
рований скарб», «Калита», «Піжмурки», «Квач», «Гуси», «Павуч-
ки»).

Ми неодноразово мали змогу переконатись, що народна  
гра — прекрасна форма пізнання характеру народу. А напівжар-
тівлива атмосфера народних ігор сприяє психоемоційній роз-
рядці, формуванню доброзичливих стосунків між дітьми, нав- 
чає не фатальному сприйняттю поразок.

Крім того, на уроках постійно запроваджувались ігрові фор-
ми роботи: творчі конкурси, вікторини, повторення пройденого 
матеріалу у формі клубу веселих та кмітливих, рольові ігри.

Цінним джерелом педагогічного досвіду східного слов’янства 
є фольклор, зокрема дитячий. Ми вважали за необхідне привер-
нути увагу молодших школярів до дивовижно затишного і гар-
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монійного світу українських народних колисанок. Адже біль-
шості сучасних дітей колискова пісня не знайома. Колисанка 
не розрахована на стороннього слухача, що надає їй особливої 
сердечності. Найпопулярніші образи східнослов’янських колис-
кових — Сон, Дрімота і Кіт (Коток). Дієвим засобом естетичного 
виховання дітей слугують експресивні і суто національні за ха-
рактером жартівливі пісеньки, іграшки, забавлянки.

Серцевинна частина духовного космосу українців — струн-
ка система старовинних народних звичаїв та обрядів, що несуть 
відгомін дохристиянських часів, коли людина жила й усвідом-
лювала себе у повній єдності з природою. Пізніше стародавні 
вірування і звичаї тісно переплелися з богослужбовими церемо-
ніями християнської церкви. І в результаті українська традиція 
збагатилась низкою напрочуд цікавих і поетичних свят.

Завдання педагога — уникнути трактування народних свят 
як екзотичного реквізиту минувшини. Важливо розкрити ду- 
ховну велич скарбниці народних традицій — високу мораль, 
духовну щедрість і поетичну красу. Найбільше свят, позначених 
особливою поетичністю, припадає на грудень і січень (Андрія, 
Святого Миколая, Свят Вечір, Різдво Христове, Щедрий Вечір, 
Новий рік). На заняттях у грудні місяці ми намагались створи-
ти для молодших школярів атмосферу піднесеного очікування 
свят та активної підготовки до них — розучування змістовних 
колядок, щедрівок, посівалок. Важливий момент — власноруч-
не виготовлення вертепних зірок, масок і макету «кози». У такій 
творчій діяльності виявлялась власне естетична сторона обря-
дової культури — радісне відчуття належності до співтовари-
ства, причетності до дійства, що сприяло формуванню особисто-
го ставлення, усвідомлення цінності і переживання, за великим 
рахунком історико-генетичної єдності національної культури.

Темою, що інтегрує окреслені вище світоглядні напрями, 
смислові акценти і форми роботи є головне свято весняного ци-
клу, найвеличніше свято року й водночас головне християнське 
свято — Великдень. Розмова про Великдень — це заглиблення у 
міфопоетичний світ предків. Адже великодня обрядовість має в 
Україні дуже давні традиції, несе відгомін дохристиянських ча-
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сів, коли людина жила у повній єдності з природою й піднялася 
до усвідомлення цієї єдності. З часом стародавні народні віру-
вання та звичаї тісно переплелися з величними богослужебни-
ми церемоніями християнської Пасхи, що відзначається як день 
чудодійного воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Відтворимо 
зміст цієї своєрідної подорожі.

Великодні свята належать до так званих рухливих. Згідно з 
рішенням першого Вселенського собору християнської церкви 
Воскресіння Христове урочисто святкується у першу неділю піс-
ля весняного рівнодення й першого березневого повного міся-
ця. Для цього свята характерні довге приготування й тривале 
святкування. 

За тиждень до Великодня в Україні святкують Вербну Не-
ділю. Це пам’ятна дата в’їзду Ісуса Христа до Єрусалиму, коли 
тисячі людей кидали перед ним на дорогу пальмові віти. На 
пам’ять про цю знамениту подію у наших храмах святять вер-
бові гілочки, а в південних країнах — пальмові віти. Існує кілька 
традицій, пов’язаних з Вербною Неділею. Так, символічно б’ючи 
дітей чи знайомих гілочкою, примовляли: «Не я б’ю — верба б’є, 
за тиждень — Великдень. Будьте дужі, як вода, а багаті, як зем-
ля, веселі, як весна, а красні, як сонце». Свячена верба завжди 
користувалася в народі великою пошаною, їй приписувалася ве-
лика магічна сила, чим пояснюється широке застосування гіло-
чок свяченої верби у народній медицині.

Останній тиждень перед Великоднем називається білим або 
чистим. Найважливішим днем цього тижня є Чистий Четвер —  
день весняного очищення. Ще до схід сонця селяни почина-
ли чистити  в стайнях, підмітати подвір’я й прибирати в хатах.  
У цей день усі члени родини купалися вранці, стригли дітей. 
Обов’язково допомагали митися старим і хворим. За народним 
повір’ям, для одужання хворим необхідно було помитися якомо-
га раніше, щоб випередити ворона, який вдосвіта понесе своїх 
дітей купати в річці.

Увечері в церкві відправлялися «страсті». Богослужіння при-
свячувалося Таємній вечері, влаштованій учнями Христа в бу-
динку одного з жителів Єрусалима на честь зустрічі єврейської 
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Пасхи. Саме під час цієї вечері, згідно з Євангелієм, Ісус передба-
чив зраду Іуди, зречення Петра і свою мученицьку смерть. 

Після церковної служби люди намагалися донести додому за-
палені «страсні» свічки. Для цього робили спеціальні ліхтарі з 
кольорового паперу чи фарбованого скла у формі зірки, місяця 
або церкви. Полум’ям «страсної» свічки випалювали хрест у хаті 
на сволоку («щоб лиха нечисть хату минала»).

За Чистим Четвергом надходить Страсна П’ятниця. У цей 
день віруючі нічого не їдять до винесення плащаниці з вівтаря. 
В Страсну П’ятницю гріх було шити, прясти, рубати дрова, навіть 
тесати щось сокирою. У Галичині, наприклад, Страсної П’ятниці 
замовкали навіть дзвони. У цей день дозволялося лише пекти 
паски й садити капусту.

Паски пекли з пшеничного борошна тонкого помелу на опарі, 
додаючи молоко, цукор, яйця та різні прянощі. Під час випікання 
пасок не можна було навіть розмовляти голосно. Адже невдала 
паска (порожня всередині або із запалим верхом) віщує нещастя. 
У різних регіонах України існують різноманітні традиції оздоб- 
лення пасок. У Галичині та в Закарпатті паски печуть у виг- 
ляді круглого хліба із спеціальним орнаментом зверху: жайво-
ронок, колос, «баранячі ріжки» та квіти. Непосвячену паску на-
віть господині не можна було покуштувати — гріх! Одну паску 
тримали на столі цілий тиждень, «щоб добре родила пшениця й 
усяка пашниця».

За Страсною П’ятницею надходить Великодня Субота — день 
виготовлення крашанок і писанок. Культ яйця, як уособлення 
таємниці зародження і продовження життя, виник ще на почат-
ку історії людського суспільства. В уявленні стародавніх персів, 
візантійців, греків, римлян яйце уособлювало джерело життя і 
Всесвіту.

Археологи довели, що звичай розписувати яйця походить в 
Україні ще з дохристиянських часів і пов’язаний з народними 
обрядами зустрічі весни. Навесні, коли пробуджується приро-
да, люди малювали на поверхні яєць стилізовані геометричні, 
рослинні або тваринні сюжети. Згодом цей звичай запозичило 
християнство, пов’язавши його з Христовим воскресінням. Кра-
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шанки фарбують переважно в червоний колір — колір вогню, 
життя, крові Спасителя.

Світ, що постає на писанці, справляє враження суворо орга-
нізованого. Розписи українських писанок містять космогонічні 
мотиви (стилізовані зображення солярних і лунарних знаків, зі-
рок, світового дерева, небесних оленів і коней). Дуже поширені 
писанки із зображенням весни, яку символізують різноманітні 
квіти, гілки дерев, гірлянди, віночки, букети.

Найпоширенішими способами виготовлення писанок є на-
несення малюнка на пофарбоване в один колір яйце гострим 
предметом («дряпанки» або «скробанки»), накапування на по-
фарбоване яйце воску із наступним занурюванням його у фарбу 
(«капанки»), розпис яйця пензликом олійними фарбами («ма-
льованки»), а також восковий розпис за допомогою спеціально-
го писачка. Писанкарство вимагає неабиякого хисту.

Саме виготовлення крашанок і писанок створювало непов- 
торну чарівну атмосферу загадковості, таємничості напередод-
ні свята. Ось як згадує про це Ігор Калинець:

Виводить мама дивним писачком на білому яйці воскові взори,
Мандрує писанка по мисочках із цибулинним золотим узваром,
З настоями на травах і корі, на веснянім і на осіннім зіллі — 
І писанка оранжево горить у філіграннім сплеті ліній.
Та вже вона, як дивовижний світ, то вже дзвенить, як згусток сонця.
Буяють буйно квіти у росі, олені бродять в березневім сонці.
І стилізовані сплітаються сади у маєві густих обрамлень,
Мереживом найтоншим мерехтить геометричний космацький орнамент.
І я поплив у світ дитячих мрій на білі колискові оболоні…
Котились писанками із гори ясні сонця у мамині долоні.
Народ вірив у магічну силу великодніх яєць. Вважалось, що 

писанка гасить пожежу, відганяє нечисту силу, зцілює від хво-
роб. На Великдень і в наступні дні всі вітали одне одного яйцем. 
Великодні яйця обов’язково приносили на цвинтар, у такий спо-
сіб христосуючись із померлими.

Не дивно, що саме писанку обрав для свого проекту пам’ятника 
першим українським іммігрантам до Канади у місті Вегревілі 
(провінція Альберта) художник Павло Цимбалюк. Із 1981 року 
дванадцятиметрова споруда вражає всіх, хто її споглядає.
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У давнину в селах України існував звичай розпалювати перед 
великодньою ніччю вогонь на горбі за околицею або на майдані 
під церквою. Для вогнища парубоцтво зрізало в лісі сухий дуб 
або суху вербу. Адже, за народним повір’ям, саме в сухому дереві 
нечиста сила ховається. Дослідники вважають цей вогонь сим-
волом весняного очищення.

У перший день Великодня, як тільки задзвонять до заутре-
ні, з усіх кінців села чи міста люди йдуть до церкви. Свято Хри- 
стового воскресіння багате різноманітними й величними бого-
служіннями, церковно-народними звичаями. Це свято радос-
ті. Воскресіння Христове стверджує християн у вірі, що життя 
людське не обривається, як нитка, що воно сповнене глибокого 
змісту й значення.

Досить поширений в Україні звичай — благословення на Ве-
ликдень їжі. Після тривалого посту церква дозволяє будь-яку 
їжу, щоб люди одержували духовну радість і радість від земних 
дарів. Урочисте освячення пасхальної їжі відбувається на цер-
ковному подвір’ї по завершенні святої Літургії.

За давнім звичаєм на святковий сніданок мала зібратися вся 
родина. Похристосувавшись, починали розговлятися свяченою 
паскою, яйцями, салом, ковбасами.

У Великодню Неділю вранці після всенощної відправи одне з 
одним віталися лише такими словами: «Христос воскрес!», від-
повіддю ж було: «Воістину воскрес». Ці слова мають велику силу 
в народному уявленні. Існує легенда, що від дня свого воскре-
сіння Спаситель посадив у підземелля під скелею, де була його 
домовина, головного Сатану й наказав йому гризти дванадцять 
залізних ланцюгів, дванадцять залізних дверей і дванадцять за-
лізних замків. Якщо Нечистий перегризе все це від одного Вели-
кодня до наступного, то настане кінець світу. Сатана перегриз 
замки, двері і ось-ось мав перегризти останній ланцюг… Аж тут 
люди заспівали «Христос воскрес!», і одразу ж ланцюги, замки і 
двері поновилися, і Нечистий змушений був гризти усе спочат-
ку. Інакше кажучи, кінець світу, буцімто, настане тоді, коли люди 
перестануть співати «Христос воскрес!».

Невимовно прекрасним символом Великодніх свят є урочисті 
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дзвони — високий витвір мистецтва не одного покоління укра-
їнських дзвонарів. Дзвони викликали у людей стан особливого 
душевного піднесення, ніби об’єднуючи їх спогади і мрії, землю і 
небо, любов до Бога і до людей. На Великдень, за давньою укра-
їнською традицією, люди вклонялись і вітались з усіма, кого 
зустрічали, посміхались одне одному, вибачали провини. Вважа-
лось гріхом у цей день не привітатись навіть з ворогом.

Під обід на Великдень односельці збиралися цілими родина-
ми. Молодь водила гагілки, веснянки, діти гралися писанками 
та крашанками.

У Великодній Понеділок, який називався ще величальним, 
ходили у гості, христосувались, обмінювались писанками і гос-
тинцями. Діти провідували рідних, повитух, хрещених батьків, 
носили їм пригощення. Старші відвідували могили. За народ-
ним повір’ям, покійники у цей день тужать за землею.

Великодній Понеділок називається ще «обливальним», бо в 
цей день, за стародавнім звичаєм, хлопці обливали дівчат во-
дою, а ті віддаровувалися писанками або крашанками. Цей об-
ряд символізує своєрідне омолодження, очищення.

Святковим вважався і третій день Великодня. Люди, як пра-
вило, не працювали, оглядали посіви, ходили в гості, молодь 
збиралася на колективні гойдалки. Селяни часто збиралися в 
корчмах на музики — «відпроваджували свята».

Як бачимо, ознайомлення молодших школярів із Великодні-
ми святами — це уроки добра і милосердя. В наших силах до-
нести цілковиту можливість залучення до віковічних традицій.  
І, перш за все, це стосується Великодніх вітань. Адже вони є пре-
красними пам’ятками світовідчуття народу і характеру взаємин 
між людьми: «Христос воскрес!», «З Великоднем!», «З святом, 
будьте здорові!». Це ніби просто — посміхнутися близьким, рід-
ним, сусідам, привітати з весною, Воскресінням Христовим, по-
бажати сили, здоров’я, краси, добра, злагоди, благополуччя. Але 
саме душевної щедрості, вміння прощати дрібні провини, тепла 
і щирості стосунків так бракує нині. Демонструючи своїм вихо-
ванцям різноманітні листівки «З Великоднем», ми заохочували 
їх до виготовлення власних. 
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Великодня традиція дарує нашим дітям низку ігор з крашан-
ками і писанками. Ця традиція варта продовження. Один урок 
навесні ми обов’язково проводили на повітрі, граючи у велико-
дні ігри. І дітлахи комп’ютерної ери робили це з величезним за-
доволенням.

За Олексою Воропаєм, найпопулярнішими серед населення 
центральної України були такі ігри з крашанками чи писанками:

Гра «навбитки». За умовами цієї гри один тримає в руці кра-
шанку носком догори, другий б’є носком свого яйця. Потім дру-
гий б’є по протилежному кінцю: чия крашанка розіб’ється з обох 
кінців, той програв: він віддає свою крашанку переможцю.

Гра у «котка». З похилого місця (з перепоною внизу) котять 
яйця, одне за одним, намагаючись влучити своєю крашанкою 
в крашанку партнера. Виграє той, хто більшу кількість разів  
влучив.

Гра в «кидка». Один із партнерів кладе дві крашанки на та-
кій відстані одна від одної, щоб між ними не могло прокотити-
ся яйце, другий партнер стає на віддалі і кидає свою крашанку. 
Влучить одночасно в обидві — виграв, а якщо влучить в одну 
або не влучить в жодну — програв.

Кладуть кілька шапок, під одну з них — крашанку, хто від-
гадає, під якою шапкою крашанка — виграв.

Кладуть яйце на землю. За десять кроків від нього сто-
їть один із партнерів, що хоче виграти яйце. Йому зав’язують 
очі хусткою. Із зав’язаними очима він відмірює десять кроків, 
розв’язує очі і має дістати яйце, не сходячи з місця. Якщо діста- 
не — виграв, не дістане — програв.

В. Ястребов описує ще дві гри: в «блудька» і в «трапка». Пер-
ша з них полягає ось у чому. Один з гравців кладе своє яйце на 
землю і відміряє від нього п’ять кроків, другий стає на тому міс-
ці із зав’язаними очима, тричі повертається навколо себе, потім 
робить п’ять кроків і розв’язує очі. Якщо після цього може ді- 
стати яйце руками, воно його.

Гра в «трапка» відрізняється тим, що гравця відводять від 
яйця подалі, після чого він, закривши обличчя шапкою, намага-
ється підійти до нього якнайближче.
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З метою посилення почуттєво-емоційних вражень і форму-
вання культури сприйняття художніх цінностей ми постійно 
звертались на заняттях до перлин народної творчості і шедев-
рів професійних митців. Наведемо ряд прикладів щодо ролі 
творів мистецтва у процесі залучення молодших школярів до 
основ української культури. Поетичні, музичні, живописні тво-
ри посилюють почуття невмирущого значення славетних сто-
рінок історії рідної землі, викликають почуття шани і гордості 
за справжніх велетів духу. Саме історичні пісні, думи, балади, ре-
продукції картин С. Васильківського («Козак», «Хорунжий», «За-
порожці»), фотографії козацьких соборів та церков, знайомство 
з кодексом козацької честі допомагають школярам позбутися 
спрощених уявлень про українське козацтво і роль козацької 
доби у розвитку вітчизняної культури. 

А з якою любов’ю і високою художньою майстерністю опое- 
тизовано в українському фольклорі образ славетного лицаря 
боротьби народу за правду і волю — Устима Кармелюка. Чого 
варта лише пісня «За Сибіром сонце сходить». Без звернення до 
історичних пісень, легенд, переказів не створити яскравих об-
разів видатного ватажка знедолених Максима Залізняка чи ле-
гендарного керівника опришківського руху Олекси Довбуша.

Під час оповіді про природні обереги українського народу до-
речними виявились пісні, вірші, гімни та легенди різних часів 
про сонце як уособлення сил добра і правди, найсвітліше боже-
ство дохристиянських вірувань народу. Це красномовно засвід-
чують створені народною фантазією поетичні дитячі звернення 
до сонця і давня молитва «Добрий день тобі, сонечко ясне».

Цілий світ народних замовлянь, цікавих прикмет, звернень, 
спостережень, приказок присвячено місяцю, культ якого давні-
ший від культу сонця. Українські народні та авторські пісні про 
місяць є справжніми перлинами світової вокальної музики («Ой 
не світи, місяченьку», «Ніч яка місячна», «Місяць на небі, зіронь-
ки сяють», «Місяцю-князю»). 

У розмові про природні обереги українського народу, крім 
стародавніх переказів та легенд про походження землі, доречне 
звернення до вражаючого твору Володимира Верменича «Дума 
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про землю». Окрасою заняття про символічні для України кві-
ти було знайомство з творами Катерини Білокур. Зрозуміти, що 
соняшник — справжнє диво природи, допомогли репродукції 
картин Марії Приймаченко «Соняшник життя», «Соняшники з 
бджолами».

Усвідомленню неповторної чарівності і величі Великодніх 
свят сприяли записи звучання великодніх дзвонів, української 
духовної музики і вражаючі оповіді про долі легендарних укра-
їнських дзвонарів-віртуозів.

Упродовж захоплююче цікавих трьох років ми на практично-
му досвіді мали змогу переконатись, що саме естетична домі-
нанта залучення молодших школярів до основ української куль-
тури становить головне методологічне підґрунтя цього процесу. 
Постійний гранично високий рейтинг предмету забезпечувався 
творенням на уроках пізнавально-творчої атмосфери зацікав-
леності, небайдужості, радості відкриттів. А це, у свою чергу, 
дало змогу посередництвом українознавства зробити внесок 
у мовно-інтелектуальний, фізичний, екологічний, патріотич-
ний розвиток молодших школярів та формування морально-
естетичної культури дитячих особистостей.
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У процесі дослідження генезису дитячої субкультури не 
 можна лишати поза увагою таку її складову, як субкуль-

тура дітей, які перебувають у конфлікті з законом. Виокремлен-
ня означеного підвиду в межах дитячої субкультури обумовле-
но наступними факторами. 

Незважаючи на відносно стабільні статистичні показники 
щодо кількості злочинів та правопорушень, вчинюваних дітьми 
та підлітками, цю частку загальнодержавної злочинності на су-
часному етапі неможливо повністю викорінити.

Згідно з даними офіційної звітності Генеральної прокуратури 
України щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за 
два останні роки — 2016 та 2017 р.р., було зафіксовано відповід-
но 218 та 212 вчинених кримінальних правопорушень особами 
віком до 14 років, 1127 та 1337 — особами 14-15 років, 2873 та 
2961 — особами 16-17 років [1; 2]. Не варто також нехтувати її 
латентною (прихованою, невідомою з різних причин широкому 
загалу) складовою, яку хоч і неможливо обрахувати кількісно, 
однак її вплив є суттєвим. Особливу небезпеку він може мати 
для тих осіб з числа означеної вікової групи, які виявляють 
нейтральне ставлення до закону або взагалі ще не мають влас-
ної усталеної позиції стосовно того, що є законом у державі, чи 
потрібно дотримуватись його положень, які наслідки для них 
спричинить порушення норм закону.

Врешті, нехтування традиціями, звичаями, особливостями  

2.4. СУБКУЛЬТУРА ДІТей: 
ТРАНСфоРМАЦІЯ АСоЦІАЛЬНИх ТеНДеНЦІй

МАРинА М²щЕнкО 
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міжособистісного (міжгрупового) спілкування у середовищі 
дітей, які протиставляють себе закону, свідомо порушують 
загальнообов’язкові, формально визначені у державі норми, 
може призвести до втрати тих важливих орієнтирів, які спри-
яють визначенню напрямів розвитку субкультури дитини у 
сучасному суспільстві. Ґрунтовне дослідження особливостей 
субкультури дітей, які перебувають у конфлікті з законом може 
бути використане для напрацювання ефективних способів по-
передження злочинності серед неповнолітніх та малолітніх 
осіб, адже у несприятливій криміногенній обстановці годі спо-
діватися, що майбутні покоління українців зростатимуть зако-
нослухняними та відповідальними громадянами.  

Для вірного розуміння сутності субкультури дітей, які пере-
бувають у конфлікті з законом, варто, у першу чергу, з’ясувати, 
які вікові межі для періоду дитинства визначені в нашій держа-
ві. Це питання виникає з огляду на те, що поняття «дитина», зо-
крема, його вікову складову, по-різному визначають для потреб 
галузевих наук.

Так, з точки зору біології та фізіології, особа вважається ди-
тиною до того моменту, допоки у неї не розпочався період ста-
тевого дозрівання. У сучасних дітей цей період зазвичай розпо-
чинається доволі рано, для дівчат у 9-10 років, для хлопців —  
з 11-12 років. Але існують й інші думки.

На побутовому рівні для більшості батьків їх дитина буде пе-
ребувати у такому «статусі» дитини незалежно від того, скільки 
років їй виповнилося. У педагогіці та психології в рамках дитячої 
субкультури окремо досліджують власне дитячу та підлітково-
юнацьку субкультури, без встановлення жорстких вікових меж. 

У національному законодавстві визначенню поняття «ди-
тина» присвячено ст. 6 Сімейного кодексу України. Згідно з 
положеннями даної норми правовий статус дитини має особа 
включно до досягнення нею повноліття. Також визначено, що 
малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнад-
цяти років; неповнолітньою вважається дитина у віці від чотир-
надцяти до вісімнадцяти років. 

Отже, у юриспруденції виокремлюють дві категорії дітей — 
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малолітні (особи до досягнення чотирнадцяти років) та непо-
внолітні діти (особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років). 

Означені положення повною мірою відповідають нормам між-
народного права, зокрема ст. 1 Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про права дитини, яка була ратифікована нашою державою 
27 лютого 1991 року. У ній визначено, що «Для цілей цієї Конвен-
ції дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного 
віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не до-
сягає повноліття раніше».

Аналіз базових позицій, які знайшли своє відображення у нау- 
ці, практиці та юриспруденції щодо розуміння сутності поняття 
«дитина», дозволяє дійти цілком закономірного висновку, що 
дитячою можна вважати не лише власне субкультуру дітей мо-
лодшого віку, її носіями також є особи включно до того моменту, 
поки їм не виповниться вісімнадцять років.

Національне законодавство України передбачає, що до кри-
мінальної відповідальності, за загальним правилом (загальний 
вік кримінальної відповідальності) можуть притягатися особи, 
які досягли 16-річного віку. Разом із цим, у ч. 2 ст. 22 Криміналь-
ного кодексу України (далі — КК України) як виняток визначе-
но обмежений перелік суспільно небезпечних діянь, за які вин- 
ні особи можуть притягатися до відповідальності раніше — з  
14-річного віку (знижений вік кримінальної відповідальності). 
До нього належить умисне вбивство, посягання на життя дер-
жавного чи громадського діяча, працівника правоохоронного 
органу, члена громадського формування з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону або військовослужбовця, суд-
ді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, 
пов’язаною із здійсненням правосуддя; захисника чи представ-
ника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням пра-
вової допомоги, представника іноземної держави; умисне тяжке 
тілесне ушкодження; умисне середньої тяжкості тілесне ушко-
дження; диверсія; бандитизм; терористичний акт; захоплення 
заручників; зґвалтування; насильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом; крадіжка; грабіж; розбій; 
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вимагання; умисне знищення або пошкодження майна; пошко-
дження шляхів сполучення і транспортних засобів; угон або за-
хоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морсько-
го чи річкового судна; незаконне заволодіння транспортним 
засобом (ч. 2-3 ст. 289 КК України), хуліганство.

Варто наголосити на тому, що вчинення злочину особами до 
досягнення віку кримінальної відповідальності хоч і не перед-
бачає застосування до них власне кримінально-правових санк-
цій, однак і не виключає настання для винних певних наслідків 
юридичного характеру. 

Так, у ч. 2 ст. 97 КК України законодавцем передбачено мож-
ливість застосування до осіб, які вчинили до досягнення віку, 
з якого може наставати кримінальна відповідальність, суспіль-
но небезпечних діянь, що підпадають під ознаки злочину, при-
мусових заходів виховного характеру. Таких заходів існує п’ять 
видів: застереження; обмеження дозвілля і встановлення особ- 
ливих вимог до поведінки неповнолітнього; передача неповно-
літнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під на-
гляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а 
також окремих громадян на їхнє прохання; покладення на не-
повнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має май-
но, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних 
майнових збитків; направлення неповнолітнього до спеціаль-
ної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його 
виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.

Вік, з якого особа може притягатися до адміністративної 
відповідальності визначено у ст. 12 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення (далі — КУпАП). На даний час він 
становить шістнадцять років. Разом із цим, для неповнолітніх 
віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адмі-
ністративні правопорушення законодавець передбачив більш 
сприятливі умови, а саме, замість покарання до них можуть за-
стосовуватися заходи впливу — зобов’язання публічно або в ін-
шій формі попросити вибачення у потерпілого; попередження; 
догана або сувора догана; передача неповнолітнього під нагляд 
батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогіч-
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ному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим 
громадянам на їх прохання (ст. 13, ст. 24-1 КУпАП). Виключен-
ням із даного правила є випадки, коли неповнолітні вчинили 
порушення, передбачені: ст. 44, 51, 121-127, ч. 1-3 ст. 130, ст. 139, 
ч. 2 ст. 156, ст. 173, 174, 183-1, 185, 190-195.  

У національному цивільному праві відповідальність має 
компенсаторний характер, тому переважно використовується 
дефініція «відшкодування шкоди». Її зміст має свої особливості 
стосовно малолітніх та неповнолітніх осіб. Зокрема, у ст. 1178 
Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) наголошено 
на відсутності персональної майнової відповідальності у разі 
заподіяння шкоди малолітніми. Це виявляється у тому, що таку 
шкоду замість них зобов’язані, за визначених обставин, відшко-
довувати батьки (усиновлювачі), опікуни, інші особи, які на пра-
вових підставах здійснюють їх виховання, навчальний заклад, 
заклад охорони здоров’я, а також заклад, що зобов’язаний здій-
снювати нагляд за ними або особа, яка здійснює нагляд на під-
ставі договору. 

Особливості відшкодування шкоди, завданої неповноліт-
ньою особою визначено у ст. 1179 ЦК України, де йдеться про 
те, що неповнолітня особа від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних 
підставах. За умови відсутності у неповнолітньої особи майна, 
достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, вона від-
шкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її 
батьками (усиновлювачами) або піклувальником, або закладом, 
який здійснював щодо неї функції піклувальника, якщо вони не 
доведуть, що шкоду було завдано не з їх вини.

Кодексом законів про працю України допускається прийнят-
тя на роботу як осіб з п’ятнадцяти років (якщо на це є згода 
батьків або осіб що їх замінюють) — ст. 188, так і учнів загаль-
ноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 
навчальних закладів у вільний від навчання час по досягненні 
ними чотирнадцятирічного віку (для виконання легкої роботи, 
що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання за 
згодою одного з батьків або особи, що його замінює). При цьому 
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в трудових правовідносинах, а, отже, і випадках дисциплінарної 
відповідальності, неповнолітніх осіб закон прирівнює у правах 
до повнолітніх.

Таким чином, порушення малолітніми або неповнолітніми 
дітьми норм закону в нашій державі може призводити до на-
стання таких наслідків:

1) реальне притягнення до юридичної відповідальності (за 
умови, якщо дитина вчинила адміністративне або кримінальне 
правопорушення по досягненню нею шістнадцяти років);

2) виникає обов’язок особисто відшкодувати заподіяну 
майнову шкоду (якщо дитині вже виповнилося 14 років і вона 
має майно, достатнє для відшкодування завданої нею шкоди, 
у іншій частині це роблять її батьки (усиновлювачі) або піклу-
вальники, або заклад, який здійснював щодо неї такі функції);

3) притягнення до кримінальної відповідальності за умо-
ви, якщо дитина вчинила кримінальне правопорушення у віці 
від чотирнадцяти років і вчинене нею охоплюється переліком 
суспільно небезпечних діянь, визначених ч. 2 ст. 22 КК України;

4) застосування примусових заходів виховного характеру у 
порядку, передбаченому законом про кримінальну відповідаль-
ність (якщо дитина вчинила кримінальне правопорушення до 
досягнення нею чотирнадцяти років);

5) постановку на спеціальний облік, що включає комплекс 
профілактично-виховних заходів (якщо малолітні діти система-
тично порушують норми кримінального або адміністративного 
законодавства, однак не досягли віку притягнення до відпові-
дальності);

6) заподіяння неповнолітньою дитиною майнової шкоди у 
межах цивільно-правових відносин зобов’язує таку особу само-
стійно відшкодувати її, за винятком випадків, коли вона не має 
власного майна або його не вистачає для повного відшкодуван-
ня завданих збитків.

Субкультуру дітей, які перебувають у конфлікті з законом 
варто розглядати не лише як складову загальної дитячої суб-
культури, вона, маючи негативне спрямування, нерозривно 
пов’язана з таким специфічним видом асоціальної субкультури, 
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як кримінальна субкультура. З цього висновується, що названі 
види субкультур мають багато спільних рис.

Ряд учених кримінологів та криміналістів звертались до до-
слідження питань кримінальної субкультури (зокрема, Ю. Алек-
сандров, В. Анісімков, О. Багреєва, Ю. Блохін, Д. Виговський, 
Д. Донських, В. Дрьомін, Ю. Дубягін, І. Карпець, С. Кушнарьов, 
Д. Корецький, Д. Лихачов, О. Старков, Ф. Сундуков, Г. Хохряков та 
ін.). Однак, у вітчизняній науці не було ґрунтовних досліджень 
впливу кримінальної субкультури на формування протиправної 
поведінки неповнолітніх, комплексно та всебічно не аналізува-
лась ані кримінальна субкультура як об’єктивна реальність су-
часного суспільства, ані особливості субкультури дітей, які пе-
ребувають у конфлікті з законом.

Різні науковці по-різному дають визначення поняття «кримі-
нальна субкультура». 

Так, Ю. К. Александров вказує, що кримінальна субкульту- 
ра — це спосіб життєдіяльності осіб, що об’єдналися в кримі-
нальні групи і котрі дотримуються певних законів і традицій. 
Асоціальні групи агресивного спрямування характеризуються 
розмитістю моральних норм, жорстокістю, втратою загально-
людських якостей — жалості, співчуття, і т.д., відсутністю забо-
рон будь-чого, у тому числі і на інтимну інформацію, статевою 
розбещеністю, низьким рівнем розвитку тощо [3, 7].

О. М. Джужа вказував на те, що кримінальна субкультура — це 
норми неформальної поведінки, жаргонного мовлення, манер, 
татуювання та ін., притаманні злочинному середовищу [4, 218].

За С. В. Кушнарьовим, під кримінальною субкультурою варто 
розуміти сукупність духовних і матеріальних цінностей, які ре-
гламентують і упорядковують життя і діяльність кримінальних 
спільнот, що сприяє їх живучості, об’єднаності, кримінальній ак-
тивності і мобільності, спадкоємності поколінь правопорушни-
ків [5, 195].

Американська школа криміналістики розглядає вищевказа-
ний термін у контексті дослідження теорій субкультур і надає 
йому дещо іншого змісту. Зокрема, відомий її представник кри-
мінолог Верон Фокс у своїй праці «Вступ до кримінології», наго-
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лошував на тому, що кримінальна субкультура — це середови-
ще, в якому людина розвивається в групі собі подібних чи зграї, 
члени якої мають стійку систему цінностей, що відрізняється від 
загальноприйнятої [6]. У запропонованому визначенні фактич-
но не простежується важлива ознака кримінальної субкульту- 
ри — її асоціальна спрямованість системи «цінностей», яка де-
монструє явну зневагу до решти суспільства, заохочує до веден-
ня паразитичного способу життя тощо. 

Основу кримінальної субкультури складають чужі суспіль-
ству цінності, норми, різні специфічні ритуали злочинців, що 
об’єдналися в групи. У них в спотвореному вигляді відображе-
ні вікові та інші соціально-групові особливості населення. Ця 
субкультура десоціалізує особу, стимулює переростання вікової, 
економічної, національної опозиції в кримінальну і саме тому є 
вельми потужним механізмом відтворення злочинності.

Залучення неповнолітніх до кримінальної субкультури від-
бувається вкрай швидко і для багатьох дітей стає специфічним 
способом компенсації, нівелювання тих невдач, яких вони за-
знали у побуті, навчанні чи спілкуванні з однолітками. 

При визначенні сутності поняття «субкультура дітей, які пе-
ребувають у конфлікті з законом», варто враховувати не лише 
всі наявні наукові позиції, а також і загальне розуміння субкуль-
тури як культури окремої соціальної спільноти (групи, регіону, 
класу), що чимось відрізняється від традиційної культури, яка 
панує в суспільстві.

З огляду на все вищезазначене, під субкультурою дітей, які 
перебувають у конфлікті з законом варто розуміти цілісне утво-
рення негативного спрямування, яке формується у межах дитя-
чої субкультури та охоплює звичаї, традиції, норми поведінки 
усіх неповнолітніх та малолітніх дітей, які свідомо протистав-
ляють себе діючим нормам закону. Представники або так зва-
ні «носії» досліджуваної субкультури зацікавлені в збереженні 
власних правил, за якими вони живуть і ставлять їх на проти-
вагу пануючій культурі, яку вони сприймають як чужорідну і 
ворожу. 

Осередки субкультури дітей, які перебувають у конфлікті з 
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законом можуть формуватися у різному середовищі. На прак-
тиці таке середовище досить часто існує у межах сталого сфор-
мованого колективу — шкільний клас, навчальна група закла-
ду професійної освіти, танцювальний або музичний колектив, 
спортивна секція тощо. 

Найбільш сприятливі умови для формування та поширення 
досліджуваної субкультури існують там, де є велика концентра-
ція дітей, які вже хоча б раз у житті були визнані винними у вчи-
ненні кримінальних правопорушень та відбували покарання у 
виховних колоніях. 

Однак варто розмежовувати власне кримінальну субкульту-
ру, носіями якої є неповнолітні та малолітні злочинці з субкуль-
турою дітей, які перебувають у конфлікті з законом. Останню 
варто сприймати як більш загальне утворення, її носіями є діти, 
які свідомо протиставляють себе закону загалом, порушуючи 
його норми безвідносно до їх галузевої належності, на відміну 
від кримінальної субкультури, яка поширюється переважно се-
ред малолітніх та неповнолітніх дітей-порушників норм кримі-
нального закону.

Враховуючи доступність та велику популярність серед сучас-
них дітей і підлітків соціальних мереж, не варто лишати поза 
увагою той факт, що субкультура може формуватися і розвива-
тися на тлі віртуально створених ними інтернет-спільнот. І це 
навіть незважаючи на те, що спілкування у таких спільнотах 
не обов’язково повинно знаходити своє продовження у реаль-
ному житті. На практиці вони мають різну кількість учасників, 
яка може вимірюватися як десятками, так і тисячами активних 
користувачів, а також різний рівень відкритості — вільний або 
обмежений доступ. 

Нав’язування субкультурних традицій у означених спільно-
тах може відбуватися не лише за допомогою звичайної віртуаль- 
ної переписки. Це підсилюється за допомогою поширення фото-, 
аудіо- чи відеоматеріалів специфічного змістового наповнення 
(сцени, що демонструють насильство, жорстокість щодо інших 
людей, тварин; матеріали порнографічного характеру; матері-
али, що популяризують екстремальні розваги, які несуть підви-
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щену небезпеку для життя та здоров’я; авторські інструктивні 
матеріали щодо виготовлення аналогів наркотичних засобів 
або психотропних речовин, вибухівки, боєприпасів тощо).

Для будь-якої субкультури негативного спрямування загалом 
і для субкультури дітей, які перебувають у конфлікті з законом, 
зокрема, характерні такі риси як жорстокість і обман, безжаль-
ність, вандалізм. Вона проникає в культуру офіційну, нівелюючи 
її цінності і норми, насаджуючи свої правила поведінки, атри-
бутику тощо. Причому часто це маскується як справедливість, 
вірність товариству, обов’язок перед «своїми».

Відомо, що носієм культури є мова. На сьогоднішній день 
вона виявилася наскрізь пронизаною непристойною лексикою. 
У розумінні субкультури вона може включати як термінологію 
кримінального жаргону (його ще називають «арго»), так і про-
яви специфічного молодіжного сленгу, а також банальні непри-
стойні вислови, які виявляються не лише у мові підлітків, але й 
дорослих, доволі успішних публічних людей, державних діячів, 
представників засобів масової інформації. З цього прослідкову-
ється досить небезпечна тенденція втрати чистоти національ-
ної мови. Особливо важливо підкреслити, що така тенденція 
найбільш небезпечна саме для підростаючого покоління, як 
найактивнішої і, водночас, найуразливішої за своїми віковими 
та психологічними особливостями групи.

Чи наявний досліджуваний вид субкультури в тому або ін-
шому колективі неповнолітніх або малолітніх дітей (спецшко-
лі, професійно-технічному училищі, загоні виправної колонії 
тощо) можна з’ясувати, якщо має місце принаймні більшість з 
наступних ознак: 

• у колективі діє встановлена система норм і правил, які 
обов’язкові для дотримання більшістю членів спільноти, окрім 
осіб з особливим статусом; 

• групова ієрархія, причому найбільш характерним це є для 
закритих молодіжних колективів; 

• мають місце факти здирства грошей або будь-яких речей, 
що мають цінність сильнішими членами спільноти у більш 
слабких; 
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• прослідковується використання у повсякденній мові різ-
номанітних проявів непристойної лексики; 

• нанесення татуювань на різні частини тіла; 
• поширеність серед членів групи азартних ігор або будь-

яких інших розваг, що мають на меті отримання матеріальної 
або іншої вигоди; 

• справжні імена членів групи замінюють «клички»;
• членів спільноти вирізняє специфічна атрибутика (вико-

ристання власної символіки, превалювання певних кольорів у 
одязі тощо);

• наявність обов’язкової, інколи доволі специфічної, для 
кожного новачка процедури ухвалення до своїх лав; 

• відмова від участі в суспільному житті, байдуже ставлення 
до важливих загальнодержавних подій;

• різке погіршення навчальної успішності серед членів ко-
лективу, що у окремих його учасників може виявлятися у кате-
горичній відмові відвідувати навчальний заклад;

• погіршення криміногенної обстановки в групі, яке виявля-
ється у збільшенні кількості офіційно зареєстрованих випадків 
порушення норм закону її членами.

Залежно від індивідуальних особливостей членів дитячо-
юнацької спільноти не всі з вищеназваних ознак завжди 
обов’язково характеризують її субкультуру. Деякі з ознак, зо-
крема, система обов’язкових норм поведінки, групова ієрархія, 
специфічна процедура входження до спільноти, зловживання 
непристойною лексикою, «клички» замість справжніх імен мо-
жуть мати універсальний характер, інші вибірково проявляють-
ся залежно від багатьох супутніх факторів (наявність татую-
вань; специфічної символіки; поширеність азартних ігор; факти 
здирства у слабших).

Отже, дослідивши субкультуру дітей, які перебувають у кон-
флікті з законом, було з’ясовано, що це цілісне утворення в ме- 
жах дитячої субкультури, носієм якої виступають діти до досяг-
нення ними повноліття, які мають власну систему цінностей, 
правил поведінки і всіляко демонструють зневажливе ставлен-
ня до норм закону, прийнятих у державі. Така субкультура існує 
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як у реальному світі в межах стійких дитячих колективів, так і 
віртуальному просторі всесвітньої мережі Internet з її соціаль-
ними мережами та численними спільнотами, які вкрай прива-
бливі для молоді. 

Потребують більш ґрунтовного дослідження ті специфічні 
прояви, які характеризують аналізовану субкультуру, а саме: 
які культурно-мистецькі вподобання мають її представники, 
яку музику слухають, як сприймають різноманітні екранні про-
дукти, чи проявляють себе у творчості. Це важливо не лише для 
загального розуміння поняття та сутності дитячої субкульту-
ри, але й культури загалом, адже невизнання і недотримання 
норм закону не означає, що дитина автоматично відмовляєть-
ся від участі у культурному житті, нехай навіть у доволі специ-
фічних проявах. Відхід від формально визначених у суспільстві 
норм поведінки, їх демонстративне ігнорування сприяє появі у 
молодіжному соціумі осередків, що продукують альтернативні 
бачення сучасної картини світу та шляхи розв’язання накопиче-
них у суспільстві проблем.
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У розділі дитяча субкультура розглядається як діяльнісна 
 детермінанта, що в модусах сучасності забезпечує інте-

грацію унікальності регіональних мистецьких здобутків, розма-
їття культурних традицій, первісну чистоту, отриману як з дже-
рел народної творчості, так і професійної діяльності, що пов’язує 
її з елітарністю системи мистецьких шкіл, як підсистеми культу-
ри, і разом з тим утворює національну культурну цілісність. 

Сучасний культурний, зокрема медійний та культурно-масо- 
вий простір демонструє, що найпоширенішою компонентою 
дитячої субкультури є діяльність, пов’язана з музичним вико-
навством. Музика — інструментальне виконавство, спів, фоль- 
клор — є першим досвідом спілкування дитини зі світом, і саме 
це явище сьогодні тотально присутнє на побутовому рівні, у 
культурному середовищі пересічної людини. У повсякденні му-
зика домінує в радіоефірі, телепрограмах, різних шоу, заповнює 
інтермедійні мережі й тому посідає значне місце в дитячій і мо-
лодіжній культурі. 

ХХ століття стало часом диверсифікованого наступу музично-
го мистецтва в культурі загальнолюдської діяльності. Засвоюю- 
чи нові види, форми, жанри, отримуючи у своє розпорядження 
новіші й досконаліші технічні й технологічні можливості, му-
зичне мистецтво в його розмаїтті й неоднорідності, легко до-

2.5. КоНКУРСНо-феСТИВАЛЬНИй РУх  
В УКРАЇНІ ххІ СТ. 

ЯК МоДеЛЬ НоВого  
КУЛЬТУРНого СеРеДоВИщА ДИТИНИ

СЕРГ²Й ВОЛкОВ
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лаючи реальні й удавані кордони, стало одним з атрибутів гло-
балізованого світу. Сьогодні музичне мистецтво перетворилося 
на соціальний феномен, який визначається найвищим ступенем 
експансивності (агресивності) та масштабами проникнення в 
усі сфери суспільства. Сучасна людина є свідком найбільш ма-
сового засвоєння сфери музичного мистецтва за всю історію її 
існування. Музика у своїх різноманітних проявах заявляє про 
себе практично у всіх сферах життя сучасного суспільства, що 
дозволяє говорити про справжню музичну пандемію. Якісні змі-
ни, що відбуваються у ХХ–ХХІ столітті призвели до формування 
соціокультурного утворення, яке раніше не існувало, а сьогодні 
динамічно захопило у сферу свого впливу також і дитинство.

Аналіз проблеми впливу музичного мистецтва на дитинство 
передбачає поєднання різних науково-дисциплінарних підходів 
і методологій, але ми обмежимося, не торкаючись музикознав-
чого чи мистецтвознавчого підходів, що було б природнім за 
розгляду питань, пов’язаних з особливостями сучасних прак-
тик музичного мистецтва з тими змінами, які відбуваються в її 
окремих підструктурах (наприклад, у взаємодії автора — вико-
навця — слухача, актуальності тих чи інших сучасних музичних 
жанрів), культурологічним аналізом кореляцій, взаємовпливів 
музичного мистецтва і дитинства. Такий дослідницький вектор 
передбачає детальне, насамперед «з середини», вивчення іма-
нентних характеристик феноменів, що досліджується як куль-
турологічні явища, і є одними з найяскравіших складових сучас-
ного культурного континууму.

Як вже зазначалося, музичне мистецтво (подібно до будь-яко- 
го іншого культурного явища) виявилося соціально-культурним 
феноменом, пов’язаним з іншими сферами суспільної структури, 
зокрема дитячою субкультурою. Такий контекстуальний аналіз 
потребує означення основних параметрів нашого дослідження, 
які вимагають конкретного розкриття і презентації низки важ-
ливих для наукового дослідження позицій.

Одна з них пов’язана з розумінням того, що для сучасного 
гуманітарного мислення проблема існування і функціонування 
музичного мистецтва в сучасному соціокультурному просторі 
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дитини є актуальною, непериферійною. Це пояснюється масш-
табністю впливу музичних практик у дітей і значенням розта-
шування (в об’єктивному вимірі), позиціонування (цілеспрямо-
вано сформованого) музичних культурних локацій у сучасній 
соціокультурній системі координат. У сукупності це визначає 
високий ступінь впливу музичних практик як на сучасну дити-
ну, так і на значну кількість суміжних соціокультурних явищ та 
пов’язаних з ними процесів.

Ефект присутності музики в житті дитини, як соціально зна-
чимого феномену проявляється на різних рівнях: мікросоціаль-
ному (у межах процесів глобалізації, системі міжнародних, між-
культурних контактів тощо), у соціально-груповому просторі 
(наприклад, дитячій субкультурі), на рівні самовизначення осо-
бистості (наприклад, у сфері особистісного користування соціу-
мом, культурним продуктом). 

Ще одна дослідницька проекція структурування кола соціо-
культурного контексту кореляцій дитячої субкультури й музич-
ного мистецтва — це можливість і необхідність розгляду фе-
номену впливу музичного мистецтва на дитинство в контексті 
різноманітних соціокультурних практик. Це пояснюється тим, 
що музика, яка асоціюється соціумом, насамперед зі сферою 
мистецтва, художньою творчістю, з моменту виникнення і про-
тягом століть виконувала різні функції, задачі, які на початку 
ери існування людства знаходилися поза межами естетичних 
пошуків людства, коли музика, як значна й важлива компонента 
суспільного життя людини, іманентно була включена в повсяк-
денні практики, що були пов’язані не стільки з насолодою й ес-
тетичними пошуками, скільки з виживанням (загальновідоме її 
місце в обрядових дійствах).

Пов’язуючи сучасний експансивний музичний світ зі сферою 
інтересів дитини, ми говоримо про неї, як про феномен впливу 
на життя юної особистості в широкому значенні цього поняття.

Культурологічне осмислення процесу включення мистець-
ких і, насамперед та переважно, музичних практик як соціокуль-
турного феномену в структуру соціально-культурних дискурсів 
дитинства, розгляд особливостей функціонування музики в по-
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замузичному і, більше того, не завжди художньо довершеному 
просторі сучасного соціуму (дитини) є також проблемним по-
лем дослідження.

Важливішою особливістю дитячої субкультури є те, що в ній 
світ дитинства заявляє про свою відмінність від світу дорослих, 
але дитячий світ, дитяча субкультура — це приховане, діалогіч-
не звернення до світу дорослих, своєрідний спосіб його засвоєн-
ня й самоствердження в ньому.

Розгляд дитячої субкультури як цілісності, беззаперечно, 
передбачає врахування того факту, що вона є складовим струк-
турним елементом соціального життя суспільства, яке являє 
собою динамічну єдність. Дитяча субкультура, як середовище 
соціалізації індивідів, забезпечує збереження й міжпоколінні 
трансляції ціннісних здобутків духовної культури, а також ви-
конує функцію збагачення індивідів необхідними знаннями про 
світ, суспільство, характер взаємодії між особистістю й суспіль-
ством.

Художньо-естетичні інтереси, що формуються під час твор-
чих актів, спрямовуються на певну сферу діяльності в галузі 
культури й виявляються у формуванні широкого діапазону спе-
цифічних соціальних, психофізіологічних властивостей і яко- 
стей особистості. Мистецькі акції, задовольняючи інтерес соціу-
му до творчої самореалізації, у соціальній площині закладають 
у підсвідомості особистості систему ціннісних орієнтацій, інтен-
цією яких донедавна виступали не тільки нематеріальні стиму-
ли, а й прагнення до духовного (інтелектуального, морального, 
морально-вольового) вдосконалення. У процесі засвоєння засо-
бів мистецьких комунікацій художньо-творча діяльність дити-
ни, когнітивний потенціал дитини розвиваються таким чином, 
що присутні в ній інтелектуально-творчі елементи постійно 
вимагають від особистості поглиблення активності у форму-
ванні художньо-естетичних інтересів. Своєю чергою, художньо-
естетичні інтереси залежать від активності соціуму в художньо-
творчій діяльності.

Дослідження модусу дитячої субкультури, пов’язаного з мис- 
тецтвом, корелюється з вивченням процесів трансляції засвоє-
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них дитиною артефактів традиційної й сучасної музичної куль-
тури, стилів, жанрів, форм, відповідно до європейського і сві-
тового культурного доробку і їхнім свідомим або підсвідомим 
відтворенням у сучасних культурних практиках. 

Естетичні уподобання сучасних мистецьких форумів (об-
межимося оглядом музичних акцій), можливо відшукати в мис-
тецьких традиціях українців, що закладалися у народній пісні, 
релігійних дійствах, творчості народних професійних співців 
(кобзарів, лірників, бандуристів тощо), подвижницьких буднях 
доместиків, майстрів міських мистецьких цехів, що формували 
духовну складову культури споживання населення. Саме цей 
термін — «культура споживання» — як актуальний у сьогоденні 
застосовуємо в цьому тексті.

Кінець ХХ — початок ХХІ ст. доповнив спеціальності про-
фесійного мистецтва, а також його освітню складову новим 
значенням і видами професійної діяльності, хоча й переважно 
розважально-ужиткового змісту, яких став вимагати розвиток 
нової економіки і шоу-бізнес (у ХХ столітті до напрямків мис-
тецької діяльності належала робота у сфері архітектури (мис-
тецтво створення споруд, формування просторового середо- 
вища, що відповідає духовним потребам людства і впливає на 
його естетичний смак), у сфері скульптури (створення об’ємних 
художніх форм у реальному просторі), живопису (відтворення 
художніх образів на площині), музики (створення художніх об-
разів завдяки звукам), хореографії (втілення художніх образів 
завдяки рухам, ритму тіла), театру (образне відбиття дійсності 
у формах драматичної дії), у сфері кінематографу, який синтезу-
вав згадані вище види мистецтв).

Характерною ознакою сучасного культурогенезу є виник-
нення принципово нових, синкретичних видів мистецтв і нової 
індустрії — креативної. Це пов’язане й з тим, що в діяльності 
людини кардинальним чином змінюється роль і місце інформа-
ції та знань.

Продукування величезних масивів інформації, швидке роз-
повсюдження всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет та удо-
сконалення технічних можливостей обміну інформацією при-
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звели до трансформації культурного простору в новий, більш 
високоорганізований тип суспільства, який дослідники назива-
ють «інформаційним». 

Відбувається це у зв’язку зі злетом комп’ютерної індустрії в 
Південній Кореї (ігри, анімація, мультимедійний продукт); роз-
витком індійської індустрії програмного забезпечення, резуль-
тативність якої бачимо в економічній сфері; диверсифікацією 
музичної й телевізійної індустрії в різних країнах світу. Усе це 
є прикладами швидкого розвитку відповідних секторів еконо-
міки, свідченням можливості високих досягнень завдяки злаго-
дженій взаємодії та поєднанню індивідуальних творчих здібно- 
стей, культурного надбання й ефективної державної політики. 

Як бачимо, новому суспільству притаманна зміна не лише 
способів виробництва, але й систем ціннісних орієнтацій, у 
ньому відбувається істотна трансформація структур і способів  
життя, умов соціальної та індивідуальної життєдіяльності лю-
дини.

Поряд з економічним зростанням у кінці ХХ ст. актуалізу-
ються й процеси, пов’язані з проблемами розвитку естетичної 
культури нового покоління молоді. У 90-ті роки ХХ століття від-
бувається у свідомості суспільства переосмислення культурно-
естетичних та художньо-творчих цінностей і традицій.

Особливе місце у цих процесах займає дитяча субкультура.
Сучасний культурний простір заповнюється ініційованими 

дитинством проявами дитячої творчості (іманентна власти-
вість дитячої сутності), що презентується акціями різноманіт-
них мистецьких проектів, — безперечний факт демонстрації 
розширення кола активних фігурантів культуротворчості в ін-
формаційному суспільстві. 

Неупередженому спостерігачаві представляється строката 
палітра сучасного світового й, зокрема, українського культурно-
медійного й культурно-масового простору, який має всі ознаки 
фестивалізації — популярного, як свідчить інтернет-контент, 
європейського тренду [2] і конкурсоманії. 

Фестивальний рух, який став візитівкою різних естетичних 
смаків, тепер буденне явище за кордоном: «Золотий дельфін» —  
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Румунія, «Апрілапіліені» — Латвія, «Каунас талент» — Литва 
тощо.

Тренд масової культури ілюструється й українськими сайта- 
ми, присвяченими фестивальному рухові в Україні: «Червона 
рута», «Голос країни», «Європа молода», «Молода Галичина», 
«Вернісаж. Енергофест», «Місто дитинства», «Kharkiv Interna- 
tional SoungForom» тощо.

Культурний простір заповнюється акціями різновекторних 
за змістом мистецьких проектів і відзначається розширенням 
мистецьких ініціатив фінансово зацікавлених фігурантів сучас-
ної культуротворчості.

Палітра українського культурно-масового простору за участі 
дитинства й молоді презентується українськими сайтами, при-
свяченими фестивальному життю України: афіша фестивалів 
України «Країна фестивалів»; фестивалі України (анонси, про-
грами, вартість); Міжнародний благодійний фестиваль талантів 
«Дивосвіт»; сайт, присвячений фестивальному життю Закарпат-
тя; Міжнародний джазоваий фестиваль «Art jazz cooperation» 
(Рівне-Луцьк); «Garden Fest»; Творчий фестиваль «Touch Fest» 
(Київ); «Мій дім Україна» — інформаційний сайт про дозвілля, 
розваги та відпочинок в Україні; блог о киевских фестивалях; 
Art Green Fest та багато інших. Цей перелік демонструє проекти, 
спрямовані на розважальний культурний продукт для серед-
ньостатистичного споживача. Його особливість — пропозиція 
пересічному громадянину широкого спектру шоу-програм і ви-
довищних номінацій: музика, кінематограф, культура, спорт, ку-
лінарія та інші, споживацький інтерес яких полягає в різновек-
торності та комерційності [23]. 

Програми цих кульуротворчих акцій, активізуючи фінансові 
потоки як підприємців, так і приватних осіб, пропонують учас-
никам «реалізувати» свої природні здібності. У число таких «ак-
ціонерів», зазвичай, включається дитинство. Фінансової участі 
презентантів власної творчості вимагають умови переважної 
більшості заходів. 

Прикладом є низка акцій, на які запрошуються особи будь-
яких вікових категорій.
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Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Україна моя любов» у 
Львові передбачає залучення до змагань аматорів різних віко-
вих категорій (від 8 до 24 років) та професіоналів без обмежень 
за віком, також надає можливість дистанційної участі. Номіна-
ції передбачають змагання й у вокальному мистецтві (народні 
пісні, романси, авторська пісня, фольклор, джаз, r & b тощо), і 
хореографічному мистецтві (естрадний танок, побутові та сю-
жетні танці, спортивно-бальні танці тощо), і в жанрі оригіналь-
ного мистецтва (театри мод, читці, естрадні мініатюри, акроба-
тика тощо), і інструментального мистецтва (поліфонічні твори, 
етюди, п’єси тощо), і в галузі декоративно-ужиткового мистец- 
тва (вишивка і текстиль, вироби з глини, заліза, дерева й лози 
тощо) [5].

Іл. 1. Положення про 
відкритий  
Український музичний 
конкурс I.C.M.U.  
(90-ті роки ХХ ст.)
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Різновекторний підхід до формування музичного культурно-
го континіуму з залученням дитинства демонструє Інтернаці-
ональний Український Музичний конкурс I.C.M.U., який відзна-
чається також відсутністю вікових обмежень для конкурсантів 
(іл. 1). В Інтернаціональному Українському Музичному Конкурсі 
запрограмована участь як дітей, так і зрілих виконавців, у яких, 
на думку організаторів, не було можливості в молодості взяти 
участь у якому-небудь музичному змаганні. I.C.M.U. таку можли-
вість дає усім бажаючим. Конкурсантам немає необхідності да-
леко їхати — окремі прослуховування проводяться в регіонах. 
Журі, що постійно переїжджає з одного міста в інше, відвідує ре-
гіональні прослуховування, визначає переможців у окремих но-
мінаціях і формує список учасників фінального етапу, що відбу-
вається у формі великого заключного концерту. Організатором 
конкурсу є спеціально утворена дирекція конкурсних програм, 
а Міністерство культури і туризму України свого часу підтрима-
ло ідею проведення такого конкурсу. 

Прикладом просування такого популярного в Україні куль-
турного бренду як дитинство в індустрію глобального куль-
турного простору є акції: фестиваль дитячої творчості «Сузір’я 
талантів в Україні», що проводиться перманентно за підтримки 
Київської міської державної адміністрації та Публічного акціо-
нерного товариства Універмаг «Україна»; Міжнародний конкурс 
«Premier», що проводиться за сприяння Мінкультури України та 
Департаменту культури КМДА в Києві в Мистецькому салоні 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
і містить номінації хореографії та вокалу — найбільш популяр-
ні в соціумі види мистецтва. Організатори конкурсу — Благо-
дійний фонд «Віват АРТ», Департамент культури виконавчого 
органу Київської державної адміністрації, Молодіжний центр 
культурно-естетичного виховання Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка рефлексійно відповідають 
на соціальний запит. 

Ознакою культурно-мистецького життя України кінця ХХ — 
початку ХХІ ст. стала організація значної кількості музичних 
конкурсів, які проводилися для дітей і за участі дітей. 
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Як рефлексії на соціальний запит відбуваються «разові» акції 
нових фігурантів культуротворчих процесів, такі як фестиваль 
«Музична майстерня» — благодійний проект для обдарованих 
і талановитих дітей Харківської області та інших регіонів Укра-
їни, з акцентом на учасників, які навчаються гри на класичних 
музичних інструментах (фестиваль організований у 2017 р. під 
патронатом Посольства Чеської Республіки в Україні й за під-
тримки Міністерства культури України та Харківської обласної 
державної адміністрації). Але вони не є сучасним винаходом. 
Джерела таких практик знаходимо й у культуротворчих про-
цесах в Україні 90-тих років ХХ ст. Прикладами можуть стати 

Іл. 2. Програма ІІ туру  
Республіканського огляду творчої 

майстерності студентів ВНЗ та учнів 
середніх спеціальних  

навчальних закладів мистецтва  
і культури з естрадних жанрів,  

присвяченого 40-річчю  
Великого Жовтня (1987 р.)

Іл. 3. Наказ Мінкультури  
«Про проведення  

Всеукраїнського конкурсу  
фортепіанних відділів  

дитячих музичних шкіл  
та шкіл мистецтв» 

(1996 р.)
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досвід організації Всеукраїнського конкурсу ім. С. Рахманінова 
(1993 р.), Міжнародного конкурсу юних піаністів «Ступінь до 
майстерності» (1995 р.) тощо. 

З 80-х років ХХ століття Міністерством культури України на 
матеріальній базі провідних мистецьких навчальних закладів 
щорічно проводилися огляди-конкурси з окремих спеціальнос-
тей: фортепіано, духових та ударних інструментів, співу, народ-
них інструментів, струнно-смичкових тощо. 90-ті роки минуло-
го століття відкрили нові можливості для молоді й у тому числі 
дитинства України щодо презентації своїх творчих здібностей. 
Організаторами таких творчих акцій виступали державні дитя-
чі музичні школи, музичні училища, консерваторії за фінансово-
економічної й організаційно-методичної підтримки державних 
органів управління культурою (іл. 2, 3, 4, 5). 

Іл. 4, 5. Положення «Про Всеукраїнський конкурс учнів фортепіанних  
відділів дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв та шкіл мистецтв», 

затверджених першим заступником Мінкультури України  
Михайлом Захаровичем
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Знаковою акцією цих років за 
участі дитячих мистецьких на-
вчальних закладів став Перший 
республіканський (всеукраїнсь- 
кий) конкурс студентів та учнів 
фортепіанних відділів музичних 
училищ та середніх спеціальних 
музичних шкіл у Кіровограді (у 80-
ті роки ХХ століття такі конкурси 
організовувалися Мінкультури 
України кожні два роки) (іл. 6). Про-
ведення конкурсу було пов’язане 
з іменем видатного піаніста й ви-
кладача ХХ століття Генріха Гус-
тавовича Нейгауза — уродженця 
Єлисаветграда (м. Кіровоград, 
Кропивницький), 100-річний юві-
лей якого відзначала музична гро-
мадськість у 1988 році. Головою 
конкурсу був запрошений відомий 
піаніст і педагог Євгеній Малінін. У 
ювілейних заходах узяли участь ві-
домі музиканти, учні Г. Г. Нейгауза: 

Євген Малінін, Анатолій Ведерніков, Людмила Гінзбург, Аріадна 
Лисенко, донька піаніста — Милиця Нейгауз, а протягом 1988 
року — Святослав Ріхтер, Олексій Насєдкін, Віра Горностаєва, 
Маргарита Федорова й інші відомі музиканти. Конкурс поєднав 
ознаки змагальності (давньогрецьких традицій агону) і фести-
вальності з проведенням різноманітних концертів, читань, зу-
стрічей, відкритих уроків тощо. 

Головними ініціаторами й організаторами проведення кон-
курсу в наступні — 1992, 1994, 1996, 1998 (ІІІ, IV, V, IV конкур-
си) — й подальші роки стали Кіровоградська ДМШ № 1, Кіро-
воградське музичне училище за сприяння Київської, Одеської 
консерваторій та інших вищих музичних навчальних закладів 
України, Мінкультури України. У 2000 році журі конкурсу скла-

Іл. 6. Обкладинка буклету про 
«Всеукраїнський конкурс  
студентів та учнів  
фортепіанних відділів музичних 
училищ та середніх спеціальних 
музичних шкіл»  
(Кіровоград 2000 р.)
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Іл. 7. Положення «Про Всеукраїнський конкурс студентів та учнів  
фортепіанних відділів музичних училищ та середніх спеціальних музичних 

шкіл» та склад журі  конкурсу, затвердженого Мінкультури України  
(2000 р.)

далося з провідних музикантів-педагогів — представників ви-
щих музичних навчальних закладів та Мінкультури України: 
Валерія Козлова — професора Національної музичної академії 
України ім. П.  І. Чайковського (голова журі), В’ячеслава Бойко- 
ва — професора Донецької державної консерваторії, Олексан-
дра Бугаєвського — професора Одеської державної консерва-
торії ім. А. В. Нежданової, Йржефа Єрміня — доцента Вищого 
державного музичного інституту ім. М. В. Лисенка (Львів), Ната-
лії Мельнікової — професора Харківського інституту мистецтв 
ім. І. П. Котляревського, Сергія Волкова — начальника відділу 
навчальних закладів Міністерства культури і мистецтв України, 
й мало оцінити виступи 42 молодих музикантів (іл. 7).

Знаковою подією в культурно-мистецькому житті України 
(як свідчить преса того часу) стали спрямовані високодуховний 
культурний продукт ініціативи видатних музикантів сучаснос-
ті Володмира Крайнєва, Володимира Зубицького, Богодара Ко-
торовича в організації й проведенні низки конкурсів молодих 
музикантів.
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Володимир Крайнєв став ініціатором проведення в 1992 році 
Міжнародного конкурсу піаністів у Харкові на базі Харківської 
середньої спеціальної музичної школи — навчального закладу, 
де маестро зробив перші кроки в мистецтві (іл. 8, 9). У першому 
турі конкурсу, у журі якого входили Володимир Крайнєв (голо-
ва), Валентин Бєльченко (Росія), Галина Врачева (Швейцарія), 
Тереза Дюссо (Франція), Валерій Козлов (Україна), Наталя Мель-
никова (Україна), Катерина Муріна (Росія), Сергій Полусмяк 
(Україна), взяли участь 90 музикантів з 12 країн світу. У друго-
му конкурсі, проведеному в 1994 році (конкурс організовував-
ся один раз на два роки) взяли участь 70 молодих музикантів.  
У третьому конкурсі (1996 р.) взяли участь 89 молодих артис-
тів, у четвертому (1998 р.) — 100 осіб з 14 країн світу, у п’ятому 
(2000 р.) — 97 учасників із 17 країн світу. 

У кризові для економіки України 90-ті роки такі акції отри- 
мували підтримку комерційних структур. Цей конкурс спон-

Іл. 8. Обкладинка буклету 
ІІ Міжнародного музичного  

фестивалю «Володимир Крайнєв 
запрошує» (Харків — Київ, 1998 р.)

Іл. 9. Обкладинка буклету 
ІV Міжнародного музичного 

конкурсу піаністів Володимира 
Крайнєва (Харків, 1998 р.)
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сорували Перший міжнародний 
банк в Україні, банк «Креді Ліо- 
не Україна», французька ком-
панія «EDF SGN de Kiev», фірма 
«Yamaha», генеральним інфор-
маційним спонсором виступив 
телевізійний канал «Інтер», ін-
формаційним спонсором — тиж-
невик «Дзеркало тижня».

У 1992 році місто Кривий Ріг 
Дніпропетровської області за іні-
ціативи всесвітньо відомого бая-
ніста, композитора Володимира 
Зубицького стало центром баян-
ного й акордеонного мистецтва. 
Випускник Криворізького музич-
ного училища започаткував про-
ведення Національного конкурсу 
баяністів-акордеоністів «Кубок 
Кривбасу», підтриманий колек-
тивом цього навчального закла-
ду. Успішно проведенй конкурс, 

що передбачав змагання у вікових категоріях від 9 до 30 років 
згодом (у 1995 році) був проголошений як І Міжнародний та  
ІІ Національний (Всеукраїнський) конкурс баяністів-акордео- 
ністів «Кубок Кривбасу», заклавши підвалини для його визна-
ння міжнародним на перспективу (іл. 10, 11). Цьому сприяв як 
склад учасників із різних регіонів України, Молдови, Казахстану, 
Росії, Чехії, Югославії, так і склад журі. Конкурсні випробування 
оцінювали народний артист України, професор Київської дер-
жавної консерваторії ім. П. І. Чайковського Володимир Бесфа-
мільнов, заслужений діяч мистецтв України, лауреат міжнарод-
них конкурсів, композитор Володимир Зубицький, заслужений 
діяч мистецтв України, професор Донецької консерваторії Ана-
толій Семешко, професор Паризької консерваторії Макс Боне, за-
служений артист України соліст Київської державної філармонії 

Іл. 10. Обкладинка буклету 
І Міжнародного  

ІІ Національного Конкурсу  
бояністів та акордианістів  

«Кубок Кривбасу»  
(Кривий Ріг, 1995 р.)
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Сергій Грінченко, заслужений діяч мистецтв України, професор 
Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського Мико-
ла Давидов, відомий російський композитор Євген Дербенко, 
народний артист Росії професор Російської академії музики ім. 
Гнесіних Фрідрих Ліпс, лауреат міжнародного конкурсу, профе-
сор Уральської державної консерваторії Віктор Романько, заслу-
жений артист Росії, лауреат міжнародних конкурсів, професор 
Саратовської державної консерваторії ім. Л. В. Собінова Віктор 
Фільчов, лауреат міжнародних конкурсів італієць Клаудіо Яко-
мучі (іл. 12). 

Привертає увагу, як на сьогодні, символічний розмір вступ-
них внесків: перша вікова категорія (9–12 років) — 5 доларів 
США, друга вікова категорія (12–15 років) — 5 доларів США, 
третя вікова категорія (15–18) років — 10 доларів США. 95 кон-
курсантів змагалися у обов’язковому виконанні поліфонічного, 
оригінального твору, музичного твору крупної форми, творів 
В. Зубицького — творів різних епох, стилів, композиторських 
шкіл тощо.

Іл. 11. Склад журі І Міжнародного конкурсу «Кубок Кривбасу»,  
затвердженого Мінкультури України (Кривий Ріг, 1995 р.)
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До організації про-
екту долучилися Криво- 
різьке міське відділення 
Всеукраїнської музичної 
спілки, Криворізьке му-
зичне училище, Україн-
ський державний центр 
культурних ініціатив (від- 
діл Національних та Між-
народних конкурсів), Все-
українська музична спілка, 
Дніпропетровський облви- 
конком, Дніпропетровське 
відділення Міжнародно-
го фонду «Відродження», 
Український державний 
е к с п о рт н о - і м п о рт н и й 
банк, Акціонерне товари-
ство «Криворізький турбін-
ний завод», генеральний 
імпортер фірми «Шкода» 
в Україні спільне підпри-
ємство «АСТ-КОМБІ», ком- 
панія «АТВ-ІНКОМ», Укра- 

їнсько-литовське товариство з обмеженою відповідальністю 
«Арта», акціонерне товариство «ДТС», Криворізький металургій-
ний комбінат «Криворожсталь».

Нову традицію організації проведення молодіжних музичних 
змагань за власною ініціативою продовжив видатний україн-
ський скрипаль Богодар Которович (іл. 13). Забезпечуючи перма-
нентність акції, він організував дирекцію конкурсу, яка взяла на 
себе відповідальність щодо організації в 1999 році ІІ Міжнародно-
го конкурсу скрипалів Которовича. Журі конкурсу очолив дирек-
тор Харківської середньої спеціальної музичної школи-інтернату 
заслужений діяч мистецтв України Валерій Алтухов, що забез-
печило матеріальну базу проведення акції. До складу журі були 

Іл. 12. Наказ Мінкультури про  
проведення Українського огляду-конкурсу 

студентів відділів народних  
інструментів музичних училищ
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запрошені провідні музиканти Украї- 
ни — Сурен Кочарян, Віктор Кангеларі, 
КНР — Ю Ліна, Польщі — Роман Лясоць-
кий, Росії — Сергій Кравченко, Фран- 
ції — Едуард Вульфсон (іл. 13, 14, 15). 

У конкурсі взяли участь 68 скрипалів 
віком від 9 до 17 років із різних регіонів 
України та 10 країн світу. За підтримки 
Президента України спонсорами акції 
виступили НАК «Нафтогаз України», 
Фонд сприяння розвитку мистецтв 
України тощо.

Але найбільш помітною, з огляду 
на перспективність проекту, подією 
в культурі України стала організація 
і проведеня Міжнародного конкурсу 
юних піаністів пам’яті Володимира Го-

Іл. 13. Обкладинка  
буклету 

ІІ Міжнародного  
конкурсу юних скрипалів  

Которовича (Київ, 1999 р.)

Іл. 14. Організаційний комітет ІІ 
Міжнародного конкурсу юних скрипалів 

Которовича (з буклету, 1999 р.)

Іл. 15. Журі ІІ Міжнародного конкурсу 
юних скрипалів Которовича  

(з буклету, 1999 р.)
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ровиця, започаткованого ко-
лективом Київського музич-
ного училища ім. Р. М. Глієра у 
1995 році за підтримки Мініс-
терства культури і мистецтв 
України, Київської міської 
державної адміністрації, які 
взяли на себе основні витрат-
ні й організаційно-методичні 
складові цієї акції (іл. 16).

Історія мистецької акції по-
чинається 1993 року, коли за 
традицією діяльності відді- 
лу навчальних закладів Мін-
культури України було орга- 
нізовано проведення конкур-
су фортепіанних відділів учнів 
середніх спеціальних музич-
них шкіл та студентів музич-
них училищ України. Конкурс 
був присвячений 90-річчю з 
дня народження виданого музиканта-піаніста Володимира Го-
ровиця — представника київської фортепіанної школи початку 
ХХ столітя. Забезпечуючи виконання державних програм щодо 
підтримки талановитої молоді, Мінкультури України організу-
вало проведення І Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Во-
лодимира Горовиця в 1995 році (24 квітня — 3 травня), а у 1996 
році наказом від 19 вересня № 471 «з метою виявленя найбільш 
обдарованої молоді, подальшого розвитку української форте-
піанної школи та у зв’язку з проведенням у 1997 році в Києві 
Міжнародного конкурсу юних піаністів пам’яті Володимира 
Горовиця» організовує проведення Всеукраїнського відбріко-
вого туру цієї молодіжної акції. Україна долучилася до міжна-
родних акцій — проведення відбіркових турів, які відбувалися  
15–19 грудня 1996 року в Америці, 14–15 січня 1997 року в Япо-
нії, та 5 січня 1997 року в Україні.

Іл. 16. Наказ Мінкультури України 
«Про проведення Всеукраїнського 
відбіркового туру Міжнародного 
конкурсу юних піаністів пам’яті  

Володимира Горовиця»
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Перше проведеня конкурсу зібрало 102 молодих музиканти 
віком від 9-ти років і старших із 13 країн світу, друге — 84 піа-
ністи з 15 країн світу, третє — 79 молодих музикантів із 17 кра-
їн світу (на відбіркові тури було подано 227 заявок із 22 країн 
світу), четверте — 82 з 14 країн світу, п’яте — 139 осіб із 17 кра-
їн світу. Така динаміка учасників і відкриті технічні можливості 
записуючої апаратури породила в організаторів ідею відмови 
від проведеня відбіркових турів на відкритих прослуховуван-
нях та впровадити відбір учасників через перегляд відеозаписів 
потенційних учасників конкурсу. 

Склад міжнародного журі конкурсу відзначився іменами та-
ких всесвітньо відомих музикантів, як Норма Фішер (Об’єднане 
Королівство Великобританії та Північної Ірландії), Мартін Ка-
нін (США), Рольф Плагге (Австрія), Казухіко Накадзіма (Японія), 
Тетяна Кравченко (Росія), Марія Крушельницька (Україна), Ми-
кола Сук (США–Україна), Уоррен Томсон ОАМ (Австралія), Діана 
Іоффе (Ізраїль), Джером Ловенталь (США), Аріє Варді (Ізраїль), 
Норма Фішер (Великобританія), Іго Кох (Австрія), Віра Горнос-
таєва (Росія), Михайло Степаненко (Україна), Ігор Рябов (Укра-
їна), Пніна Зальцман (Ізраїль), Володимир Віардо (Росія–США), 
Хуберт Ступпнер (Італія), Берд Гьоцке (Німеччина), Гуангрен 
Джоу (Китай), Даніель Поллак (США), Девід Дюбаль (США).

Знаковою фігурою в проведенні всіх перших конкурсів стала 
особистість Івана Карабиця — народного артиста України, ком-
позитора, професора Національної музичної академії України 
ім. П. І. Чайковського, музичного директора всесвітньо відомого 
фестивалю «Київ Музик Фест», який очолював журі перших чо-
тирьох конкурсів і був музичним авторитетом України для гос-
тей і учасників.

Програма конкурсу передбачала проведення Міжнародного 
фестивалю «Київські літні музичні вечори» — традиції, запо-
чаткованої у 20-х роках ХХ століття, коли на літній естраді Цен-
тального парку культури і відпочинку біля Маріїнського палацу 
в Києві виступали видатні музиканти: Володмир Горовиць, Сер-
гій Прокоф’єв, Натан Мільштейн та багато інших представників 
музичної еліти країни. Конкурс відновив традицію проведення 
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для пересічної публіки парку вечорів класичної, камерної, сим-
фонічної, вокальної, хорової музики, джазу за участю студентів 
Київського музичного училища ім. Р. М. Глієра та лауреатів кон-
курсу. 

Програма «Літньої музичної академії» (особливий формат 
конкурсної програми) передбачала удосконалення професійно-
го рівня бажаючих участі в ній через комплекс предметів, що є 
основою практичної діяльності виконавця, а саме: сольне вико-
навство (фортепіано, скрипка, віолончель), клас камерного ан-
самблю, клас фортепіанного ансамблю, концертмейстерський 
клас, гра з оркестром, лекції з проблем виконавської майстер-
ності, теорія музики, концертні виступи.

Про резонансність цієї події у світі свідчить участь у прове-
денні Другого Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті 
Володимира Горовиця почесних гостей: Віце-президента Всес-
вітньої федерації міжнародних конкурсів Яна Якоба Бистриць-
кого; визнаного авторитета в галузі фортепіанних конкурсів, 
письменника, дослідника фортепіанних змагань Густава Алін-
ка; заступника голови оргкомітету ХІ Міжнародного конкурсу 
ім. П. І. Чайковського Святослава Белзи; голови оргкомітету Між-
народного конкурсу ім. П. І. Чайковського Тихона Хреннікова. 

Вітання організаторам і курнкурсантам змагань надсилали  
в 1999 році — засновник Міжнародного конкурсу піаністів Вена 
Клайберна всесвітньовідомий піаніст Вен Клайберн, художній 
директор Сіднейського міжнародного конкурсу піаністів Уор- 
рен Томсон ОАМ, директор Міжнародного конкурсу ім. А. Ру-
бінштейна Ян Якоб Бистрицький, президент Міжнародного бла-
годійного фонду допомоги юним піаністам, засновник і голова 
журі Міжнародного конкурсу юних піаністів Володимира Край-
нєва всесвітньовідомий піаніст Володимир Крайнєв, голова ор-
ганізаційного комітету Міжнародного конкурсу імені П. І. Чай-
ковського Тихон Хренніков, президент корпорації «Нісьо Іваі» 
Широ Ясутакі. 

З 2002 року конкурс увійшов до Європейської спілки моло-
діжних музичних конкурсів (EMCY), є асоційованим членом Усес-
вітньої федерації міжнародних музичних конкурсів (WFIMC). 
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І сьогодні в орбіті діяльності 
управлінських структур і бла-
годійних організацій, за тра-
дицією попередніх десятиліть, 
містяться музичні конкурси, іні-
ційовані мистецькими навчаль-
ними закладами — осередками 
інституалізованих форм дитя-
чої субкультури. Приклади про-
довження таких традицій ілю-
струються ініціативами в усіх 
регіонах України. 

Особливістю цієї міжнарод-
ної консолідації творчих сил 
дитинства в Україні стало те, що 
вже на початку 90-х років ХХ ст. 
до конкурсно-фестивального 
руху в державі стали долучати-
ся міжнародні благодійні фон-
ди (Міжнародний благодійний 
фонд допомоги юним талантам 
Володимира Крайнєва, Між-

народний благодійний фонд конкурсу Володимира Горовиця 
тощо), і підтримані вони були першими особами країни — Пре-
зидентами України.

Крім основних спонсорів проекту (Мінкультури й Київської 
міської адміністрації — державних представництв-власників 
Київського музичного училища ім. Р. М. Глієра) спонсорську 
допомогу в проведенні конкурсу надавали фонд «Відроджен-
ня» (Україна), корпорація «Ніссьо Іваі» (Японія), авіакомпанія 
«Lufthansa», фірми «Yamaha», «Petrof», «Роксолана», «Літсофт», 
Перший український міжнародний банк, фірма «Сіба-Гейгі Сер-
вісез ЛТД» та інші. Інформаційними спонсорами виступали 
телеканал «Інтер», Національна радіокомпанія «День», радіо-
компанії «Столиця», «Континент», «Рокс», журнали «Арт-лайн», 
«Гранд», «Кур’єр ЮНЕСКО», газети «Хрещатик», «Дзеркало тиж-

Іл. 17. Обкладинка буклету  
VІ Міжнародного конкурсу молодих 

піаністів пам’яті  
Володимира Горовиця (Київ, 2005 р.)
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ня», «Київський вісник», «Сьогодні», «Українська музична газе-
та» та інші. 

Особливістю цих мистецьких проектів, основними фігуран-
тами яких були представники дитячої мистецької субкультури, 
стало те, що лауреати конкурсів отримали організаційну й ма-
теріальну підтримку керівників і спонсорів щодо перспектив 
музикантської кар’єри. Вони забезпечили виступ молодих му-
зикантів із сольними концертами не тільки в Україні, а й за її 
межами, створюючи нові шляхи міжкультурних комунікацій за 
участі талановитих дітей. У конкурсах брали участь учні молод-
ших і старших класів шкіл штучно створених осередків дитячої 
субкультури в мистецтві.

Виконавські стандарти на всіх цих конкурсах вимагали де- 
монстрацію сольної програми, яка складалася з творів ком- 
позиторів-класиків, поліфонічних, романтичних та віртуозних 
творів, а також мерократичний принцип відбору — багатосту-
пеневий. Досвід виконання таких програм можливо засвоїти 
тільки в спеціальному мистецькому середовищі. Це стало при-
чиною того, що всі такі акції передбачають участь у них і ко-
лективів мистецьких навчальних закладів. Виокремлюється 
особливе тяжіння культуротворчих акцій в Україні періоду, що 
досліджується, до міжнародних стандартів і стилів комунікації 
музичного світу. Формат заходів вимагав все більшої участі в 
них представників інших країн, що є маркером впливу глобалі-
заційних процесів у світі.

Такий вектор трансформаційних процесів в Україні спосте-
рігається у сучасній культурі. Регіональні ініціативи й проекти 
органів управління культурою демонструють тісний зв’язок ди-
тячої творчості з інституалізованими формами її існування — 
мистецькими навчальними закладами. 

Починаючи з 1999 року в Києві проводиться Відкритий місь-
кий конкурс юних піаністів імені В. В. Пухальського, який збирає 
шанувальників фортепіанного класичного мистецтва. Незмін-
ними його організаторами залишаються колективи дитячих 
музичних шкіл і шкіл мистецтв м. Києва, Головне управління 
культури виконавчого органу Київської міської ради та підпо-
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рядкований йому Методичний кабінет навчальних закладів. 
Саме останні затверджують склад журі конкурсу, яке тричі по-
спіль очолював заслужений діяч мистецтв України, директор 
КДВМУ ім. Р. М. Глієра у 2003–2008 роках, професор цього поваж-
ного навчального закладу Сергій Михайлович Волков. До складу 
журі входили заслужений працівник культури України Р. С. Дон-
ська; викладач-методист Київської середньої спеціалізованої 
школи-інтернату імені М. В. Лисенка Н. М. Найдич; заслужений 
діяч мистецтв, викладач дитячої школи мистецтв ім. С. Турчака 
М. О. Пахомова; доцент Київського університету ім. Б. Грінченка, 
лауреат республіканського конкурсу піаністів В. І. Тітович [25].

Сьомий конкурс проходив упродовж 2–14 грудня на базі по-
чаткових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
Солом’янського району м. Києва. Бажання взяти участь виявили 
82 учні із 32 музичних шкіл м. Києва. Для відбору у двох турах у 
кожній віковій групі (молодша, середня і старша) їм необхідно 
було виконати твори Й. С. Баха (поліфонія), М. Клементі, Ф. Кулау, 
Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена (класична соната), інструк-
тивні етюди, п’єси українських композиторів, композиторів-
романтиків та п’єси С. Прокоф’єва. Така програма конкурсу від-
значається професійною вимогливістю й побудована на основі 
шкільного курсу дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв си- 
стеми Міністерства культури України, що не часто зустрічаєть-
ся у вимогах більшості дитячих конкурсів, де достатність обме- 
жуються одним або двома творами. 

За 12 років існування конкурсу до сучасного українського 
культурного простору ввійшли нові імена юних піаністів, які 
стали відомими музикантами. Зокрема, Костянтин Товстуха — 
лауреат понад 10 міжнародних конкурсів (студент ІV курсу Мос-
ковської державної консерваторії імені П. Чайковського); Анто-
ній Баришевський — лауреат понад 15 міжнародних конкурсів, 
у тому ж числі й ІІ премії Міжнародного конкурсу піаністів імені 
Ф. Бузоні (студент V курсу Національної музичної академії Укра-
їни імені П. Чайковського); студенти фортепіанного факультету 
НМАУ ім. П. І.Чайковського Віктор Красовський, Марія Калугіна, 
Антон Гришанін, Наталя Соломко, а також вихованці компози-
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торського факультету цього ж закладу Майя Петрова й Олексій 
Шмурак.

Володарем Гран-Прі конкурсу стала першокласниця ДМШ № 3 
ім. В. Косенка Плєшакова Марія-Луїза, яка вже має звання лауре-
ата ІІ премії Дев’ятого міжнародного конкурсу молодих піаністів 
пам’яті В. Горовиця (2011). Переможцями й лауреатами першої 
премії в наймолодшій групі журі було визначено Дубій Софію —  
ученицю ДМШ № 1 ім. Я. Степового і Костик Анну — учени- 
цю ДШМ № 5. У середній групі звання лауреата І премії виборов 
учень ДМШ № 20 Дмитро Кравець, у старшій групі — учениця 
ДМШ №7 ім. І. Шамо Нго Май Фіонг. Ще дванадцять учнів музич-
них шкіл стали лауреатами другої й третьої премій.

Як мистецька подія відзначається Всеукраїнський юнаць-
кий конкурс альтистів і віолончелістів, що був ініційований 
колективом Львіської середньої спеціальної музичної школи-
інтернату ім. С. Крушельницької і вдруге проводився в 2001 
році. Ознаки його зв’язку з минулими традиціями спостері-
гаються в тому, що організатори присвятили його 10-ій річ-
ниці Незалежності України, саме це є рефлексією до традицій 
радянської влади, коли будь-який культурно-масовий захід 
присвячувався певній річниці або політичній події в країні. 
Юнацький конкурс альтистів і віолончелістів об’єднав дитя-
чу і юнацьку спільноту ексклюзивної спеціальності (звичайно  
з огляду на масовість інших професій), але без яких не обійдеть-
ся будь-який професійний музичний колектив — оперний чи 
симфонічний. Культуротворча складова конкурсу полягає в його 
вузькій спеціалізації, коли звучать рідкісні та вишукані темб-
ральні інструменти — альт і віолончель (іл. 18, 19). Традицію 
проведення такого конкурсу у свій час започаткував відомий 
український музикант-альтист, ректор Львської консерваторії 
Зенон Олексійович Дашак, за ініціативою якого у Львові про-
ходили всесоюзні та всеукраїнські конкурси альтистів, віолон- 
челістів та арфістів у 70–80-ті роки ХХ століття. 

Творче піднесення конкурсів охоплює не лише різні вікові ка-
тегорії виконавців, до участі в конкурсах заохочуються не тіль-
ки учні зі спеціалізованих музичних шкіл та музичних училищ, 
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але й учні початкових мистецьких 
закладів Мінкультури України (вік 
учасників — від 8 до 17 років). Кіль-
кість учасників — 50 осіб з різних 
регіонів України від Горлівки, Кра-
маторська, Кривого Рогу, Чернігова 
до Одеси, Києва, Львова, Харкова, з 
врахуванням, що програма конкур-
су вимагала виконання складних у 
художньому й технічному плані 
творів композиторів знов-таки 
різних епох і стилів (до 5 творів). 
Журі конкурсу складалося з про-
відних музикантів мистецьких ви-
щих навчальних закладів України. 
Голова журі — ректор Львівської 
музичної академії ім. М. В. Лисен-
ка, народний артист України, про-

Іл. 19. Склад комітету Всеукраїнського юнацького конкурсу альтів  
і віолончелістів (з буклета, 2001 р.)

Іл. 18. Обкладинка буклету 
Всеукраїнського юнацького  

конкурсу альтів  
і віолончелістів (Львів, 2001 р.)



СЕРГ²Й ВОЛкОВ

337  ■

фесор Пилатюк І. М., члени журі — Колеса Х. М., професор, за-
відувачка кафедрою альта і віолончелі Львівської державної 
музичної академії ім. М. В. Лисенка, Кочарян С. Г., професор, 
завідувач кафедрою струнно-смичкових інструментів Харків-
ського державного інституту мистецтв ім. І. П. Котляревсько-
го, Гаврилець Д. Г., доцент Національної музичної академії 
України, Купін П. Г., доцент Одеської державної консерваторії 
ім. А. В. Нежданової, Кучер І. Й., доцент, завідувач кафедрою  
альта і віолончелі Національної музичної академії України 
ім. П. І.Чайковського, Шевченко Ю. Ф., старший викладач Доне-
цької державної консерваторії ім. С. С. Прокоф’єва, Йозеф Ко-
пельман, доцент Братіславської музичної академії (Словаччина), 
Леонард Вайдулак, директор Міжнародного конкурсу «Пошуки 
талантів», Дольний Кубін, почесний член журі (Словаччина).

Програма чотирьох днів акції передбачала обмін науково-
методичним досвідом щодо навчання гри на струнно-смичкових 
інструментах та пропаганду творів українських композиторів.

Продовжуючи традиції щодо формування естетичного ланд-
шафту дитячого культурного простору, в 2017 році колективом 
школи спільно з Львівською державною дитячою музичною 
школою № 6 ініційовано проведення Дитячо-юнацького кон-
курсу бандуристів ім. Ю. Сингалевича — українського банду-
риста, актора, художника, громадського діяча. Завдання конкур- 
су — підтримка та розвиток української національної культури, 
пропаганда традицій кобзарського виконавства.

У ситуації перманентного оновлення афіші подібних заходів 
і їхньої стрімкої диверсифікації в культурний простір України 
останніми десятиліттями стає безперспективною спроба дати 
культурологічну характеристику кожному з них. 

Реєстр дитячих та юнацьких міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, фестивалів, що був розглянутий та ре-
комендований Координаційною радою під егідою Державного 
методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв 
України (на нашу думку, далеко не повний) запроваджений з 
2015 року й оновлений у 2018 році містить 73 акції, що ініцію-
ються мистецькими навчальними закладами [7]. 
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У 2018 році він доповнений ще 15 заходами:
• у Києві (Відкритий конкурс юних виконавців «Vivace», Все-

українська музична олімпіада «Голос Країни», Всеукраїнський 
конкурс вокалістів та виконавців на струнних та народних ін-
стументах «Нове обличчя»), 

• у Сумах (Всеукраїнський конкурс юних виконавців на на-
родних музичних інструментах «Віртуози Сумщини», Всеукраїн-
ський конкурс юних музикантів «Проліски Слобожанщини», 

• у Харкові (Всеукраїнський дитячий конкурс класичної та 
сучасної музики «Ландиш», Відкриті дельфійські ігри Слобо-
жанщини «Надія. Молодість. Талант», Міжнародний конкурс ви-
конавців на народних інструментах «Арт-Домінанта»), 

• у Дніпрі (Міжнародний фестиваль-конкурс юних баяністів 
та акордеоністів імені Миколи Різоля), 

• у Ніжині (Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, 
диригентської та інструментально-виконавської майстерності), 

• у Луцьку (Відкритий дитячо-юнацький конкурс піаністів 
«Шопенівська весна»), 

• у Скадовську Херсонської області (Всеукраїнський кокурс 
юних скрипалів «Натхнення»),

• у Вінниці (Міжнародний конкурс духової музики «Vin 
Venti»), 

• у Дрогобичі (Міжнародний кокурс баяністів-акордеоністів 
«Perpetuum mobile»).

Сайт Мінкультури України демонструє список 50 конкурсів-
фестивалів, що проводитимуться на базі мистецьких навчаль-
них закладів — дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв. 

Тільки в Києві в 2018 році проводяться 12 конкурсних акцій, 
що організовуються на базі дитячих музичних шкіл та шкіл мис-
тецтв. Вони мають ознаки інституалізації (визнання управлін-
ськими стуктурами та інституалізовані відповідними диплома-
ми виконавців), оскільки зафіксовані в плані роботи Київського 
міського методичного центру закладів культури та навчальних 
закладів, вирізняються активністю щодо заповнення концерто-
конкурсного континууму [6]:

• Школа джазового та естрадного мистецтв (Всеукраїнський 
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конкурс вокального мистецтва «Пісенна скарбничка», прово-
диться з 2011 р. раз на два роки, Всеукраїнський конкурс ви-
конавців на духових та ударних інструментах пам’яті Миколи 
Тимохи, проводиться з 2012 р. раз у два роки, Всеукраїнський 
конкурс-фестиваль естрадної та рок-музики «Рок єднає нас», 
проводиться з 2016 р. раз у два роки). 

• Київська дитяча музична школа №14 ім. Д. Кабалевсько-
го раз у два роки з 2012 р. організовує Всеукраїнський кон- 
курс виконавців на народних інструментах «Велике розмаїття».

• Київська дитяча музична школа № 33 з 1999 року бере 
участь в організації Всеукраїнського конкурсу юних піаністів 
ім. В. В. Пухальського (іл. 20, 21) — багаторічного директора Київ-
ського музичного училища ім. Р. М. Глієра та засновника Київської 
консерваторії. Конкурс бере початок з суто міського, згодом —  
регіонального та у 2013 році набув статусу всеукраїнського. 
Конкурс ставить завданям «виявлення молодих талановитих 

Іл. 20. Обкладинка буклету Третього 
київського міського конкурсу юних  

піаністів ім. В. В. Пухальського 
(Київ, 2003 р.)

Іл. 20. Обкладинка буклету Сьомого  
відкритого міського конкурсу юних 

піаністів ім. В. В. Пухальського  
(Київ, 2013 р.)
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піаністів різних вікових груп, стимулювання їх подальших твор-
чих пошуків, поширення досвіду роботи провідних викладачів 
та популяризацію творчого й педагогічного спадку видатного 
піаніста, музичного й громадського діяча, композитора» .

• Київська дитяча школа мистецтв №2 ім. М. Вериківсь- 
кого є базовим осередком проведення Всеукраїського музич-
ного конкурсу «Класичний меридіан». З 2004 року організо-
вується щорічно в номінаціях вокал, фортепіано, народні істу-
менти, духові та ударні інструменти, втілюючи в культурний 
простір України концепцію активізації творчої та професійної 
діяльності викладачів початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів, популяризації класичного й сучасного 
музичного мистецтва країн Європи [6].

Київським методичним центром закладів культури та на-
вчальних закладів патронується проведення на базі дитячих 
музичних шкіл та шкіл мистецтв Всеукраїнського конкурсу хо-
реографічного мистецтва «Фуете» з 2009 року раз у два роки на 
базі КХМ «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа 
Лифаря» (засновники ставлять за мету «пропагування кращих 
зразків українського хореографічного мистецтва, розвиток но-
вих форм хореографічної майстерності, обмін педагогічним до-
свідом») [6]; Всеукраїнського конкурсу фортепіанних ансамблів 
учнів «Традиції і сучасність», що організовується з 2009 р. раз у 
два роки на базі різних осередків дитячої твочості (основна ідея 
конкурсу — «популяризація спадку композиторів-класиків та 
сучасних авторів, пропагування ансамблевого музикування як 
одного з напрямів виховання юних музикантів, узагальнення до-
свіду роботи провідних викладачів початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів» [6]; Всеукраїнського конкурсу-
фестивалю «Мистецька палітра Києва» з 2015 р. щорічно, що ста-
вить завданням популяризацію дитячого виконавства на всіх 
видах музичних інструментів, вокального та хореографічного 
мистецтва, образотворчого мистецтва [6]; Всеукраїнського мис-
тецького конкурсу «Різдвяні мініатюри» з 2014 року раз у два 
роки, що передбачає демонстрацію мистецьких успіхів у номіна-
ціях вокалу (академічний, народний, естрадний) та вокального 
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ансамблю, інструментального виконавства (фортепіано, народні 
інструменти — баян, акордеон, бандура, гітара, домра, балалай-
ка, цимбали, сопілка; струнно-смичкові інструменти — скрипка, 
альт, віолончель, арфа; духові та ударні інструменти — флейта, 
гобой, кларнет, саксофон, труба, валторна, тромбон, ксилофон, 
маримба), хореографії (класична, сучасна, народна, спортивна, 
стилізація, бальна, естрадна, змішана), театрального мистецтва 
(художнє читання та художнє втілення монологів, діалогів, урив-
ків літературних текстів, сцен, опери), живопису (гуаш, акварель, 
темпера, пастель, олія, розпис на склі або тканині, батик тощо), 
графіці (рисунок, гравюра, інші графічні техніки). 

Як демонстація прагнень різних фігурантів культуротвор-
чої діяльності в Україні до формування духовності культурно-
естетичного змісту розвитку дитячих мистецьких практик є 
участь в органінації і проведенні Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». Захід про-
водиться щороку з 2002. Міністерство освіти і науки, Міністер-
ство культури і мистецтв України, Державний комітет України 
у справах сім’ї та молоді, залучаючи до участі в акції дітей з різ-
них регіонів України з акцентом на містах Канів та Київ, ставить 
за мету «популяризацію творчої спадщини Тараса Шевченка, 
утвердження його духовних заповідей як важливого чинника 
консолідації суспільства, активізацію виховної та патріотичної 
роботи серед учнівської молоді, збереження й розвиток інте-
лектуального потенціалу України, державну підтримку талано-
витої молоді та творчої праці вчителів, викладачів, керівників 
студій тощо» [6].

Такий широкий вибір номінацій демонстує загальні тенден-
ції в культурних практиках сучасної щодо її фестивалізації й де-
монстрації різновекторних естетичних уподабань. 

Не менша активність в залученні дитячої мистецької діяль-
ності (дитячої субкультури) до загальнодержавних культурних 
практик з використаня дитячих культурних осередків в інсти-
туалізованих формах спостерігається й у культурних практиках 
регіонів:

• Вінницька дитяча художня школа щороку з 2011 проводить 
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Усеукраїнський дитячий конкурс пейзажу «Мій рідний край». 
Конкурс організований «з метою виявлення у юних особистос-
тей художніх творчих здібностей, [...] естетичного сприйняття 
навколишнього світу» [3].

• Дніпропетровська дитяча музична школа №4 ім. Б. Гмирі 
стала ініціатором проведення (у 2018 році Х-ого) Всеукраїнсько-
го дитячо-юнацького фестивалю вокального мистецтва ім. Бори-
са Гмирі. Номінації акції спрямовані на учасників від 9 років [14].

• Криворізька міська музична школа № 4 за підтримки Бла-
годійного фонду «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу» 
щорічно з 2014 проводить Усеукраїнський конкурс юних баяніс-
тів, акордеоністів та ансамблістів «Сучасні ритми» в номінаціях 
солісти, ансамблі, музичне мистецтво за участі дітей від 8 до 15 
років, ставлячи за мету розвиток дитячої виконавської майстер-
ності [29]. 

• Стрийська дитяча музична школа ім. Н. Ніжанківського 
(Львіська область) раз на три роки з 2000 р. проводить Конкурс 
юних піаністів ім. Н. Ніжанківського за класичною традицією 
у трьох вікових категоріях (молодша, середня, старша) і в два 
тури, що свідчить про вимогливість організаторів до виконав-
ського рівня [19].

• Новороздільська школа мистецтв ім. О. Рудницького (Львів- 
ська область) ініціювала в 2017 році проведення Всеукраїнсько-
го конкурсу піаністів ім. О. Рудницького, ставлячи за мету «…ви-
явлення та підьтимку найбільш обдарованих молодих піаністів, 
розкриття їх творчої індивідуальності й виконавської майстер-
ності, обмін кращим навчальним досвідом у методиці викла-
дання гри на фортепіано та пропаганду академічного фортепі-
анного мистецтва» [11]. Проведення конкурсу в два тури стає 
амбіційною заявкою щодо підходу організаторів до високих 
критеріїв оцінки виконавського рівня конкурсанів.

• Шосткінська дитяча школа мистецтв (Сумська область) 
з 2006 року раз на два роки ініціює проведення Всеукраїнсь- 
кого дитячого конкурсу академічного співу «Поліська рапсо-
дія». Акція збирає до 50 учасників з 12 областей України віком 
від 9 до 17 років — учнів початкових спеціалізованих мистець-
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ких навчальних закладів та інших закладів естетичного вихо-
вання дітей, незалежно від відомчої підпорядкованості [26].  
З 2014 року раз на два роки ця школа у квітні проводить Всеук- 
раїнський конкурс юних скрипалів та віолончелістів ім. В. Чер-
вова — знакового викладача, професора Київського державної 
консерваторії ім. П. І. Чайковського. Конкурс передбачає участь 
дітей і юнацтва від 7 до 16 років у номінаціях солісти та ансамб-
лісти [33].

• Ніжинська дитяча музична школа (Чернігівська область) з 
2016 щорічно ініціює проведення Всеукраїнського конкурсу гри 
на трубі імені Тимофія Докшицера. Організатори головною ме-
тою акції ставлять «…виявлення та підтримку обдарованої мо-
лоді, популяризацію духового інструмента — труби, воховання 
у молоді духовної краси, загальної культури, естетичних смаків 
та ідеалів» [32].

• Тернропільська музична школа №2 ім. М. Вербицького в 
2016 році ініціювала проведення фестивалю-конкурсу «Україн-
ські перлини» [27].

• Чернігівська музична школа № 1 ім. С. В. Вільконського за 
підтримки Чернігівської облдержадміністрації є базою прове-
дення фортепіанного конкурсу.

• Харківська ДМШ № 15 ім. В. А. Моцарта — Міжнародного 
конкурсу юних концертмейстерів «Амадей» [8].

• Полтавська дитяча музична школа № 2 ім. В. П. Шаповален- 
ка — Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Барви Полтави» 
[20].

Під гаслом академічного мистецтва проводиться Всеукра-
їнський конкурс класичної музики «Обрії класики», м. Київ (у 
2017 р. утретє). Номінації конкурсу: духові та ударні музичні ін-
струменти (соло, ансамблі, оркестри), фортепіано (соло, ансамб-
лі), камерний ансамбль, музично-теоретичні дисципліни. Кіль-
кість учасників — понад 300 осіб (організатори — Благодійна 
організація «Благодійний фонд Обрії», Українське товариство 
охорони пам’яток історії та культури, ініціатор — Дитяча школа 
мистецтв № 5 Оболонського району м. Києва [16]).

Послідовно (з 1995 р.) таку концепцію просувають в укра-
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їнський культурний континуум Київський інститут музики 
ім. Р. М. Глієра. Заклад започаткував ще 1998 р. і проведення «Шко-
ли виконавської майстерності» із залученням до майстер-класів 
провідних музикантів світу. Інститутом організоване проведення 
Всеукраїнського конкурсу-огляду юних піаністів Олени Вериків-
ської (з 1996 р.); Всеукраїнського відкритого конкурсу виконав-
ців на мідних духових інструментах ім. В. М. Бабенка та інших.

Як бачимо, навчальні заклади України активно впливають 
на створення нових модусів дитячої субкультури, забезпечуючи 
досвід традицій у її пріоритетах і естетичних вимірах (зазвичай, 
концептуальною ідеєю або гаслом кожного конкурсу, конкурсу-
фестивалю є формування естетичних смаків підростаючого по-
коління, творчий розвиток та духовне збагачення молодих та-
лантів, виявлення обдарованих, перспективних за професійним 
спрямуванням учнів та розкриття їхнього твочого потенціалу, 
популяризація того чи іншого виду мистецва).

Прикладом опосередкованого впливу досліджуваної моделі 
дитячої субкультури на гармонізацію управлінських і самоорга-
нізаційних процесів в Україні можуть слугувати мистецькі події, 
започатковані в Україні вищими мистецькими навчальними за-
кладами, що рефлексовані й у діяльності початкових. Діяльність 
мистецьких дитячих шкіл як осередків формування декларо-
ваних суспільством естетичних парадигм (закони України Про 
освіту в Україні, Про вищу освіту в Україні, Про культуру тощо) 
творчої свідомості є маркером успішного просування зазначе-
ного модусу дитячої субкультури в суспільстві та може бути ви-
значена як альтернатива масовій культурі — невибагливою до 
смаків за змістом і своєю сутністю.

Естетичні впливи музичного мистецтва й дитячої субкульту-
ри на формування регіонального культурного континууму ви-
являємо в таких акціях регіональних мистецьких навчальних 
закладів:

• Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв і конкурс 
юних піаністів імені Святослава Ріхтера на батьківщині піаніс-
та (ініціатор проведення — Житомирське музичне училище 
ім. В. С. Косенка за підтримки Управління культури Житомир-
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ської держадміністрації, КП «Житомирська обласна філармонія 
імені Святослава Ріхтера» [12]; 

• Всеукраїнський конкурс молодих виконавців джазу «Джаз-
Палітра 2016», Усеукраїнський конкурс виконавців на мідних та 
ударних інструментах «Дніпровські сурми» (ініціатор проведен-
ня Черкаське музичне училище ім. С. С. Гулака-Артемовського 
за підтримки Черкаської облдержадміністрації) [30];

• Всеукраїнський конкурс молодих виконавців на мідних ду-
хових інструментах «Полтавська весна» (ініційований Полтав-
ським музичним училищем за підтримки Полтавської облдер-
жадміністрації, проводиться раз на два роки) [21];

• Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців (ан-
самблів) на мідних духових інструментах ім. В’ячеслава Старчен-
ка (ініційований Рівненським інститутом культури за підтрим-
ки рівненських обласних управлінських структур), умови участі 
в якому передбачають склад учасників шкільного віку [22];

• участь музикантів шкільного віку, що навчаються в поза-
шкільних навчальних закладах (ДМШ, ДШМ), передбачає Від-
критий конкурс молодих джазових виконавців «PERFORMANCE 
JAZZ 2016» у Миколаєві, який уже має свої традиції;

• Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. Мирона Ста-
ровецького, що проводиться на базі Тернопільського музич-
ного училища ім. С. Крушельницької за підтримки Тернопіль-
ської обласної державної адміністрації (організатор і директор 
конкурсу — викладач Тернопільського музичного училища 
ім. С. Крушельницької Богдан Жеграй) [28];

• Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Борт-
нянського за підтримки Сумської облдержадміністрації стало 
ініціатором проведення Всеукраїнського конкурсу хорових ди-
ригентів ім. Д. С. Бортнянського, Міжнародного конкурсу мо- 
лодих піаністів «Слобожанська фантазія», Усеукраїнського кон-
курсу диригентів оркестрів духових інструментів серед студент-
ської молоді імені заслуженого працівника культури України 
Л. К. Власенка [24];

• Запорізьке музичне училище ім. П. І. Майбороди проявило 
ініціативу щодо проведення Міжрегіонального конкурсу юних 
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піаністів-виконавців (для студентів музичних училищ) підтри-
мано Запорізькою облдержадміністрацією [13].

Останні десятиліття позначені культуротворчою ініціативою 
в різних регіонах України. Показовими ілюстраціями трансфор-
мації регіональних стратегій щодо участі дитинства в розвитку 
культуротворчих процесів малих міст є: 

• Міжнародний конкурс-фестиваль «Золота скрипка» ім. Ми-
хайла Ельмана, присвячений 126-річчю від дня народження ви-
датного скрипаля-віртуоза ХХ ст., м. Тальне Черкаської обл.; 

• Міжнародний фестиваль вокального естрадного мисте-
цтва «Медовий край», м. Мелітополь; 

• Регіональний конкурс молодих піаністів «Весна в Уваров-
ському домі — 2017», м. Ворзель Київської області; 

• Всеукраїнський фестиваль «Зірки Яремче 2013» у номіна-
ції «Академічний вокал», м. Яремче;

• Відкритий Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтва 
й творчості «Сузір’я талантів», м. Жовті Води, 2014 (народні ін-
струменти).

Активно просувається культурний продукт, cтворений дитя-
чою субкультурою Дніпровського регіону [9]. Тривалим спожи-
вацьким інтересом і перспективністю відзначаються проекти 
мистецьких навчальних закладів цієї області:

• ініційований Криворізькою міською секцією фортепіано та 
фортепіанного ансамблю Всеукраїнський конкурс фортепіан-
них ансамблів і концертів, який, залучаючи різні вікові катего-
рії, передбачає змагання молодших учасників — учнів дитячих 
музичних шкіл і шкіл мистецтв [15];

• Відкритий конкурс Дніпропетровської академії музики 
ім. М. Глінки серед виконавців на струнно-смичкових інструмен-
тах ім. Л. С. Брусової;

• Всеукраїнський конкурс виконавців на духових інструмен-
тах «Дніпровські сурми»;

• Всеукраїнський конкурс композиторів «Срібний вік» [10].
Активними діями мистецьких навчальних закладів пред-

ставлена дитяча творчість м. Кропивницька (Кіровоградська 
обл.). Як зазначалося вище, Кропивницьке музичне училище 
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[17] є ініціатором Усеукраїнського конкурсу молодих піаністів 
у межах фестивалю «Нейгаузівські музичні зустрічі», Усеукраїн-
ського фестивалю-конкурсу виконавців на народних музичних 
інструментах «Провесінь».

Західний регіон представлений яскравими мистецькими іні-
ціативами Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Леон- 
товича [4], яке організовує проведення конкурсних змагань на 
Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Юний концертмейстер», 
Всеукраїнському конкурсі «Подільська весна».

Чернігівським регіоном ініційовано Всеукраїнський конкурс 
фортепіанної музики імені Левка Ревуцького (Чернігівське му-
зичне училище ім. Л. Ревуцького) [31].

У Донецькій області авторитетними стали Відкритий кон-
курс юних виконавців «Vivace» за ініціативою Маріупольсько-
го музичного училища, [18] Відкритий конкурс фортепіанної 
музики ім. Івана Карабиця (один раз на два роки) проводиться 
Артемівським (Бахмутським) музичним училищем ім. Івана Ка-
рабиця [1].

Запорізьке музичне училище ім. П. Майбороди [13] ініціює 
проведення Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів 
«Баянне коло на Запоріжжі».

Такі приклади взаємодії дитячої субкультури і системи вищої 
освіти в Україні демонструють не тільки тенденції щодо вклю-
чення дитинства в загальнокультурні процеси в Україні, але й 
імманентну присутність.

Якщо в українському суспільстві в середині — наприкінці 
ХХ ст. дитяча субкультура презентувалася на офіційному рівні 
в заангажованих акціях з певною регламентацією змісту, зазви-
чай схильних дотримуватися традицій політичної ідеології, і їх-
нім організатором виступали управлінські структури, то в ХХІ 
столітті регіональні центри викорисовують можливості щодо 
культурних ініціатив і вдало об’єднують зусилля із консолідації 
мистецьких сил і незаангажованої дитячої творчості. 

Діяльність мистецьких навчальних закладів, що стала марке-
ром формування нового сучасного модусу дитячої субкультури, 
яка формує культурний ландшафт певних територій, виступає 
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як соціогуманітарна технологія, за допомогою якої відбуваєть-
ся взаємодія між такими феноменами, як «територіальна іден-
тичність», «територіальна громада», «територіальний інтерес» 
з однією із актуальних стратегій управління.

Як бачимо, сучасні модуси дитячої субкультури дозволяють 
долучити до глобального культуротворчого простору відомі не-
великому колу фахівців (з позиції традиційного оцінювання со-
ціумом) мистецькі події-феномени. Цьому сприяють мистецькі 
практики навчальних закладів, які, створюючи підгрунтя для 
функціонування дитячої культурної творчості як форми побудо-
ви ціннісної культурної локації, напрацьовують механізми актуа-
лізації таких територій. 

Дитяча субкультура, її нові модуси виступають елементом 
(чинником) самоорганізації українського культурного середо- 
вища. Сконцентрована в дитячих мистецьких школах, вона є 
фактором гармонізації проектної діяльності творчого навчаль-
ного закладу й регулятором управлінських рішень, спрямова-
них на організацію збалансованих культурних процесів у країні, 
і виступає як модель опосередкованого управління цими про-
цесами. Зазначений модус дитячої субкультури як фактор опо-
середкованого управління перетворює діяльність навчальних 
закладів і органів управління ними із навчально-організаційної 
на практично-менеджерську. Сьогодні вона опосередковано 
диверсифікується в культуротворчі практики. Цей культурний 
феномен відіграє роль носія прогностичної перспективи щодо 
формування творчо-інтелектуальної еліти в Україні.

Отже, фестивалізація культурного простору України й пов’язані 
з цим процесом культурно-мистецькі практики мистецьких на-
вчальних закладів як осередків нових проявів модусів дитячої 
субкультури, як одна із важливих локацій культурного капіталу 
України набирають нової сили в суспільно-економічних процесах 
і перетворюються на культуротворчу енергію. Відповідно форму-
ються й нові форми впливу (опосередкованого управління), які 
корелюють на практиці, з одного боку, із концептуально зафік- 
сованими цінностями культури (діалогізм, глобалізм, демокра- 
тизм, універсалізм тощо), а з іншого — із інструментально-техно- 
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тів відділів народних інструментів музичних училищ.
13. Обкладинка буклету ІІ Міжнародного конкурсу юних скрипалів Которови-
ча (Київ, 1999 р.)
14. Організаційний комітет ІІ Міжнародного конкурсу юних скрипалів Которо-
вича (з буклету, 1999 р.).
15. Журі ІІ Міжнародного конкурсу юних скрипалів Которовича (з буклету, 
1999 р.).
16. Наказ Мінкультури України «Про проведення Всеукраїнського відбіркового 
туру Міжнародного конкурсу юних піаністів пам’яті Володимира Горовиця».
17. Обкладинка буклету VІ Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті 
володимира Горовиця (Київ, 2005 р.).
18. Обкладинка буклету Всеукраїнського юнацького конкурсу альтів і віолон-
челістів (Львів, 2001 р.).
19. Склад комітету Всеукраїнського юнацького конкурсу альтів і віолончелі- 
стів (з буклета, 2001 р.).
20. Обкладинка буклету Третього київського міського конкурсу юних піані- 
стів (Київ, 2003 р.).
21. Обкладинка буклету Сьомого відкритого міського конкурсу юних піаністів 
ім. В. В. Пухальського (Київ, 2013 р.).
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Традиційна дитяча українська субкультура — це підсисте- 
 ма української культури, властива дитячому середови-

щу від народження до підліткового віку, яка має сталий перелік 
складових, зафіксованих у ХІХ–ХХ століттях: дитячий фольклор, 
гумор (жарти, прозивалки, докучливі казки, анекдоти), слово-
творчість, звичаєве право, табуювання, ігри (рухливі, рольові, 
предметні), дитяча магія і міфотворчість, становлення світогля-
ду (перші спроби осмислення релігії, роздуми про світ і себе в 
ньому), формування естетичних уявлень (одяг, прикраси, май-
стрування). Культурний код традиційної української дитячої 
субкультури сформувався в рамках загальної системи україн-
ської культури завдяки постійному багатовекторному міжкуль-
турного діалогу, координати якого визначаються колізією «до-
рослий — дитина» чи «дитина — дорослий». Цей діалог може 
набувати форм «відновлення культури», її «розвитку», «віднов-
лення традицій» — чи «протистояння», «руйнування» та ін., але 
він є необхідною умовою існування субкультури. Це особлива 
система уявлень про світ, цінності тощо, яка формується в про-
сторі панівної культурної традиції цього суспільства й посідає 
в ній відносно автономне місце. За В. Абраменковою, дитяча 
субкультура — це особливий значеннєвий простір цінностей, 
настанов, способів діяльності та форм спілкування, що здійсню-
ються в тій чи тій конкретно-історичній соціальній ситуації роз-
витку.

2.6. СУЧАСНІ ПРАКТИКИ  
ЗАСТоСУВАННЯ ТРАДИЦІйНоЇ УКРАЇНСЬКоЇ 

ДИТЯЧоЇ СУБКУЛЬТУРИ 

яРОСЛАВА ЛЕВчУк
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Вперше термін «дитяча субкультура» застосували західні 
соціологи й антропологи в 30-х роках XX ст. Французький куль-
туролог К. Крюбельє досліджував відмежованість дитячої суб-
культури від світу дорослих, потребу втаємничення, створення 
особливого секретного коду; принцип територіальної автономії 
кожної групи; напружене внутрішнє суперництво і змагання; 
статеву сегрегацію; наявність власної мови (жаргону), а також 
ритуалів, ігор тощо [1, 28]. Американський культуролог Р. Кейт 
зазначав: «...під час розгляду сучасних суспільств прийнято ви-
окремлювати дитячу субкультуру, яка має свої звичаї і традиції, 
що відображає проблеми і сподівання дітей, їх індивідуальність 
і творчу діяльність, в основі якої лежать успадковані з минуло-
го, але пристосовані до сучасних умов і специфічних інтересів 
традиції» [26, 8]. Отже, йдеться про те, що дитяча субкультура 
за своєю сутністю є містком між традицією і сучасністю. Росій-
ський культуролог О. В. Костіна розглядає явище традиційної 
культури через призму колективної особистості, яка співвідно-
сить себе з певною соціальною групою зі спільними культурни-
ми зв’язками і життєвими механізмами [17]. 

Мета даного дослідження — виокремити дієві культурні 
практики, які впливають на формування особистості, її етнічної 
ідентичності, яка жодним чином не суперечить світовій тенден-
ції універсалізму. На думку В. Личковаха, «універсалізм не є то-
тожним космополітизму і має свої специфікації в етнокультур-
них і релігійних моделях способу життя, філософії, мистецтва, 
освіти… Саме у культурному “полілозі” нації досягаєють розу-
міння своєї ідентичності, знаходячи в поліфонії духовного кос-
мосу своє неповторне й унікальне місце (унікальне виявляється 
через універсальне, як і навпаки!)» [18, 50]. 

Відтак, для успішного становлення сучасної особистості по-
руч із вмінням накопичувати та аналізувати певний масив знань 
виникає потреба формування етнічної свідомості в загально-
культурному контексті. Щораз частіше постає питання переорі-
єнтації сучасної освіти з надання навичок накопичення інформа-
ції на вміння нею користуватися, створювати і трансформувати. 
Відтак у концепції «Нова українська школа» ставиться завдання 
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розвитку саме емоційного інтелекту, серед ключових компе-
тентностей означені вміння комунікувати, критично мислити, 
культурна компетентність. 

Водночас постає питання виховання почуття патріотизму в 
школах і дошкільних закладах і одним із найдієвіших інстру-
ментів для цього застосовується частина складових традицій-
ної української культури. Проте, залучаючи активно народні 
пісні, календарні обряди, елементи символіки та естетичний 
компонент (ремесла), здебільшого оминається увагою величез-
ний пласт традиційної культури, близький дитині, адаптований 
до вікових, фізіологічних і психологічних потреб, відшліфова-
ний століттями в дитячому середовищі. Ідеться про традиційну 
українську дитячу субкультуру.

Зібраний у ХІХ–ХХ ст. значний матеріал, присвячений дитині в 
традиційній українській культурі [див. стор. 87–13 цієї моногра-
фії], у ХХІ ст. увійшов у міждисциплінарний науковий дискурс че-
рез праці українських антропологів, етнологів, фольклористів, 
музикознавців, психологів. Завдяки нещодавнім перевиданням 
найвизначніших досліджень, присвячених традиційній україн-
ській дитячій субкультурі, та медіа ресурсу зібрані матеріали 
потрапляють до сучасного культурного простору: їх починають 
відтворювати, творчо трансформувати, видозмінювати відпо-
відно до віку та потреб цільових груп. Значна частина складових 
традиційної української дитячої субкультури публікується в ін-
тернетпросторі, стаючи таким чином доступною для найшир-
шої аудиторії (сайти mala.storinka.org, kazka.in.ua та інші). На цих 
інтернет-сторінках поширюються здебільшого записи дитячого 
фольклору, зроблені наприкінці ХІХ та у ХХ столітті. Матеріал з 
цього інтернет-ресурсу надзвичайно широко використовується 
насамперед у приватних садках і школах-садках, оскільки вони 
ставлять за мету створити середовище, максимально дружнє до 
дитини і цікаве для неї. Чимало таких приватних закладів бе-
руть за основу методики розвитку дитини за системою Марії 
Монтесорі та Вальдорфської (або Штайнерівської) методики ви-
кладання та виховання, залучаючи левову частку власне україн-
ського матеріалу, як-от український дитячий фольклор, народні 
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іграшки та ігри. Педагогічні засади цих методик запозичені й до 
нової системи української освіти «Нова українська школа». 

Засадничими тут є роль уяви (фантазії) у навчанні, прагнен-
ня об’єднати інтелектуальний, практичний і художній розвиток 
учнів. За Штайнером, розвиток дитини поділяється на три основ- 
ні етапи: в ранньому дитячому віці (період першого семиріччя) 
виховання зосереджене на практичних заняттях і творчій грі; 
у початковій освіті (період другого семиріччя) основна увага 
приділяється розвитку художнього вираження та соціальних 
можливостей; середня освіта базується на принципах розвит- 
ку критичного мислення та емпатії. Загальною метою є розви-
ток вільної, морально відповідальної і соціально-адаптованої  
людини.

Той самий принцип закладений у вихованні та розвитку ди-
тини в просторі традиційної української культури, у засобах 
розвитку дитини, її мислення, мови, світогляду. Відповідно до 
певних вікових потреб ранжовані і психологічні константи, емо-
ційні та культурні маркери, що зумовлює зміну одних суголос-
них певному вікові жанрів дитячого фольклору іншими. Процес 
співвіднесення дитиною себе і світу в традиційній культурі роз-
починається у наймолодшому віці через поєднання тактиль-
них, слухових і зорових вражень при застосуванні пестушок, 
потішок, забавлянок. Цей межовий жанр, у якому діти можуть 
виступати і продуцентами, і реципієнтами, починає активно за-
стосовуватися у приватних та державних дитячих закладах, за-
повнюючи лакуну поруч досі більш поширеними російськими 
та англійськими потішками. Синкретизм слова й дії, поєднан-
ня слухових і тактильних відчуттів, що властиве цьому жанру, 
забезпечує позитивну емоційну реакцію дитини і відтак ши-
року популярність та сучасне застосування (ігри-забавлянки 
«Сорока-ворона», «Ладки-ладусі», «Кую-кую чобіток», «Печу-
печу хлібчик»). Властиве народній культурі зіставлення хліба 
і голови (забавлянка «Печу, печу хлібчик»), що походить ще з 
прадавніх часів, закріпилось у багатьох жанрах фольклору. На 
рівні чуттєвої асоціації дитині вперше пропонується одна із за-
садничих символічних констант народної культури.
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Таким чином, дорослі вчать дитину основним принципам 
гри, які вона може потім застосувати, стаючи активним діячем 
в системі дитячої субкультури, одним із засадничих механізмів 
існування якої є гра. У сучасних дітей надзвичайно відчутний 
брак досвіду взаємодії один з одним, вміння програвати і пе-
ремагати, змагатися так, щоб не образити учасників гри, бути 
обережними, водночас, наполегливо досягати мети в грі. Раніше 
всього цього хлопці і дівчата вчилися природньо, від чотирьох 
років, у вільному просторі, на вулиці чи пасовиську, здобуваючи 
досвід у грі. 

Зараз, на жаль, кількість дитячих ігор значно обме- 
жилася. Діти зазвичай не знають, у що, де і як їм гратися. В сис-
темі традиційної дитячої субкультури є чимало рухливих ігор,  
ігор — змагань, ігор з різними предметами та для різних пір 
року, які могли б надзвичайно збагатити сучасну дитячу суб-
культуру і не потребують особливої хореографічної чи вокаль-
ної підготовки, без якої не пограєш в ігри з вокальним супро-
водом (наприклад, «Подоляночка»), які, на жаль, зараз більш 
масово використовуються в дитячих виховних та навчальних 
закладах. Музичний дитячий фольклор є найбільш задіяним у 
системі сучасної освіти, у навчальних планах та програмах, по-
пуляризований на рівні міністерств та періодики. 

Відтак є чималий простір для вдосконалення сучасних уро-
ків фізкультури та прогулянок на групі продовженого дня в 
школах та садочках за рахунок використання ігрового потенці-
алу традиційної української дитячої субкультури. Залишається  
проблемою належне облаштування дитячого ігрового просто-
ру з можливістю гратися не на асфальті, а на землі. Вчителі та 
вихователі в селах та заміських таборах можуть задіяти довко-
лишні галявини, а міський простір зазвичай не дає дітям поля 
до імпровізації, провокує певні рамки, звужує поле активної ді-
яльності на ньому.

Існує також потреба долучити до сучасного ігрового просто-
ру народну іграшку, застосувавши не лише її естетичну скла-
дову, а й конструктивну. Ідеться про іграшки, які розвивають 
вправність та дрібну моторику, виховують здатність до винахід-
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ництва, описані ще на початку ХХ століття у праці Марка Федо-
ровича Грушевського (далі М. Грушевський) «Дитячі забавки та 
гри усякі». В ній вміщено близько 50 ігор і забав з Черкащини 
[15]. Вони подані у віковій послідовності відповідно до здатно- 
стей дитини гратися іграшкою або й виготовити її. Ця збірка по-
дає широкий спектр засобів розвитку дитячого просторового 
мислення, тактильної чутливості, почуття кольору, ритму, мате-
ріалу. Вона відкрила в українській етнографії епоху осмислення 
не лише дитячої іграшки, але і загалом дитячої субкультури та 
підвалин майбутнього світогляду. Чимало описаних Грушев-
ським іграшок сприяють усвідомленню елементарних фізичних 
закономірностей. Це, власне, віддзеркалення технічного посту-
пу людства, історія винахідництва в Україні (млинки, сприса, 
праща, вуркало, повітряний змій). Можна пригадати, як К. Ціол-
ковський готувався до своїх відкриттів ще в дитинстві, коли за-
мріяними очима супроводжував політ повітряного змія. Кожна 
гра чи іграшка, віднайдена і описана М. Грушевським, вирішу-
вала якусь проблему зростання, відтворювала стадії розвитку 
людства і людини (стрелька, возик, ральце...). 

Сучасний дослідник української народної іграшки О. Найден 
переконаний, що «для дітей, які перебувають на межі між ран-
нім і середнім розвитком, такі іграшки (народні — Я. Л.) особли-
во потрібні. Вони допомагають знаходити образні відповідни-
ки між реально-конкретним та умовно-узагальненим, осягати 
світ предметних реалій через пластично доцільні та дотично-
комфортні форми [22, 20]». 

Широкий спектр дитячих саморобних музичних інструмен-
тів нагадує справжні, задовольняє потребу розвитку слуху, по-
чуття ритму, гармонії. Окрім того, дитина завдяки цим іграшкам 
може видобути музику з того, що її оточує — з шелюгу, бузини, 
мишію, очерету чи просто зі стулених докупи рук. 

Математична творчість, сконцентрована і зафіксована М.  Гру- 
шевським у 12 «мороках», розвиває логіку та може бути успішно 
застосована для розвитку сучасних дітей. Слово «морока» озна-
чає складну, копітку тривалу дію, яка вимагає терпіння і неабия-
кої кмітливості, винахідливості, уміння мислити альтернативно, 
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використовувати попередній досвід, вирішуючи нову проблему, 
уміння здійснювати вибір, щоб «розморочити» кожну подану 
М. Ф. Грушевським мороку. 

Описані М. Грушевським іграшки «Журавель-клацалка», «Па-
вучок солом’яний з вистрибом», «Змій з паперу», «Лучок» роз-
вивають просторову уяву і конструктивне мислення. Розваги 
та іграшки з елементами конструювання властиві традиційній 
культурі різних регіонів України і проаналізовані також у пра-
цях О. Найдена, Л. Герус, Ф. Куркчі та ін. Такі іграшки можна ви-
користовувати під час навчального процесу та впроваджувати 
в музейний та мистецький простір як кроскультурне явище на 
межі традиційної і сучасної культури. 

Сучасним дітям необхідно гратися предметами, вчитися по-
єднувати реальність і фантазію, що моделює уявний світ, відчу-
ваючи його фізичні межі, тренувати мовлення, керувати своїми 
почуттями, увагою. За Д. Ельконіним, основною одиницею гри 
є уявна ситуація, коли дитина бере собі ролі інших людей і ре-
алізує типові для них дії і стосунки в особливих ігрових умовах 
[25, 110]. Проте важливо, щоб ця уявна ситуація була витворе-
на самою дитиною чи групою дітей, а не лише пасивно викори- 
стана та, що запропонована дорослими. Витворення дитиною 
такої уявної ситуації описує М. Грушевський: «Як забавляють-
ся, то промовляють і приспівують: «Оце, бач, Явтусю, з ріжками 
паличка, оце буде молода у вінку, оце й молодий, їде її сватати, 
а вона ба як тіка од нього (паличка якраз скотилася з горбка). 
А оце батьки її лають. А оце його корови, ті, що мати казали!  
[12, 72]». Дослідник акцентує увагу на тому, що типовим сцена-
рієм цієї гри є весілля, тому найчастіше ляльки виготовлялися 
як весільні персонажі. Сценарії цих дитячих ігор стійкі і не ви-
ходять з репертуару століттями, а лише адаптуються до умов 
реального життя. 

Механічні народні іграшки (млинки, гойдалки, крутилка) да-
ють можливість пройти шляхом дорослих винаходів, зрозуміти 
і випробувати основні фізичні закони. М. Ф. Грушевський часто 
закінчує описи способу виготовлення іграшки запевненням, що 
дітей часто тішив сам процес творення не менше, ніж процес гри. 
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Зібрання ігор та описів іграшок М. Грушевського — результат 
вдумливого, уважного ставлення до дитини. Відомий сучасний 
дослідник української народної іграшки О. Найден, аналізуючи 
специфіку іграшкової культури, зауважує: «В дитинстві людства 
освоєння простору навколишнього середовища відбувалося 
шляхом створення найпростіших («примітивних») лаконічно-
компактних форм із найбільш доступних природних матеріалів 
[22, 6]». Деякі українські дитячі іграшки відтворюють образи 
птахів, звірів, тварин, зрештою — людиноподібні образи різ-
них божеств, маючи величезний функціональний потенціал у 
розвитку дитини, не втратили і досі зв’язку з функціональним 
навантаженням у системі ритуалу. На думку О. Найдена, «спіл-
куючись з народною іграшкою через зір і дотик, іноді й через 
смак..., дитина збагачується загальнолюдським, національним 
та місцевим досвідом художньо-естетичної та доцільної орга-
нізації матеріалу, а через нього — організації навколишнього 
життєвого простору [22, 6]». Подібний механізм аналізу можна 
застосувати і до розуміння таких важливих у ритуальному сенсі 
мотивів викликання дощу, трактування смерті, а також міфоло-
гічних персонажів та колізій навколо них, які були запозичені 
дітьми з фольклору дорослих і отримали нове функціональне 
навантаження відповідно до потреб розвитку особистості.

Отже, ігрові механізми є потужними рушіями існування ди-
тячої субкультури і українська народна культура містить вели-
кий запас створення і функціонування цих механізмів. Вели-
кий асортимент народних іграшок забезпечував потребу у грі з 
предметом дитини від того часу, коли вона навчається тримати 
щось у руці і буквально до майже невловимої межі між грою і 
роботою у підлітковому віці. Відоме твердження, що гра — це 
репетиція життя, вповні можна застосувати і до явища україн-
ської іграшки та гри. Але, окрім іграшкових предметів побуту та 
знарядь праці, народна іграшка надавала чимало простору для 
творчості і винахідництва, забезпечуючи цим внутрішню дина-
міку дитячої субкультури та готуючи ґрунт для такої динаміки 
у культурі дорослих. 

Частина цих ігор та іграшок залучаються до сучасного обігу в 
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просторі етнофестивалів. Це надзвичайно дієва форма актуалі-
зації елементів народної культури в сучасний простір, започат-
кована в Україні в перше десятиліття ХХІ століття. Обов’язковий 
елемент кожного етнофестивалю — дитячий простір, який фор-
мується на різних фестивалях подібним чином. Саме етнофе- 
стивалі спровокували своєрідний попит на традиційну дитячу 
субкультуру, створили простір для культурних стартапів, давши 
можливість загальноосвітнім і мистецьким школам та дошкіль-
ним закладам безпосередньо увійти в поле впливу традиційної 
дитячої субкультури. Серед найбільш уживаних на етнофести-
валях складових традиційної української дитячої субкультури: 
дитячий фольклор (ігровий та пісенний), меншою мірою народ-
на іграшка, народний дитячий одяг та його сучасні видозміни і 
варіації, ремесла (майстер-класи).

Фольклорну складову представляють дитячі фольклорні 
гурти з різних регіонів України. Таких колективів чимало, за-
звичай вони діють на базі шкіл мистецтв та загальноосвітніх 
шкіл. Зазвичай художні керівники цих колективів беруть за 
основу фольклорний матеріал, здійснюють його обробку і ви-
користовують сценічний варіант українського народного ди-
тячого костюму. Це, зокрема: Зразковий дитячий фольклорний 
колектив «Дзвіночки Карпат» Ужгородської дитячої школи мис-
тецтв, Дитячий фольклорний гурт «Перлинка» (м. Славутич, 
Київська обл.), Дитячий фольклорний колектив «Співаночки» 
смт. Олевськ (керівник Тетяна Ковальчук), Дитячий фольклор-
ний колектив с. Листвин Овруцького району (керівник Світлана 
Мех), Дитячий фольклорний колектив «Левківчанка» с. Левко-
вичі Овруцького району (керівник — Ольга Левківська), Фоль-
клорний гурт «Первоцвіт» міського палацу дітей та юнацтва 
(Луцьк), Зразковий дитячий ансамбль народних інструментів 
«Росяночка» палацу культури Запорізького алюмінієвого заво-
ду, дитячий фольклорний колектив «Журавлик» (Ковельський 
будинок культури), Дитячий хореографічний ансамбль «Веселі 
черевички» (Львів), Дитячий ансамбль українського фольклору 
«Берегинька» (Київ), Народний дитячий фольклорний ансамбль 
«Яворина» (Київ).



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 362

Проте є чимало фольклорних гуртів, які до свого репертуару 
залучають власні експедиційні записи та записи інших збирачів. 
Відтворюючи зібраний в експедиціях матеріал, керівники цих 
гуртів намагаються мінімізувати сценічну обробку, зберегти 
традиційну манеру виконання та естетичний супровід. Ідеться, 
зокрема, про костюми учасників ансамблів — зазвичай це ре-
конструйований або старовинний стрій їхнього регіону кінця 
ХІХ — початку ХХ ст. До таких дитячих колективів належать: 
народний художній фольклорно-етнографічний колектив «Вер-
биченька» Нововодолазького БДЮТ (смт. Нова Водолага, Хар-
ківська обл.), Народний пошуково-дослідницький фольклорис-
тичний гурт «Заграйярочка» Волноваського РЦКД (Волноваха, 
Донецька обл.), Фольклорний гурт «Ладовиці» Громадської 
організації «Відродження традицій Поділля» та зразковий ди-
тячий гурт «Ладосвіти» Дитячої музичної школи №2 (м. Хмель-
ницький), Дитяча фольклорна студія «Правиця» та «Правичка» 
(Київ), Дитячий фольклорний театр «Дай Боже» (Київ), Дитя-
чий фольклорний гурт «Цвітень» (Київ), Дитячий фольклор-
ний гурт «ЯсноКрасно», етно-студія «Дзвіночки» (с. Ходосівка, 
Києво-Святошинського р-н Київської обл.), Дитяча школа тра-
диції «Орелі», НЦНК «Музей Івана Гончара» (Київ), Дитячий 
фольклорний гурт «Райгородок» (Київ), Самодіяльний дитячий 
зразковий фольклорний гурт «Цімборики» (Хуст, Закарпатська 
обл.), Зразковий дитячий фольклорний гурт «Весняночка» Рів-
ненського міського палацу дітей та молоді (м. Рівне), дитячий 
фольклорний гурт «Криниченька» (с. Велике Вербче, Сарнин-
ського р-ну Рівненської обл.), Народний художній фольклорний 
гурт «Подоляночка» Старокостянтинівської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів, (м. Старокостянтинів Хмельницької об-
ласть); Фольклорний гурт «Витоки» (с. Загнітків, Кодимський 
р-н Одеської обл.), Фольклорний гурт «Щедрик» (м. Славута, 
Хмельницька обл.), Зразковий дитячий фольклорний колектив 
«Цвіт папороті» (с. Соболівка, Вінницька обл.), Зразковий дитя-
чий фольклорно-етнографічний ансамбль «Світлячок» (м. Зо-
лотоноша, Черкаська обл), Дитяча інструментальна капела 
(с. Космач, Івано-Франківська обл.), Дитячий фольклорний гурт 
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«Чорнобривець» (с. Шишаки, Полтавська обл.), Зразковий фоль-
клорний гурт «Джерельце» (м. Житомир), Дитячий фольклор-
ний ансамбль «Первоцвіт» (Київ). 

Участь дитячих фольклорних гуртів у експедиціях — це одна 
з надзвичайно ефективних форм не лише актуалізації тради-
ційної культури в сучасному середовищі, а й інклюзії в сільське 
середовище, з його особливою мовою, світоглядом та історією. 
Зазвичай самі керівники визначають за мету експедиції не лише 
записати цікавий фольклорний матеріал, а й дослідити саме 
культурне середовище побутування фольклорних творів, вияв-
лення контексту виконання того чи іншого твору, його місце в 
обрядовій системі, про передумови зникнення чи тривалого іс-
нування окремих складових традиційної культури. 

Присутність в культурно-мистецькому просторі дитячого 
фольклорного гурту автентичного зразка сприяє насиченню 
цього простору елементами традиційної культури, створенню 
нових культурно-мистецьких подій. Джерелом культурного і ес-
тетичного досвіду для фольклорного колективу є саме обласні, 
всеукраїнські та міжнародні конкурси та фестивалі. Надзвичай-
но важливим для учасників дитячих гуртів є і участь у міжна-
родних етнофестивалях, де цінується автентичний фольклор і 
костюм, манера виконання. Визнання на таких заходах провокує 
визнання в середовищі однолітків, стверджуючи цінність влас-
ної культури як засобу репрезентації виконавця — носія унікаль-
ної традиції. Таким чином формується «мода на українське».

На Рівненщині також діє надзвичайно цікавий колектив, 
який є осередком збереження і актуалізації саме традиційної 
дитячої субкультури. Це зразковий дитячий фольклорний гурт 
«Весняночка» Рівненського міського палацу дітей та молоді, 
створений ще в 1987 році з метою успадкування дітьми тради-
ційних звичаїв, обрядів, дитячих жанрів музичного фольклору 
та традиційного поліського співу. В репертуарі гурту обрядо-
ві, побутові, позакалендарні твори, дитячий фольклор, побу-
тові танці та інструментальна музика Рівненщини. Сценічним 
вбранням для колективу служать оригінальні народні костюми 
початку-середини ХХ століття та репліки, створені за зразками, 



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 364

зібраними у фольклорних експедиціях на Рівненському Поліссі. 
Концертні програми гурту «Весняночка» записані та випуще-
ні на CD та DVD дисках. Гурт «Весняночка» здобув визнання і 
високу оцінку журі на Всеукраїнських та міжнародних фоль-
клорних фестивалях і конкурсах: «Поліське літо з фольклором» 
(м. Луцьк), «Родослав» (м. Івано-Франківськ), «Коляда» (м. Рів-
не). «Лесині джерела» (м. Новоград-Волинський) та «Древлян-
ські джерела» (м. Рівне), «Орелі» (м. Київ), а також на міжнарод-
них фольклорних фестивалях у Польщі, Литві та Росії. 

Серед знаних виконавців-ретранслаторів традиційної дитя-
чої субкультури Західної України є фольклорний гурт «Цімбори-
ки» (Хуст, Закарпатська обл.), цікавий, зокрема, своїм інстумен-
тальним репертуаром. Дитячий фольклорний гурт «Цімборики» 
(закарпатський діалект — «маленькі товариші») заснований у 
2005 році, зараз він нараховує 13 учасників і складається з 3-х 
груп: інструменталісти (2 скрипки, 3 сопілки, 4 дримби), ударні 
інструменти (реброваня, роги, дзвіночок, бубон), 4 вокалістів. 
Це ансамбль автентичної музики, що вивчає i виконує пісенний 
фольклор Верхнього Потисся, історичної Мараморощини. У ре-
пертуарі колективу співані коломийки, обрядові, ліричні, побу-
тові (колискові, жартівливі), награні на сопілці, дитячі ігри та 
пісні до них. До Різдвяних свят діти грають театралізоване вер-
тепне дійство, записане вiд старожилів Хустщини. Гурту «Цім-
борики» притаманна виконавська універсальність: учасники 
грають на музичних інструментах, співають, підтанцьовують з 
характерними вигуками. У фонді колективу 2 комплекти сце-
нічних костюмів: стилізовані та автентичні. У репертуарі колек-
тиву пісенний фольклор Верхнього Потисся: співані коломий-
ки, обрядові, ліричні, побутові (колискові, жартівливі), награні 
на сопілці; дитячі ігри та пісні до них. «Цімборики» відзначені 
на багатьох конкурсах та фестивалях: «Орелі» (Київ); «Червона 
рута-2011» (Ужгород); Всеукраїнському фестивалі автентично-
го мистецтва «Веретено» (Львів); Відкритому обласному кон-
курсі стрілецької пісні «Красне поле» (Хуст); Подвігорлатському 
фольклорному фестивалі «Під Бескидом зелененьким» (Сніна, 
Словаччина); «ІІ-му міжнародному фольклорному фестивалі 
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Культур Карпатських» (Лєско, Польша. Колектив є постійним 
учасником щорічних міських художніх виставок та міжнарод-
них пленерів, які організовуються Хустською міською радою 
«ХУСТ-АРТ», в яких беруть участь художники з Австрії, Польщі, 
Словаччини, Хорватії, Швеції, Південної Кореї, Кувейту, Білору-
сії, Литви, Молдови та України.

Учасники дитячих фольклорних гуртів спілкуються між со-
бою і у фестивальному, і у позафестивальному просторі, утво-
рюючи таким чином певну культурну спільноту з властивим  
їй спільним культурним простором, спільними зацікавлення- 
ми, святами, життєвим ритмом, модою, музичними вподобан-
нями.

Завдяки участі у цих фольклорних колективах діти опанову-
ють значний масив традиційного українського дитячого фоль-
клору, народний календар і його етнографічну складову, ви-
вчають народний стрій, його естетику та особливості для свого 
регіону. Чимало дитячих гуртів засновують свій репертуар на 
зібраному в фольклорно-етнографічних експедиціях матеріа-
лі. Це забезпечує не лише збереження та відтворення народної 
традиції. Діти спілкуються безпосередньо з носіями традиції, 
чують їхню мову, переймають мелодику пісні, входять в поле 
впливу окремої особистості як частини культурної спільноти, 
усвідомлюючи, що за кожним фольклорним твором стоїть ве-
личезний масив етичних та естетичних цінностей, життєвих 
настанов, історичних передумов, культурного досвіду. Таким 
чином формується розуміння української культури як системи. 
Відтак замість механістичного вивчення фольклорного твору 
дитина має змогу побачити контекст його функціонування. Чи-
мало учасників дитячих фольклорних гуртів створюють згодом 
подібні культурно-мистецькі проекти, забезпечуючи таким чи-
ном неперервність традиції (Дитячий фольклорний гурт «Пра-
виця», керівники — колишні вихованці Дитячого фольклорного 
гурту «Дай Боже»).

Окремо варто окреслити діяльність дитячої школи традиції 
«Орелі», яка діє на базі «Національного центру народної куль-
тури «Музей Івана Гончара» [14]. Серед напрямків її діяльно- 
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сті — традиційні народні танці, троїсті музики (скрипка, сопіл-
ка, бас, бубон), основи гри на традиційних народних інструмен-
тах за системою музичного розвитку К. Орфа, Фольклор (пісні, 
ігри, речитативи), а також різні види народних ремесел: вишит-
тя, ткацтво, соломоплетіння, писанкарство. Серед засадничих 
принципів дії школи — передача музичної та вокальної тради-
ції максимально природньо, без вивчення нотної грамоти, слова 
пісень та мелодія запам’ятовуються зі слуху. Для максимально-
го відродження народного виконавства слова та мелодія пісні, 
а також мелодія та рухи танцю часто переймаються дітьми з 
архівних експедиційних відео та аудіозаписів. Всі учні школи є 
учасниками дитячого фольклорного гурту «Орелі», який пред-
ставляє фольклорну традицію Київщини.

Діяльність школи «Орелі» розпочалася так само з організа-
ції фестивалю з однойменною назвою. У 2008 році в музеї Івана 
Гончара відбувся Перший всеукраїнський дитячий фольклор-
ний фестиваль «Орелі». На фестивалі одночасно діяло одразу 
кілька напрямків. Були запрошені дитячі фольклорні гурти (з 
Харківщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Донеччини, Лу-
ганщини, Черкащини, Львівщини, Закарпаття, Полтавщини, 
Київщини і Києва). Умовою участі у фестивалі було виконання 
автентичного дитячого фольклору, з мінімальною сценічною 
режисурою і лише зі свого регіону. Важливою передумовою ак-
туалізації традиційної української дитячої субкультури на фес-
тивалі є також обов’язковий елемент інтерактиву, коли глядачі, 
і діти, і дорослі, самі стають співучасниками дійства. Адже осо-
бистісний досвід справляє набагато сильніший влив на людину, 
ніж споглядальний. Цікавим явищем фестивальної культури є 
також присутність народного строю — своєрідний культурний 
маркер. На фестивалі «Орелі» відбувся конкурс українського на-
родного дитячого костюма. Окрім переможця, у кожному колек-
тиві був відзначений справжній старовинний дитячий костюм. 
Наприклад, хлопчики з Львівського ансамблю «Цімборики» 
були одягнуті в копії традиційних дитячих строїв їхнього села, 
а найменший — у справжній дитячий полотняний костюм по-
чатку ХХ століття, який зберігся у сільській церкві. Одночасно 
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з виступами працювали майстер-класи з гончарства, соломки, 
ткацтва, бісеру, діти вчилися робити ляльки-мотанки, ляльки з 
кукурудзиння, скрипочки і свистки з кукурудзяних стовбурів, а 
також гратися в українські народні ігри та співати пісень. По-
стійно діяв дитячий ігровий простір, де діти разом декорували 
макет української хати і гралися в народні ігри, ставали героями 
українських казок, відгадували загадки. 

Окрім мистецьких майстер-класів, діяла плекальня для дітей 
від 0 до 3 років з лекційною частиною для батьків про те, як ко-
лись готувалися до народження дитини, як купали і сповивали 
немовля, у які перші забавлянки («Ладки», «Кую-кую чобіток», 
«Сорока-ворона») гралися з дитинкою, щоб вона розвивалася 
належним чином, що робили, як дитина злякається, як відбува-
лися святкування 1 року життя та пострижини. Окрім того, всі 
охочі могли навчитися від мешканки села Гнідин з Київщини, як 
саме співали та приказували до дітей, почути колискові, забав-
лянки та казки у її виконанні і самі могли повправлятися у співі 
колискових на майстер-класі відомого етномузиколога Ганни 
Коропниченко. 

Також проводилися майстер-класи з козацької вправності та 
їзди на коні, народних танців у супроводі музик. Еспозиційна 
частина фестивалю — виставка-дослідження «Дитина в звича-
ях і побуті українського народу», своєрідне продовження пра-
ці Марка Грушевського «Дитина в звичаях і віруванняхї укра-
їнського народу» — представлений унікальний дитячий одяг, 
взуття, прикраси, меблі (ХІХ-ХХ ст.), іграшки (ХІ-ХХ ст.), дитячі 
знаряддя праці, дитина в зображенні народних художників та на 
старовинних фотографіях (ХІХ-ХХ ст.). У виставці взяли участь 8 
музеїв з усієї України за ініціативи музею Івана Гончара. На ви-
ставці також демонструвався експедиційний відеозапис забав-
ляння дитини сільськими жінками з Чернігівщини, Сумщини, 
Київщини та Полтавщини — як розповідали забавлянки, казки 
і що при цьому робили, як співали колискових, як робили масаж 
та зарядку немовлятам і що при цьому приказували.

Концепцію цього фестивалю запозичили при створенні на-
ступних культурно-мистецьких подій, зокрема дитячого про-
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стору на фестивалях «Великдень у Космачі» (Івано-Франківська 
обл.), «Країна мрій» (Київ), «Кодима-фест» (с. Івашків Кодим-
ського р-ну Одеської обл.), «Atlas Weekend» (Київ, з 2015 р.), 
Трипільське коло (м. Ржищів Київська обл), Жнива (Київ), «Ку-
пайла в Легедзиному» (с. Легедзине Тальнівський р-н Черкась-
ка обл).

На фестивалях «Кодима-фест» та «Країна мрій» в просторі 
дитячої галявини було апробовано можливість відтворення 
сучасними дітьми українських народних дитячих ігор зі збірки 
Михайла Русова «Ігри дітей на Полтавщині», зокрема ігри для 
хлопчиків з м’ячем, палицею, з дерев’яними предметами (зокре-
ма, гра «Туча», «Високого дуба», «Гурджа», «Покотьоло», «Свин-
ка», «Цурка», «Скраклі», «Шкаберта», «Кулик», «Кльок», «Крей-
махи») [23, 200]. Ці ігри, не дивлячись на їхні, здавалося б, надто 
архаїчні назви, були сприйняті дітьми легко і згодом апробовані 
також в літніх дитячих таборах на Київщині та Чернігівщині. 
Діти від 6 до 12 років швидко опановували правила, спочатку 
грали в супроводі дорослих, а потім уже без їхньої допомоги, 
самі розпочинали і організовували гру. Найбільш популярними 
серед сучасних дітей були ігри з м’ячем і з палицею. 

На інших фестивалях присутня лише невелика кількість 
складових традиційної дитячої субкультури, немає створення 
різнопланового простору, бракує можливостей та організова-
ного простору для інтерактиву. Це «Арт-Поле», Lesia Grand Fest 
(Новоград-Волинський), Підкамінь (с. Підкамінь, Львівська обл.),  
«Бандерштат» (Волинська обл.), «Захід-Фест» (Львівська обл.), 
«Мазепа-Фест», Франко Фест (Нагуєвичі, Львівська обл), Черво-
на Рута та Шешори (різні міста України), Ше-Фест (с. Моринці, 
Черкаська обл.). 

Варто зазначити ще одну надзвичайно важливу складову суб-
культури, зокрема дитячої, і водночас один з найвпізнаваніших 
культурних маркерів — це одяг. Потреба і водночас проблема 
сучасного використання українського народного дитячого кос-
тюму практично не потрапила до наукового культурологічного 
дискурсу. Є декілька форм вжитку костюму та його елементів, 
що позиціонується як український, або як народний. Викорис-
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тання вишиванки або елементів вишивки як святкового одягу, 
стилізація, реконструкція та автентика. Старовинний дитячий 
народний стрій використовують здебільшого учасники фоль-
клорних гуртів та колекціонери. 

У медіапросторі автентичні дитячі костюми найповніше 
представлені у проекті «Спадок» Українського інституту істо-
рії моди. У циклі відеороликів «Весілля» були відзняті комп-
лекси дитячого вбрання з приватних колекцій різних регіонів 
країни. Реконструкцією та популяризацією автентичного укра-
їнського дитячого строю займається Майстерня українського 
етнічного одягу для дітей «Аденчик-Баденчик». В майстерні 
реконструюють костюми чотирьох регіонів України: Київщини, 
Полтавщини, Черкащини та Чернігівщини. З метою популяриза-
ції народного строю відбуваються постійні покази реконструк-
цій дитячого українського народного костюму на фестивалях 
(«Орелі»,«Купайло в Легедзиному», «Древо роду» та ін) та на 
культурно-мистецьких локаціях. Моделями майже завжди є 
звичайні сільські діти, школярі, окремо був зроблений показ із 
дітьми — переселенцями з Донеччини і Луганщини. 

Таким чином естетична складова традиційної української ди-
тячої субкультури не просто споглядається, а пізнається на до-
тик, створюється прецедент переодягання-переформатування 
особистості, особистісне сприйняття та програвання культур-
них ролей. 

Відтак, культурні практики інклюзії елементів традиційної 
української дитячої субкультури в сучасне культурне поле ви-
ходять за межі фестивального простору, трасформуються, на-
бувають нових сенсів і функцій. Увага дослідників до функцій 
культури в індивідуальному розвитку пов’язана з очевидним 
контрастом між різноманіттям звичаїв-ритуалів, вірувань, мо-
ральних звичаїв різних народів (культурною варіативністю 
людства) і певною варіантністю сутності людини. «Як співвідно-
сяться параметри унікального (властивого конкретній культурі) 
і загального (властивого різним культурам) у розвитку індиві- 
да — це запитання, яке поставив крос-культурний підхід у пси-
хологічному аналізі» [9, 166]. 
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Сучасний український культурний простір надзвичайно на-
сичений. Розвиваються і вдосконалюються різні види мистецтв 
і ремесел. Створюються різноманітні творчі угруповання. Для 
наповнення власного культурного простору сучасній людині, 
здається, треба лише застосувати творчий ресурс. Корені вищих 
психічних процесів людини, на думку Л. С. Виготського, потрібно 
шукати в культурі та історії: у спілкуванні дитини з дорослими, 
в об’єктивній реальності предметів, знарядь і в мові. Вищі пси-
хологічні процеси (довільне запам’ятовування, активна увага, 
абстрактне мислення, вольова дія) повинні бути пояснені через 
культуру й історію, через факти не лише біології та фізіології, а 
й соціології, культурології, семіотики, етнографії, культурної ан-
тропології. Культура, за Л. С. Виготським, — це філогенетичний 
результат, випрацюваний багатьма поколіннями, а визначники 
культури — це світоглядні смисли, які утворюють систему люд-
ських репрезентацій, надіндивідуальних регулятивів поведінки 
[5, 208].

Традиційна дитяча субкультура тривалий час забезпечувала 
цікаву і корисну життєдіяльність для різних вікових та гендер-
них груп у різні пори року, за будь-якої погоди, вранці, вдень 
чи ввечері. Ця надзвичайно комфортна для дитини система від 
самого народження здатна забезпечити поступовий розвиток 
тих якостей, розвинути які ставить собі за мету сучасна осві-
та. Вона є ніби бриколером, який своєрідним чином компонує 
форми культури для задоволення потреб дитини, дбаючи про 
всебічний розвиток, поєднує відтворення незмінних словесних 
і мистецьких форм та імпровізацію, яка є містком між тради- 
цією і сучасністю, засобом переосмислення, осучаснення тради-
ції, одним із критеріїв актуальності тієї чи іншої форми тради-
ційної дитячої субкультури сьогодні. Відтак, щоб не зруйнува-
ти остаточно систему «природа-людина(дитина)-суспільство», 
необхідно, на думку Ю. Богуцького, за допомогою механізмів 
самоорганізації культурогенних чинників, не лише забезпечити 
«самопідтримання культурного пласту буття (його стабілізацію 
завдяки налагодженню репродуктивних і творчо-продуктивних 
механізмів)», але сприяти підвищенню соціально-онтологічної 
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функціональності культури, тобто її здатності забезпечувати 
особистості простір для самовдосконалення, творчості, само-
ствердження [3, 75]. Процеси етнокультурної самоорганізації — 
це явища, які є виявами найзагальніших тенденцій і закономір-
ностей розвитку світу, відтак механізми дії самоорганізаційних 
процесів в традиційній культурі можна застосовувати у сучасній 
українській дитячій субкультурі.
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Сучасний світ переживає процес глобалізації та інтеграції,  
 що не може не позначитися на сфері культури. Про це 

свідчать процеси, пов’язані з міграційними потоками не тіль-
ки в Європі, але й в Україні. У тіні залишаються проблеми самої 
України як полікультурної країни. Проблема виховання терпи-
мості та поваги до «інших» культур, подолання напруженості 
через культурну «несхожість» загострюється у зв’язку зі зрос-
таючою кількістю міжнародних «проектів»: туристичні поїздки, 
міжнародна торгівля, конференції, виставки, освітні програми, 
фестивалі та інші заходи, учасниками яких є представники різ-
них культурних груп. У зв’язку з цим, важливою соціокультурної 
функцією є інтеграційна, так як глобалізаційні процеси стали 
серйозною причиною для стирання етнічної унікальності в рам-
ках міжнародного співтовариства. Інтеграційна функція обу-
мовлює і функцію трансляції культурних особливостей націо- 
нальних громад і регіонів, тобто передачі креативного досвіду і 
сучасних досягнень іншим поколінням географічно розширюю-
чи простір творчості.

Особливу увагу в даній ситуації слід приділити і такій пробле- 
мі, як виховання міжкультурної компетенції серед підростаю-
чого покоління. Ця проблема може вирішуватися по-різному. 
Одним із варіантів вирішення даного питання є культурний  
діалог, який може бути реалізований в різних формах соціально-
культурної діяльності вагомим серед яких є фестиваль. Основ- 

2.7. ДИТЯЧІ феСТИВАЛІ ЯК ЗАСІБ ТРАНСЛЯЦІЇ 
УКРАЇНСЬКоЇ КУЛЬТУРИ

ГАЛинА ВиШнЕВСькА, ²ннА кРУПА
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ною метою фестивального процесу є культурний обмін, твор-
чість, встановлення взаєморозуміння між народами та країна-
ми, оскільки в силу свого призначення він має значний мирот-
ворчий потенціал. Фестиваль, як форма культурного діалогу, 
покликаний посилити культурні відмінності, розглянути специ-
фіку розвитку культури і мистецтва у різних країнах. Саме на цій 
основі і слід говорити про культурну комунікацію і взаємовплив, 
притаманний різним формам фестивалю: інтеграційний процес 
в цих формах передбачає абсолютне збереження самобутніх рис 
етнічної культури, одночасно з цим дозволяючи нації продемон-
струвати свою можливість увійти в світову спільноту [14].

У вітчизняній науці інтерес до проблем наукового досліджен- 
ня фестифалю дуже високий. До найбільш значущих в контек-
сті нашого дослідження належать праці зарубіжних вчених: 
М. Бахтіна — автора культурологічної концепції свята, М. Бубе-
ра — автора релігійної «філософії діалогу», його послідовника 
Е. Левінаса, Ю. Лотмана — автора семіотичної концепції куль-
тури, представників західної «філософії культури» Ф. Розенц-
вейга, О. Розенштока-Хюссі, автора методу «педагогіки діалогу» 
П. Фрейре. У роботах Л. Виготського досліджується психолого-
педагогічні основи розвитку творчої уяви дітей. У роботах віт- 
чизняних мистецтвознавців та культурологів визначено особли- 
вості сучасних фестивалів: К. Берденникова, Я. Іваницької, І. Ка-
рабиць, І. Сікорської, Б. Сюти, Н. Товстоп’ят, Г. Хроми, Ю. Чекан, 
Є. Щоткіна.

У сучасній культурології поняття фестивалю характеризу-
ється здебільшого з прикладної точки зору. Дійсно, основне 
значення слова «festival» (франц., від лат. festivus) — «святку-
вання», «свято», «видовище», що вказує на його головне при-
значення: бути формою соціального дійства з елементами свя-
та [2, 13–19].

Термін «festival» з’явився в кінці XIV ст. і використовувався як 
прикметник. Слово походить з латинської мови і згодом закрі-
плюється в старофранцузькій (лат. festum — свято, святковий 
бенкет). Спочатку термін мав відношення до релігійного свята, 
підкреслюючи приналежність до нього, і тільки в кінці XVI ст. 
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вперше зустрічається в якості іменника, продовжуючи, однак, 
позначати релігійні урочисті заходи [20].

У сучасному значенні фестиваль — це масове свято урочис-
того характеру, яке проводиться на честь певного явища, пред-
мета, особи, події, або під егідою єдиної ідеї. Прототипи сучас-
них фестивалів можна виявити практично у всіх стародавніх 
культурах світу.

Синкретичний характер первісної культури, значна питома 
вага в них релігійних вірувань (таких як анімізм, фетишизм, то-
темізм, магія і ін.) призвів до того, що багато свят були «впи-
сані» в релігійну картину світу, а обряди, набувши характеру 
релігійно-магічних дій, стали регулярними і традиційними. 
Такий же «наслідувальний» характер дій богів і міфологічних 
героїв можна угледіти в багатьох святкових релігійних церемо-
ніях більш пізнього періоду: в культурах Стародавнього світу, 
Середньовіччя, Нового часу. Культура Стародавнього світу ва-
гомо вплинула на світову культуру. В цей час склалася значна 
кількість свят, що стали фундаментом для сучасних фестивалів. 
Так, наприклад, у Стародавній Греції Великі Діонісії були прото-
типом театральних фестивалів, а Великі Панафінеї — витоками 
фестивалів музичного, естрадного, танцювального мистецтва. 
Коріння фестивалю знаходимо і у величних святах Стародав-
нього Риму, де був розповсюджений цирк. Поряд з гладіаторами 
і ув’язненими на арені амфітеатру виступали трупи з сотень гім-
настів, акробатів, еквілібристів, дресирувальників, фокусників. 
У витоках фестивалю лежить також ігрова природа Середньо-
віччя і Відродження: карнавали, маскаради, виступи жонглерів, 
паради блазнів, змагання трубадурів, мінезингерів, гістріонів, , 
«корпорації дурнів». Фестиваль також містить у собі різні ком-
поненти, починаючи від концертних номерів і виставок худож-
нього мистецтва, закінчуючи маркетинговими (ринок і ярма-
рок) і освітніми (лекції, майстер-класи) складовими. Саме тому 
перераховані жанри фестивалів в більшості поєднуються, так 
чи інакше, в події, а тому майже ніколи не представлені у чисто-
му вигляді [9, 5].

Відмінною рисою культури середини XX століття стає праг-
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нення до міжкультурних контактів країн. У 1947 року в Авінь-
йоні запроваджений театральний фестиваль (Festival d’Avignon), 
який став найвідомішим і найпопулярнішим у світі серед теа-
тральних фестивалів. До числа найбільш авторитетних щоріч-
них театральних зустрічей відноситься фестиваль в Единбурзі 
(Шотландія), який ще називають «шекспірівським». Роль євро-
пейської лабораторії театральної думки виконує Бєлградський 
міжнародний театральний фестиваль. Кожні чотири роки уЧехії 
проходить міжнародна виставка сценографії «Празька квадрі-
єнале», у Румунії щороку проходить «Міжнародний Театраль-
ний Фестиваль в Сібіу». Вже відомими в Україні стали Мико-
лаївський міжнародний театральний фестиваль «Людина, що 
грає» (Homo Iudens), Львівські міжнародні театральні фестивалі 
«Драбина», «Казковий світ» та «Золотий лев»(останній є членом 
Європейського театрального форуму (IETM) і Асоціації міжна-
родних фестивалів (IFEA), Закарпатський фестиваль «Стакер», 
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГОГОЛЬFEST». 
Проведений ретроспективний аналіз міжнародних фестивалів 
ще раз довів здатність масового феномена стирати географічні 
кордони.

Фестивалі стали своєрідним символом сучасної соціально-
культурної ситуації в світі. Будучи невід’ємним атрибутом су-
часної культури, фестиваль пропонує різні варіанти для ефек-
тивної міжкультурної комунікації, в результаті якої досягається 
порозуміння між представниками різних культур, в тому числі і 
етнічних [7, 127].

На сучасному етапі фестивалі мають настільки стійкий ха-
рактер, що вони навіть інституалізувалися. Чимало фестивалів 
мають свій фонд розвитку, постійний майданчик проведення і 
фінансуються з різних джерел. Фестиваль охоплює культурно-
творчі спільноти (художників, музикантів, акторів, співаків і 
т.п.) і може носити як регіональний, так і міжнародний характер. 
Фестивалі організовуються державною і місцевою владою, твор-
чими товариствами, навіть фірмами і приватними особами.

Фестиваль, як певну організаційну структуру можна типоло-
гізувати за низкою ознак: тривалістю, статусом (рівнем міжна-
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родної участі), за локальністю (місцеві або пересувні), за спря-
мованістю (історичні, художні, танцювальні тощо). Дослідниця 
Д. Кланч у своїх роботах поділяє фестивалі за часовими рамками 
на такі як: короткострокові (від 1 до 14 днів), середньострокові 
(від 15 днів до 1 місяця) і довгострокові (більше 1 місяця). За 
статусом, згідно автора, фестивалі можна розподілити на між-
народні, національні та регіональні [5]. До даної типології мож-
на ще додати міські фестивалі.

Найчастіше фестивалі є багатоскладовими дійствами, однак 
класифікаційно можна виділити наступні види сучасних фести-
валів:

• Естрадні — фестивалі виконавського мистецтва, переваж-
но популярно-розважального напрямку (спів, виконання ком-
позицій на музичних інструментах, танці, акробатика, театраль-
ні постановки, ілюзіонізм і т. д.). Цей вид фестивалів охоплює 
досить великий спектр заходів, які можна диференціювати на 
підвиди (наприклад, музичні естрадні фестивалі можуть варію-
ватися за жанрами музики);

• художні (арт) фестивалі — пов’язані з діяльністю в галузі 
художнього мистецтва, під яким в даному випадку розуміється 
зображення елементів дійсності в образах;

• рекреаційні фестивалі — спрямовані на організацію відпо-
чинку та дозвілля у цільової аудиторії. Частіше за інших вияв-
ляються комбінованими з іншими видами фестивального мис-
тецтва;

• історичні реконструкції — характеризуються актами від-
творення матеріальної і духовної культури окремо взятої епо-
хи або регіону. Дані фестивалі також мають велику кількість  
напрямків, починаючи від рекреаційних і закінчуючи спортив-
ними;

• кінофестивалі — фестивалі творів кіномистецтва, що су-
проводжуються публічним показом режисерських робіт, а також  
приїздом їх авторів. Здебільшого в рамках кінофестивалів про-
водиться вручення премій в окремо представлених областях кі-
номистецтва;

• квазірелігійні — фестивалі «духовної» спрямованості, ор-
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ганізовані групою однодумців або представниками течій, що по-
значають себе як духовні спільноти;

• гастрономічні — фестивалі, пов’язані з кулінарним і кухар-
ським мистецтвом, що включають в себе: дегустації, майстер-
класи та виставки-продажу їжі;

• етнічні — фестивалі народної культури, в яких відтворю-
ються обряди традиційних народних свят, а також культивуєть-
ся етнічна спадщина, починаючи з глибокої давнини і до тепе-
рішнього часу, суб’єктом якого є «народ»;

• ідеологічні — фестивалі, спрямовані на формування і під-
тримку певної системи поглядів, інтересів і цінностей окремо 
взятої групи людей;

• маркетингові — фестивалі, прямим або непрямим чином 
націлені на залучення клієнтів і підвищення обсягів прибутку;

• дитячі — фестивалі, спрямовані на організацію творчого 
дозвілля дітей, підлітків та їх батьків;

• спортивні — фестивалі, що пропагують здоровий спосіб 
життя.

Залежно від спрямованості фестивалі поділяються наступ-
ним чином:

• професійні: як правило, присвячені новим технологіям, що 
використовуються в різних професійних сферах;

• історичні: присвячені певній історичній події, епосу, леген-
ді, міфу, обряду і т. п.;

• фестивалі сучасних інформаційних технологій, що демон-
струють кращі досягнення в техніці, комп’ютеризації тощо.

Долідниця П. Ніколаєва на підставі аналізу історичних типів 
святкової культури запропонувала типологізацію фестивалів, що 
включає професійні, народні та змішані фестивальні заходи [11].

За охопленням і характером аудиторії, яка бере участь у фес-
тивалі, П. Ніколаєва виділяє наступні види фестивальної куль-
тури:

• за походженням (від камерних і майданних свят);
• типу святковості (урочиста і сміхова) [11]. 
Характеризуючи фестиваль в контексті соціально-культурної 

комунікації, слід враховувати ряд параметрів:
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• характер суб’єктів комунікації (міжособистісна, особи- 
стісно-групова, міжгрупова, міжкультурна та ін.);

• форми комунікації (вербальна, невербальна);
• рівні протікання комунікації (на рівні повсякденної культу-

ри, в спеціалізованих областях соціально-культурної практики, 
в контексті трансляції культурного досвіду від спеціалізованого 
рівня до повсякденного тощо) [8, 959].

Звертаючись до панорами численних фестивальних проек- 
тів, в Україні за останні три десятиліття можна простежити іс-
тотне зростання їх кількості. Це свідчить про затребуваність 
фестивалю як засобу культурної комунікації з яскраво вираже-
ною установкою на міжособистісне спілкування і різноманітні 
види соціальної взаємодії. На сьогоднішній день в Україні про-
водиться безліч фестивалів народної творчості. Основною ме-
тою таких фестивалів є збереження нематеріальної культурної 
спадщини та розвиток народної творчості. Особливістю сучас-
них фестивалів є те, що поряд зі сценічною дією ведеться твор-
ча і науково-дослідницька робота. Фестивалі поєднують в собі 
творчий і науковий обмін знаннями. Як правило, сучасні фести-
валі тривають від трьох до семи днів, один день з яких присвя-
чений проведенню науково-практичних конференцій, круглих 
столів, творчих лабораторій і т. д.

Феномен фестивалю тісно пов’язаний з соціокультурними 
процесами і відображає все різноманіття і специфіку соціальних 
відносин, властивих сучасності. Йдеться про своєрідний діалог, 
під час якого відбувається створення унікальної культурної єд-
ності. Відзначимо, що в рамках фестивалю часто штучно ство-
рюється відокремлена реальність з певними правилами, яка 
навіть може виступати імітацією «іншого» світу, «іншої» моделі 
соціальних відносин. На території фестивалю навіть встанов-
люється особливий перебіг часу. Ідею про особливий час свята 
висловив М. Бахтін. Він відзначав, що під час свята «індивід від-
чуває себе невідривною частиною колективу, членом масового 
народного тіла» [1, 258].

У сучасному світі фестиваль формує новий інформаційний 
та культурний простір, на фундаменті якого здатні з’являтися 
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нові спільноти - субкультури. Молодіжне середовище характе-
ризується прагненням протиставити власні цінності, норми і 
моделі поведінки домінуючій культурі. Г. Тихомирова визначає 
фестиваль як «актуальну форму соціально-культурної діяль-
ності дітей і молоді» [16]. Вивчаючи молодіжну субкультуру, 
Д. Колтунов зазначає: «У період переходу до постіндустріально-
го суспільства відбувається поділ молоді на «мейнстрімну» (що 
відображає цінності домінуючої культури) і субкультурну (по-
слідовників різних субкультурних об’єднань), найчастіше від-
різняється своєрідними ідеологічними постулатами, манерами 
поведінки, формами проведення дозвілля, стильовими рішен-
нями в одязі і зачісці. Висловлюючи таким чином свої погляди 
на життя, намагаючись звернути на себе увагу суспільства, суб-
культурна молодь, з одного боку, формує нові моделі поведін-
ки, ціннісні орієнтири, соціокультурні постулати, з іншого боку, 
розкриває проблеми, що існують в суспільстві» [6, 2]. 

На думку Г. Кулічкіної і Н. Мельникової, «володіючи величез-
ним педагогічним і культурно-творчим потенціалом, фестиваль 
є зразком різнорівневого спілкування, що задовольняє потреби 
людей в зміні видів діяльності, суспільної оцінки своєї роботи, 
естетичній творчості, самовираженні, залученні до соціально 
значимих цілей, психологічної розрядки, розвазі і урочистому 
оновленні. Будучи невід’ємною частиною сучасної культури, 
фестиваль відкриває можливості для ефективної міжкультурної 
комунікації, в результаті якої досягається порозуміння між пред-
ставниками різних культур, в тому числі і національних» [7].

Фестиваль є благодатним ґрунтом для розкриття субкуль-
турних трендів. Найчастіше окремо взяті події стають полем 
для появи окремих субкультур, хоча представляють собою су-
міш різного роду ідей і течій, однак сформованих у рамках кон-
кретного фестивалю і вельми відокремлених в силу цього.

Саме такою субкультуроутворюючою подією на сьогод-
нішній день є Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль 
«Дитятко», який проводиться щорічно в м. Харкові з 2009 р. за 
ініціативою Харківської обласної ради. Сьогодні фестиваль пе-
ретворився на яскраве й з нетерпінням очікуване свято дитячої 
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творчості. Учасниками фестивалю «Дитятко» за ці роки стали 
студії та режисери більше ніж зі 100 країн світу. Щороку для 
участі в конкурсі свої роботи надсилають автори з різних ре- 
гіонів України — від Львова до Донбасу, від Одеси до Сум, — які 
мешкають як у мегаполісах, так і у невеличких населених пунк-
тах та громадах. Фестиваль став учасником Євразійського теле-
форуму в 2011 році [13]. Особливістю фестивалю «Дитятко» є 
те, що саме діти обирають переможця у номінації «Краща теле-
програма, зроблена для дітей». 

Про популярність фестивалю свідчить кількість конкурсних 
робіт (1051) від 886 учасників з 87 країн світу у 2017 році. За-
гальна тривалість надісланих робіт — понад 220 годин. До про-
грами було включено — 13 конкурсних номінацій, спеціальний 
Приз журі, Приз Міжнародного центру фільмів для дітей та мо-
лоді (CIFEJ Prize), 5 персональних номінацій, творче завдання у 
дні фестивалю [13].

Для участі у фестивалі найбільше робіт надійшло від авторів 
з України, Індії, США, Ірану, Іспанії та Франції. Багато хто бере 
участь у фестивалі вже не вперше. Є й ті, хто з фестивалем від 
початку — з 2009 року.

У 2017 році Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль 
«Дитятко» став партнером інтернаціонального художньо-
освітнього проекту «Brave Kids», який з 2009 року проходить у 
Польщі. З 17 червня по 12 липня 2017 року четверо учнів школи 
фільммейкерів «Новий кадр» представили фестиваль, беручи 
активну участь у заходах та майстер-класах.

Організація фестивалю мала за мету підвищити професійну 
якість роботи телебачення для дітей, допомогти розвитку те-
лебачення, аудиторією якого є діти, підтримати дітей у занятті 
телевізійною творчістю.

Участь у фестивалі є безкоштовною для всіх конкурсантів. 
До складу журі входять телевізійні діячі з різних країн. Разом 
з ними в суддівстві беруть участь школярі з Харкова, які судять 
роботи в номінації «Краща телепрограма, зроблена для дітей».

Кожного року зявляються нові і розширюються програми 
конкурсу. Організатори фестивалю працюють над тим, щоб його 
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учасники отримали професійний досвід у спілкуванні з фахівця-
ми. Для реалізаціїї цієї ідеї у 2012 році була запропонована но-
мінація «Місцеве самоврядування — це ми!». Ця номінація На-
ціональної конкурсної програми започаткована й реалізується 
спільно з Радою Європи. Номінація спрямована на заохочення 
підлітків розповісти засобами екранної творчості про власне 
бачення майбутнього рідного краю, уявлення, що саме вони 
управляють своєю громадою і є її учасниками.

Обов’язкова умова — виконання конкурсної роботи автором 
шкільного віку, дитячою студією чи гуртком або у співпраці з 
ними. Приймаються відеороботи різних жанрів і творчих рішень 
про сучасне та майбутнє місцевого самоврядування у світі, Укра-
їні, громаді; як воно діє, як брати у ньому участь, розбудовувати, 
захищати; про реформу місцевого самоврядування. Тривалість 
конкурсних робіт не має перевищувати 15 хвилин, вони повин- 
ні бути створені у поточному році або упродовж року, який пе-
редує фестивальному.

Праця у цій номінації надала можливість дітям отримати 
нові знання про базові інститути суспільства, які механізми вла-
ди працюють у їхньому рідному населеному пункті, спробувати 
себе в організації колективу, які зміни на краще вони можуть 
запропонувати. З кожним роком все більше учасників телефес-
тивалю «Дитятко» завзято змагаються за перемогу саме у цій 
номінації, представляючи на суд журі цікаві, компетентні й ори-
гінальні роботи. Діти, не дивлячись на їхній вік, розуміють, що 
належне місцеве врядування — це щасливі люди, які живуть ра-
зом у гармонії, яким подобається жити й працювати саме у цій 
громаді та які із задоволенням будуть продовжувати робити це 
і в майбутньому. Тобто мова йде не тільки про краще життя сьо-
годні, але й про поліпшення життя для майбутніх поколінь. Діти 
бачать перспективу, мають бажання та інноваційні ідеї щодо 
розвитку своїх громад. Їхні думки, талант, мистецтво є важли-
вими для дорослих, а їхні прагнення та активність — приклад 
для наслідування.

Крім того, фестиваль включає проведення єдиного в країні 
конкурсу презентацій сценаристів для молодих авторів і дитя-
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чих студій. Наслідком цього 
стала поява в Україні заходів, 
що входять до програми Днів 
CIFEJ, які можуть зробити свій 
внесок у розвиток телебачен-
ня для дітей. Фестиваль під-
тримує телеканал «Cartoon 
Network». Міжнародний дитя-
чий телевізійний фестиваль 
«Дитятко» став членом між-
народного центру фільмів 
для дітей та молоді в рамках 
ЮНЕСКО (іл. 1) (міжнародна 

організація CIFEJ). Метою цього конкурсу є розвиток дитячого 
кіно та телебачення, підвищення професійного рівня телеба-
чення, орієнтованого на дитячу цільову аудиторію, та підтрим-
ка дитячих творчих студій. Сценарний пітчинг — унікальна 
можливість для дитячих студій чи окремих молодих авторів, 
майбутніх режисерів, презентувати свої ідеї, знайти партне-
рів та, можливо, кошти на реалізацію одного зі своїх майбутніх  
проектів.

Ще одна оргкомітетом фестивалю «Дитятко» разом із Хар-
ківським аероклубом ім. В. С. Гризодубової ТСОУ започаткована 
оригінальна номінація — «Наше мирне небо». Автори робіт, які 
будуть відібрані до фінальної частини фестивалю, у дні фести-
валю додатково отримають можливість політати на літаку Ан-2 
або на вертольоті Мі-2.

До участі у цій номінації приймаються конкурсні роботи три-
валістю до 15 хвилин, виконані дитячою студією (гуртком, ав-
тором шкільного віку) або у співпраці з дитячою студією. У ро-
ботах, що подаються до номінації «Наше мирне небо», наявність 
авіаційної техніки у кадрі не є обов’язковою. Вітаються будь-які 
творчі рішення та розглядаються найрізноманітніші ідеї щодо 
розкриття теми. До участі допускаються аудіовізуальні матеріа-
ли будь-якого жанру. Метою номінації є підвищення обізнаності 
підростаючого покоління у авіаційній галузі України та світу та 

Іл. 1. Фестиваль «Дитятко» член  
міжнародного центру фільмів для 
дітей та молоді в рамках ЮНЕСКО  
(міжнародна організація CIFEJ)
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популяризації авіаційних спеціальностей та видів спорту, а та-
кож пропагування миру та злагоди у суспільстві.

Під час проведення Міжнародного дитячого телевізійного 
фестивалю «Дитятко» є можливість переглянути конкурсні та 
позаконкурсні фільми безкоштовно у кінотеатрах міста, на від-
критих площадках просто неба, у Будинках культури районів 
області, а телепрограми — в ефірі місцевих телеканалів.

Отже, Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Дитят-
ко» надає можливість дітворі ознайомитися і створити спільні 
проекти, а також отримати незамінний досвід, знайомлячись з 
принципами роботи цих телевізійних студій.

Фестиваль «Дитятко» — це кілька яскравих і насичених днів, 
впродовж яких проходять майстер-класи та тренінги, презента-
ції та творчі зустрічі, перегляди та обговорення конкурсних ро-
біт, заходи культурної програми. З часу заснування фестивалю 
розширюється освітня та культурна програма фестивалю: Біль-
ше десятка майстер-класів щороку від фахівців зі всього світу, 
які присвячені кіно, телебаченню, анімації та радіо, творчі зу-
стрічі з режисерами та Почесними гостями фестивалю.

Фестиваль «Дитяко» єдиний в Україні, що проводить такі за-
ходи для дітей і надає можливість спробувати механізми, за до-
помогою яких можна знайти часткове або повне фінансування 
на реалізацію своєї ідеї.

Цікавим і змістовним є щорічний передріздвяний фести-
валь «Орелі», який проводиться в Музеї Івана Гончара у м. Києві  
(іл. 2). До участі у ньому запрошуються діти разом з родинами. 
Під час фестивалю вони дізнаються про традиції святкування 
Різдва, вивчають колядки та щедрівки, зимові обрядодії, беруть 
участь у традиційних народних іграх з дитячими фольклорни-
ми гуртами.

Дитячий фестиваль «Орелі» започатковано у 2008 році. Він 
є унікальним заходом в культурно-виховному просторі Украї-
ни, що поєднує в собі мистецькі, освітні, навчальні, оздоровчі,  
екологічні заходи. Метою фестивалю є збагачення сучасних 
шляхів розвитку дитини кращими здобутками української ет-
нопедагогіки.
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На фестивалі унікальність своїх регіональних традицій пре-
зентують діти з Хмельниччини, Київщини, Миколаївщини, За-
карпаття, Черкащини та Волині. Під час заходів майстри пере-
дають дітям традиційний досвід у створенні виробів з глини, 
соломи, трави та інших природніх матеріалів. Для немовлят 
проводяться забавлянки, співаються колискові пісні. Дітям на-
дається можливість ознайомитися із світом традиційної куль-
тури через рукотворні іграшки народних митців. Ігрові майдан-
чики та козацькі забави залучають усіх відвідувачів до простору 
гри та обряду. У роботі фестивалю беруть участь відомі актори-
казкарі, які розкривають мудрість народних казок для дітей. Ко-
жен відвідувач фестивалю має можливість долучитись до ігор 
та забав, опанувати забуті знання та традиційні вміння, поспіл-
куватись, радісно та змістовно відпочити на затишному подвір’ї 
Музею Івана Гончара в колі родин та учасників дитячого фести-
валю «ОРЕЛІ» [3].

Театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів 
«Казка у гаю» (іл. 3) традиційно присвячений Дню захисту дітей 
і відбувається під відкритим небом на території Музею народної 
архітектури та побуту м. Львова. Фестиваль має свою історію, 
традиції, є улюбленим «святом казки» львів’ян та гостей міста. 

Іл. 2. Щорічний передріздвяний фестиваль «Орелі». 
Музей Івана Гончара, м. Київ
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Захід збирає тисячі маленьких 
глядачів та є цікавим для лю-
дей різного віку.

Головною ідеєю фестивалю 
є підтримка та створення умов 
для розвитку дитячо-юнацьких 
колективів театрального жан- 
ру, надає можливість дітям реа-
лізувати свій творчий потенці-
ал, обмінятися досвідом, репер-
туаром, потрапити у казкову 
атмосферу казкового місця.

У заході беруть участь відомі 
актори як зі Львова, так й інших 
міст України (іл. 4, 5). «Органі-
затори обіцяють неймовірно 
насичену програму із майстер-
класами, анімацією, флешмо-
бами, показами вистав колек-
тивів із всієї України. Нас також 
запросили стати окрасою цьо-
го яскравого свята дитинства,  

Іл. 3. Афіша Театрального  
фестивалю дитячих та юнацьких 
колективів «Казка у гаю»

Іл. 4. Учасники Театрального фестивалю дитячих та юнацьких  
колективів «Казка у гаю» 
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…ми читатимемо казки на Казковій галявині», — ділиться каз-
карка та журналістка, автор проекту «Добрі мамині казки» Леся 
Кічура [19].

У виконанні учасників фестивалю — дитячих та юнацьких те-
атральних колективів з різних міст та областей України на галя-
винах музею оживають казки. Окрім театральних колективів у 
фестивалі беруть участь вокально — хореографічні колективи.

Також впродовж днів фестивалю діють розважальні галяви-
ни (іл. 6, 7, 8), а саме:

• «Галявина розваг» — розваги та забави із Казковою пан-
ною, Квітковою панною та веселим Гайовичком.

• «Галявина казкарів» — байки та легенди від казкарів, роз-
повідь про казки, колискові в українських традиціях плекання 
дитини.

• «Галявина маленьких майстрів» — народні майстри прово-
дять для дітей та учасників колективів майстер-класи з різних 
ремесел: ткацтва, гончарства, розмальовування печі, виготов-
лення ляльки-мотанки з сіна, тканини, салфеток.

Урочисте відкриття та закриття фестивалю — це окреме  

Іл. 5. Учасники Театрального фестивалю дитячих та юнацьких  
колективів «Казка у гаю» 
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велике театралізоване дій-
ство за участю професійних 
акторів театрів Львова.

Завершується фестиваль 
нагородженням учасників 
фестивалю дипломами, куб-
ками, подарунками та дис-
котекою для учасників. Оці-
нює учасників професійне 
журі, у склад якого входять 
професійні актори, режисе- 
ри, спеціалісти з галузей — 
культури, літератури, теат- 
ру, представники засобів ма- 
сової інформації, члени спіл-
ки театральних діячів Укра-
їни, викладачі режисури та 

сценарної майстерності, методисти театрального жанру. Журі 
визначає переможців у кожній категорії та за наступними номі-
націями: «кращий актор»; «краща режисура»; «краща сценарна 
розробка»; «краще художнє оформлення»; «краща хореографія» 
та інші номінації за пропозицією журі.

Іл. 6. Упродовж днів фестивалю діють 
розважальні галявини

Іл. 7. «Галявина розваг» — розваги та забави
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Дрес-код фестивалю — костюми казкових персонажів або еле-
менти казкових образів [15].

Три роки поспіль у приміщенні Хмельницької обласної філар-
монії проводиться Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-

хорового мистецтва ім. Валерія  
Ярецького «Подільська ліра». За-
сновник та організатор фести- 
валю-конкурсу — викладач ци-
клової комісії вокально-хорових 
дисциплін факультету мистецтв 
Хмельницької гуманітарно-педа- 
гогічної академії — Лілія Качури-
нець (директор фестивалю) [17].

Фестиваль-конкурс ставить за  
мету популяризацію творчості На- 
родного артиста України Валерія 
Ярецького, відродження народ-
них традицій, звичаїв та обрядів, 

Іл. 8. «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, салфеток

Іл. 9. Логотип Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу 
вокально-хорового мистецтва  
ім. Валерія Ярецького  
«Подільська ліра»
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народного мистецтва, розвиток сучасної української вокально-
хорової творчості, виявлення авторських аранжувань та під-
тримку молодих талановитих керівників-диригентів, створення 
для дітей та підлітків можливості творчого спілкування.

Завданнями проведення конкурсу-фестивалю є: знайомство 
учасників конкурсу з мистецькою спадщиною Народного ар-
тиста країни Валерія Ярецького; з мистецькою культурою ре-
гіональних учасників конкурсу; пропаганда, підтримка та роз-
виток вокально-хорового мистецтва; виявлення талановитих 
виконавців, колективів, викладачів серед учасників фестивалю-
конкурсу та стимулювання їх творчої активності; виховання 
у підростаючого покоління розуміння та любові до світового 
мистецтва, духовної культури як основи у формуванні світо-
гляду; залучення дітей, молоді та дорослих до вокально-хорової 
творчості; вдосконалення виконавської майстерності хорових 
колективів, вокальних ансамблів, солістів; розширення репер- 
туарного кругозору учасників фестивалю-конкурсу; встанов-
лення нових дружніх контактів між учасниками конкурсу-
фестивалю з різних регіонів, взаємне зближення людей і мож-
ливість обміну досвідом роботи для викладачів, керівників 
виконавських колективів.

До участі у фестивалі запрошуються дитячі, навчальні, юнаць-
кі хорові колективи усіх типів: змішані та однорідні, фольклор-
ні, вокальні ансамблі та хорові капели (включаючи церковні та 
навчальні колективи при профільних музично-педагогічних на-
вчальних закладах) та вокалісти. Виступи перед журі відкриті 
для глядачів.

У фестивалі беруть участь конкурсанти зі Львівської, Терно-
пільської, Черкаської та Хмельницької областей. На професійній 
сцені свою майстерність демонструють понад 500 конкурсантів 
у різноманітних номінаціях: Номінація «Вокал-дебют» NEW!; 
Номінація «Естрадний сольний спів»; Номінація «Академічний 
сольний спів»; Номінація «Народний сольний спів»; Номінація 
«Вокальні ансамблі» (квартети, тріо, дуети); Номінація «Акаде-
мічний хоровий колектив»; Номінація «Народний хоровий спів»; 
Номінація «Естрадний хоровий спів».
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У Рівненському академічному обласному театрі ляльок кож-
ного року проводиться Відкритий фестиваль дитячих лялько-
вих колективів «Березневі сходинки» (іл. 10, 11, 12) [10].  

Метою Фестивалю є популяризація дитячого лялькового 
мистецтва, виявлення та підтримка обдарованих дітей, вста-
новлення творчих контактів, сприяння дружнім зв’язкам і зміц- 
ненню взаємодії між дітьми з різних регіонів України та зару-

Іл. 10. Афіша Відкритого фестивалю дитячих лялькових колективів  
«Березневі сходинки»



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 392

біжних країн. Засновник та орга-
нізатор фестивалю — Рівненська 
обласна молодіжна громадська ор-
ганізація «Лялькар», співорганіза-
тори: комунальний заклад «Рівнен-
ський академічний обласний театр 
ляльок» Рівненської обласної ради, 
управління культури і туризму Рів-
ненської облдержадміністрації.

Зазвичай на фестиваль приїздять 
учасники із різних куточків Украї-
ни: Донеччини (Торецьк), Житоми-
ра, Івано-Франківська, Кіровоград-
щини (Світловодськ), Львівщини 
(Червоноград), Харкова та Рівного. 
Організатор заходу Андрій Окладов 
зазначає, що на всеукраїнський рі-

вень фестиваль вийшов лише у 2018 році. «Ми єдині в Україні, 
хто проводить фестиваль такого рівня для тільки дитячих ляль-
кових колективів. Попередні фестивалі ми збирали колективи 

Іл. 12. Учасники Відкритого фестивалю дитячих лялькових колективів  
«Березневі сходинки». Вітання одного з колективів

Іл. 11. Виступ на фестивалі 
дитячих лялькових  
колективів  
«Березневі сходинки»
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більше з області та районів Рівненщини. Цього року ми зібрали 
колективів із 7 областей. Вистави різноманітні — від вертепу до 
естрадних мініатюр із ростовими та планшетними ляльками».

Для кожного фестивалю потрібна «роздинка». Цього року нею 
став Народний художній театр-студія «4-й поверх» естрадної 
ляльки м. Торецьк (Донецька область). «Раніше ми запрошували 
навіть поляків, а цього року ми вирішили запросити колектив 
із Донецька. Ми раді, що відділ культури нашої ОДА організував 
для всіх учасників харчування, також для колективу з Донецька 
оплатили проживання, а театр взяв на себе витрати на дорогу. 
Ми хотіли, щоб вони відчули себе тут як вдома, адже їм зараз важ-
ко як в плані фінансовому, так і взагалі» [10].

У складних умовах готувалися діти із Донецька. Адже у теат- 
рі була трьохрічна перерва через закриття Донецького палацу. 
Репетиції проходили у школі в класі без сцени. Ляльки виготов-
ляють самі діти. На виготовлення невеликої ляльки йде декіль-
ка днів, адже вона просто пошита, а от на естрадну «дорослу» — 
як мінімум місяць. Майстрині виліплюють з пластиліну голову 
людської подоби, а ще й потрібно досягти подібності (якщо це 
пародія на когось), зняти пап’є-маше, висушити, зашліфувати, 
загрунтувати, розфарбувати, а в середині зробити механізацію, 
аби працювали очі та рот. Не забуваймо й про тіло-костюм. Сло-
вом, процес не швидкий. Іноді потрібно декілька місяців. Дивля-
чись, які погодні умови, адже варто, аби все висохло. Театраль-
ний реквізит містить ляльки для дітей — герої мультфільмів 
та казок й для дорослих — естрадні виконавці тощо. У театрі є  
3 групи дітей — 45 осіб різного віку [10]. Але не всі змогли взяти 
участь у фестивалі.

Окрім конкурсної програми та цікавих майстер-класів по 
ляльковеденню учасники побували на екскурсіях в музеї бурш-
тину, в парку кованих виробів, на місцевому телебаченні «UA.
РІВНЕ», де розповіли глядачам про свої колективи та враження 
від фестивалю. 

Цікавим цьогорічним фестивалем став Всеукраїнський 
фестиваль позашкільних навчальних закладів України «Тери-
торія творчості-2018» (іл. 13, 14) в рамках якого було прове-
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Іл. 13. Всеукраїнський фестиваль позашкільних навчальних закладів  
України «Територія творчості-2018»

Іл. 14. Всеукраїнський фестиваль позашкільних навчальних закладів  
України «Територія творчості-2018»
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дено фестиваль-конкурс дитячого духового оркестру «Армія —  
дітям». Відбувся фестиваль на території Київського політехніч-
ного інституту за участю військових оркестрів ЗС України [18] 
(іл. 15, 16, 17).

Організаторами проекту є Міністерство освіти і науки Украї-
ни, Міністерство оборони України, Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, 
громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Коло. Ме-
діа» та Український державний центр позашкільної освіти.

Саме заклади позашкільної освіти є майданчиками, на яко-
му відбувається формування творчої еліти нашої держави, яка  
в подальшому достойно представляє країну на міжнародній 
арені.

Продемонструвати свої здобутки цього року прибули близь-
ко 1500 вихованців кращих творчих колективів закладів по-
зашкільної освіти України з усіх куточків нашої держави. На 
фестивалі були представлені кращі духові оркестри в системі 
позашкільної освіти України, кожен творчий колектив проде-

Іл. 15. Фестиваль на території Київського політехнічного інституту за 
участю військових оркестрів ЗС України. «Армія — дітям»
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монстрував по два-три твори. На конкурс прибуло понад 300 
учасників з усієї України. Також участь у фестивалі взяли зведе-
ний військовий оркестр Київського військового ліцею ім. Івана 
Богуна та Військового інституту телекомунікації та інформати-
зації ім. Героїв Крут, зведений оркестр Військового інституту 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та 
101-ї бригади охорони Генерального штабу ЗСУ, Військовий ор-
кестр Національного університету оборони ім. І.Черняховського 
та оркестр почесної варти Київського полку Президента Украї-
ни ім. Б. Хмельницького [18].

Щорічний Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого і 
юнацького мистецтва «Музична школа» є мистецьким заходом, 
покликаним сприянню піднесення рівня і популяризації кращих 
зразків сучасного мистецтва, репрезентуванню його мільйонам 
шанувальників шляхом публічного виконання, засобами теле-
бачення і радіо в Україні та за її межами [12].

Засновником і організатором фестивалю-конкурсу є Асоціа- 
ція діячів естрадного мистецтва України. Метою проведення 

Іл. 16. Фестиваль на території Київського політехнічного інституту за 
участю військових оркестрів ЗС України. «Армія — дітям»
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фестивалю-конкурсу є сприяння подальшому розвитку дитячо-
го і юнацького мистецтва, виявлення обдарованих талановитих 
виконавців і авторів жанрів, підсилення впливу професійного 
українського мистецтва у естетичному вихованні дітей і молоді.

Основним завданням фестивалю-конкурсу є культурологіч-
на, інформаційна діяльність, виявлення нових талановитих ви-
конавців і авторів у фестивальних жанрах.

Фестиваль-конкурс проводиться щорічно у м. Києві, у тре-
тій декаді березня. У рамках фестивалю-конкурсу проводить-
ся заключний гала — концерт переможців, майстрів мистецтв 
і художніх колективів, гостей конкурсу. Для здійснення орга-
нізаційної роботи, пов’язаної з організацією та проведенням 
фестивалю-конкурсу, створюється Організаційний комітет.

Для участі у фестивалі-конкурсі запрошуються дитячі і 
юнацькі творчі колективи і окремі виконавці (солісти) у жан-
рах: академічному, фольклорному і естрадному з усіх регіонів 
України і зарубіжжя. Для оцінки виступів учасників фестивалю-
конкурсу створюється журі, до складу якого входять провідні фа-
хівці мистецтва, педагоги, продюсери, представники державних 
і громадських організацій тощо. Учасники фестивалю-конкурсу 
представляють у конкурсній програмі 2 концертні номери у жан- 
рах: вокальному, хореографічному, інструментальному.

Фінансове забезпечення фестивалю-конкурсу здійснюється 
за рахунок асигнувань, передбачених у державному бюджеті 
України на відповідний рік, співзасновників, благодійних фон-
дів, спонсорів, обов’язкових конкурсних внесків, інших джерел, 
не заборонених чинним законодавством.

Переможці у фестивалі-конкурсі нагороджуються дипломами 
лауреатів, призами Оргкомітету. Журі фестивалю-конкурсу може 
присудити кращому із лауреатів Гран-прі. Інформаційне забезпе-
чення фестивалю-конкурсу здійснюють Національна радіокомпа-
нія України, Державна ТРК «Всесвітня служба Українського теле-
бачення і радіо» (показ у понад 100 країн світу), друковані ЗМІ.

Щорічний Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого, 
юнацького і молодіжного мистецтва «Дитячий пісенний верні-
саж» є мистецьким заходом, покликаним сприянню піднесення 
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рівня і популяризації кращих зразків сучасного мистецтва, ре-
презентуванню його мільйонам шанувальників шляхом публіч-
ного виконання, засобами телебачення і радіо в Україні і за її 
межами [12].

Таким чином, в сучасній Україні фестивальна діяльність ді-
тей — це, по-перше, демонстрація дитячих досягнень у кіномис-
тецтві, літературі, музиці, спорті, художньому мистецтві, цирко-
вому та інших видах мистецтв. По-друге — це масштабне свято, 
яке складається з кількох концертів, вистав, театральних поста-
новок, об’єднаних єдиною тематикою, програмою, сценарієм. 
Не випадково П. Ніколаєва розглядає фестиваль в нерозривно-
му зв’язку з культурою: «Будучи невід’ємною частиною культу-
ри як знаково-комунікативної системи, фестиваль являє собою 
унікальний зразок різнорівневого спілкування, відкриває мож-
ливості для ефективної міжкультурної комунікації, в результаті 
якої досягається порозуміння між людьми як представниками 
культур, різниця між якими носить, наприклад, соціальний, 
професійний, віковий, етнічний і інший характер» [11].

Якщо говорити про міжкультурні дитячі фестивалі, то можна 
визначити наступні функції, на реалізацію яких вони націлені:

1) Просвітницька. Виступ всіх учасників спрямовано на пре-
зентацію будь-якого досягнення культури одного з народів.  
В одному фестивалі можуть брати участь від 20 до 50 (і більше) 
учасників, в залежності від тривалості та можливостей фести-
валю. У зв’язку з цим можна стверджувати, що програма фести-
валю досить насичена і інформативна, оскільки висвітлюється 
культура і традиції відразу кількох народів в різних аспектах їх 
життєдіяльності: танець, музика, обряд і т. п.

2) Комунікативна. Фестивальне спілкування дозволяє не 
тільки зменшити непорозуміння між сторонами, але і дізнати-
ся щось нове один про одного і, можливо, знайти щось спільне, 
що ріднить культури співрозмовників. Тим самим зменшується 
страх перед «чужим»: «чужий = ворожий» переходить в статус 
«інший = доброзичливий». Більш того, особисте спілкування 
сприяє формуванню ставлення до «іншої» культури і людей, які 
представляють її, менш стереотипної. 
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3) Виховна, яка виявляється в основному при безпосередньо-
му контакті і спілкуванні дітей з представниками «іншої» куль-
тури в сприятливому і дружньому контексті. Дане спілкування 
спрямоване скоріше на налагодження контакту і інформаційний 
обмін (наприклад, знаннями про культурні особливості). Крім 
цього, дана функція спрямована на формування міжкультурної 
компетентності.

4) Розважальна або культурно-пізнавальна. Зазвичай фес-
тиваль передбачає наявність не тільки програми виступів учас-
ників, а й розважальну складову: майстер-класи, гала-концерт, 
ярмарки, танці і т. д. Таке колективне проведення часу і спілку-
вання при наявності видовищної складової і креативних захо-
дів створює атмосферу свята, яка дозволяє сприймати презен-
товану «інформацію» (традиції, звичаї і т. п.) як «яскраве шоу». 
Подібна подорож в інше культурне середовище з можливістю 
спробувати нову страву, танець і т. п. народжує в учасників фес-
тивалю відчуття новизни, задоволення, гармонійності.

Отже, фестиваль є однією з найбільш значущих форм со- 
ціально-культурної діяльності, важливим засобом прояву твор-
чого підходу і ініціативності дітей і молоді. Фестиваль, як форма 
культурно-дозвіллєвої діяльності виступає важливим засобом 
організації вільного часу для саморозвитку підростаючого по-
коління. Фестивалі, як форма культурного відпочинку, вико-
ристовуються у виховній і соціально-культурній діяльності з 
дітьми, молоддю, дорослою аудиторією. Фестиваль являє собою 
важливу організаційно-художню форму творчості: несе особли-
ву атмосферу свята, демонструє кращі досягнення художніх ко-
лективів і виконавців.

Одне з головних завдань фестивалю — творчий внесок в 
культурне життя країни, регіону, міста. Фестиваль передбачає 
не тільки видовищний захід, а й активну взаємодію всіх уча- 
сників. Не випадково головна роль відводиться творчому про-
цесу, який спирається на рівень майстерності учасників фести-
валю.

Фестивальні заходи сприяють створенню максимально ши-
рокого поля для творчої взаємодії як професіоналів в області 
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різних видів мистецтв: театру, музики, кінематографа тощо, так 
і глядачів. Сучасний фестиваль має величезну кількість мето-
дів, які реалізуються в культуротворчих, культуроохороних, ре-
креативних, освітніх і комунікативних технологіях соціально-
культурної діяльності і являє собою важливе соціокультурне 
середовище виховання. 
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Світова практика музейної діяльності, подальший розви- 
 ток музейної педагогіки, необхідність пошуку нових 

форм і видів роботи з дитячою аудиторією — майбутніми від- 
відувачами, спонукає музей до створення інтерактивного музею 
із спеціальною експозицію для різних вікових дитячих груп, з за-
стосуванням ігрових, театралізованих заходів, гуртків-студій та 
комп’ютерної техніки, де можна реалізовувати науково-освітні 
та культурно-просвітницькі програми для школярів.

Сучасне прагнення виконання культурологічних програм і 
проектів у музеях є суттєвим напрямком розвитку інновацій в 
музейній діяльності. Тобто, розширюючи вплив музейного про-
стору на суспільну значимість, ми отримуємо цілком нових спо-
живачів послуг, у яких з’являється потреба у цьому.

Аналіз досліджень та публікацій полягає у вивченні та ана-
лізі нормативно-правової бази ЮНЕСКО, що регулюють сферу 
культури, Міжнародної ради музеїв та вітчизняного законодав-
ства. Теоретичні аспекти досліджуються в роботах науковців: 
С. Кримського, В. Шейка, Г. Лозко, С. Безклубенка. Історію станов-
лення та функціонування музею в Україні як соціокультурного 
інституту досліджували М. Рутинський, І. Пантелейчук, еконо-
мічні питання досліджуються у роботах С. Кучина. Застосування 
інноваційних педагогічних технологій у музейній діяльності до-
сліджують Т. Бєлофастова, Н. Нагорський. Міждисциплінарний 
підхід у дослідженні музейництва дозволив Р. Маньковській 

2.8. МУЗейНІ ПРоеКТИ ЯК ЗАСІБ ВИхоВАННЯ 
гРоМАДЯНСЬКо-ПАТРІоТИЧНоЇ СВІДоМоСТІ 

шКоЛЯРІВ

ГАЛинА ВиШнЕВСькА, нАТАЛ²я БУЛГАкОВА
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поглибити бачення змісту музею і розглянути його в системі 
соціогуманітарних наук і впливу на формування суспільної сві-
домості. Детальне дослідження матеріалів цих авторів та систе-
матизація отриманих знань дає можливість зробити висновки 
про взаємозв’язок культури та музейної діяльності і місце куль-
турології, як науки у прикладній діяльності музеїв. 

Сучасна наука розглядає культуру, як світ, в якому людина 
знаходить себе, а людство, як цінність, яка складається із рів-
ноцінних культурних спільнот, які мають будувати стосунки у 
вигляді діалогу культур. У зв’язку з цим виникає необхідність 
пошуку нових орієнтирів, напрямків розвитку. Одним з шля-
хів вирішення цього завдання може служити створення музеїв 
нового типу, які виконують не лише традиційну функцію, але є  
науковими й духовними центрами,  які пропонують нове бачен-
ня, нове осмислення тієї чи іншої проблеми, які розвивають нові 
теми. Музеї — це скарбниці людської історії і культури, думки і 
праці, це осередки пізнання навколишнього світу [4, 166]. А му-
зейна справа, у свою чергу, — це спеціальна галузь культурно-
освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями з 
метою комплектування, збереження, вивчення й використання 
пам’яток природи, матеріальної і духовної культури. 

Розвиток культурно-освітньої роботи музеїв України сприяв 
виникненню різноманітних форм і видів пізнавально-виховної 
діяльності. Найпоширенішими з них є: екскурсії, лекції, система-
тичні зустрічі з відвідувачами, тематичні вечори й конференції, 
робота пересувних музеїв, зустрічі з видатними людьми, тема-
тичні виставки, дні відкритих дверей — в свою чергу, ці заходи є 
повноцінними проектами, особливо, коли вони стосуються пев-
ного актуального питання для суспільства. Тобто, за рахунок 
такого виду діяльності та залучення інноваційних тенденцій 
розвитку сучасної музейної проектної діяльності процес вихо-
вання суспільства в цілому та прищеплення йому національної 
ідеї, розуміння мети існування держави, суспільства та особи- 
стості безпосередньо створить ряд закріплених у свідомості ди-
тини цінностей, що пов’язані із патріотизмом та збереженням 
етнокультурних цінностей.



ГАЛинА ВиШнЕВСькА, нАТАЛ²я БУЛГАкОВА

405  ■

Культурологічний проект — вид діяльності, який у сукупно- 
сті науково-розважальних процесів приведе до створення нової 
цінності. Це інноваційна діяльність, оскільки у поєднанні науко-
вої та розважальної основи, створюється цілком новий продукт, 
який синтезується у масовій культурі, виконуючи виховну та 
освітню функції. Культурологічний проект задовольняє потре-
бу дитини у пізнанні, яка завжди є актуальною. Адже природа 
людини полягає не лише в тому, щоб отримати певні знання, а 
й зрозуміти їх [5, 34–56]. Комплексний підхід до реалізації тако-
го проекту дає людині можливість задовольнити й інші супутні 
потреби [1], адже культурологічний проект має не лише освіт-
ній, інформаційний, пізнавальний характер, а й розважальний. 
Важливо звернути увагу на те, що саме завдяки розважальному 
характеру культурологічного проекту є можливість донести у 
потрібній і доступній формі потрібну інформацію.

Перші культурологічні проекти виникли в школах, де учні 
виконували певну дослідницьку роботу з вивчення та характе-
ристики певного питання історії та культури переважно рідно-
го краю. Це питання мало бути актуальним, нести освітній ха-
рактер та мало завдання акцентувати увагу на певній проблемі, 
притаманній даному питанню та розглянути шляхи її вирішен-
ня. Так, в школах ближнього зарубіжжя учні розробляли проек-
ти про міста та населені пункти їхнього проживання, відомих ді-
ячів, певні питання моралі і культури, характерні для сучасного 
суспільства. Такі проекти розраховані відповідно на нешироку 
аудиторію та їх реалізація відбувається у освітньому, інформа-
ційному та виховному напрямах [6].

Але учнівська молодь як України, так і світу, часто і активно 
бере участь у створенні таких проектів, тому як наслідок вини-
кають повноцінні наукові конкурси, які своєю метою ставлять 
реалізацію культурологічних проектів. Так, в Україні функціонує 
конкурс проектів «Моральний вчинок» за егідою Національної 
експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, проведен-
ня якого відбувається з участю учнів та студентів в культуроло-
гічному, соціальному та культурному напрямках. Мета конкур- 
су — популяризація духовних і моральних надбань, консоліда-
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ція зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особис-
тості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому 
світі сприяти формуванню громадянської позиції та соціально-
правової активності учнів та студентів. Відповідно такі проекти 
знаходять можливість реалізації.

На теренах України також функціонують культурологічні про-
екти учнівської та студентської молоді, які проводять заходи з 
різноманітних тем. Прикладом такого проекту є культурологіч-
ний проект «З Шевченком у серці». Цей проект має декілька ета-
пів проведення у пізнавально-розважальній формі. Це виступи 
юних українських виконавців, відкриття музейних виставок та 
фотогалерей, проведення конференцій і форумів на тему твор-
чості та життя українського поета. Особливого місця зайняла 
виставка «Геній планетарного масштабу», у якій висвітлено зна-
чимість творчості Тараса Шевченка для світу. Отже, видатний 
Кобзар є національним символом. Особистість Тараса Шевченка 
та його життя ідентифікують українську націю та формують по-
зитивний імідж України, репрезентуючи на світовій арені.

Музейна діяльність останнім часом набуває популярності. 
З кожним роком розширюється музейний простір за рахунок 
новітніх технологій та інноваційної діяльності. Саме тому куль-
турологічний проект є тим видом діяльності, який має на меті 
розширити цей простір. Діяльність культурологічного проекту 
виходить за рамки фондів музею та основної концепції. Таким 
чином, інтегруючи культурологічний проект в сучасний музей-
ний простір, одразу вирішується декілька завдань, пов’язаних 
із науково-дослідною діяльністю музеїв. Адже науково-дослідна 
діяльність музеїв є основою для функціонування культуро-
логічного проекту не лише з метою комерційного та масово-
го характеру, а й з метою впливу на культурну та національну 
ідентичність населення. Результати науково-дослідної роботи 
працівників музеїв оформляють у вигляді нових виставок, роз-
ділів експозицій, каталогів, методичних розробок екскурсій, на-
укового опису цінних експонатів, а також статей та монографії з 
різних питань історії, культури, економіки чи науки, пов’язаних 
з матеріалами музеїв. Тематика наукових досліджень музейних 
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працівників дуже різноманітна і визначається здебільшого ха-
рактером колекцій музею.

Найчисленнішими виданнями музеїв є путівники, розрахо-
вані на масового читача. Вони знайомлять з історією музеїв, 
їхніми експозиціями і фондами, розповідають про найцінніші 
збірки.

Музейні колекції популяризують і за допомогою інших ви- 
дань: альбомів (наприклад, «Київський музей історичних кош- 
товностей», «Києво-Печерський державний історико-архі-тек- 
турний заповідник», «Державний музей етнографії та художньо-
го промислу НАНУ», «Львівська картинна галерея», «Харківський 
художній музей», «Львівський музей українського мистецтва», 
«Музей російського мистецтва у Києві», «Національний музей 
народного декоративного мистецтва України», «110 раритетів 
Львівського історичного музею» тощо); комплектів листівок 
(«Львівський історичний музей»), репродукцій тощо.

При створенні наукової концепції музею вирішальне значен-
ня має характеристика і комплектування фондів [1]. Підготовка 
наукової концепції комплектування фондів передбачає всебіч-
не й глибоке обґрунтування тем комплектування, включаючи 
оцінку структури і змісту наявного музейного фонду, в тому 
числі й аналіз сформованих колекцій та визначення ступеня їх 
повноти; мотивування спрямованості й характеру комплекту-
вання або поповнення колекцій; визначення критеріїв відбору 
матеріалів до фондів з урахуванням мети і завдань, які стоять 
перед музеєм. Таким чином, відповідно до визначеного профілю 
музею і його місця в музейній мережі й відбувається формуван-
ня музейних фондів (колекцій) [3, 124–133].

У добу інформаційного «буму» актуальною проблемою му-
зеїв стало прагнення утримати «планку» суспільної зацікавле-
ності, актуальності й популярності установи серед відвідувачів. 
У таких реаліях трансформується сама ідея музейної експозиції 
як чогось непорушного й сталого в часі, з’являється місце для 
віртуального музею. Багато музеїв за кордоном працюють над 
постійним оновленням експозиції. Художники та дизайнери пе-
ребувають у постійному творчому пошуку нових ідей, видозміни 
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сюжетно-образної символіки, засобів емоційного відображення 
й анімації музейних експозицій, доповнення їх новими предме-
тами з відповідною трансформацією логіки побудови всієї ком-
позиції та маршрутно-акцентного проведення екскурсійного 
огляду, використанням різного роду технічних засобів [2].

Ще одна інновація — проведення у музеї суспільно-резо- 
нансних презентацій. Традиційними предметами презентацій 
для українських музеїв мають стати випуск нового мистецького 
каталогу чи альбому, книги відомого вченого, нова археологіч-
на знахідка, переданий до музею експонат та інше.

Запровадження культурологічних проектів у основу музей-
ної науково-дослідної діяльності направить ці парадигми в 
одне русло, результатом чого стане отримання прибутку музея-
ми, а також задоволення потреб дітей у прагненні пізнання. Та-
кож культурологічний проект підсилює основні функції музеїв: 
освітню та виховну — таким чином, що покращує резонанс за 
рахунок масової популяризації музейної діяльності.

Тобто прагнення існування культурологічних проектів трима-
тиме напрямок на скорочення ряду ланок кожної парадигми, щоб 
до кінцевого споживача музейних послуг не проходив довгий час. 
Це притягне значну кількість відвідувачів музеїв для вивчення 
та ознайомлення з матеріалом, що створить необхідні умови для 
прибутковості музеїв. Тобто, розширюючи вплив музейного про-
стору на суспільну значимість, ми отримуємо цілком новий клас 
споживачів послуг, у яких є зацікавленість у цьому.

Інша гілка розвитку притягне меценатів через розгалужену 
систему співробітництва з іншими музеями, закладами та під-
приємствами культурного простору. Такий підхід надасть змогу 
музейному простору охоплювати ареали далеко за межами його 
звичного впливу. До таких одиниць впливу можна віднести за-
клади гостинності та ресторанного характеру, через які буде 
відбуватись подальший вплив як на пошук майбутнього спожи-
вача послуги, так і додаткових капіталовкладень із боку підпри-
ємців цих закладів.

Світова практика музейної діяльності, подальший розвиток 
музейної педагогіки, пошук нових форм і видів роботи з дитя-
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чою аудиторією — майбутніми відвідувачами, приводить до 
пошуку нових культурних практик у музеях. Прикладом такої 
знахідки може бути створення інтерактивного музею із спеці-
альною експозицію для різних вікових дитячих груп. У такому 
музеї застосовуються ігрові, театралізовані заходи, гуртки-
студії та комп’ютерна техніка, де реалізуються науково-освітні 
та культурно-просвітницькі програми для школярів.

Важливим завданням сучасного музею є формування музей-
ної культури відвідувача, яка розглядається, як ступінь підготов-
леності дитини-відвідувача до сприйняття предметної інфор-
мації музею, усвідомлення нею цінності оригіналу і специфіки 
музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному просторі.

Майбутнє музею ми бачимо в перетворенні його у науковий і 
духовний центр національної культурної спадщини та її складо-
вих — пам’яток історії та культури, які відіграють важливу роль у 
розбудові держави, відродженні духовності та історичної пам’яті.

Культурологічні проекти акцентують увагу на створенні 
нових цінностей. Такі проекти охоплюють весь світ. Напри-
клад, сюди можна віднести культурологічний проект Інтернет-
ресурсу «Вікіпедії, вільної енциклопедії». Користувачі можуть 
долучитись до створення статей про різноманітні історичні 
об’єкти та події України. Цінність цього ресурсу полягає у ство-
ренні необмеженої бази фотографій об’єктів, що занесені у Спи-
сок об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. На головному 
сайті ресурсу можна знайти інформацію про конкурси та вікто-
рини по заповненню бази «Вікіпедії».

Не можна обійти увагою такий міжнародний культурологіч-
ний проект як «TED» — Technology Entertainment Design. В пер-
шу чергу — це, звичайно, не комерційний фонд, який відомий 
своїми щорічними конференціями, які проводяться з метою по-
ширення унікальних ідей. З роками масштаб конференцій лише 
зростав і на сьогодні охоплює майже всі країни світу. За рахунок 
відкритого діалогу конференції TED є доступними для кожної 
ідеї. На них розглядають питання різноманітного спрямування: 
освітнього, технологічного, культурного, мистецького напряму.

Культурологічні проекти нині доволі розвинене явище як 
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в Україні, так і в світі мають різний масштаб, види та способи 
впливу на споживачів, проводяться у різноманітних форматах, 
але досі не виявлено основні проблеми реалізації культуроло-
гічних проектів. Ці аспекти в повній мірі розкриваються на ета-
пі розробки та планування культурологічного проекту. 

У сучасному музейному просторі України впроваджуються 
цікаві та змістовні культурологічні проекти. Одним з таких при-
кладів є Вишгородський історико-культурний заповідник. Вті-
лення культурологічного проекту полягає в ознайомленні від-
відувачів заповідника з історією краю: 

• проведення лекцій та екскурсій музейними комплексами 
міста; 

• реконструкція із життя князів, які перебували у Вишгороді; 
• ігри на історичну тематику; 
• майстер-клас з гончарного мистецтва. 
У реалізації проекту задіяні: 
• Національна скаутська організація України «Пласт»; 
• Вишгородський історико-культурний заповідник; 
• заклади освіти міста Вишгорода. 
До складу Заповідника входить «Гончарний центр», Історич-

ний музей і Археологічна виставка. Мета заснування заповідни-
ка — збереження пам’яток історії, археології та культури у місті 
Вишгороді. Археологічні дослідження у Вишгороді відкрили за-
лишки багатьох видів ремісничого виробництва: ковальського, 
ювелірного, склоробного тощо. У Х–ХII ст. діяв великий гончар-
ний центр. Вишгород — один з центрів українського гончарства. 
Під час археологічних розкопок у Вишгороді було знайдено уні-
кальні гончарні горни епохи Київської Русі, які було знищено.  
У 2006 р. був відкритий Гончарний центр. Для відвідувачів ор-
ганізовано майстер-класи разом із досвідченими гончарами, які 
зроблять глечик, тарілку, вазончик, іграшку, що стане в майбут-
ньому приємною згадкою про відвідування Музею гончарства. 
У 2008 р. було відкрито історичний музей, експозиція якого 
демонструє археологічну спадщину Вишгородського району з 
часів палеоліту. Відвідувачі можуть побачити унікальний макет 
Ольжиного граду, почути історію славнозвісного козацького 
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Межигірського монастиря, полюбуватися копією ікони Володи-
мирської Божої Матері. Археологічна виставка «Древній Виш-
город» розміщується в Будинку Клюкви заповідника «Древній 
Вишгород». На виставці представлені раритетні експонати за-
повідника — археологічні знахідки, які виявили під час розко-
пок на території міста з початку 40-х років ХХ століття. Відві- 
дувачі мають можливість побачити найстаріше в Україні кам’яне 
яйце, пряслеця, фібули часів Київської Русі, прикраси князів, мо-
нети Давньої Русі та багато інших маловідомих та рідкісних ре-
чей доби Давньої Русі. Крім того, в експозиції знаходиться копія 
ікони Вишгородської (Володимирської) Божої Матері, яка була 
перевезена до Київської Русі в Х ст., що була викрадена із Вишго-
родського монастиря і вивезена у Володимир.

Особливість згаданого вище культурологічного проекту по-
лягає в тому, що його діяльність виходить за рамки питання 
фонду музею та його основної концепції.

Тож, варто звернути увагу на науково-дослідну діяльність 
музеїв, як основи для функціонування культурологічного про-
екту, не лише з метою комерційного та масового характеру, а й 
з метою впливу на культурну та національну ідентичність насе-
лення, що є одним із основних завдань діяльності музеїв.

В першу чергу варто визначити основні завдання науково-
дослідної діяльності музею: 

1) вивчення історії певного об’єкту;
2) дослідження музейних колекцій та їх наукова обробка;
3) опрацювання окремих тем, пов’язаних з експозицією му-

зею;
4) розробка експозицій (складання тематичних структур та 

тематико-експозиційних планів);
5) розробка питань методики і техніки музейної справи [11].
Планування та організація науково-дослідної роботи музею 

координується вченою радою музею. Наукові працівники систе-
матично розробляють теми, пов’язані з експозицією або фондо-
вими матеріалами.

Наукова робота в музеях здійснюється за допомогою розвідок 
на місці подій, експедицій (археологічних, етнографічних, літера-
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турних тощо) або відрядження на підприємства та різні установи.
Відповідно до мети музейної програми — інформування та 

підвищення патріотизму та любові до рідного міста, практич-
на діяльність вплинула на отримання позитивних результатів у 
громадсько-патріотичному вихованні підростаючого покоління 
країни.

Отже, культурологічний проект — це діяльність, спрямована 
на дослідження певного культурного об’єкту, аналізу його впли-
ву на суспільство та реалізацію його в систему масової куль-
тури. Культурологічний проект є показником рівня культури, 
культурної ідентичності. Це інноваційний напрямок у музейній 
діяльності. Існуюча парадигма діяльності музеїв та впливу по-
тенційних споживачів за допомогою культурологічного проекту 
розширює свій вплив на платоспроможні ланки населення, роз-
виваючи у них інтерес до отримання інформації. Таким чином, 
визначено, що культурологічний проект — це синтез науково-
дослідної діяльності та, в значній мірі, сфери розваг, інновацій-
них засобів інформаційного простору. Це також безпосередньо 
пов’язано з тим, що сучасний музейний простір під тиском су-
часних суспільних викликів передбачає інтеграцію музейної ді-
яльності у сферу розваг. Тому для культурологічного проекту, 
як в галузі сучасного музейного простору, так і в інших галузях, 
важливо відповідати певним вимогам, які б забезпечували існу-
вання та реалізацію цих проектів.
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Творча діяльність для дитини є важливим моментом усві- 
 домлення та систематизації нею уявлень про навколиш- 

ній світ який її оточує. Входження дитини в сучасний соціум від-
бувається за допомогою різних форм педагогічної діяльності 
однією з яких є мистецтво. 

Дитяча мистецька творчість є актуальною та важливою в 
системі педагогічного виховання. Саме завдяки їй дитина може 
виявити свої здібності, реалізувати творчі потенції та проявити 
свою індивідуальність і схильність до певного виду мистецької 
діяльності.

Упродовж ХХ століття науковці різних країн вивчають особ- 
ливості формування дитячої культури, як певного соціального 
феномену. З’являється нове поняття — «дитяча субкультура», 
цей термін вперше вживається науковцями в 1960-х роках. «Ди-
тяча субкультура характеризується особливими уявленнями 
дитини про світ, цінності, що формуються в культурі. Слід кон-
статувати, що «картина світу» сучасних дітей зазнає змін. За-
значимо, що більшість дослідників схиляються до того, що ди-
тяча субкультура — це наявна в дитячому середовищі система 
уявлень про світ зі своїми ціннісними моделями поведінки та 
пізнавальних конструктів. Електронні засоби комунікації, яки-
ми сучасні діти володіють із раннього дитинства, зумовлюють 
формування іншого механізму сприйняття світу. Учені конста-
тують зменшення присутності в соціумі традиційної дитячої 

2.9. хоРеогРАфІЧНе МИСТеЦТВо  
ЯК СУТТєВА СКЛАДоВА У еСТеТИЧНоМУ 

ВИхоВАННІ СУЧАСНоЇ ДИТИНИ
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субкультури, оскільки наслідок урбанізації звужує поле дитячої 
гри й освоєння життєвого простору» [1, 9]. 

Досить багато науковців досліджують феномен дитячої куль-
тури, як особливого соціального явища (Ф. Арьєс, В. Абрамен-
кова, П. Брюхнер, Л. Виготський, М. Каган, Е. Куруленко, І. Кон, 
М. Мід, М. Осоріна, Л. Обухова, С. Судзуки, Д. Фельдштейн), серед 
українських науковців вивчення цього питання висвітлювали в 
своїх роботах (С. Волков, Л. Варяниця, Т. Гаєвська, В. Демещенко, 
Я. Левчук, С. Садовенко, С. Шалапа та інші.).

У даній статті хочеться звернути увагу на традиційну суб-
культуру засобами якої, а саме — за допомогою хореографічно-
го мистецтва відбувається професійне навчання, виховання та 
формування світогляду дитини, що робить перші кроки в сучас-
ному складному модернізованому соціумі. 

«Період дитинства має свої біологічні, психологічні, культур-
ні, історичні та соціальні відмінності, що знаходить відображен-
ня в часових межах досліджуваного феномену й проявляється в 
різних підходах до вікової періодизації дитинства.

Першими, хто запропонував вікову періодизацію розвитку, 
були: Піфагор, Гіппократ і Аристотель. Піфагор (VI ст. до н.е.) ви-
діляв чотири періоди в житті людини: весну (становлення лю-
дини) — від народження до 20 років; літо (молодість) — 20–40 
років; осінь (розквіт сил) — 40–60 років; зиму (згасання) — 60–
80 років. Гіппократ протягом усього життя людини виділяв 10 
семирічних періодів, а Аристотель ділив дитинство і юність на 
три стадії: перша — від народження до 7 років; друга — від 7 до 
14 років і третя — від 14 до 21 років».

Представники педагогіки, психології і фізіології розглядають 
дитинство, як послідовність актів дорослішання зростаючого 
індивіда…» [2, 107].

У дитинстві людина розряджає накопичену в організмі енер-
гію в ритмічних рухах дитячої гри, а з часом, коли вона починає 
мислити, рухи її стають більш виразнішими, з’являється міміка 
перших переживань: радості, горя, здивування. Радість дити-
ни на рівні інстинкту виражається жестами, мімікою обличчя, 
стрибками, в яких простежується певна ритмічність. Почуття 
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радості більші, ніж інші почуття, притаманні людському єству. 
Вченими доведено, що радість найбільше впливає на фізіологіч-
ні процеси в людському організмі, що позначається на посилен-
ні обміну речовин, покращенні дихання, кровообігу і, навпаки, 
якщо в людському організмі нормально відбуваються фізіоло-
гічні процеси — це приносить людині задоволення і почуття 
радості.

Ритм — найвище вираження порядку людського духу, що 
проникає в нього за допомогою рухів тіла і лише тільки за допо-
могою танцю можна пізнати ритм [4].

Ритм — це основа руху Всесвіту, його можна назвати інстинк-
том всього живого, а потреба ритмувати закладена у фізиці, як 
тварин, так і людей. Бажання ритмувати зароджується у люди-
ни зі звичайної зручності й походить від бажання економно ви-
трачати енергію, бо спостерігаючи за собою, ми помічаємо, що 
рухи набагато менше втомлюють нас, якщо вони є ритмічними. 
В процесі еволюції людське тіло навчилось за допомогою за-
гальних ритмів виражати свій настрій — це був танець первіс-
ної людини.

Окрім задоволення звичайної потреби руху (гімнастичної), 
яка необхідна нашому тілу, в пластиці танцю закладені зобра-
жання, або наслідування того, що первісна людина бачила до-
вкола себе, а, отже, з часом це набуло мімічного початку. Бажан-
ня наслідувати тому чи іншому явищу природи, або світу тварин 
спочатку було з боку людини безсвідомим та рефлекторним, але 
з розвитком людського інтелекту наслідування стає вже свідо-
мим та продуманим, одночасно ці процеси говорили про велику 
спостережливість та винахідливість людини в її вигадуванні мі-
містичних прийомів. На початку свого еволюційного розвитку 
танець зовсім не був спрямований на задоволення естетичних 
потреб, скоріше він був в первісні часи засобом накопичення ін-
формації для того, щоб передати її іншим. Танець супроводжу-
вав людину протягом її історичної еволюції та набував різних 
змістів від сакральних, ритуальних, виробничих, войовничих та 
масових дійств до моменту формування його, як високого мис-
тецтва [4].
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Історія формування та вдосконалення мистецтва танцю в 
різних культурах залишила нам багато прикладів виховання 
дитини, як повноцінного майбутнього громадянина в своєму 
суспільстві засобами мистецтва, одним з яких був танець.

Так, в Стародавньому Світі у славнозвісних цивілізаціях, які 
велику увагу приділяли розвитку фізичної культури таких як: 
Месопотамія, Єгипет, Персія, Індія, Китай, у Європі в Стародав-
ній Греції та Римі, де в педагогічних системах виховання дітей та 
юнацтва танець був обов’язковою програмною дисципліною. 

Перші відомі сліди фізичної культури серед країн стародав-
нього Сходу були виявлені в Месопотамії, яку, по праву, вважають 
колискою людської культури і цивілізації. На жаль, зберегли-
ся лише розрізнені відомості про фізичну культуру державних 
утворень на території Месопотамії, починаючи з IV тисячоліт-
тя до н.е. Вони надають історіографії інформацію про те, що в 
період становлення держав, фізичною культурою займалися не 
тільки привілейовані групи людей, а й вільне населення. Занят-
тя фізичними вправами носили демонстративний змагальний 
характер і танцювальну ритуальність, при виконанні яких були 
потрібні дуже високі фізичні дані учасників, так як використову-
валися численні акробатичні елементи [10].

З поширенням рабовласництва в фізичній культурі відбу-
валися важливі зміни. Магічний ритуал починає відходити на 
другий план, все більшого значення став набувати естетичний 
аспект видовищності танцю. 

У Стародавньому Єгипті фараони Середнього царства (2040–
1730 рр. до н.е.), щоб підвищити рівень розвитку фізичних яко- 
стей у службовців, стали створювати училища для підготовки і 
відбору храмових танцівниць й акробатів [8] .

Свого часу Перська імперія була досить великою і правила ба-
гатьма націями на просторах Стародавнього Світу від Єгипту до 
Індії. У Стародавній історії вона вважається першою релігійно-
терпимою імперією, бо складалася з безлічі різних мов, рас, ре-
лігій і культур. Імперія охоче вбирала в себе звичаї та культуру 
інших народів. Інтерес представляє фізичне виховання персів, 
які навчали своїх дітей з 7 до 16 років у «виховних будинках», що 
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діяли при дворах сатрапів. У виховання входило навчання вер-
хової їзди, кидання спису, стрільбі з лука і навчання правдивості 
(високих моральних якостей). Пізніше з цих закладів утворили-
ся відомі в стародавній Персії спортивні установи — «будинки 
розвитку сили», які довгий час залишалися центрами фізичної 
культури Персії. При фізичній підготовці перських юнаків ши-
роко застосовувалися обов’язкові мисливські випробування на 
сміливість, змагання з кінного поло, гра «шатрани шахматнах» 
(для удосконалення та розвитку стратегічного мислення) [10].

Вперше древній перський танець був описаний грецьким іс-
ториком Геродотом у 478 році до н.е. Коріння перського танцю 
простежуються в стародавньому танцювальному фольклорі. Іс-
торик розповідає в своїй відомій праці «Історія» про широкі куль-
турні взаємини Персії особливо з Єгиптом та Грецією. Грецьких 
артистів привозили на виступи у двір шаха, а перські артисти 
виступали в Греції. Правлячі династії Ахаменідів та Селевкідів 
завжди підтримували і заохочували розвиток мистецтв. Танець 
був дуже важливим елементом релігійного шанування першої 
перської правлячої династії Ахаменідів. Сповідування релігії 
мітраїзму, у якій головним божеством був Бог сонця і світла  
Мітра, вимагало поклоніння та шанування за допомогою танцю. 
З нагоди щорічних свят на честь бога Мітри Великий цар мав 
право напитися (не тому, що у нього не було цього права при 
інших обставинах, в даному випадку мова йшла про ритуальне 
сп’яніння), і в цей день він на самоті повинен був танцювати ра-
дісний танок — «персику», що був дуже поширений в Персії. Цей 
танець був чимось на зразок козацького гопака: танцюрист сі-
дав навпочіпки і підстрибував під звуки флейти, б’ючи одночас-
но ногами у два щити, розташовані один навпроти іншого [3].

Танці виконувалися під час релігійних церемоній, ритуалів та 
звісно в якості розваги. Мистецтво танцю було добре розвинене 
і знаходилося під заступництвом правлячих династій. Існували 
танці Вогню, Мечів і навіть Коней.

Так відомо, що за часів Китайської імперії Тан була створе-
на Імператорська Академія, де навчались діти імперської еліти 
«сини імперії». Це було молоде покоління з сімей мандаринів 



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 418

першого ступеня, суддів, чиновників. Дітей навчали обов’язково 
музиці й танцям. Навчання танцю в розумінні китайців було не-
обхідним як один із засобів виховання, для того щоб вплинути 
змалечку на характер дитини, що дало б змогу надати їй рис до-
броти, ніжності та ввічливості, що було вкрай необхідним у житті 
китайського суспільства. Юнацтво навчали танцям з тринадця-
ти років до двадцяти, такі танці називалися «малими танцями», 
з них найгарнішими були: «фу-у» — танок з прапором в руках, з 
вишитими на ньому квітами різних кольорів, «іу-у», або танок 
«білого пір’я», довге пір’я танцюристи тримали в руках [4, 9]. 

Танець входив в систему обов’язкових дисциплін. Учнів в 
Академії навчали поклонам і присіданням, міміці і стилізова-
ним рухам, в яких повинні були відбиватися почуття відданості 
імператору. Виповнювалося вісім танців, рухи яких нагадували 
цілеспрямований біг хмар і водних потоків. Вони служили для 
прославлення земних і небесних духів, так як виконувалися в 
моменти приношення жертв і поминання покійних.

Крім цих танців у китайців були так звані «малі танці»:
• танець прапора — на честь духів землі і жнив;
• танець білого пір’я — на славу духів чотирьох сторін сві-

ту. Виконується з пучком білого пір’я на паличці, яку виконавці 
тримали в руках;

• гоанга (на кшталт пташки Фенікс) — присвячувався птиці, 
здатній зрошувати землю;

• танець бичачого хвоста — у цьому танці брала участь необ-
межена кількість виконавців і у руках кожного був джгут. Танець 
мав ігровий характер;

• танець зброї — на честь духів війни. Виконавці тримали в 
одній руці щит, в іншій — сокиру;

• танець людини. Під час танцю зброї учасники розмахували 
сокирами і щитами, а основний виконавець стояв нерухомо, че-
каючи часу для виконання своєї черги — соло [6].

Танці мали свою схему. Зазвичай вони розпочиналися з трьох 
кроків танцюристів: спочатку виконавці рухались до глядачів, 
а потім так само з відходом назад, потім йшло згинання і розги-
нання корпусу, а міміка надавала танцю емоційне забарвлення.
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Прикладом високого розвитку фізичної культури Старо-
давнього Китаю була книга «Кун-фу», написана орієнтовно в 
2698 р. до н.е., яка систематизувала розповсюджені серед на-
роду вправи лікувальної гімнастики, болезаспокійливого маса-
жу, ритуальних і бойових танців. На підставі останніх склалася 
складна система вправ пантоміми для підготовки китайських 
воїнів [11].

У Стародавній Греції вважалося, що танець має божественне 
походження, а грецький філософ Лукініан говорив, що міфоло-
гічною прародичкою танцю була Рея — «велика матір богів», 
мати Зевса, завдяки її танцям він хлопчиком залишився живим, 
коли його батько Хронос поїдав своїх дітей.

Про красиву людину у Стародавній Греції говорили не мен-
ше, ніж про відомих воїнів чи державних діячів. 

«Здоров’я — найвище благо для смертних, друге — мати кра- 
сиву будову тіла», — зазначено в одному з давньогрецьких 
гімнів. Філософи й лікарі з глибокої давнини вважали, що без 
гімнастичних вправ здоровим і гарним бути неможливо. Дав-
ньогрецький філософ Платон назвав рух «цілющою частиною 
медицини», а давньоримський письменник, історик Плутарх —  
«коморою життя». До сьогодні ми захоплюємося такими робота-
ми стародавніх скульпторів, як Аполлон Бельведерський, Вене-
ра Мілоська, Геракл, Дискобол. З давніх часів художники втілю-
ють у мармурі та на полотні ідеальні форми гарних, гармонійно 
розвинених людських тіл. 

У розумінні елліна танець несе в собі гармонію краси люд-
ського тіла і емоції. Танець для греків залишався в деякій мірі 
гімнастикою, але скоріше ритмічною гімнастикою, основною 
ціллю якої було удосконалення краси здорового і сильного тіла. 
Вимоги до грецького танцю були наступними: насамперед, пла- 
стична краса поз і рухів, по-друге, — зрозуміла для всіх бажань 
демонстрація настроїв, думок і почуттів, з цього приводу Платон 
говорив: «танець — це мистецтво все висловлювати за допомо-
гою жестів» [4, 24]. Мистецтво танцю в Стародавній Греції — це 
мистецтво наслідування, тому воно пов’язане з мімікою. Танцю 
була присвячена ціла наука — Оркестріка, що була частиною  



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 420

філософських наук, яким навчали юнацтво в гімназіях, де також 
була в програмі гімнастика, поезія і філософія. На жаль, до нас не 
дійшли правила цієї науки, пізніше Плутарх говорив про те , що 
вона мала три частини: теорія рухів; вивчення поз; пантоміма, 
тобто вираз обличчя (міміка), та рук (хейрономія) [4, 24].

Рух ніг служить для пересування тіла у просторі, а поза поєд-
нує всі рухи у пластичну форму, в свою чергу пантоміма виражає 
загальний зміст танцю. В своєму творі про ідеальну державу 
Платон виводить два закони, що, на його погляд, знаходяться в 
основі танцю: закон порядку руху людського тіла, або «каден-
ца» і звукова гармонія, що їх ритмує. В цій роботі філософ на-
дає характеристику трьом видам танців: культовим, пірричним, 
світським. Танцями захоплювалися всі верстви населення Ста-
родавньої Греції, найвідоміші люди, такі трагіки, як Есхіл і Со-
фокл особисто публічно танцювали в постановках своїх траге-
дій, а славнозвісний філософ Сократ навіть в прихильному віці 
брав уроки танців у спеціаліста [4]. 

Відомий спартанський законодавець Лікург, який змінив за-
конодавчий устрій Спарти та жив, як вважають історики, при-
близно в ХІ — або VIII ст. до н.е., вбачав у танцях прекрасний 
педагогічний засіб для досягнення своїх спартанських ідеалів 
і навіть випустив відомий закон, відповідно до якого спартан-
ське юнацтво повинно було обов’язково навчатись танцям ра-
зом з гімнастикою. 

Старогрецький письменник і географ Павсаній, а також пись-
менник і філософ Плутарх розповідають про танок богині Діани 
або (Каріатіди), що влаштовувався за законами Лікурга, коли ді-
вчата і хлопці без одягу танцювали разом в хороводі навкруги ві-
втаря під спів гімнів. Відомий також танець «Цнотливості» [4, 37].

У Греції існувало багато різновидів танцю, так, наприклад, 
під час релігійних свят танці присвячувались богам, як данина 
поваги та поклоніння. Культ богині любові Афродіти був най-
улюбленішим у греків. Свято супроводжувалось співом, витон-
ченим хороводом, який виконували юні дівчата з аристократич-
них сімей з гірляндами квітів, які в кінці танцю покладали на 
статую богині, а хоровод називали «хороводом Афродіти».
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Навесні виконувався ритуальний танець — пантоміма «Пори 
року», яка відбувалась в лісі серед дерев, що розпускалися. Спо-
чатку юні дівчата і хлопці зображали скромність, сором та безпеч-
ність, а потім те, що відповідає весінньому юнацькому віку, після 
цього вони зображали перші почуття зрілого віку. В цьому танці 
відображались і підкреслювались почуття людини і природи [4].

Стародавні римляни з великим несхваленням дивилися на 
танці заради розваги, але вже в II столітті до н. е. після Другої Пу-
нічної війни і дівчаток, і хлопчиків вчили танцювати. Приблизно 
в 130 році до н. е. Сципіон Еміліан з обуренням повідомляв, що 
його водили в ці «академії», де, він клянеться, було понад п’ятсот 
дітей обох статей, танцюючих з цимбалами і з такими зухвали-
ми позами, які збезчестили б і самого останнього раба [5].

Уже в римському суспільстві не соромилися для дам танцю-
вати за умови, що вони не сприймають це всерйоз і танцюють 
настільки добре, що їх можна було б сприйняти як професіона-
лів. Римські танці, мабуть, були скоріше схожі на сольний виступ 
балерини або на танець двох-трьох дівчат під власний аком-
панемент на тамбурин, ніж на наші переповнені танцювальні 
зали, де жінки танцюють з чоловіками в якості партнерів. Але, 
мабуть, наполегливо підтримувалося більш суворе ставлення, 
у всякому разі в тому, що стосувалося чоловіків. Для того щоб 
охарактеризувати щось дійсно смішне, римляни говорили, що 
це «все одно, що танцювати в тозі». 

Цицерон, будучи консулом в 63 році до н. е., захищаючи обра-
ного консула, Ліцинієм Мурену, проти викриття того у хабарни-
цтві, зіткнувся з обвинуваченням свого клієнта в тому, що його 
до того ж бачили танцюючим. За словами Цицерона, це було 
дуже серйозне звинувачення, висунуте проти консула римсько-
го народу, тому що, якщо це правда, то це також мало на ува-
зі і безліч інших вад, оскільки навряд чи хтось при здоровому 
глузді стане танцювати, якщо тільки він не збожеволів, і не важ-
ливо, робить він це на самоті або в якомусь поважному зібран- 
ні [5].

У розгнуздані часи ранньої імперії стародавні заборони, ма-
буть, вийшли з моди. Овідій виступав на захист танців, особли-
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во для дівчат, граціозність рухів яких посилювала їх чарівність. 
До його часу чоловіки і жінки вже танцювали разом: «Пальцями 
стану доторкнися, ногу ногою зачепи», — такою була його по-
рада юному закоханому; але, схоже, римляни ніколи не захоп- 
лювалися танцями так, як ми сьогодні. Старомодні римляни 
продовжували несхвально ставитися до танців, особливо коли 
напівбожевільні імператори, такі як Калігула або Нерон, спраг- 
лі поклоніння натовпу, самі пускалися в танок, щоб розважити 
глядачів [5].

У Стародавній Індії танець вважається вираженням душі, 
свого внутрішнього стану в найвищій формі. Завдяки особли-
вому ставленню індуїзму до всякого мистецтва, як до втілення 
божественної внутрішньої краси в людині, мистецтво в рівній 
мірі прирівнювалося до релігії. Тому не дивно, що народ Ста-
родавнього Індостану ще задовго до того, як навчився писати, 
читати і створювати скульптури з каменю, висловлював свою 
віру в богів і свою покору їм за допомогою рухів тіла. Танець для 
індусів в стародавньому світі був невід’ємною частиною релігій-
них обрядів і ритуалів. 

Спочатку ці хореографічні композиції були досить примітив-
ні, але незабаром знайшли практичну досконалість. Взагалі вва-
жається, що класичний індійський танець — це своєрідна форма 
йоги, в якій гармонійно поєднуються духовна енергія і фізична 
витривалість. Те, що танець в Стародавній Індії був невід’ємною 
частиною життя і побуту в народі, знаходить своє підтверджен-
ня в численних писаннях, оповіданнях мудреців і в різноманіт-
них статуетках, що зображують танцюристів, застиглих у вигад-
ливих позах [7].

Варто зазначити, що індійські танці представляють собою 
не просто красивий набір різних рухів, а повноцінну розповідь 
тієї чи іншої історії. Ця особливість збереглася і до наших днів. 
Сучасні танцівниці використовують строго певні кроки, помахи, 
рухи рук, кисті і навіть погляд, які відображають певні почуття, 
дії або навіть цілі події. Ще в Стародавній Індії молоді і краси-
ві спеціально відібрані дівчата, що не досягли статевої зрілості, 
ставали дружинами богів, які служили в храмі (баядери). Вони 
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виконували танці оголеними, що було демонстрацією своїх по-
чуттів до божества [7].

Ще однією яскравою особливістю танцювальної культури 
древніх індусів є трактування текстів під акомпанемент хорео-
графічних па. Кожен танцюрист виконував розповіді і танець в 
силу своєї майстерності і особливого світогляду. Ця дія цілком 
була просякнута тим чи іншим смисловим навантаженням і 
просвітою оточуючих.

З часом танці в Індії почали втрачати свою релігійну сутність 
і вже в середині століття виконувались при дворі махарадж для 
розваг повелителя і гостей, танцюристи вже оспівували не Бо-
гів, а місцевих правителів.

Перші кроки соціалізації сучасної дитини відбуваються різни-
ми шляхами і саме у той активний спосіб, де вона може виявити 
свої здібності й таланти до самореалізації. Це можуть бути такі 
види мистецтва як музика, малювання, театральне та хореогра-
фічне мистецтво, а також спорт. Як правило, з точки зору дитячої 
психології, хореографічне мистецтво завжди було і залишається 
для дитини найпривабливішим, бо це для неї світ чарівності, кра-
си, руху, звуків, світлових фарб, яскравих костюмів та казкових 
персонажів. З точки зору здоров’я, заняття хореографією для ді-
тей є дуже корисними — вони сприяють їх фізичному розвитку, 
формують правильну поставу, окрім того, збагачують розумово, 
духовно та естетично, виробляють, набувають перші акторські 
навички, прищеплюють основи етики та естетики, любов до 
праці, що є вкрай необхідним для її соціалізації, як майбутнього 
повноцінного громадянина.

У віковому розвитку людини дуже важлива роль належить 
освіті. Це стосується не тільки нормального фізичного розвитку 
організму, його вдосконалення, зміцнення здоров’я, але й фор-
мування творчих та особливо духовних якостей особистості. Хо-
реографія охоплює всі сторони духовного життя особистості, що 
дозволяє сформувати навички оцінювати прекрасне та потребу 
прагнути до нього [10, 71].

Метою позашкільної освіти відповідно до суспільного замов-
лення й освітньої політики держави є:
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• створення психолого-педагогічних умов для повноцінного 
творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості; 

• підвищення її мотивації до пізнання й творчості; 
• задоволення освітніх потреб творчої особистості на основі 

її залучення до свідомої та систематичної творчої діяльності. 
Позашкільні навчальні заклади мистецького спрямування, 

особливо хореографічні, є справжніми творчими лабораторія-
ми, які створюють оптимальні педагогічні та дидактичні умови 
для творчо обдарованих і талановитих дітей.

Для освітнього процесу в позашкільних навчальних закла-
дах мистецького спрямування визначальними є такі принципи 
навчання й виховання, що максимально сприяють залученню 
гуртківців до творчої роботи: 

• науковість (зв’язок і взаємодія навчального процесу з на-
укою): подання навчального матеріалу педагогом здійснюється 
відповідно до програми на основі науково-методичного підходу;

• активність: активна роль особистості в ході засвоєння 
знань, формування вмінь і навичок, їх повноцінна й ефективна 
реалізація на практиці, включення дитини в безперервний про-
цес самотворення;

• індивідуальний підхід: оптимальні умови для ефективного 
навчання та практичної творчої діяльності кожної дитини в ході 
організації фронтальних і групових форм роботи з урахуванням 
вікових особливостей;

• синтез інтелектуальної та практичної діяльності: здобуті 
вихованцями теоретичні й практичні знання з мистецтва хоре-
ографії трансформуються у внутрішні стимули, підґрунтя для 
нових можливостей пізнання, свідомої творчої діяльності, що 
вимагає значних інтелектуальних зусиль і відкриває широкі 
перспективи для саморозвитку та самовдосконалення;

• єдність свідомості та поведінки: формування свідомості ди-
тини в процесі її навчально-практичної та концертної діяльно- 
сті, основою якої є оволодіння досвідом поведінки в соціумі та 
свідоме утвердження себе як непересічної творчої особистості, 
яка є носієм культури та засад мистецтва танцю;

• суб’єкт-суб’єктна взаємодія: рівноправне партнерство, 
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співробітництво та співтворчість між педагогом і вихованцем у 
процесі навчальної діяльності;

• оптимальний вибір змісту, форм, методів і засобів навчан-
ня відповідно до освітніх запитів, інтересів і можливостей ви-
хованців тощо [10, 66-67].

Моніторинг ефективності навчального процесу хореогра-
фічних гуртків, творчих об’єднань, що систематично залучають 
своїх вихованців до творчої й експериментальної діяльності до-
зволяє відстежити якісні зміни, що сприяють розвитку творчої 
активності вихованців: 

• висока результативність пізнавальної та творчої діяльнос-
ті: високий рівень знань, умінь і навичок вихованця; сформована 
творча компетентність, індивідуальність; прагнення до поглиб- 
леного вивчення дисциплін, суміжних із профілем творчого 
об’єднання — хореографія;

• прагнення до творчого оволодіння новими знаннями та 
вміннями: цілеспрямованість і системність у пізнавальній і 
творчій діяльності; вияв готовності до співпраці та співтворчос-
ті з педагогом і дитячим колективом; професійна орієнтація та 
допрофесійна підготовка особистості тощо;

• високий рівень самоосвітньої діяльності: постійний само-
аналіз і самооцінка власної діяльності; подальше прагнення до 
творчого самовдосконалення; системне планування самоосві-
ти; урахування в змісті самоосвіти власного рівня теоретичної і 
практичної підготовленості; комплексний підхід до самоосвіти 
тощо [10].

У процесі систематичного залучення вихованців хореогра-
фічних гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних за-
кладів до творчої діяльності: 

• домінує позитивна мотивація творчої діяльності, усвідом-
лення значення творчих потреб, мотивів, цілей як провідних у 
розвитку та життєдіяльності;

• відбувається розвиток творчих рис характеру (цілеспрямо-
ваності, ініціативності, допитливості, самостійності, вимогли-
вості, наполегливості, винахідливості, оригінальності, організо-
ваності, працелюбності);
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• відбувається розвиток творчих якостей інтелекту — логіч-
ного, діалектичного та цілісного сприйняття дійсності, творчої 
уяви, фантазії, інтуїції, уваги, пам’яті;

• формується творча самосвідомість, що виявляється в само-
пізнанні, самооцінці, самоорганізації, прагненні до самореаліза-
ції та самовдосконалення;

• триває постійне зростання потенціалу творчої діяльнос-
ті — бажання систематично здобувати нові знання, набувати 
вміння, навички, творчо їх використовувати;

• продовжується формування психічних якостей творчої 
особистості, її темпераменту, властивостей нервової системи 
(чутливості, пластичності, працездатності) і відповідно до них 
доцільного індивідуального стилю діяльності й поведінки, у 
процесі чого використовуються найкращі та коригуються слаб-
кі (із точки зору вимог творчої діяльності) якості нервової сис-
теми конкретного вихованця [10, 70–71].

Навчання мистецтву танцю є серйозним тривалим процесом, 
який вимагає від дитини дисциплінованості, працьовитості, а 
головне — терпіння. Все це важливі риси для формування твор-
чої особистості не тільки в класі, але й в житті. 

Учений М. Iваницький (1895–1969) разом зі стрункістю та 
бездоганністю ліній визначав і такі важливі якості, як легкість і 
координація рухів, м’язовий тонус, гармонійність розвитку. Він 
вважав, що це свого роду талант, із зачатками якого людина на-
роджується і який, як усякий талант, для дозрівання й повно-
го розквіту потребує розвитку та вдосконалення. Усі ці якості, 
навіть якщо вони не даровані природою «в готовому вигляді», 
можна напрацювати за допомогою спеціалізованих вправ. Вони, 
подібно різцю скульптора, «шліфують» фігуру, удосконалюють 
граціозність рухів [9, 57].

Допомогу в цьому складному процесі надає педагог-хорео- 
граф, який прищеплює юним учням любов до танцю й музики 
та поступово вводить їх у цей світ мистецтва. Щороку хореогра-
фічні студії України приймають безліч дівчат та хлопчиків, вони 
навчаються різним видам хореографії від народної, класичної, 
бальної до сучасної. Завдання перед педагогом-хореографом 
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постає непросте, перш за все — прищепити їм любов до танцю, 
навчити танцювальних азів юних учнів, а по-друге, — показати 
результат досягнень на відкритому занятті, концерті, фестива-
лі, який батьки та громадськість можуть побачити, а це дуже 
складний організаційно та кропіткий педагогічний процеси.

Хореографічна педагогіка застосовує, враховуючи певні ві-
кові особливості розвитку дитини, особливу (оригінальну) ме-
тодику викладання. Такими особливостями прийнято назива-
ти анатомо-фізіологічні та психологічні особливості характеру 
того чи іншого вікового періоду.

Індивідуальність дитини, а саме властивості розвитку її ро-
зумової діяльності, характеру, інтересів залежить від її віку. Ди-
тяча вікова градація має наступний віковий розподіл... від 3-х до 
6-ти років — це дошкільний вік, від 6-ти до 12-ти років — це 
молодший шкільний вік, від 12-ти до 15-ти років — це середній 
шкільний вік (підлітковий), від 15-ти до 17 ти років — старший 
шкільний вік (юнацький). 

Так були виокремлені та систематизовані якості (здібності, 
навички, уміння), необхідні для успішного оволодіння мистец- 
твом танцю та формування спеціальних якостей танцівника: 

а) загальна естетика статури (антропометричні дані): 
• пропорціональність статури; 
• струнка форма ніг; 
• гнучка, гарна лінія витягнутої стопи — підйом ноги; 
• витончена, пластична форма рук; 
б) функціональні особливості біомеханіки рухів: 
• виворітність (здатність танцівника до вільного розгортан-

ня ніг назовні від стегна до кінчика пальців); 
• крок (можливість підйому ноги догори вперед, назад і 

вбік); 
• підйом (зовнішня вираженість подовжнього зведення сто-

пи та можливість добре витягнути стопу разом із пальцями); 
• гнучкість корпуса (властивість опорно-рухового апарату); 
• стрибок (здатність людини долати земне тяжіння за до-

помогою власних м’язових зусиль, легкий і високий стрибок — 
одне з найважливіших умінь танцівника); 
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в) психомоторна креативність: 
• координація (здатність, що полягає в умінні гармонійно 

погоджувати складні рухи); 
• музикальність і відчуття ритму (здатність сприймати му-

зику, погоджувати рухи частин тіла в часі та просторі з музич-
ним ритмом); 

• апломб (стійкість, здатність фіксувати й утримувати при-
йняту позу, зберігаючи в рівновазі всі частини тіла).

Усі ці якості є визначальними для виявлення схильності ди-
тини до навчання хореографічному мистецтву.

Кожна дитина має здібності до певної діяльності. Мистецтво 
танцю висуває вимоги (психологічні, фізичні та фізіологічні), 
від яких залежить становлення танцівника, його подальша про-
фесіоналізація [10, 82].

Отже, зробимо огляд необхідних якостей дитини, що вплива-
ють на її формування, як майбутнього хореографа. 

Психологічні особливості.
1. Темперамент — тип вищої нервової діяльності:
• сангвінік — рухливий, сильний, урівноважений;
• холерик — рухливий, сильний, неврівноважений;
• флегматик — інертний, сильний, урівноважений;
• меланхолік — слабкий.
Сангвініки та холерики мають, безсумнівно, достатні можли-

вості для занять хореографією; флегматик — за умови індиві- 
дуального підходу. 

2. Координація: 
• нервова (характерне відчуття ритму, рівноваги, статики, 

постави): закріплює в пам’яті рухи, залежить від роботи зорово-
го та вестибулярного апаратів;

• м’язова: групова взаємодія м’язів забезпечує стійкість тіла 
(хода);

• рухова: ланки тіла узгоджуються в просторі та часі (одно-
часно, послідовно) [10, 83].

3. Музикальність:
а) критерії визначення музикального слуху:
• основи метроритму — ритмічний початок не чує близько 
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10% людей у світі: завдання дитини полягає в тому, щоб відтво-
рити заданий акомпаніатором ритм;

• напрямок руху мелодії: акомпаніатор програє на фортепіа-
но 2–3 послідовні звуки — дитина має повторити їх голосом;

• регістр звучання: акомпаніатор на фортепіано відтворює 
високий, середній, низький звук — дитина має повторити їх го-
лосом;

• інтонування: дитина проспівує твір на власний вибір. Вну-
трішній музичний слух може не координуватися з інтонаційним 
виконанням через відсутність такої навички;

• відтворення: завдання дитини — проспівати запропонова-
ну мелодію (фрагмент мелодії);

б) визначення музикального слуху хореографічного спряму-
вання:

• музикальність — відповідність характеру музики рухам, 
уміння передавати настрій, образи, відчуття засобами міміки, 
пластики тіла;

• музично-ритмічна координація — уміння узгоджувати рухи 
частин тіла в часі та просторі із заданим ритмом, музикою;

• танцювальна пластичність [10, 83].
4. Анатомо-фізіологічні особливості.
Форма, пропорції тіла:
а) доліхоморфна — відносно вузький, короткий тулуб; вузькі 

плечі, таз; довгі ноги та руки;
б) брахіморфна — відносно довгий і широкий тулуб; короткі 

ноги та руки;
в) мезоморфна — середня форма будови тіла.
Для занять хореографією доліхоморфна та мезоморфна фор-

ми тіла є найбільш оптимальними, але варто враховувати про-
цес росту дітей і зміну пропорцій їхнього тіла [10, 84].

Співвідношення росту, ваги та об’єму грудної клітки (ці пара-
метри відіграють значну роль при виконанні складних рухів).

Співвідношення росту, ваги тіла у віці 7–10 років має значен-
ня для занять хореографією.

Вікові періоди прискореного росту: з 3 до 7, з 11–12 до 15 
років.
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Віковий період уповільнення росту: із 7 до 10–11 років. 
5. Постава. 
Це правильне положення тіла людини в спокої та русі. При 

поставі стоячи голова й тулуб знаходяться у вільному, без за-
йвої напруги прямому положенні, плечі відведені назад і трохи 
опущені, живіт злегка підтягнутий, ноги випрямлені. Основним 
кістковим стрижнем, на якому тримається голова й тулуб, є хре-
бет, оточений м’язами та зв’язками, які створюють так званий 
м’язовий корсет. Небажані відхилення в поставі відбуваються 
тому, що м’язовий корсет у дітей, які недостатньо фізично роз-
винені, дуже слабкий. Тому найбільш поширеною причиною 
порушення постави є поганий фізичний розвиток дитини, слаб-
кість м’язів, особливо спини та живота. Можливий і такий стан, 
коли одні групи м’язів розвинені більше, а інші — менше. Нерів-
номірний розвиток м’язових груп також може бути причиною 
порушення постави дітей. Постава не буває вродженою — вона 
формується в процесі зростання та розвитку дитини. Кожна лю-
дина набуває індивідуальної постави, яка формується протягом 
усього життя під впливом ряду чинників (іл. 1).

Постава залежить від ступеня вираження вигинів хребта й 
фізичної підготовки. Так при нормальній поставі вигини хребта 
виражені помірно [10, 84].

6. Хребет.
Фізіологічні вигини хреб-

та виконують амортизаційну 
функцію.

1. Людина народжується з 
вигинами хребта в грудному та 
крижовому відділах:

• грудний кіфоз (назад);
• крижовий кіфоз хребетно-

го стовпа (назад).
2. Коли дитина починає три-

мати голову, формується вигин 
хребта: шийний лордоз (упе-
ред).Іл. 1. Вправи біля палиці
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3. Коли дитина починає вставати та сідати, формується ви-
гин хребта: поперековий лордоз (уперед).

Вигини перешкоджають викривленню хребетного стовпа 
в будь-якій площині, визначають правильне положення таких 
життєво важливих органів, як трахея, бронхи, легені, серце, аор-
та, спинний мозок. Усі фізіологічні вигини хребта повністю фор-
муються на той час, коли дитина починає ходити. Проте вони 
залишаються незафіксованими до 7–12 років і зберігаються 
лише за рахунок активної роботи м’язів. Тому особливо важли-
во сформувати м’язовий корсет ще в дошкільному віці.

Постава має три площини перетину, що проходять через за-
гальний центр тяжіння:

• поперечна (горизонтальна — верх і низ тіла);
• подовжня (сагітальна — симетрія частин тіла: ліва і пра-

ва);
• передня — задня (фронтальна — передня і задня частини 

тіла).
Вісь тіла при правильній поставі проходить через загальний 

центр тяжіння, проектуючись на середину опори, чим забезпе-
чується стійкість тіла. 

Хребет стійкий при хороших показниках зору, вестибулярно-
го апарату, координації, фізичного розвитку, нервової системи 
[10, 85].

Гнучкість тіла — величина прогинання: 
• назад: стан м’язів, рухливість суглобів, особливо тазостег-

Іл. 2, 3. Вправи біля 
палиці
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нового, гнучкість хребта в зоні 
нижніх грудних і верхніх попе-
рекових хребців (іл. 2, 3);

• уперед: гнучкість хребта, 
розтягування міжхребетних 
дисків, литкових, підколінних, 
тазостегнових м’язів і еластич-
ність зв’язок (іл. 4) [10, 85].

7. Ноги.
Виворітність ніг: пасивна (з допомогою), активна (само-

стійно).
Супіноване положення ніг забезпечується: 
• будовою тазостегнового суглоба: 
• розташуванням кульшових западин (уперед, убік);
• глибиною (сплощенням) кульшових западин; 
• колінним і гомілковостопним суглобами (формування до 

12 років);
• еластичністю зв’язково-м’язового апарату.

8. Стопа.
Як анатомічно, так і функ-

ціонально стопа як складний 
апарат є опорою, ресорою та 
регулятором рівноваги при 
русі.

Стопа має:
• подовжні з’єднання: внут- 

рішнє (ресорне — висота 5– 
7 см) і зовнішнє (опорне —  
2 см);

• поперечне з’єднання.
Плоскостопість — сплощен-

ня подовжнього та поперечного з’єднань, що негативно познача-
ється на заняттях хореографією.

У хореографії стопа виконує естетичну функцію. Вигин усієї  
стопи визначає форму підйому: високу, середню, маленьку  
(іл. 5).

Іл. 4. Нахил вперед

Іл. 5. Вправи біля палиці
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Стрибучість — це вміння 
високо стрибнути вгору.

Стрибучість залежить від:
• сили м’язів; 
• рухливості згиначів і роз- 

гиначів суглобів: тазостегно-
вого, колінного, гомілковос-
топного; стопи та пальців;

• еластичності сухожиль, 
особливо ахіллового (іл. 6);

• координації частин тіла, 
м’якості приземлення [10, 86].

Зазначені вікові категорії 
вихованців обумовлюють різноплановий (диференційований) 
методичний підхід до кожної групи окремо.

Так, наприклад, в роботі з дошкільнятами важливо застосо-
вувати наочні принципи — показ рухів, мова педагога повинна 
бути лаконічною та одночасно образною, емоційно-виразною в 
той час, як форма організації уроку має бути ігрова. Щоб утри-
мувати увагу дитини потрібно уникати одноманітності, досить 
часто змінювати темп і ритм ведення заняття, прищеплювати 
юним вихованцям навички дисциплінованості, організованості 
та самостійності, а також уникати надмірних фізичних наванта-
жень. Важливим завданням для педагога в процесі виховання 
юного танцівника, є мотивація дитини до подальшої творчої ді-
яльності. Успішність роботи з дітьми залежить від професійних 
знань та правильного використання співвідношень форм і ме-
тодів навчання, що вимагає вік дитини. 

Індивідуальні особливості занять дітей дошкільного віку ха-
рактеризуються різними показниками, що впливають на процес 
навчання. Для 3-4 років характерні: емоційна вразливість, нестій-
кість настрою, конкретність і образність мислення, захопленість 
ігровими ситуаціями, вже формуються пізнавальні здібності та 
особистісні уподобання дитини. Важливим в цей віковий період 
у сприйнятті дітей є наслідування, особливо при оволодінні но-
вим рухом. Вони легше сприймають образи реальних предметів 

Іл. 6. Вправи біля палиці
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й матеріалізовані дії, ніж слова, у цьому віці дитина краще за-
своює мову почуттів за допомогою поглядів, посмішок, жестів, 
поз, рухів, інтонацій голосу. Природа дитини є імпульсивною та 
безпосередньою. Емоції, які вона відчуває, легко пізнаються за 
виразом обличчям, відстежуються в позі, жесті, поведінці. Для 
викладача поведінка дитини, вираз її почуттів є важливим по-
казником розуміння її внутрішнього світу, це також відстежує її 
психічний стан та можливі перспективи розвитку. Тобто, в цей 
період — метод «показу» — превалює над «словесним» методом, 
враховуючи емоційні особливості віку дитини.

Емоційний фон на занятті має бути позитивним, враховую-
чи і можливі ситуаційні процеси адаптації дитини у колективі. 
Наприклад, діти можуть скаржитись педагогу на однолітків і, 
насамперед — це буде їхнім проявом перших кроків до соціалі-
зації у своєрідній дитячій формі спілкування. Можливо, це буде 
гостре бажання розповісти про себе, про певні свої труднощі та 
негаразди, перш за все, у спілкуванні з оточуючими однолітка-
ми, з іншого боку, вона має бажання віднайти співчуття й допо-
могу. Важливим завданням зі сторони педагога в ці моменти є 
чуйність до дитини, можливість емоційно задовольнити її по-
треби в позитивній оцінці та допомогти організувати взаємо-
дію з однолітками, попередньо пояснивши зразки поведінки. 
Безперечно, в цьому віці є провідною ігрова діяльність, що ак-
тивно впливає на формування всіх психічних процесів дитини 
довільності, уяви, образного мислення, емоційного сприйняття 
та визначає подальший шлях її психічного розвитку.

Завданням перших двох років навчання танцям дітей до-
шкільного віку буде узгодження мови рухів тіла з музичним су-
проводом, навчитись орієнтуватися в просторі і освоїти основні 
танцювальні елементи. У трьохрічному віці з дітьми вивчаються 
прості танці-етюди, які наповнені звичною хореографічною лек-
сикою, а саме: плескати в долоні, робити притупування, поворо-
ти, хороводи з повтореннями для кращого запам’ятовування, де 
діти можуть виконувати рухи по малюнку танцю, повторюючи 
за педагогом. У цьому віці не ставиться перед дитиною завдан-
ня навчити її танцювати. 
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Важливо, в першу чергу, щоб діти навчилися повторювати 
за педагогом, орієнтувалися в просторі, координували почуття 
та рухи, взаємодіяли з іншими дітьми в колективі. Також з ран-
нього віку для танцюриста важливо приділити увагу розвитку 
музичного слуху і почуття ритму. Саме гра допомагає розвинути 
реакцію, швидко запам’ятовувати танцювальні рухи і комбінації. 
Вже з чотирьох до п’яти років дітей можна привчати самостійно 
виконувати нескладні рухи і запам’ятовувати невеличкі танцю-
вальні етюди. Діти в п’ять років вже досить легко можуть при-
стосуватися до поділу на групи в танці (за образами, статевою 
ознакою, завданням). У даному віці слід враховувати, що дітям 
простіше запам’ятовувати і розуміти сюжетний танець з кон-
кретними образами улюблених казкових героїв. Під час роботи 
над постановчою роботою у дітей виявляється їх особистість 
та обдарованість, лідерські якості, що допомагають педагогу-
хореографу координувати свої дії протягом наступних занять. 
Для покращення продуктивності занять, викладач повинен вес-
ти активну роботу з батьками, проводити «діагностику» своєї 
роботи, аналізувати результати уроків та виступів всієї групи і 
кожної дитини окремо.

Навчальний процес гуртків, творчих об’єднань позашкільних 
навчальних закладів мистецького спрямування характеризу-
ється елементами науково-методичної роботи. Вона стиму-
лює педагогів-фахівців до поглибленого вивчення програмного 
матеріалу й урізноманітнення навчальної діяльності вихован-
ців. Це досягається завдяки:

• активізації навчання за допомогою дослідницьких методів 
(методичних розробок) з поступовою передачею обдарованим і 
талановитим вихованцям ініціативи в організації групової або 
самостійної творчої діяльності;

• творчій взаємодії педагога та вихованців, що сприяє вибо-
ру форм і засобів творчої діяльності, винахідливості, манери ви-
конання, стимулює подальше вдосконалення засвоєння знань, 
умінь і навичок;

• індивідуалізації освітнього процесу в контексті особис-
тісно зорієнтованого підходу, що сприяє створенню умов для 



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 436

розвитку специфічних особистісних здібностей вихованців як 
суб’єктів творчого освітнього процесу відповідно до власних 
здібностей.

Психолого-педагогічні умови формування творчої, інтелек-
туальної особистості виконавця-танцівника полягають у: 

• процесі включення особистості в активне, свідоме опануван-
ня навчальним матеріалом; у формуванні в неї на цій основі міц-
них знань, умінь і навичок пізнавальної та творчої діяльності;

• застосуванні дієвого педагогічного засобу підвищення 
якості знань і вмінь, що є сукупністю волі, емоцій та інтелекту 
особистості, спрямованих на пошук мотиваційних засад творчої 
діяльності в мистецтві хореографії;

• співробітництві та співтворчості педагога й вихованців, 
побудованому на визнанні особистості дитини, на взаємоповазі 
її пізнавальної та творчої діяльності, на взаємній зацікавленості 
в спільному успіхові та наслідках творчої діяльності в мистецтві 
танцю.

Вибір форм і методів організації пізнавально-творчої діяль-
ності вихованців творчих об’єднань позашкільних навчальних 
закладів мистецького спрямування досить великий і завжди за-
лишає альтернативу учасникам навчального процесу (як педа-
гогам, так і дітям) з урахуванням специфіки навчального курсу, 
особистих уподобань, інтересів і здібностей. 

Основними формами залучення вихованців до творчої діяль-
ності є:

• участь у роботі секцій оргкомітету гуртка;
• науково-практичні конференції, семінари, майстер-класи, 

відкриті заняття;
• участь у конкурсах і фестивалях, концертна діяльність;
• індивідуальна та групова робота вихованців над пошуком і 

збиранням фольклорного матеріалу, фольклорні експедиції;
• екскурсії до музеїв, на вистави до театрів;
• зустрічі з видатними діячами мистецтва;
• розроблення та підтримка інтернет-сторінки гуртка;
• робота сезонних таборів у канікулярний час;
• самоосвітня творча діяльність (музеї, бібліотеки).
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Залежно від використання згаданих форм і методів органі-
зації творчої діяльності у вихованців хореографічних гуртків, 
творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів поетапно 
відбуваються якісні особистісні зміни, що забезпечують: 

• прискорений розвиток інтелектуальних і творчих здібнос-
тей, формування високого рівня творчої активності; 

• оволодіння навичками особистісного самовизначення (зокре-
ма й професійного), самореалізації та саморозвитку [10, 67–68].

Результативність навчально-виховної роботи в дитячому 
хореографічному колективі залежить від методів викладання 
навчального матеріалу з метою якнайкращого засвоєння його 
учнями. 

Метод (від грец. мetodos — «шлях до чого-небудь») — це упо-
рядкована діяльність педагога й учнів, спрямована на досягнен-
ня заданої мети. Без методів неможливо досягти поставленої 
мети, реалізувати зміст. Метод — серцевина навчального про-
цесу, сполучна ланка між запроектованою метою та кінцевим 
результатом. 

Методика охоплює мету, принципи, зміст і методи навчання, 
перебуває в постійному розвитку, змінах, збагачується новими 
методами та прийомами відповідно до вимог часу. Головне в хо-
реографічному вихованні — це вміння педагога долучити до ро-
боти різні аналізатори, які збуджують думки та почуття дитини. 
Наприклад, при вивченні рухів педагог має підбирати такі ігро-
ві завдання, зміст і образи яких активізуватимуть думку, уяву, 
сприйняття, увагу, фантазію, що, відповідно, викличе естетичні 
переживання, отже, активізує емоційну сферу. Тому матеріал, 
навіть його окремі елементи, варто подавати в ігровій формі, 
бо прагнення до навчання, відповідної роботи в дітей, особливо 
дошкільнят, поєднується з бажанням гратися.

Навчальний процес будується на активній взаємодії педагога 
з дітьми: 

1) детальне пояснення та показ завдання повинні виклика-
ти в дітей яскраві танцювальні враження;

2) педагог зосереджує свою увагу на тому, як діти виконують 
завдання, як проявляють активність і почуття, як мобілізують 
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увагу, особливо, як вихованці перемагають труднощі при засво-
єнні матеріалу;

3) педагог має бути стриманим, тактовним, ненав’язливо 
підводити вихованців до вільного прояву їхньої ініціативи.

Дитячу активність слід виховувати неспішно, обережно, по-
слідовно. Хореографічні завдання дітям повинні бути макси-
мально зрозумілими. Лише свідома діяльність тандему «педа-
гог — учень» забезпечить потрібну активність і правильний 
естетичний розвиток дитини. За допомогою руху під час хорео-
графічного заняття для малюків, що проходить в ігровій формі 
та триває всього 30–40 хвилин, діти вчаться виражати свої емо-
ції, розвивати фантазію й образне мислення та найважливіше 
розвивати — музикальність і почуття ритму. Часом буває так, 
що загально-емоційний настрій дітей не відповідає бажаним 
сподіванням педагогом, діти починають відволікатися і увага 
групи буквально розсіюється на очах, тоді педагог-хореограф 
може переключити увагу дітей на підготовлену ним на такий 
випадок гру-завдання хореографічної спрямованості, що зно-
ву втягне малечу в процес заняття і автоматично примусить 
сконцентрувати увагу на щось нове. Також окрім ігор та вправ 
корисним буде в цьому віці спільна трудова діяльність з педа-
гогом, наприклад, в танцювально-ігровій формі збирати пред-
мети після закінчення заняття. Це буде упереджувати небажану 
поведінку дітей, формувати в них почуття дисципліни і порядку. 
Також підхід педагога до хлопчиків і дівчаток має бути різним. 
Хлопчики більш активніші в цьому віці, ніж дівчата, які є більш 
спокійними та слухняними, тому зауваження педагога повин- 
ні бути обґрунтованими та доброзичливими, не повинно бути 
упередженого ставлення, а похвала і позитивна оцінка роботи 
дітей не повинна розрізнятися в різностатевому колективі. 

У малюків-початківців навчання йде не завжди просто — їм 
не вистачає терпіння займатися довгий час, якщо вони не від-
чувають результату своєї роботи. У ці моменти з боку педагога 
дуже важливою є психологічна підтримка, добре слово, уваж-
ність. Загалом дошкільнята — кінестетики, тобто їм потрібно 
активно діяти, робити спроби відтворювати рухи, а не лише 
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слухати і дивитися, тому заняття хореографією якнайкраще від-
повідають даній вимозі розвитку малюків. 

Важливим компонентом з точки зору психології даного віку 
є увага дитини. Потрібно враховувати, що дошкільнята зали-
шаються старанні лише приблизно протягом 10–12 хвилин, їм 
необхідно найчастіше змінювати діяльність шляхом переклю-
чення уваги. Також базуючись на особливостях дитячої психо-
логії (втома одних, активність інших) в рамках заняття можна 
провести концерт чи конкурс, що буде позитивно сприяти, перш 
за все, запам’ятовуванню пройденого матеріалу та демонстрації 
навиків, дозволить виявити творчість і продемонструвати ви-
конавську майстерність дитини.

Сучасні дані дитячої вікової психології дозволяють ствер-
джувати, що мозок шестилітньої дитини готовий до засвоєння 
доступної йому інформації в процесі систематичного навчання, 
в цьому віці для дитини-дошкільника панівним є процес збу-
дження, руху, але реакції дітей можуть бути дещо ірраціональ-
ними і хаотичними. Діти живуть в світі образів, тому переважає 
конкретно-образне мислення, також вони легко відволікають-
ся, їм важко зосереджуватися на одному і тому ж завданні. Пе-
дагоги повинні уважно стежити за тим, щоб дитина методич-
но та грамотно виконувала вправи на заняттях. Це пов’язано з 
тим, що процес формування дитячого скелету в цьому віці ще 
не закінчений, в ньому залишається багато хрящової тканини, 
що робить можливим подальше зростання, але в той же час обу-
мовлює м’якість та податливість кісток, а під впливом занадто 
великого і нерівномірного навантаження вони можуть легко 
деформуватися. Різноманітність одержуваної інформації на за-
няттях хореографією стає потужним стимулом для нервово-
психічного розвитку дитини, а правильно організована рухова 
діяльність сприяє формуванню її особистості.

Заняття з музично-ритмічного виховання допомагають фі-
зично розвивати дитину, сприяють зміцненню дитячого орга-
нізму, а хореографічні вправи вдосконалюють рухові навички, 
виробляють вміння володіти своїм тілом, зміцнюють м’язи, по-
зитивно впливають на роботу органів дихання та кровообігу. 
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Заняття ритмікою допомагають формувати у дітей гарну поста-
ву, дають можливість досягти свободи і пластики рухів. Також 
подібні заняття позитивно впливають на розумовий розвиток 
дітей, адже кожне завдання потрібно зрозуміти, щоб правиль-
но виконати вправу. Потреба дітей у русі перетворюється в упо-
рядковану і осмислену діяльність, уроки з музично-ритмічного 
виховання несуть в собі організуючий початок й мають дисци-
плінуючий вплив, допомагають зняти у дітей надмірну збуд-
ливість і нервозність. За допомогою музики тобто виконання 
спеціальних вправ під музику, а саме (хода ланцюжком або в 
колоні, в відповідність із заданими напрямками, перестроюван-
ня з утворенням кіл, квадратів, «зірочок», «каруселей», руху до 
певної мети і між предметами) здійснюється розвиток уявлень 
учнів про простір та формується вміння орієнтуватися в ньо-
му. На уроках з музично-ритмічного виховання мають постійно 
чергуватися навантаження і відпочинок, напруга і розслаблен-
ня. До збільшення напруги і навантаження маленькі діти зви-
кають поступово, що позитивно позначається надалі на інших 
заняттях.

На заняттях з музично-ритмічного виховання використо-
вуються наступні методи: нарративний — виконання музики 
супроводжується показом; словесний — бесіда про характер 
музики, розповідь про її образи; практичний — багаторазове 
виконання музично-ритмічних рухів з подальшим їх включен-
ням у гру. Потрібно прагнути навчити дитину діяти за схемою: 
почути, побачити, станцювати. На заняттях необхідно приді-
ляти увагу техніці виконання: пряма спина, ходьба з правиль-
ним положенням стопи, легкість під час бігу, гнучкість корпусу. 
В процесі роботи над рухами під музику формується художній 
смак дітей, розвиваються їхні творчі здібності.

Таким чином, музично-ритмічне виховання є додатковим ре-
зервом рухової активності дітей, джерелом їх здоров’я, радості, 
підвищення працездатності, розрядки розумового і психологіч-
ного напруження. Музично-ритмічне виховання, що є профіль-
ним у дошкільному віці, вводить дітей у великий і дивовижний 
світ хореографічного мистецтва, за допомогою гри знайомить 
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з прекрасним видом мистецтва — хореографією. Музично-рит- 
мічне виховання для дітей 3–4 років — це початкова форма на-
вчання, елементарне пізнання танцювальних форм руху, пер-
ший розділ навчання хореографії. Це багато в чому визначає 
підбір музичних творів. На 4-5 році життя діти відчувають зміну 
контрастних частин музики. Можуть виконати і засвоїти неве-
ликі музичні завдання. Але вони ще погано орієнтуються в про-
сторі, тому педагог вчить рухатися відповідно до яскравого та 
контрастного характеру музики, в різному темпі реагувати на 
початок і закінчення звучання музики, виконувати найпрості-
ші рухи, передавати нескладні імітаційні рухи ігрових образів 
(пташки літають, коні скачуть, зайчики стрибають і т.д.).

На 5-6 році життя у дітей вже є досвід слухання, вони можуть 
впізнавати знайомі мелодії, визначати характер музики і деякі 
засоби музичної виразності (динаміка — голосно, тихо; темп — 
швидкий, повільний). Рухи стають більш ритмічними, чіткими, 
узгодженими з початком і закінченням звучання музики. Діти 
виконують більш різноманітні рухи і танцювальні кроки (біч-
ний галоп, руху парами, притупування однією ногою, вистав-
ляння ноги на п’яту і т.д.) і можуть рухатися відповідно до менш 
контрастної музики. Діти 6-7 років вже довільно володіють на-
вичками виразного і ритмічного руху. Вони можуть передавати 
рухами різноманітний характер музики, нескладний ритмічний 
малюнок, змінювати рух в зв’язку зі зміною частин музичного 
твору. Для дітей важливо оволодіти різноманітними рухами (від 
ритмічного бігу з високим підйомом ноги і підскоків з ноги на 
ногу до кроку польки, напівприсідання і т.д.).

Як правило, музичний супровід не повинен бути занадто 
складним за звучанням, розміром і характером. Це нескладні 
марші з легкою фактурою для гарного засвоєння учнями ритму. 
Для вправ по колу використовуються нескладні польки з яскра-
во вираженим ритмом, наприклад, «Чеська полька». У вправах 
по колу хореографом часто застосовується зміна темпу в музи-
ці, який служить більш точному сприйняттю музики учнями, 
привчає реагувати на збільшення темпу або уповільнення, або 
на раптовий перехід до швидкого або повільного руху. Вихову-
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ючи естетичне сприйняття музики, ритму, потрібно підбирати 
музичний супровід, узгоджений з рухами, з характером танцю, 
яскравим за звучанням.

Роль концертмейстера незамінна. Його роботу слід розгля-
дати як невід’ємну частину процесу навчання мистецтву танцю. 
Підбір здійснюється в спеціальному музичному матеріалі, який, 
на жаль, є рідкістю в музичних бібліотеках. Завдання концерт-
мейстера не тільки знайти відповідні нотні збірки, але і вибра-
ти з них саме те, що стане в нагоді на уроці хореографії. Іноді 
варто звернутися до сучасних дитячих музичних творів, які до-
ведеться підбирати на слух, але в підсумку вони завжди будуть 
приводити дітей в захват і гарний настрій, що сприяє засвоєнню 
матеріалу на уроці.

У хореографів існує таке поняття як «квадрат». Це період, що 
складається з восьми або шістнадцяти тактів, на логічнй завер-
шеності якого будується рух танцю. Не всі вибрані вальси, поль-
ки, марші можуть бути схвалені хореографом. Музичний репер-
туар необхідно постійно поповнювати та оновлювати. Дійсно, 
часте звучання на уроці одного і того ж маршу або вальсу веде до 
механічного, не емоційного виконання вправ учнями. Однак за-
надто часта зміна супроводу розсіює увагу, не сприяє засвоєнню 
і запам’ятовуванню рухів. Даючи певний темп, метр і ритмічний 
малюнок музика виявляє і підкреслює характерні особливості 
руху, допомагає його виконанню і одночасно привчає дітей ро-
зуміти відповідність між характером музики і характером руху.

Музика, рух і слово — ці «три кити» лежать в основі уроку 
з музично-ритмічного виховання. Для розуміння ритму і за- 
пам’ятовування багатьох вправ на заняттях використовується 
віршована форма супроводу.

Партерна гімнастика — вправи на підлозі в різних положен-
нях тіла: сидячи, лежачи на животі та спині, спрямовані на роз-
тяжку всіх м’язів тіла, їх зміцнення, розвиток гнучкості в сугло-
бах. Заняття партерної гімнастикою розігрівають м’язи, роблять 
їх більш еластичними і готують дитину до занять хореографі-
єю. Дуже корисна партерна гімнастика для дітей, але потрібно 
враховувати, що дитячий організм дуже слабкий і недостатньо 
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сформований. Дитині важко тривалий час зосереджувати свою 
увагу на якісь одній вправі.

Виконувані вправи дозволяють забезпечити максимальне 
розвантаження хребта, суглобів і кровоносної системи. Будь-які 
недоліки в корпусі дитини зникнуть, хребет придбає потрібну 
гнучкість. При цьому досягається значне зміцнення всіх груп 
м’язів, поліпшення рухливості суглобів, еластичності зв’язок і 
роботи кровоносної системи. Дитина буде мати гарну поставу, 
еластичність м’язів і суглобів, а також виворотність ніг. Партер-
ний екзерсис благотворно, оздоровче впливає на весь організм, 
знімає втому, підвищує імунітет, поліпшує настрій. Як засоби 
розвитку гнучкості на заняттях використовують вправи на роз-
тягування з граничною амплітудою.

Заняття повинні організовуватися в ігровій формі. Спочатку 
дитині пропонуються найпростіші вправи з зручними для слуху 
дитини назвами «жаба», «берізка», «кішка». Дитина може роби-
ти кожну вправу від одного до трьох разів з перервами в кілька 
секунд. Коли м’язи і суглоби дитини будуть досить укріплені, то 
поступово можна вводити нові більш складні вправи і додавати 
фізичні навантаження. Заняття для дітей зазвичай проводяться 
2-3 рази на тиждень.

На основі партерної гімнастики створені комплекси ліку-
вальної фізкультури (коррегуючої гімнастики), що дозволяють 
ефективно лікувати захворювання опорно-рухового апарату.

Формування системи вмінь і навичок творчої особистості за-
собами хореографії сприяють розвитку високого рівня її твор-
чої активності, оскільки забезпечують постійну спрямованість 
особистості на подальшу пізнавальну та творчу діяльність. 

У ході навчально-тренувальної та постановчої роботи у ви-
хованців хореографічних гуртків, творчих об’єднань позашкіль-
них навчальних закладів формуються такі основні компоненти 
навчальних і виконавських умінь і навичок особистості, що під-
тверджують якісні зміни рівня розвитку їхньої творчої актив-
ності (участь у концертах, фестивалях і конкурсах):

• пізнавально-навчальний — активність в оволодінні знан- 
нями, уміннями, навичками хореографічної діяльності постій-
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но стимулює до самостійної творчої праці, забезпечує розвиток 
професійних здібностей і якостей творчої особистості;

• мотиваційно-вольовий — забезпечує сформованість пози-
тивних вольових рис творчої особистості (цілеспрямованість, 
організованість, самостійність, рішучість) і можливі способи їх-
нього вдосконалення;

• змістовно-операційний — сформоване активно-перетво- 
рювальне ставлення особистості до хореографічно-навчальної 
діяльності (з допомогою викладача), що забезпечує активну 
спрямованість на творчу діяльність;

• емоційний — здатність до сприйняття, творче спілкування, 
налагодження позитивних контактів, зміна установок, визна-
чення характеру творчої поведінки, що є принципово важливим 
для постійного включення у творчу діяльність;

• самооцінний — прагнення до творчого пізнання власної 
особистості, виявлення та розвиток внутрішнього творчого по-
тенціалу в процесі хореографічної діяльності, самооцінка інди-
відуальних якостей.

Отже, основна мета хореографічного мистецтва у виховному 
процесі дітей — це, насамперед, сприяння естетичному вихован-
ню та фізичному розвитку юного покоління. Завдання хореогра-
фічного мистецтва у виховному процесі молодого покоління — 
надати початкову хореографічну підготовку, виявити здібності 
дітей і задовольнити їхню потребу в руховій активності, розви-
нути почуття ритму, хореографічну виразність, координацію 
рухів, на цій основі виховати художній смак, уміння сприймати 
мистецтво повноцінно.

Танець є улюбленим і популярним видом мистецтва, який 
сприяє гармонійному розвитку дітей, тому необхідно сформува-
ти значний педагогічний потенціал для ефективного функціо- 
нування дитячих аматорських об’єднань. 

Дітей дошкільного та шкільного віку необхідно спрямовува-
ти на всебічний розвиток їхніх талантів, розумових, фізичних і 
творчих здібностей.

Працюючи з дітьми, керівник має чітко уявляти не тільки за-
вдання, які стоять перед хореографічним колективом, а й кон-
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кретні шляхи їх реалізації. Керівник повинен володіти не лише 
знаннями хореографії, а й загальноосвітніх і спеціальних пред-
метів — педагогіки та психології. 

Для цього варто застосовувати на різних етапах освітнього 
процесу педагогічну діагностику. Елементи педагогічного діа-
гностування застосовували в усіх педагогічних системах з най-
давніших часів з метою виявлення та обліку рівня успішності, 
вихованості, підготовки, психологічних особливостей тих, хто 
навчається, оцінки їхньої діяльності, професійного й особистіс-
ного розвитку, контролю результатів навчання та виховання.

Основним засобом естетичної виразності хореографії є та-
нець і пантоміма. Провідником і носієм хореографії — мистец- 
тва краси і витонченості рухів — є людське тіло. Тому до відбору 
та навчання дітей мистецтва танцю висуваються особливі ви-
моги (іл. 7).

Іл. 7. Виконавці хореографічної композиції «Материнська надія»,  
постановник С. Шалапа, художній керівник ЗАНТ «Росток» Л. Верлан, та 

хореографічної композиції «Хорезмський танець» та «Індійський танець» 
постановник Л. Варлан Міжнародний центр культури і мистецтв  

профспілок України (14 травня 2017 р.)
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Професія танцівника досить складна. В основі хореографіч-
ного виховання та навчання лежить не тільки систематична 
й клопітка щоденна фізична праця, але й величезне емоційно-
інтелектуальне навантаження. Навчання танцю потрібно по-
чинати в ранньому віці. Діти, насамперед, повинні володіти 
певними природними здібностями, на підставі яких у процесі 
навчання формуються професійні якості танцівника (іл. 8).

На сьогодні відбір дітей для навчання мистецтву хореографії 
має здійснюватись на основі наукових розробок, узагальнень і 
систематизації педагогічного досвіду, сформованих теоретич-
них положень і практичних рекомендацій із застосування об-
ґрунтованих методик, критеріїв і показників педагогічної діа-
гностики майбутніх танцівників, що забезпечують їх навчання 
на рівні сучасних вимог до хореографічної освіти.

Окрім цього, обґрунтована необхідність залучати та вико-
ристовувати в практиці відбору дітей для навчання мистецтву 
танцю сучасні наукові дослідження із суміжних галузей знань 
(педагогіки, анатомії, біомеханіки, психології, теорії музичної 
творчості), що сприятиме підвищенню ефективності й опти-
мізації процесу відбору дітей на початковій стадії навчання  
танцю.

Іл. 8. Виконавці хореографічної композиції «Материнська надія»
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Сучасна освіта має бути спрямована на розробку та впро-
вадження в педагогічну практику ефективних технологій роз-
витку інтелектуальних і творчих здібностей юної особистості, 
формування її пізнавальної та творчої активності. Одне з провід-
них місць у цьому процесі відіграє система позашкільної освіти 
(гуртки, творчі об’єднання), що забезпечує дитині надійний спо-
сіб пізнання її творчих можливостей, розвиток інтелектуальних 
здібностей, формує творчу індивідуальність і, як наслідок, по-
дальше професійне самовизначення. 

Література:

1. Волков С. М. Сучасні модуси дитячої субкультури як чинник культурологіч-
них процесів в Україні. Культурологічна думка: щорічник наукових праць. К.: 
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2017. №12. 
С. 7–20.
2. Гаєвська Т. І. Еволюція дитинства під впливом соціокультурних процесів 
Культурологічна думка: щорічник наукових праць. К.: Інститут культурології 
Національної академії мистецтв України, 2017. №12. С. 105–114.
3. Гюиз Филипп Древняя Персия URL: 2007https://detectivebooks.ru/book 
/39621081/?page=32 (Дата звернення 15.08.2018).
4. История хореографии: всех веков и народов. М.: Издательство Кнебель, 
1908. 85 с.
5. Коуэл Франк. Древний Рим. Быт, религия, культура URL: https://religion.
wikireading.ru/84200( Дата звернення 15.08.2018).
6. Танцювальне мистецтво стародавнього Китаю URL: http://jak.iblog.
in.ua /articles/tancjuvalne-mistectvo-starodavnogo-kitaju.html (Дата звер-
нення 15.07.2018).
7. Танцы в Древней Индии URL: http://www.letopis.info/themes/dancing/tant- 
sy_v_drevnej_indii.html (Дата звернення 17.07.2018). 
8. Пелеменев В. К., Конева Е. В. История физической культуры. Калининград 
КГУ, 2000. 186 с.
9. Шалапа С. В., Демещенко В. В. Теорія і методика викладання спортивного 
танцю: метод. посіб. К.: СІК Груп, 2017. 332 с.
10. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колекти-
вом: підручник Ч. 2. К.: НАКККіМ, 2015. 220 с.
11. Щекотилина Н., Калашникова В. Физическая культура в странах Древне-
го Востока URL: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Sport/1_140762.doc.
htm (Дата звернення19.08.2018).



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 448

Ілюстрації:

1. Вправи біля палиці.
2. Вправи біля палиці.
3. Вправи біля палиці.
4. Нахил вперед.
5. Вправи біля палиці.
6. Вправи біля палиці.
7. Виконавці хореографічної композиції «Материнська надія», постанов-
ник С. Шалапа, художній керівник ЗАНТ «Росток» Л. Верлан, та хореогра-
фічної композиції «Хорезмський танець» та «Індійський танець» поста-
новник Л. Варлан Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок 
України (14 травня 2017 р.).
8. Виконавці хореографічної композиції «Материнська надія».



449  ■

Картина світу сучасної дитини не лише досить яскрава, 
 але й соціально мобільна. Вона постійно зазнає змін. 

Сьогодні сміливо можна констатувати той факт, що таке явище, 
як дитяча субкультура є явищем соціальним, тому важливо, щоб 
в процесі соціалізації дитини їй допомагали спеціальні інститу-
ції. Основне покликання цих установ є відповідальність за під-
готовку дитини до дорослого життя, а також надання їй допо-
моги у формуванні цілісної та повноцінної творчої особистості 
в сучасному модерному суспільстві.

«У процесі інтенсивних досліджень понад сторіччя пред-
ставниками різних галузей науки дитяча субкультура переста-
ла бути сферою вивчення лише фольклористів. Найактивні-
ше її вивчали психологи, педагоги, соціологи, послуговуючись 
практичними завданнями соціалізації та інкультурації дітей та 
молоді. Загалом можна сказати, що внаслідок зусиль кількох 
поколінь учених сформувався самостійний у своєму розвитку 
образ дитинства у його взаємозв’язках зі світом дорослих і між 
самими дітьми. Визначено певну парадигму, за якою аналізуєть-
ся дитяча субкультура різних періодів і яка показувала особливі 
уявлення дитини про світ, про цінності, які передавались з по-
коління в покоління» [1, 8]. 

Більшість дослідників, які вивчають феномен дитячої суб-

2.10. КУЛЬТУРоЛогІЧНе оСМИСЛеННЯ  
ВоКАЛЬНого МИСТеЦТВА  

У СВІТоСПРИйНЯТТІ ДИТИНИ КРІЗЬ ДоСВІД 
УКРАЇНСЬКого фоЛЬКЛоРУ

ГАннА ЗАхАРчЕнкО, ДЕМЕщЕнкО В²ОЛЕТА
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культури, схиляються до думки, що вона характеризується на-
явністю в дитячому соціумі своїх особистих уявлень про світ з 
його ціннісними орієнтаціями. З раннього дитинства сучасні 
діти володіють електронними засобами комунікації, а це зу-
мовлює формування у них зовсім іншого механізму сприйняття 
світу, що характеризується, перш за все, швидким і вже досить 
звичним для них засвоєнням, пошуком та сприйняттям візуаль-
ної інформації. У віртуальному світі діти так само, як і дорослі, 
можуть спілкуватися, створювати співтовариства або товари-
ства за інтересами, демонструючи моделі дорослої поведінки. 
Вони вже є не лише споживачами інтернет-продукту, а ще й за-
мовниками. Так, наприклад, велика кількість інтернет — ігор та 
гаджетів, які може використовувати дитина, починаючи з двох 
років. Все це нам яскраво демонструє мобільність сучасної ди-
тячої субкультури. З іншого боку, такий хід справ дещо звужує 
поле спілкування дітей в межах традиційної субкультури, діти 
рідше спілкуються один з одним в реальному житті, ніж у вір-
туальному, а також це значно відволікає їх творчі потенції, які 
вони могли б реалізувати та розвивати за допомогою художньої 
творчості. 

Досить багато науковців досліджують феномен дитячої куль-
тури, як особливого соціального явища в своїх роботах (Ф. Арьес, 
В. Абраменкова, П. Брюхнер, М. Каган, Е. Куруленко, І. Кон, М. Мід, 
М. Осоріна, Л. Обухова, С. Судзуки, Д. Фельдштейн), серед укра-
їнських науковців вивчення цього питання висвітлювали в сво-
їх роботах (С. Волков, Л. Варяниця, Т. Гаєвська, В. Демещенко, 
Я. Левчук, С. Садовенко, С. Шалапа та інші).

Так, дослідник І. Кон, у своїй роботі «Дитина і суспільство» 
розуміє під культурою дитинства автономну соціокультурну ре-
альність, субкультуру, яка має власну мову, структуру, функції, 
традиції. Учений вирізняє три основні підсистеми цієї культу-
ри: дитячу гру; дитячий фольклор і загалом художню творчість; 
спілкування комунікацію дітей [6, 63].

Дослідниця Т. Гаєвська, вивчаючи питання еволюції дитин-
ства під впливом соціокультурних процесів, зазначає: «дитин-
ство — це складний і багатоаспектний феномен. Найбільший 
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інтерес і значення він набув у часи індустріалізації суспільства. 
Сучасне постіндустріальне суспільство змінило інститут дитин-
ства й виявило низку проблем, які потрібно вирішувати. Сьогод-
ні під впливом цілого комплексу факторів: політичних та еко-
номічних потрясінь, кризи сімейних цінностей, малоефективної 
сімейної політики, демографічної кризи, міграційних процесів, 
моделі бездітної, або малодітної сім’ї, процесу інформатизації 
та віртуалізації, формування споживацької моделі поведінки, 
особливо серед молоді, тощо — дитинство і ставлення до нього 
змінюються» [2, 106].

У сучасній Україні активно відбувається формування нових 
дитячих спільнот, пов’язаних з діяльністю, як естетичних цент- 
рів, так і позашкільних освітніх мистецьких закладів, дитячих 
музичних шкіл та дитячих шкіл мистецтв. Сьогодні перед му-
зичною освітою постало серйозне питання: яким чином якісно 
зберегти початкову ланку освіти та одночасно продовжити та 
примножити кращі традиції української вокальної музичної пе-
дагогіки. Основою естетичного виховання та першим кроком 
до серйозної музичної освіти є початкові музичні заклади. Саме 
вони повинні формувати молодого митця, його внутрішній світ, 
склад мислення, шляхетність духу та відповідальне ставлення 
до обраного фаху, що в подальшому дозволить йому сформува-
тися, як цілісній особистості в своїй професії. 

Розмірковуючи про дитячу субкультуру та її складові, не слід 
забувати про те, що саме музика дозволяє дитині виявити свої 
здібності, як творчій особистості. «Сучасний культурний, зокре-
ма медійний простір демонструє, що важливою компонентою 
дитячої субкультури є діяльність, пов’язана з музичним ви-
конавством. Музика — інструментальне виконавство, фольк- 
лор — є першим досвідом спілкування дитини зі світом. Сьо-
годні музика тотально заповнює культурне середовище у по-
всякденні, домінуючи в радіосфері, телепрограмах, різних шоу, 
захоплюючи інтермедійні мережі і тому посідає значне місце в 
дитячій і молодіжній культурі» [1, 11]. 

Музика надзвичайно багатогранно впливає на людську пси-
хологію (про це було відомо ще зі стародавніх часів). У державах 
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Стародавнього світу, як на Заході, так і на Сході, педагогічні сис-
теми виховання обов’язково передбачали навчання співу, тан-
цю, музики. 

У давні часи спів не розглядався з професійної точки зору, 
співу не вчилися, співали спонтанно. Здебільшого він носив ре-
лігійний та ритуальний характер, хором співали в храмах під 
акомпанемент примітивних інструментів. Вважається, що спів 
є проявом людської сутності який висловлює емоцію почуттів, 
людські мрії, думки, більш того він поєднує в структурі людини 
духовне й фізичне. Хоча слід зауважити, що художній спів існу-
вав вже до нашої ери у східних країнах в Малій Азії та Єгипті, а 
також стародавній Греції. 

У Стародавній Греції в гімназіях фізичні вправи чергувались 
з вокальними, ціллю такого виховання було добитися гармоній-
ного розвитку особистості, вокальні твори виконували їх авто-
ри — поети-композитори. 

Свій спів вони супроводжували музичними інструментами: 
це могла бути ліра, кіфар, аулос, триганон або магадіс (інстру-
менти схожі на арфу). У той час основними різновидами грецької 
пісні були гімни. Так гімном радості був пеан, що присвячувався 
богу краси Аполлону. Гімном смутку був френ, що був частиною 
поховального ритуалу. В програми великих свят та змагань де 
переможців нагороджували співались дифірамби, з часом саме 
дифірамб дав поштовх для розвитку театральних вистав.

Навіть в той час в Греції вже існувала класифікація чоловічих 
голосів:

• netoide — високий голос, що належав тим хто вмів віртуоз-
но виконувати щось подіібно арій (номой);

• mesoide — середній голос, що належав тим, хто співав у хорі 
та виконував популярні пісні;

• iratoide — низький голос, що належав виконавцям трагедій 
[8, 12].

До нас дійшло ім’я старогрецького композитора, який, як вва-
жається, був засновником справжніх ранніх музично-художніх 
форм, що поклало початок кітародії — співу у супроводі музич-
них інструментів — це був Терпандр (676 р. до н.е.). Також за 
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тих часів відомі виконавці чоловіки: Клеомен, Ксинокріт, Теон 
та навіть жінка співачка із Локр — Носсіда [8, 11].

З часом співу починають навчати. Він перетворюється на 
мистецтво, виникають перші школи. За часів Римського папи 
Іларія в V столітті нашої ери в Римі організовується така пер-
ша школа. До співу почали ставитись по іншому. Стало зрозумі-
лим, що артистичний спів вимагає певних навичок, методоло-
гії, вокально-технічної підготовки певного стилю виконання. 
Виникають вокальні школи, які навчились з людського голосу 
створювати музичний інструмент. Школи створювали свою ме-
тодику, за допомогою якої могли навчити співака правильному 
звуковидобуванню, поєднавши анатомічні знання із фізіології 
людини. 

За методикою, дихальна система людини, гортань і резона-
тори, працюючи разом, призводили до єдиного гармонічного 
цілого, що дозволяло голосом утворити музичний звук за зако-
нами природної акустики та естетики [4].

Так, в римській школі співу (називатимемо її так) існувало 
три категорії викладання співу:

• vociferarril — викладалося таким чином, щоб голос розви-
вав свій діапазон і силу;

• phonasci — викладачі навчали вокальному резонансу, що 
давало можливість покращувати якість голосу;

• vocales — викладачі навчали вокальній естетиці, а саме — 
правильній інтонації та художнім відтінкам [8, 12].

Існують історичні відомості про спеціально-створені школи 
церковного співу в VIII столітті в Метці та Суассоні за сприяння 
папи Адріана Першого, а також у Швейцарії в Сен-Галльському 
та Турському монастирях, а з IX по X століття таких п’ять шкіл 
при монастирях відкрилося у різних куточках Франції. 

У Київській Русі також існувала висока співоча культура, спі-
ву навчали в школах і монастирях, за часів князя Володимира 
Святославовича (978–1015 рр.) існували навіть професійні спі-
ваки (пєвчіє) князі та княгині. 

У формуванні особливостей української національної во-
кальної школи та школи церковного співу велику роль відігра-
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ла Києво-Печерська Лавра, що була осередком духовності та 
культури на Русі. За правління Ярослава Мудрого (XI ст.) була 
упорядкована так звана «Степенна книжка», де говорилось про 
те, що на Русі вміють співати ангелоподібно — на різні голоси та 
красиво (красно) [4].

Вокальне виконавство є художньо-творчим процесом. Кожен 
твір потребує від співака пошуку тих особливих виражальних 
засобів, які відповідатимуть емоційно-значущому змісту вико-
нуваного твору. Так, за часів СРСР російський академік Б. Теплов, 
знавець з музичної психології зазначав, що музичною обдарова-
ністю він називає те якісно-своєрідне поєднання здібностей, від 
яких залежить можливість успішного заняття музичною діяль-
ністю. Також вчений говорив про те, що музичне переживання 
повинно бути емоційним, але не повинно бути лише емоційним. 
Сприйняття музики йде через емоцію, але емоцією воно не за-
кінчується. У музиці через емоцію ми пізнаємо світ. Музика є 
емоційне пізнання [7, 24].

На сучасному етапі основним завданням початкових спеціа-
лізованих мистецьких закладів є процес естетичного вихован-
ня. Початкова ланка професійного навчання докорінно відріз-
няється від гурткової роботи. На початку музичного навчання 
для учня важливим є музична обдарованість, почуття ритму, на-
явність інтелекту та уміння аналізувати почуте. Початкові на-
вчальні музичні заклади — це стратегічно важлива ланка мис-
тецької освіти.

У музичному вихованні дітей необхідним є виховання спі-
вацьких навиків, що є дуже важливим, а саме:

• розвиток музичного слуху;
• естетичне виховання особистості;
• розвиток та зміцнення дихальної системи;
• запобігання захворювань дихальної системи, вуха, горла, 

носа.
Спів — це виконавство під живий музичний інструмент.  

У народженої дитини і дитини дошкільного віку голосові зв’язки 
недорозвинені — це лише два маленькі слабкі м’язи. З огляду на 
це, потрібно дуже обережно ставитись до питання навчання спі-
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ву, охороняти та плекати голосовий апарат, правильно розвива-
ти вокальні дані дитини і підбирати їй репертуар, враховуючи 
діапазон учня. 

Відомо, що характерними особливостями в будові і форму-
ванні окремих органів голосового апарату дитини є диспропор-
ція в розвитку окремих органів голосового апарату; нерівномір-
ність і стрибкуватість в процесі розвитку; наявність періодів, 
коли розвиток протікає майже непомітно; неоднорідність закін-
чення росту різних органів голосового апарату. Стадії розвитку 
голосового апарату можна визначити як звичайну, інтенсивну 
або сповільнену. Вони в певні періоди життя дитини і в різних 
органах протікають по-різному: зміна цих стадій відбувається 
неодноразово і може бути рівномірною (від інтенсивного зро- 
стання — до звичайного, далі — до уповільненого; від звичайно-
го — до уповільненого) і стрибкоподібної (інтенсивний ріст — 
сповільнений; ослаблений, зростання — інтенсивний) [9, 94].

Особливе значення слід приділяти змінам голосу в період му-
тації (від латинського mutatio — переміна). Мутація — фізіоло-
гічне явище, пов'язане з бурхливим зростанням гортані і всього 
організму в період статевого дозрівання.

Перехід від дитячого голосу до дорослого пов'язаний з періо- 
дом мутації та навіть з національною приналежністю (фізіоло-
гічні особливості побудови людського тіла, темперамент), клі-
матом. Фактично такий перехід відбувається від 10 до 17 років, 
а у народів Середньої Європи — від 14 до 18 років. До мутації 
голосовий апарат у дівчат і хлопчиків практично однаковий. 
Початок функціонування статевих залоз у хлопчиків і, в меншій 
мірі, у дівчат призводить до вираженого зростання гортані.

У дівчат ці зміни проходять плавно, а подекуди навіть не по-
мітно з поступовим ростом гортані, яка майже не змінює своєї 
природної конфігурації. У хлопчиків навпаки — гортань змінює 
свою конфігурацію— відбуваються зміни з голосовими м’язами, 
вони витягуються до 2–2,5 см., проти 1,5 см. Такий процес пере-
будови, як у дівчат, так і у хлопчиків відбувається до статевого 
дозрівання.

У період мутації змінюється механізм голосоутворення: на 
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зміну фальцетне, що характеризується натягом і змиканням 
країв голосових складок і головним резонуванням, формуєть-
ся новий механізм голосоутворення, при якому фонація здій-
снюється всією масою голосових складок і включається грудне 
звучання. За нашими даними і даними літератури, у сучасних 
підлітків мутація починається дещо раніше, ніж століття тому, 
і залежить від кліматичних і географічних умов. У жителів пів-
денних районів зміни голосу наступають раніше, ніж у народів 
північних країн: у хлопчиків — в 12–13 років, у дівчаток — в 10–
11 років. Зміна голосу у юнаків триває від 6 місяців до 2 років, у 
дівчат мутація протікає від 6 тижнів до 3 місяців [9, 101].

Педагог — вокаліст повинен бути освіченою багатогранною 
людиною, тому що від його майстерності та рівня його підго-
товки залежить виховання майбутнього музиканта. Твори, що 
вивчаються та виконуються повинні пробуджувати творчу заці-
кавленість учня розвивати фантазію, що в першу чергу розкри-
ватиме музичну драматургію художнього твору. Це говорить про 
те, що педагог повинен підбирати репертуар різножанровий та 
бережно ставитись до голосового апарату. Голосовий апарат по-
справжньому формується у 18–19 роках, як у чоловічих, так і у 
жіночих голосів. Робота з учнями в одинадцять років і з учнями 
сімнадцяти років буде зовсім різною. Тому для учнів молодших 
класів рекомендується сім років навчання, а в старших — п’ять-
шість.

Внаслідок нерівномірності зростання різних частин голо-
сового апарату відбуваються і зміни голосу дитини. Діапазон 
голосу дівчат і хлопців від семи до десяти років однаковий і 
рівний приблизно октаві в інтервалі «Ре1» — «ре2» (найбільш 
природне і легке звучання в діапазоні від «фа1» до «до2»); в 
десять-чотирнадцять років — трохи ширше: від «до1» до «мі2» 
і «фа2» (найбільш зручні інтервали від «мі1» до «Ре2», «мі2»); 
у чотирнадцятирічних-шістнадцятирічних підлітків діапазон 
голосу розширюється і може досягати двох октав (оптимально 
звучить в діапазоні «сі» малої — «фа» другої октави). У процесі 
онтогенезу змінюється механізм фонації у дітей [9, 96].

Педагог — вокаліст повинен добре знати, що роботу з по-
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чатківцями потрібно проводити у рамках природного звучан-
ня голосу, використовувати спеціальні вправи, окремі вокальні 
фрази, доступні твори. Педагог зобов’язаний технічно пояснити 
учневі всю структуру вокального видобування. Звертати вели-
ку увагу на вокальне дихання, як основу співу.

Викладач має розвивати в учнях уміння слухати музику, вмі-
ти повторити на слух прослухане з точним метроритмічним ма-
люнком. Перший рік навчання потрібно присвятити вокальним 
вправам та українським народним пісням. Потрібно формувати 
в учня артикуляційний апарат, чистоту вокального видобуван-
ня, тобто домагатись на вокальних вправах, українських на-
родних піснях вибудувати високу вокальну позицію, чистий без 
зажимів «вокальний коридор», який з’єднує нижньо-реберне 
дихання з високою вокальною позицією. Від цього залежить 
чистота інтонування. Слід привчати учня до правильної вимо-
ви, чітко проспівувати слова, тому що зі слів складається музич-
на фраза. Головне — кожен урок це кропітка робота над чисто-
тою інтонації, яка залежить від правильної постави голосового 
апарату. Виконавську майстерність слід розвивати в учня з са-
мого початку навчання, ні в якому разі не форсуючи емоційну 
сторону. З учнем слід вести систематичну роботу над технікою 
рухливості голосу різними вправами на (stakatto, legato, forte, 
piano), у рамках діапазону. Матеріалом для цього можуть бути 
твори, де є нескладні пасажі, рулади або окремі фрази із вивче-
ного твору.

Завдання педагога — вести систематичну роботу над розви-
тком інтонації, кантилени, оволодіння співом, словом, чіткістю 
вимови. Починаючи з перших класів (1-3), педагог повинен по-
стійно нагадувати учню про свідоме ставлення до запропонова-
них технічних і художніх прийомів, про важливість оволодіння 
усіма засобами вокальної виразності.

У четвертому класі рекомендується продовжувати роботу 
над оволодінням широким діапазоном, як мінімум двох октав, а 
також над рухливістю голосу, легкістю подачі звуку. У цей пері-
од слід практикувати обов’язкове виконання творів «a cappela». 
До навчального репертуару слід включати як класичні твори 
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українських та зарубіжних авторів, так і естрадні твори різних 
часів та стилів

У п’ятому класі учень оволодіває повним вокальним діапа-
зоном сопрано (дисконт), до першої октави, до третьої октави 
мецо-сопрано — ля малої — ля другої октави тенор — ре малої 
октави — ля першої октави, баритон ля великої — мі — першої 
октави, бас — фа великої — до першої октави. Також слід звер-
тати увагу на спів у швидкому темпі, діатонічні й хроматичні 
вправи.

Для удосконалення технічних навичок бажано включити до 
репертуару наступних композиторів: М. Лисенка, М. Леонтови-
ча, Д. Качінні, В. Белінні, Р. Леонковалло. В цей період учень ви-
вчає 10–13 різнохарактерних музичних творів. Строк навчання 
сім-вісім років, до кожного учня слід підходити індивідуально 
з можливим внесенням змін до навчального репертуару. Репер- 
туар учня може поповнюватися новими творами. У кожного 
учня є певний рівень музичності, що в умовах спеціально орга-
нізованого процесу виступає основою формування музичних 
здібностей. Як вище згадувалося, основною ознакою музичності 
Б. Теплов вважав «переживання музики», емоційно на неї від-
гукуватись. Провідні компоненти музичності, це: емоційність, 
музичне мислення, тембр, сила звуку, відчуття музики, відчуття 
музичного ритму, сприймання та відтворення музики.

Вихованцям необхідно прищепити любов до пісні, до му-
зичного мислення з перших кроків навчання і в цьому полягає 
завдання педагога. Прикладом може бути діяльність відомого 
українського композитора, піаніста, диригента та педагога, ви-
датного представника української культури Миколи Віталійо-
вича Лисенка, який багато років проводив концерти на користь 
початкової школи. Він організував недільні школи для селян-
ських дітей, брав участь у підготовці «Словника української 
мови», зробив музичну обробку народних мелодій для збірки 
«Богогласник». Микола Лисенко радо приймав до свого хору 
учнівську молодь, прищеплюючи початківцям любов до укра-
їнської пісні через фольклор. Виховання дітей-початківців на 
основі фольклору було для митця основним поняттям в системі 
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шкільної освіти. Прихильниками справи Лисенка були Л. Укра-
їнка, Г. Квітка-Основ’яненко, які допомагали йому у вихованні 
підростаючого покоління, саме тому в «Київському українсько-
му клубі», засновником якого він був, систематично відбувалися 
концерти для дітей та педагогів, де звучали родинні пісні, обря-
дові, козацькі, історико-побутові. Це була справжня навчально-
мистецька школа-майстерня для підростаючого покоління.

Фольклор — це життя народу, яке супроводжує його протя-
гом віків. Навіть сьогодні лагідно звучить мелодія дитячої пісні 
«Огірочки»: «ой вийтеся, огірочки, а в зелені куп’яночки». Вра-
жає невибаглива пісня «Мак» своєю природною пластичністю 
дитячого хороводу та інші пісні, такі, як: «Перепілка» «Галка», 
«Зайко», «Ой весно — весняночка», «Подоляночка», «Ходить со-
рока біля болота», «Вийди, Грицю, на вулицю» та багато інших.

Поєднання композиторського таланту і педагогічної май-
стерності характерна риса багатьох діячів української музич-
ної культури ХІХ-ХХ ст. Педагогічною діяльністю займалися 
М. Лисенко, М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий, А. Вахнянін, 
С. Воробкевич, Д. Січинський, С. Людкевич, Ф. Колеса. Головне 
питання, яке ставили перед собою педагоги, було привити ди-
тині, учневі любов до української народної пісні через гру, та-
нок, хоровод.

Так, Ф. Колеса подає методичні вказівки набуття школярами 
початкових хорових-навиків, які актуальні і для сучасної шко-
ли. Особливо він звертав увагу на фольклорні пісні для дітей. 
Ладова простота, наспівність, метроритмічність — усі ці ознаки 
характерні для пісень Ф. Колеси. Він вміло збуджував та розви-
вав в молодих душах любов до всього, що добре і прекрасне, до 
всього, що є своє і рідне: рідний край, мова, історичні традиції, 
усвідомлення краси природи.

«Музичний фольклор — це народна музично-поетична твор-
чість, частина набутку народної спадщини минулого, власне 
музично-поетичний фольклор, найперше — вокальна (пісен-
на), інструментальна, вокально-інструментальна і музично-
танцювальна творчість народу, найважливіші принципи народ-
ної педагогіки» [10, 12].
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У даному контексті фольклористики та етнографії хотілося б 
згадати про українських науковців-дослідників на межі ХІХ–ХХ 
століть, що присвятили свою роботу збиранню та опрацюван-
ню матеріалів з дитячого фольклору. В той період відбувалось 
переосмислення генези та природи українського фольклору, що 
знайшло відображення в прогресивних теоріях ХІХ століття, а 
зацікавленість науковців щодо пропаганди і вивчення націо-
нальної культури підштовхувало їх до наукових розвідок, в яких 
дитячому фольклору відводилась значна роль. 

Серед українських етнографів та фольклористів, а також про-
пагандистів української народної творчості південно-східної 
України виділяється постать Петра Васильовича Іванова. У 1889 
році ним було випущено зібраний матеріал Куп’янського повіту 
Харківської області, що знайшов своє відображення в збірці «Ігри 
селянських дітей Куп’янського повіту». В деяких іграх можна по-
мітити язичницьке відлуння давнього шанування сил природи 
(дитячі промовки про дощ, звертання до божої корівки-сонечка), 
згадується історичне минуле про набіги татар та історико-
побутові переживання (лук-самостріл, кулачки) [3, 166].

Видатний фольклорист Запорожжя Яків Новицький залишив 
нам у спадок свої праці з етнографії та фольклористики, педаго-
гіки та краєзнавства. Створені ним шкільні програми передба-
чали диференційований підхід до вивчення дітьми різних наук: 
історії, археології, етнографії, природознавства [3, 175]. Він та-
кож заохочував учнів до дослідницької роботи, збирав з ними 
зоологічні, біологічні, ентомологічні колекції [3, 174]. Багато 
казок було ним записано від його учнів, а також безпосередньо 
учні збирали і записували фольклорний матеріал. Це були «пе-
рекази про Зруйнування Запоріжської січі, про життя запорож-
ців за Дунаєм, їх нащадків — на території колишніх Січей, про 
заснування колишніми січовиками міст і сіл, про життя, звичаї, 
дивацтва, смерть запорожців — сиднів, записані Я. Новицьким 
безпосередньо від очевидців цих трагічних подій, від прямих 
нащадків козаків, від людей, що пережили цю найбільшу траге-
дію ХVIII ст., і самі були живою історією» [3, 192].

Фольклористична діяльність родини Грінченків зробила ко-
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лосальний внесок в історико-культурне життя України на межі 
ХІХ–ХХ століть. Серед зібрань народної прози Борисом Грінчен-
ка зафіксовано 638 оповідань, казок, легенд, переказів, анекдо-
тів, 733 приказки, 154 загадки, 222 зразки повір’їв та замовлянь 
(понад 800 порад), а також багато слів, що вийшли сьогодні з 
активного вжитку в українській мові [3, 239].

Важливе місце в доробці родини Грінченків займають попу-
лярні фольклорні жанрово-тематичні збірники народної твор-
чості, «метеликові» випуски окремих дум та казок: «Бідний 
вовк», «Думи про турецьку неволю і про Самійла Кішку», «Весе-
лий оповідач», «Мудра дівчина», «Українські народні казки, ви-
брані твори для дітей», тощо [3, 241].

Б. Грінченко продовжував традиції відомих українських 
письменників М. Вовчка, І. Манжури, С. Руданського, а саме: тра-
дицію пересаджування на літературний ґрунт казкових сюже-
тів. Ним було видано збірники віршованих казок «З народного 
поля», «Книга казок віршом» [3, 242]. Дружина Б. Грінченка піс-
ля його смерті продовжила його справу. М. Грінченко є автором 
дитячих книжок «Загадки віршові», «Чередник і дівчина», також 
вона створила літературні казки «Казка про перлове намисто», 
«Розумний писар», «Як чоловік конем був» [3, 249].

Місце Митрофана Дикарєва є також важливим у когорті 
українських дослідників фольклористів. Про його діяльність 
дуже схвально відгукувався І. Франко. М. Дикарєв, спілкуючись 
з колегами, повідомляв, що збирає «дитячий матеріал». Так, 
наприклад, у своєму листі до Б. Грінченка у 1897 році наголо-
шував на тому, що зібраний ним матеріал стосується «дитячого 
життя». «Поки що, я наробив такі рубрики: 1) «жіноча робота» і 
виховування дітей; 2) приміти і забобони проти дітей; 3)приспі-
ви до колиски; 4) дитячі пісні; 5) забавляння дітей; 6) забавки;  
7) перша дитяча мова; 8) дражнілки; 9) дитячий гумор; 10) діти 
і природа; 11) духовне виховання дитини; 12) дитяча психоло-
гія; 13) дитячі ігри; 14) звичаї і обряди; 15) дитячий календар;  
16) різдвяні рації [3, 264]. У 1896 році автор опублікував 39 ка-
зок і анекдотів в «Етнографічному збірнику», а також «Чорно-
морські народні казки й анекдоти» [3, 263].
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Цікаві матеріали залишила по собі маловідома авторка ет-
нограф та фольклорист польського походження Софія Рокосов-
ська. В своїх матеріалах вона представила практично всі жанри 
народної словесності, що в той час побутували в українському 
селі на Волині. Це село Юрківщина Звягельського повіту Волин-
ської губернії. «Вона зафіксувала родинні обряди, календарні 
обряди, казки, пісні, народні вірування і уявлення, демонологіч-
ні легенди, дитячі жанри (колискові, ігри), загадки, а також такі 
екзотичні жанри, як ломиголовки і заклинання домашніх тва-
рин. У її доробку дві аналітичні студії: «Про рослинний світ», де 
подано відомості про 231 рослину, а також студія про значення 
хліба в побутовому і святковому житті селян [3, 315]. 

Не дивлячись на деякі неточності дослідниці та критику ко-
лег, про її роботу дуже добре відгукувався І. Франко: «Збір таких 
матеріалів околиця за околицею міг би добре освітлити чимало 
пунктів нашої етнографії, виявити географічне поширення пев-
них пісень, вірувань, обрядів тощо, а з іншого боку — виявити 
чимало змін і типів етнографічних серед самої людності, про 
які нині або цілком нічого невідомо, або відомо дуже мало, а де-
тальне дослідження яких є одним з основних завдань етногра-
фії» [11, 271].

У системі виховання дітей дошкільного віку фольклор є  
одним з ефективних засобів основна мета якого — створення 
умов для становлення духовного світу дитини й вдосконалення 
здібностей та реалізації дитячого творчого потенціалу: музично-
естетичне виховання, засноване на використанні фольклорних 
здобутків, має універсальний характер, може ефективно вико-
ристовуватись в роботі з дітьми різного віку та ступеня роз-
витку. Вплив на процес виховання дитини засобами дитячого  
музичного фольклору активізує центри уваги, пам’яті, мислен-
ня, мовлення, водночас гармонізує особистість. Виховуючи ди-
тину рідною мовою, національною культурою, ми вводимо її у 
світ народного життя, народної пісні, тим самим передаємо на-
щадкам, а, отже, зберігаємо наші національні традиції, обряди, 
ритуали, міфи, легенди, в яких відображені моральні норми. 
Українським народом накопичено велику кількість народних 
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пісень (в різних усних джерелах ця цифра коливається від пів-
мільйона зафіксованих до трьох мільйонів існуючих у народі). 
Це той скарб, на якому слід закладати підґрунтя, як сімейного 
виховання, так і навчально-виховних процесів в освітніх закла-
дах [10, 13–14].

Дитячий фольклор — багатожанрова система, що склада-
ється із прозових, речитативних, пісенних та ігрових творів. До 
дитячого фольклору зараховують як творчість самих дітей, так 
і твори, що виконуються для дітей дорослими. Такий поділ ви-
никає з того, що ігрові і ритміко-інтонаційні можливості дітей 
залежать від віку. У ранньому віці (з перших днів народження і 
десь до трьох — трьох з половиною років) емоційний моторний 
і розумовий розвиток дитини лежить цілком на обов’язку до-
рослих. Дорослі виконують для дітей раннього віку колискові 
пісні та різні забавлянки (утішки). Переважна їх більшість — жі-
ночий репертуар. 

Другу частину дитячого фольклору становлять твори, ви-
конувані дітьми середнього і старшого віку. До них належать 
твори, що співаються або ритмічно промовляються: ігрові піс-
ні, дражнилки, лічилки, небилиці, заклички, жартівливі пісні, а 
також прозові приповідки, скоромовки, загадки, казки. Части-
на з них складена дорослими для дітей, але велика кількість — 
це творчість самих дітей. Багато дитячих ігор є наслідуванням 
вчинків, обрядів, процесів праці дорослих. Дитячі розваги, отже, 
паралельно мають і величезний практичний сенс: наслідуючи 
дорослих, дитина у такий спосіб оволодіває навичками, необхід-
ними у житті: призвичаюється до сівби, жнив, догляду за худо-
бою, роботи на подвір’ї і в домі. Мудрість народної педагогіки — 
у повсякденному залученні дитини до праці — і безпосередньо 
в ігрових формах [5, 16].

Окремий жанр серед дитячого фольклору посідають колис-
кові пісні, що сягають своїм корінням у сиву давнину. Виконан-
ня колискових пісень відрізняється від виконання «дорослого» 
мелосу. Особливість співу залежить від стану матері, її настрою 
чи роботи, яку вона могла зазвичай виконувати паралельно 
із заколисуванням (вишиванням, прядінням, в’язанням). Ко-
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лисанковий зворот на зразок «а-а-а», «баю-баю-баю», «люлі-
люлі-люлі» є мелодичним розпівом, вокалізацією, який набуває 
розширеного вигляду та переростає в регулярний приспів, що 
імітує ритм погойдування. Повторюваність поспівок і коливаль-
ні рухи сприяють виконанню колисковими піснями їх головно-
го призначення — заколисувати та заспокоювати немовля. Це 
інтимна розмова між матір’ю і дитиною, яка мусить бути тихою, 
плавною, не порушувати гармонії, тихої музики сфер — це діа-
лог зі Всесвітом, душі і серця [12, 56–57].

Так, наприклад, до дитячого фольклорного репертуару вхо-
дять пісні:

1. дитячі забавлянки та утішки «Катерина і Василь», «Ладки-
Ладки», «Йшли ткачі по деркачі» «Труби Грицю, в рукавицю: тру, 
тру, тру!»;

2. гра-забава «Сорока Ворона», «Тапці ручки, тапці», «Ту-ру-
ру», «Їли кашку»;

3. закличка «Ой вітре, вітроньку», мирилка «Мир миром»;
4. осіння співаночка «Ходить гарбуз по городу», веснянка 

«Розлилися води», купальські «Через наше село», обжинкові 
«Наша пані як пава», зимові «Колядую», «Ой в чистім полі», ще-
дрівки — «Щедрик, щедрик», «Ой там за горою»;

5. пісня-гра «Чижику, чижику, пташку маленький», «Пускай-
те нас», «Гра у відьму», «Гра в бобра», «Гра в залізного ключа або 
вовка», «Савка», «Рак-неборак»;

6. пісні-таночки: «Гарний танець гопачок» «Горобейко», «Гра 
у калача», «Кізлик»;

7. колискові: «Ходить сон коло вікон», «Баю, баю, люлі», 
«Сонько-дрімко», «Гойда-гойда-гой», «Котику сіренький», «Сон-
це зайшло давно»;

8. українські народні пісні: «Гаївка», «Ой не рости кропе», 
«Ой без дуди без дуди», «Ой на горі жито — сидить зайчик», «Ой 
що ж то за шум учинився», «Подолянка», «Женчик» та багато ін-
ших.

Так, наприклад, малі фольклорні форми містять:
1. скоромовки: «Не клюй, курко, крупу, не кури, котику, 

люльку»;
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2. лічилки: «Кіт котив коток по току, коток попав на лапу 
коту»;

3. загадки: «Що дістане зубами потилицю» (гребінець).
Українським народом накопичено велику кількість народних 

пісень, що передавались з покоління в покоління, а сьогодні є 
мистецьким та культурним скарбом нації, тому музичне вихо-
вання дітей засобами фольклору є актуальним і важливим, як в 
дошкільному, так і шкільному віці. Воно має універсальний ха-
рактер, а дитячий фольклор на сьогодні є багатожанровою сис-
темою, що складається із прозових, речитативних, пісенних та 
ігрових творів, що виконуються дітьми середнього і старшого 
віку. До них належать твори, що співаються, або ритмічно про-
мовляються: ігрові пісні, дражнилки, лічилки, небилиці, заклич-
ки, жартівливі пісні, а також прозові приповідки, скоромовки, 
загадки, казки. Велика кількість з них — це творчість самих ді-
тей, серед них багато дитячих ігор, що є наслідуванням вчинків, 
обрядів, процесів праці дорослих.

У процесі розвитку музичних здібностей дітей дошкільно-
го віку слід передбачати певні педагогічні прийоми, що будуть 
спрямовані на розвиток ритмічно-мовно-рухового компоненту, 
музично-естетичного розвитку, потрібно залучати різні форми 
музично-ігрового дитячого фольклору (хоровод, танець, музич-
на гра, українська народна пісня, обряд). «Засвоєння дітьми ви-
ражальних дійових, асоціативних, традиційних рухів у єдиній 
системі суттєво впливає на виконавські (акторські) та музичні 
здібності дітей, вдосконалює координацію рухів, дозволяє до-
сягти високої емоційної виразності у відтворенні характеру, 
образу, закладених у фольклорних пісенних, танцювальних, 
музично-ігрових зразках» [10, 90].

Починаючи з дошкільного віку музичне виховання відіграє 
колосальну роль у формуванні дитини, як цілісної творчої осо-
бистості. В процесі виховання дітей засобами вокалу провідни-
ми компонентами музичності будуть виступати емоційність, 
музичне мислення, тембр, сила звука, відчуття музики та її від-
творення, відчуття музичного ритму, музичне сприйняття.

Виховання дітей у кращих національних традиціях, прище-
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плення їм любові до української музики, народної пісні, фоль-
клору є невід’ємною і важливою частиною національної системи 
педагогічного виховання, яка має бути спрямована на форму-
вання світогляду підростаючого покоління.
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Поза сумнівом, графіті — це засіб комунікації (переважно 
 підлітків 11–13 років). Основними рисами цього явища 

у такому контексті визначають публічний і неофіційний харак-
тер. Як неформальний прояв масової комунікації, графіті пере-
буває поза соціальними інституціями й цензурою, є своєрідною 
противагою офіційному дискурсу. За цих умов його можна зу-
стріти, зазвичай, у маргінальних зонах міського простору, при-
хованих за парадним фасадом міста. Однак, сучасні малюнки та 
написи на стінах починають завойовувати собі відкриті, досяжні 
оку споживача «вертикальні полотна» і є досить оригінальною 
формою девіантної поведінки серед підлітків та молоді, тому 
цілком можуть претендувати на звання мистецтва. На думку 
вчених-психологів, за правильного підходу будь-які форми де-
віантної поведінки піддаються корекції. Спрямувальна місія 
за даних обставин має, переважно, руйнувати певні установки, 
уявлення, цінності, мотиви, стереотипи вандалізму в проявах 
поведінки та формувати нові з метою досягнення самореалі-
зації особистості в суспільстві, розуміння комунікації міського 
простору.

Жанрове багатоманіття, безліч форм, мотиваційні основи ви- 
никнення, віковий діапазон авторства графіті-творів постій-
но звертають на себе увагу світових та вітчизняних науковців 
різних галузей, зокрема культурологів, соціологів, психологів, 
мистецтвознавців, філософів, лінгвістів тощо. Роботи дослідни-

2.11. гРАфІТІ-МИСТеЦТВо ЯК ПРоСТІР 
КоМУНІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ

ОЛЕнА чЕРВОнюк
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ків В. Андрєєва, А. Палкової, М. Лур’є, Д. Бушнела доводять при-
належність графіті до засобів комунікації людини в сучасному 
просторі, визначають настінні малюнки як феномен комуніка-
ції й специфічний мовленнєвий інструмент для спілкування й 
самовираження молодих людей. Розвідки К. Станіславської на 
українських теренах дорівнюють райтерів (молодих людей, що 
створюють настінний живопис) до творців «культурного ланд-
шафту» міста [7, 80]. У дослідженнях науковців А. Гольдштейна 
та Дж. Говарда констатується факт наявності проявів вандаліз-
му під час творення сучасних настінних витворів, за їхнім ви-
значенням, вандалізм має, переважно, чоловіче обличчя. Озна-
йомлення з науковими джерелами щодо аналізованого питання 
дає підстави зазначити, що попри достатню зацікавленість на-
укової спільноти феноменом графіті як проявом комунікації 
молоді, це явище ще не знайшло однозначно визначеної оцінки. 
Відсутні також суттєві наукові розвідки щодо можливостей ви-
користання вуличного живопису як комунікаційного молодіж-
ного каналу. 

Проаналізувати питання позитивних проявів графіті-мис- 
тецтва в контексті творення міської культури підлітками, ви-
значити засоби перетворення явища графіті на простір комуні-
кації молоді. Дослідити методи досягнення ефекту соціалізації, 
самоствердження через настінний малюнок. Провести паралелі, 
що заперечать анахронічне ставлення до графіті як до прояву 
вандалізму та руйнації й сформують уявлення до нього як до 
мистецтва.

Сучасних підлітків дуже приваблює не саме графіті, а процес 
нанесення фарби на стіну, спроба створення інформаційного по-
силу. Ця форма спілкування, комунікації молоді традиційна для 
міського простору, її можна визначити як феномен, що вимірю-
ється віками, незалежно від нашого до нього ставлення. Стиль, 
колір, форма малюнка — засоби висловлення молодою люди-
ною в графіті-зображенні свого власного «Я».

Графіті позбулося личини альтернативного варіанту загаль-
новизнаної культури, явище вдало вписалося в неї. Цей острів 
культурного прояву має свою мову, яка стає універсальною, тому 



ОЛЕнА чЕРВОнюк 

469  ■

що більшість пересічних розуміють її і сприймають як належ-
не. Настінний живопис поступово виходить з розряду хуліган- 
ства, вандалізму. Молоді люди знаходять на вулицях міста свій 
власний простір комунікації, для більшості з них ця ніша стає 
стартовою для подальшої соціалізації, віднайдення себе в житті, 
професії.

Основною метою райтерів-підлітків можна визначити спробу 
«пробудження» суспільства, усвідомлення оточуючими нагаль-
них проблем та необхідності робити спроби їхнього владнання, 
а також міжлюдського налагодження солідарності [13]. Тому, 
можемо стверджувати, що сучасні настінні зображення — це, 
переважно, заклик до мешканців мегаполісів, міст та містечок 
відкрити очі на нагальні проблеми. І такі посили належать саме 
молодим людям як найбільш світоглядному, мобільному й пла- 
стичному осередку суспільства.

Потяг до створення графіті-зображень підлітками можна 
пояснити також потребою у самоідентифікації, демонстрацією 
приналежності до певних соціальних чи субкультурних груп, 
також задоволенням необхідності відчуття володіння фізичним 
простором. Процес продукування настінного живопису також 
можна розглядати в контексті соціальної підліткової активності 
[4]. Саме така творчість у повній мірі дає простір для соціально 
значимих дій, адже графіті — це політичний, ідеологічний, соці-
альний чи культурний меседж, що мотивує райтера-підлітка.

Дослідник підліткового графіті І. Башкатов указує на існуван-
ня написів і малюнків, створених молодими людьми, що напо-
внені деструктивними елементами. Такі творіння, як зазначено 
в роботі, руйнують звичні уявлення щодо розуміння прекрас-
ного, естетичних канонів, а також наносять фізичну шкоду бу-
дівлям та спорудам у межах міського простору [1]. Крім того, 
науковець стверджує факт існування конструктивних графіті: 
їх наносять на стіни (чи інші поверхні) в дозволених місцях. Як 
уже було зазначено в моїй попередній статті [11, 131–136], по-
трібен лише формальний дозвіл районної адміністрації щодо 
нанесення зображення на поверхні в межах певної території. На 
думку І. Башкатова, саме такі зображення «виконують позитив-
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ні соціальні функції: за-
кликають до збереження 
навколишнього серед-
овища (іл. 1а), заборони 
паління (іл. 1b), несуть 
життєствердні лозунги 
(іл. 1с)» [2, 145].

Безперечно, дослідник 
має підстави висловлюва- 
ти саме таку позицію, але 
її не можна вважати єди-
но правильною. Навсибіч  
є багато нелегальних гра- 
фіті-зображень, що міс-
тять соціальні заклики,  
порушують важливі сус-
пільні теми, тому неуза- 
коненість настінного ма-
люнка є основним крите-
рієм його конструктив- 
ності, а громадянська по-
зиція виконавця, вихована 
певними суспільними осе-
редками. На багатьох бу-
дівлях сучасних міст мож- 
на спостерігати зобра-
ження щодо екологічного 
захисту (іл. 2а), боротьби 
з різними видами залеж-
ності (іл. 2b), тематики 
дитинства (іл. 2с, d) тощо. 
Така творчість, зазвичай, 
не є санкціонованою й на- 

носиться хаотично, тому момент естетичної шкоди міському про-
стору, безперечно, присутній. Проте ці малюнки можна ототож-
нити з соціальною рекламою, що виконує подібні функції. Як ми 

Іл. 1а. Івано-Франківськ (Україна)

Іл. 1b. Красноярськ (Росія)

Іл. 1c. Київ (Україна)
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бачимо, така реклама теж 
не завжди буває естетич-
ною [10]. Залишається 
зробити висновок, що 
годі лише надати підліт-
кам дозвіл (затверджу-
вати ескізи та поверхні), 
щоб позбутися усього не-
гативу, що наявний у цьо-
му підлітковому русі.

Графіті-зображення є формою комунікації (переважно під-
літків), але через свою невизнаність, неофіційність вони набува-

ють короткостроковості:  
несанкціоноване розмі-
щення — швидке знищен- 
ня комунальними служ-
бами. Іншим доказом не-
довгострокової комуніка- 
ції настінного живопису  
є ексклюзивність (як це 
не парадоксально), окрім 
випадків тиражування за  

Іл. 2а. Київ (Україна)

Іл. 2b. Київ (Україна) Іл. 2c. Київ (Україна)

Іл. 2d. Львів (Україна)
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допомогою трафаретів  
(іл. 3а, b). Цю проблему 
можливо подолати засо-
бом використання мере-
жі Інтернет, нових медіа 
[12, 336–345]. Епатажний, 
саркастичний, іноді скан-
дальний продукт підліт- 
ків може шокувати гляда-
ча, але обов’язково розпо-
чне нову дискусію навко-
ло нагальних суспільних 
питань.

Ненаправлена, стихій-
на графіті-комунікація, 
що наголошує на соціаль-
ній проблематиці, часто 
перетворюється на силу, 
що здатна розбурхати 
агресивні настрої серед 
громадськості. Не можна 
однозначно оцінити такі 
прояви: настають момен- 
ти в суспільстві, коли про-

тистояння просто необхідне. Однак, як показує світова практика, 
будь-які проблеми краще вирішувати мирним шляхом, людство 
сьогодні доросло до вершин дипломатії, індивід володіє магією 
слова. Таку здатність несуть у собі й графіті-звернення, графіті-
лозунги, графіті-малюнки тощо (іл. 4a, b, c, d).

Щоб уникнути агресивних наслідків, соціальні графіті мають 
містити конструктивні рішення проблем, що постають з осно-
вного зображення. Не кожний пересічний може розгадати «ре-
бус» зображень на міських стінах, але той, хто здатен побачити 
проблему, розшифрує й рішення її. Молоді художники не завжди 
можуть самостійно розв’язати таку надскладну задачу, тому 
знову ми приходимо до висновку щодо затвердження ескізів 

Іл. 3a. Київ (Україна)

Іл. 3b. Київ (Україна)
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робіт юних вуличних мит-
ців. Лише такий компроміс 
допоможе вирішити без-
ліч наболілих суспільних  
проблем: створення якіс-
ної соціальної інформації, 
змога допомогти людям 
у вирішенні багатьох пи-
тань, розв’язання проти-
річ особистісного та со- 
ціального характеру, про-
дукування творчого по-
тенціалу підлітків у пози-
тивному руслі, комунікація 
молодих людей у міському 
просторі з подальшим ви-
значенням щодо професії, 
особистої необхідності в 
суспільстві [10].

Як відомо, райтерський 
рух завжди вирізнявся не-
залежними поглядами, то- 
му, бажано, задля легалізації або правильного спрямування 
творчості вуличних художників застосовувати важелі співпра-
ці, а не контролю. Однією з таких форм може бути організація 

Іл. 4a. Київ (Україна)

Іл. 4b. Київ (Україна)

Іл. 4c. Київ (Україна) Іл. 4d. Київ (Україна)
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арт-фестивалів, майстер-
класів, тренінгів тощо. 
Цікавим спрямованим 
прикладом вуличного 
розпису є роботи учасни-
ків тренінгів особистісно-
го росту «Лідерська про-
грама», організованого 
агентством «Розвиток» 
(м. Одеса). Метою цього 
проекту є спрямування 

творчого потенціалу підлітків на допомогу тим, хто не в змозі 
допомогти собі сам — бездомним тваринам, дітям з сиротинців, 
літнім людям, інвалідам тощо. Зображення такої тематики не-
стимуть подвійне навантаження: задоволення підліткового са-
мовираження та спонукання до добрих справ пересічного пере-
хожого. Організатори акції називають настінні роботи в межах 
тренінгів «фресками» (іл. 5). Метою таких «фресок» є звернути 
увагу мешканців міста на соціальні проблеми, а також додати ес-
тетики сірим стінам.

Зазвичай, провести чітку межу між стріт-артом та вандаліз-
мом неможливо. Багато залежить від контексту. Не останню 
роль відіграє також ставлення самого виконавця до своєї робо-
ти, а також його бажання щодо сприйняття зображення оточу-
ючими. Більшість райтерів причетні до теггінгу (іл. 6) (швидке 
нанесення підпису автора на будь-які поверхні), можна навіть 

стверджувати, що всі, бо  
кожен підписує свою ро-
боту по завершенні — ле-
гальну чи ні. Іноді теги 
псують органічно орга-
нізований архітектурний 
простір, наносять шкоду 
пам’яткам (саме це мож-
на назвати вандалізмом).  
Однак у більшості випад-

Іл. 5. Київ (Україна)

Іл. 6. Київ (Україна)
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ків майстерно доповнюють урбаністичну атмосферу, доречно 
маркують територію, відображають внутрішньокультурне (вка-
зівка на певну субкультурну групу) спілкування райтерів, несуть 
інформаційний посил. Такі меседжі зрозумілі для повсякденної 
аудиторії.

Володимир Воротнєв (Lodek, графіті-художник команди 
«Interesni Kazki») висловив у одному зі своїх інтерв’ю таку думку: 
«В історичній частині міста також можливе графіті, але підхід до 
нього зовсім інший, ніж у «спальних» районах, адже старі будівлі 
й так несуть багато візуальної інформації» [6]. Саме ця причина 
має змусити замислитись громадськість над спрямуванням дій 
вуличних художників, чиновників над узгодженням законодав-
чої бази щодо цих питань. Той же Lodek стверджує: «Є теорія, що 
однакові об’єкти, які часто повторюються, наприклад, вікна в 
будівлях, атакують людську психіку та є фактором стресу. Тому 
вандалізм у вигляді графіті — нормальна людська реакція на 
бруталізм навколишнього простору» [6]. Можна погоджуватися 
з таким висловлюванням чи заперечувати його, але, беззапере-
чно, ця теорія сприймається як мотиваційна щодо виникнення 
настінних малюнків саме в межах мегаполісів, бо саме тут у певні 
періоди історії архітектури виникала трафаретна схожість буді-
вель (особливо під час панування радянщини). Вікна ж, особли-
во сірих сумних споруд, завжди ніби стежать за тобою зусибіч. 
Тому бажання зняти напругу засобом нанесення яскравих фарб 
виникає у багатьох (ви-
конавці ж за цих умов ті, 
що мають це бажання, 
уміють виконувати таку 
роботу й прагнуть до ре-
алізації творчого потен-
ціалу) (іл. 7).

Комунікація підліт- 
ків засобом графіті має 
світовий ареол. На бага-
тьох поверхнях україн-
ських міст можна спо- Іл. 7. «Interesni Kazki», Київ (Україна)
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стерігати творчість іноземних митців. Нещодавно львівські стіни 
стали дотичними з майстерністю французького райтера Олів’є 
Ешера (іл. 8). Художник зазначив: «У Франції графіті дуже попу-
лярне серед підлітків, майже всі пройшли через цю школу. Звісно, 
ми ніколи не розписуємо шкіл, церков чи пам’яток архітектури, 
а найчастіше співпрацюємо з галереями та окремими організаці-
ями» [6]. Для кожного українського райтера-початківця важли-
во почути ці слова, щоб усвідомити правила гри. На нашу думку, 
ставлення до оточуючого середовища, національних надбань 
виховується змалечку саме здоровою атмосферою в суспільстві, 
особистим прикладом старшого покоління. Дітям, що беруть до 
рук балончик з фарбою, мають бути зрозумілі основні цінно- 
сті — тоді не виникне бажання нашкодити, зіпсувати, а лише — 
зробити навколишнє яскравішим.

Уже було сказано про позитивне соціальне спрямування на-
стінного живопису. Крім того, що підлітки можуть комунікувати 
засобом самостійного створення графіті, так ще й останнім часом 
спостерігається лікувальний ефект цього виду діяльності для 
дітей, що мають певні розлади зі здоров’ям. Київський молодий 
художник Артем Прут під час проекту «Art United Us» залучив до 
створення муралу на стіні будинку на вулиці Анрі Барбюса, 11/2 
дітей з діагнозом ДЦП (іл. 9). Такі дії можна вважати допомогою 
комунікувати, адаптуватися в сучасному світі, відчути себе час-

Іл. 8. Івано-Франківськ (Україна)
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тинкою суспільства, ста-
ти на шлях одужання ще 
в дитинстві. Арт-проект 
у цілому направлений на 
залучення уваги світової 
громадськості до розгор-
тання військових дій, агре-
сії, пропаганди та інфор-
маційного зомбування.  
У межах проекту створено  
багато робіт, присвяче-
них книгам та спорту, що 
вказують на альтерна-
тивне використання знань та енергії людством, аніж створен-
ня конфліктних ситуацій та знарядь убивства. Організатори 
проекту повідомили у Фейсбуці про плани створити 200 те-
матичних робіт по всьому світу. Очевидно, що практика кому-
нікації як здорових підлітків, так і з проблемами зі здоров’ям 
також пошириться разом з розповсюдженням графіті-малюн- 
ків. «Перші 100 робіт ми створимо на території України, другі 
100 навколо планети, утворюючи «кільце миру», — говориться 
в повідомленні [8].

Одним з проектів зі спрямування енергії молодих творців у 
цивілізоване річище можна назвати конкурс на краще графіті, 
запроваджений Департаментом комунального господарства 
транспорту та зв’язку міста Івано-Франківська. «Конкурс прово-
диться з метою забезпечення розвитку молодіжних субкультур 
міста Івано-Франківська в соціально-нормативному напрямі за-
для впорядкування графічних зображень у місті із залученням 
жителів та молодіжних об’єднань графіті-культури» [9], — ска-
зано у рішенні міськвиконкому. За умовами конкурсу, у заході 
можуть бути задіяні молодіжні об’єднання графіті-культури, 
творчі спілки та індивідуальні учасники; ескізи робіт попе- 
редньо мають бути затверджені комісією; виконавці мають ви-
брати тематику робіт із запронованого переліку; місце зобра-
ження також визначає комісія, враховуючи органічне вплетіння 

Іл. 9. Київ (Україна)
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робіт до архітектурного ансамблю міста. Основні критерії для 
визначення переможців: якість виконання графічного малюн-
ка, оригінальність зображення, тематичне спрямування. Можна 
сперечатися щодо свободи творчості, наданої райтерам під час 
цього заходу, але беззаперечним є факт комунікації підлітка в 
міське середовище (іл. 10а, b).

Абсолютно протилежним за рівнем свободи постав до уваги 
львів’ян графіті-фестиваль Lviv graffiti jam на парковці поблизу 
одного з торговельних центрів (іл. 11). Саме адміністрація уста-
нови надала площі юним художникам для створення робіт за 
їхніми уподобаннями. Стіни парковки були розмальовані з вну-
трішнього боку, але райтерів зовсім не засмучує мала кількість 
глядачів, адже, зазвичай, вони творять для себе та собі подібних 
(тих, хто розуміє приховану мову графіті) [3]. Ми можемо вбача-

Іл. 10a. Івано-Франківськ (Україна) Іл. 10b. Івано-Франківськ (Україна)

Іл. 11. Львів (Україна)
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ти комунікативну складову й у цій події, тому що практика за-
вжди корисна в будь-якій справі.

У тому ж Львові часто можна споглядати роботи на гострі 
соціальні теми, що виконуються на досяжних оку широко-
го загалу поверхнях (графіті з зображенням Небесної сотні)  
(іл. 12). Це теж є відголоском організованих акцій: за рішенням 
міськради або з ініціативи приватних організацій. На жаль, як 
нарікають юні художники, таку ініціативу керівництво міста 
проявляє зрідка та ще й з якоюсь особистою корисливою метою. 
Зазвичай, тематика затверджується зі спрямуванням на якусь 
ціль (рекламну, на виконання певних завдань задля виконання 
плану культурної чи виховної програми). На проекти, що прива-
блюють райтерів, міська влада, зазвичай не має фінансування. 
Хоча тематика, яка цікавить молодь сьогодні, — це події на Сході 
України. Один з юних митців повідомив про бажання створен-
ня серії зображень з назвами батальйонів та військових частин, 
що задіяні в АТО. Бажано, щоб саме такі починання підтримува-
ли чиновники, тоді можна бути впевненим щодо майбутнього 
України.

Тема подій на Сході України близька не лише нашим спів-
вітчизникам. Нещодавно столиця збагатилася муралами, що 

Іл. 12. Львів (Україна)
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були створені японським ху-
дожником разом з дітьми-
переселенцями. Саме в цьому 
випадку тематика має бути не 
пов’язана з військовими діями, 
творчість повинна сприяти ре-
абілітації, відновленню психіч-
ного здоров’я підлітків. У цій 
співпраці поблизу станції ме-
тро «Академмістечко» з’явився 
портрет вокаліста групи Linkin 
Park Честера Беннінгтона (іл. 
13а), а на території арт-заводу 
«Платформа» — мурал, при-
свячений 25-річчю диплома-
тичних відносин між Україною 
і Японією (іл. 13b) [5].Іл. 13a. Київ (Україна)

Іл. 13b. Київ (Україна)
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Більшість підлітків сьогодні зовсім інакше думають щодо гра-
фіті, ніж у попередні десятиліття. Виникає бажання створювати 
якісні витвори серед дня протягом необхідного для цього часу, а 
не за п’ять хвилин уночі. Для цього й потрібна підтримка влади 
на місцях, навіть якщо виникає певний корисливий інтерес мож-
новладців. Надання можливості творити — це рівносильне віль-
ній комунікації в міському просторі.

Висновки. Популярність графіті в осередках підлітків поясни-
ти просто: простір для творчої самореалізації за мінімальні кошти. 
Такий старт, зазвичай, має стрімке продовження, адже є комуні-
кативним началом для більшості райтерів. З цього середовища 
виходять знані майстри дизайну, архітектури, образотворчого 
мистецтва тощо. Твори колишніх спрей-артівців можна зустріти 
в межах музейних галерей, у оформленні інтер’єрів чи екстер’єрів. 
Творіння цих молодих людей можна назвати мистецькими витво-
рами, а ще краще — професійним надбанням.

Задля розвитку цього виду професійного спрямування під-
літків необхідно створювати комунікативний простір зі взаємо-
вигідними та сприятливими умовами. Тоді графіті перестане 
нести навантаження вандалізму, стане естетичною складовою 
культурної комунікації, уможливить реалізацію художніх зді-
бностей дітей та підлітків, відкриє шлях самовираженню. 
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На сьогодні у художній літературі і в різних родах мистець- 
 кого відображення дійсності спостерігається своєрідне 

культивування зла, що безпосередньо зумовлено її страшними 
реаліями. Синхронно з цим в науковій літературі дедалі більше 
поширюється переконання, що хорор є певною компенсацією 
(терапією) реальних страхів і своєрідним засобом відчуження 
від різних проявів зла завдяки механізму психологічного пере-
ключення на ірраціональне, міфологічне, інфернальне «дещо» 
(тобто зло), яке при цьому має конкретну форму та ім’я. Більше 
того, у деяких випадках екстремальний «досвід» екранних пози-
тивних і негативних персонажів та їх вчинки корелюють з вну-
трішнім бунтом проти оточуючих умов, традицій чи умовностей, 
який переважно спонтанно виявляється у звичайної людини або 
ж свідомо приглушується нею і в підлітковому, і в юнацькому, і 
у дорослому віці. Екранне «дистанційоване» від глядача зло, яке 
б походження воно не мало і в якому б етнічно-суспільному полі 
не конкретизувалось, надає хоча б малою мірою ілюзію можли-
вості його приборкання чи навіть приручення і завдяки їй же — 
захищеності від наслідків прояву його сутності.

«Зло в образі дитини» — доволі поширена на сьогодні кінема-
тографічна формула, пердусім ґрунтується у належності поняття 
«зло» до основоположних етичних і світоглядних обґрунтувань 
універсалій культури. У різних джерелах саме традиції культури 
і принципи буття в ній (суспільний аспект співіснування) трак-

2.12. КІНеМАТогРАфІЧНе ВТІЛеННЯ оБРАЗУ  
ЗЛоЇ ДИТИНИ У хоРоРІ

хРиСТинА С²чнА
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туються як такі, що зумовлюють однозначну негативність щодо 
пов’язаних зі злом індивідами, процесами чи явищами, оскільки 
вони суперечать і протиставляються прийнятим в ній нормам 
етики і моралі. При цьому «зло осмислюється синтетично — че-
рез тотальні образи, які вбирають в себе всі види руйнування 
і шкоди.., і аналітично — через розпад цілісної індивідуально- 
сті на окремі якості — пороки» [1]. Головним чином, в поле зору 
потрапляє зло, що чиниться індивідом, — персоніфіковане, що 
криється у самому суб’єкті і породжує довкола себе, можна ска-
зати, наслідкові концентричні кола деструктивного характеру 
(більш чи менш агресивного психологічного тиску, фізичного і 
соціального зла з супроводжуючими переживаннями й емоція-
ми тощо) в особистісному (відсутність гармонії між духовними і 
фізичними якостями), соціальному (загроза деградуючого пере-
родження соціуму) і навіть містично-космічному вимірах. Ці ас-
пекти, тією чи іншою мірою втілені в дитині, надають централь-
ним персонажам обраного тематичного кола фільму жахів рис 
архетипу Жахливої дитини. Його небезпечність для оточуючих 
тим більша, чим більше зовнішній образ віддалений від «звич-
ного» образу Зла — чудовиська чи демонічної істоти (принцип 
відсутності очевидної загрози, а відтак і потреби захисту). У та-
кому випадку обрана для сюжету дитяча зовнішність є лишень 
вдалою маскою. При цьому Зло в дитині набуває метафізичних 
і містичних ознак, якщо втілюється у індивіді, чиї якості від по-
яви в сюжеті стабільні, а проекція внутрішніх деформацій на 
оточуючий світ визначається тільки можливостями впливу на 
нього у власних цілях. 

Під таким образом дитини саме у фільмах жахів мається на 
увазі певний тип героя з визначеними щодо створеного кінема-
тографічного часопростору характеристиками. Відповідно та-
кий центральний дитячий образ є неоднозначним і його екранні 
втілення містять певні типологічні відмінності. Їх градуювання 
відбувається в достатньо широких межах — від неусвідомлено-
випадкового демонстрування деструктивно-ірраціональної си- 
ли до цілком усвідомленого просування до кінцевої мети, що  
полягає в руйнуванні світу, а відтак — «небуття» в його онтоло-



хРиСТинА С²чнА

485  ■

гічному сенсі. При цьому і застосування поняття «дитина» щодо 
конкретного персонажу зумовлено співвідношенням з вікови-
ми характеристиками інших героїв конкретного екранного тво-
ру. Передбачається, що і глядач його сприймає як дитину, тобто 
особистості, яка за своїми психофізіологічними показниками 
не досягнула стану дорослості. В окремих випадках таке трак-
тування може навіть не співпадати з нормами, що діють у ре-
альному соціумі та/або є відповідним чинному законодавству. 
Тільки введення дитячого образу в систему глобальних загроз 
людству означало те, що втрачалась дещо надзвичайно цінне в 
традиційній сфері координат, а саме — духовний світ дитини і 
сама сутність цієї іпостасі людського життя як мірило, з яким в 
духовних вимірах зіставлялось буття кожної дорослої людини. 
До того ж, щоденна практика виявляла неспроможність забез-
печити елементарну безпеку і комфортні умови для життя дітей 
навіть найбільш розвинутими країнами. Відтак кінематограф 
долучився до викриття позірних ідеологічних тверджень. Про-
ектуючи на дитину різні риси внутрішньої кризи «відповідаль-
ного» дорослого суспільства, фільми жахів цього тематичного 
напрямку оголюють жахливі перспективи «кризи гуманізму». 
Так в образі дитини як у своєрідному дзеркалі знаходить відо-
браження фактично апокаліптичних жахів, що старанно прихо-
вуються за зовнішнім ідеологічним чи технологічним благопо-
луччям. До того ж, додатковим чинником упродовж останньої 
третини ХХ ст. є актуалізація в загостреній формі масштабного 
психологічного впливу на молодіжну й дорослу аудиторію ба-
гатьох мотивів з архаїчних міфів, фольклорних і літературних 
«страшних казок» та ранньохристиянських чи середньовічних 
уявлень. Всі вище згадані загрози і деформації, як і підсвідомі 
архетипні страхи, тим не менше не виключають і протилежного: 
дитина у моделюванні відносин з більш чи менш традиційним 
світом (за поодинокими винятками) виявляється мимовільною 
жертвою і цим підкреслює безжальність сили, що насувається 
на головних героїв і персонажів, які намагаються її захистити. 

У контексті обраної проблеми одними з найбільш характер-
них ті видаються стрічки, де сюжет розвивається довкола ос- 
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новного конценпту християнської есхатології — пришестя  
Антихриста. 

Незважаючи на не надто великий масив стрічок, котрі репре-
зентують безпосередньо постать Антихриста, їх місце у розгля-
ді проблеми дитини як носія Зла є вкрай важливим, адже вони 
демонструють максимамальну концентрацію деструктивних 
потойбічних сил у дитячій постаті та підготовляють глядача до 
подальшого розвитку негативних дитячих образів на екрані.

Першою ластівкою окресленого тематичного напряму є 
стрічка «Омен», знята 1976 року Річардом Доннером. Кінема- 
тограф жахів попереднього десятиліття уже звертався до не-
гативного образу дитини. Проте — це перший випадок, коли 
головним діючим злом виступає саме дитина, у той час, коли 
в «Екзорцисті» В. Фрідкіна — це демон, а в «Дитині Розмарі» 
Р. Поланського — сатанинська секта. Відповідно зміщено і ак-
цент — від трактування дитини як мимовільного носія зла до 
образу апріорі «диявольської дитини»: у містичному розгор-
танні сюжету відбувся модифікуючий синтез раніше втілених 
у кінематографі версій вторгнення чужорідності у традиційний 
людський світ. 

На перший погляд, історія про те, як у сім’ї дипломата Роберта 
Торна зростає Антихрист (не рідна дитина подружжя, а підміне-
ний у пологовому будинку за згодою батька хлопчик-«сирота»), 
відтворює звичайні для усиновлення ситуації — початкове  
обожнювання й нюанси відчуження у випадку наступної влас-
ної вагітності матері. Та довкола малюка розгортаються дивні і 
лякаючі події: його няня накладає на себе руки під час дитячого 
свята, невротичний напад у Деміена викликає бажання батьків 
бути присутніми у церкві, тварини в зоопарку агресивно на ньо-
го реагують, дивний священик попереджує дипломата про сут-
ність дитини, та переконаний атеїст Торн тривалий час не звер-
тає на це уваги і т. Стрічка апелює, насамперед, до страху перед 
пришестям сина диявола у подобі зовні звичайної дитини, який 
максимально користується тим, що дорослі не вірять навіть у 
ймовірність такої ситуації. Фактична відсутність особливих спе-
цефектів продовжує лінію максимальної «уреальненості» подій, 
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закладену у хорорі 60-х. На відміну від стрічок попередніх років, 
які пропонували, так чи інакше, хеппі-енд (Розмарі знаходить у 
собі сили прийняти свого сина, а священики рятують Ріган), то 
у «Омені» щаслива розв’язка неможлива: у Деміена немає жод- 
них теплих почуттів до своїх прийомних батьків, а його поміч-
ники — легко замінювані лише гвинтики в механізмі, тому та-
кож не цінуються. Цим забезпечено враження абсолютної без-
виході.

Відповідна задуму атмосфера формується вже з початкових 
кадрів завдяки комплексу аудіовізуальних засобів. Перший су-
проводжуючий титри музичний трек, трансформуючи достат-
ньо класичний початок у зловіще заклинання, створює важли-
вий смисловий колорит для білих титрів на чорному фоні. Його 
лиховісний відтінок посилює поява кривавого відблиску, що пе-
ретворює темний силует дитини на перевернутий хрест в її тіні. 
Відповідно й монотонне скандування основної фрази отримує у 
своїй важкості асоціацію чи то набатними дзвонами, чи закар-
бованої у світовій класиці алегорією ненависті — темою танцю 
рицарів з «Ромео і Джульєтти» С. Прокоф’єва, тим більше, що ме-
лодичні лінії вокальних партій або абсолютно неприродно «за-
ломлюються», або, досягаючи верхньої межі діапазону, звучать 
майже як крик. Втім, у різних сценах початковий мелодичний 
фрагмент має різне емоційне значення, у різних варіантах про-
віщуючи лихе або посилюючи напругу. Більше того, іноді компо-
зитор докорінно трансформує експресивну чи символічну сут-
ність цього лейтмотиву. Так, у епізоді усвідомлення Робертом 
втрати дружини він виявляє надзвичайну ніжність почуттів 
дипломата, а в епізоді повернення до Лондона з кинджалами — 
невідворотність потреби здійснення жертви.

Величезну роль природно відіграє монтажна драматургія. 
Так, зіставлення початкових титрів з крупним планом солідно-
го чоловіка, що, переживаючи, поспішає кудись у Римі о 6 годині 
ранку 6 червня — за переведення в середній план знижує рівень 
концентрації на його фігурі як композиційному центрі, але не 
знижує рівень експресивності, переводячи образні сенси у пло-
щину повсякденних реалій. Ця модуляція пом᾽якшена й дещо 
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відстороненим голосом за кадром з деталями смерті дитини. 
Напруга утримується і у викликаючому замилування кадрі з 
немовлям на руках черниці, у яке напружено вглядається з зад- 
нього плану «пан посол». Натяк на непевність ситуації надає 
усвідомлення, що це — відображення у дзеркалі, тим більше, що 
священик говорить з тіні, оскільки його торс зміщений від цен-
тру по діагоналі в край кадру. На це ж вказує й інший нюанс —  
прозора стіна між Торном і дитиною з її опікункою, тоді як свя-
щеник говорить майже з-за спини і також з краю кадру, викли-
каючи асоціацію з традиціями зображення «диявольського на-
шіптування». Цей початковий фрагмент показовий в аспекті 
режисерських знахідок — балансування відбувається на межі 
одночасного утримання і поступового послаблення напруги 
в реакціях персонажів; надалі така подвійність відіграватиме  
значну роль у багатьох ситуаціях. Локальна розв’язка в епізоді 
принесення немовляти до Кеті привносить певну ідилічність: 
три крупних плани мимоволі асоціюються з моделями зобра-
жень «Святого сімейства», але саме дитина плачем розбалансує 
цілісність.

«Стрибок» до наступного монтажного кадру — епізоду при-
значення послом у Лондон — підкреслює непомітно минулий 
час і змушує не замислюватись на деталях цього призначення. 
Режисер акцентує інше. У загальному плані кадр з одяганням 
на столі малюка у пальто означає те, що в сім’ї він піднятий «на 
п’єдестал». На осмислення символічної перспективи спрямова-
не і монтажне щеплення з загальним планом вулиць Лондона — 
міста, що до сьогодні символізує осердя монархічно-імперської 
системи. Майже водночас створена ще одна важлива смислова 
паралель: в оголошенні Кеті своїх амбіцій щодо чоловіка (ба-
жання бачити його президентом США) виявляється не тільки 
марнославне владолюбство, притаманне цій добропорядній 
парі, а й програмується майбутнє просування Деміена. На цій 
фазі розгортання ще прихованого конфлікту природними є іди-
лічні сімейні сцени, причому такий експресивний тон посилено 
операторськими засобами — чудовими пасторальними пейза-
жами або демонстрацією знімків щасливої родини.
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Фазова драматургія зумовлює наступний «стрибок» до епізо-
ду святкування дня народження, де Деміен демонструє цілком 
яскраві і невимушені дитячі емоції, а фотограф озвучує сакра-
ментальне враження: «незрозуміло, чи це просто спадкоємець 
мільйонів Торна, чи новий Христос». З цього моменту почина-
ється «вклинення» містики в поведінку різних персонажів: чи 
то ревнощі матері, чи то поява — невідомо звідки — чорної со-
баки провокують самогубство няні. Ця кульмінація монтажної 
фрази здійснена як «вихоплення» оператором деталі, що дозво-
лило режисеру сформувати ефект погляду очі-в-очі тварини і 
няні як концентрації на способі і сутності диявольського впливу 
(знищення конкретної людини); надалі, у поглядах Деміена, він 
отримає значення візуального узагальнення, що помітно майже 
одразу, коли хлопчик із захисних обіймів батьків спостерігає за 
тією ж собакою і вітає її жестом руки. Згодом застосування круп-
них планів обличчя малого із особливим фокусуванням на його 
очах мають першорядне значення у сцені перед нападом на ма-
тір у машині перед церквою (вражаюча гра маленького актора 
від нагнітання в персонажі страху до демонстрації агресивного 
захисту з суто «звірячим» дряпанням у створенні максимально 
нестійкої внутрікадрової композиції), епізодах у сафарі-парку з 
аналогічними прийомами тощо.

Надалі нарощення рівня експресивності також відбувається 
за принципом фазової драматургії, але ускладнюється принци-
пами паралельних монтажу і драматургії. У цьому Р. Доннер пі-
шов вже апробованим у «Екзорцисті» шляхом і досяг необхідної 
ефективності завдяки більшому розгалуженню й, так би мовити, 
просторовому розпорошенню сюжетних ліній — гувернантки 
Бейлок у охороні Деміена і її закономірного переходу від стрима-
ної майже-зверхності до агресії щодо його прийомних батьків, 
спілкування Торна з отцем Бременом і фотографом Кітом Дже-
нінгсом чи епізодично з археологом Бугенхагеном, особистої  
мікролінії фотографа та ін. Відсутність же спецефектів, як таких 
сповна компенсується ефектом введення цілком реальних дета-
лей, деякі з яких унаочнюють матеріалізацію смертельних за-
гроз (проявлені фотографії), або мають значення чітких містич-
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них символів (дальній план з церквою, у яку вглядається Деміен, 
нагадує пам’ятник на кладовищі; ротвеллер у домі і собаки на 
кладовищі однозначно символізують містичних пекельних псів; 
закриті ворота і церква у спробі порятунку Бремена є символом 
закритої для відступника освяченої землі, а вітер і блискавка у 
цій конкретній ситуації — диявольського переслідування тощо). 
Трансформації ж у психології і сутності образів, особливо у ході 
розробки сприйняття Торнами не-їх дитини, є вдалим і при 
цьому — дзеркально зворотнім продовженням «параної» Роз-
марі (варто звернути увагу на констатацію Кеті тривоги з при-
воду розладів її психіки після відвідин сафарі-парку). Адекват-
но сприйнятими знаками є хіба що родимі плями у формі трьох 
шестірок. Натомість надмірна затятість на містичних цитатах і 
метафорах у цитуванні Бременом віршованих пророцтв з «Од-
кровення» — укорінених у масовій свідомості певного поколін-
ня і водночас не менше чужих йому релігійних символів, як і по-
каз фотографом вихоплених з потойбіччя деталей не сприяють 
сприйняттю реалій аж до певного часу, що вказує на залучення 
режисером і сценаристом мотиву необхідності подолання упе-
редженості до сакральних знань. А обклеєна сторінками з Біблії і 
намальованими на її дверях 47 хрестами кімната, в якій жив Бре-
мен, поглиблює думку посла про параноїдальну ненормальність 
священика. І саме незнання й відчуженість щодо них є важливим 
драматургічно-сценарним акцентом у нагнітанні страху майже 
до останнього епізоду картини. Та режисер не відмовляється від 
апелювання до символічних планів. Так, чудово застосована опе-
раторська зйомка зверху пейзажу з монастирем і отарою овечок 
як створюючий ілюзію виходу в іншу, божественну реальність, 
кадр стає метафорою внаслідок наступного ряду зі скаліченим 
пожежею Спілетто й іншим монахом, що, пояснюючи його про-
вину, цитує пророцтво-вирок пастирю, що залишає «своє стадо». 
Завершують цей епізод кадри зі дзвоном у поєднанні з като-
лицьким піснеспівом, в якому, символізуючи відкриття істини, 
за вікном дзвіниці відкривається пейзаж з горами на тлі захма-
реного неба. Фактор замикання певних образно-символічних 
кіл зі збереженням майже буквальних аналогій у режисерській 
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драматургії відіграє значну роль, очевидно, з розрахунку на зі-
ставлення символічних значень тих чи інших подій. Зокрема, він 
виявляється у епізоді на кладовищі: Торн і Дженінгс, переліза-
ючи через паркан, створюють аналогію зі згаданою ситуацією 
за участі отця Бремена, але час і місце зйомок — ніч і кладови- 
ще — символізують порушення кордонів зони сутінок і темря-
ви та виявлення в ній схованої істини. Так само і композиційно 
важливі заключні титри з початковим треком, який після всього 
сприймається як вираз невідворотності і зверхності водночас, 
а останній титр з назвою фільму «ставить крапку»: «Омен» — 
«Знамення». «Маючий очі та побачить…».

Отже, Деміен виявляється персонажем другого плану, спосте-
рігачем подій і поведінки дорослих, які до пори не здатні зафік-
сувати у власній свідомості його суті як Антихриста, що навіть 
не потребує вдаватися до маніпулювання їх психікою чи, тим 
більше, тиснути на них задля власної користі. Все здійснюють 
самі дорослі, як, наприклад, Кеті, яка повідомляє про своє не-
бажання мати дітей одночасно зі звісткою про те, що вагітна, 
або ж кількаразовий показ крупним планом очей гувернантки, 
що ставлять під сумнів, чи Деміен збив Кеті з власної волі, чи 
це результат її гіпнозу (загалом крупні плани виконують основ- 
ну роль у показі психологічних змін в поведінках персонажів 
чи подальших трагедіях). Продовження ж у сюжеті мотиву 
пов’язування істини про дитину з певним географічним ареа-
лом (Близьким Сходом) і доступною внаслідок археологічних 
розкопок інформацією про древнє зло вказують на окреслення 
в кінематографі ще одної тенденції, безпосередньо спровокова-
ної геополітичними процесами. І в цьому — втілена в кіноверсії 
Зельцера-Доннера найжахливіша реалія сьогодення. Недарма у 
фінальному кадрі Деміен стоїть поруч з президентом, котрий, 
вочевидь, усиновить його. Так зло проникає у найвищі ешело-
ни влади; так нишком ламаються останні перепони на шляху до 
всесвітньої катастрофи. 

Постать Деміена — важлива ланка у розвитку образу enfant 
terrible. Він — уособлення перехідного етапу між пасивним під-
літковим бунтом, котрий спрямований передусім на викликан-
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ня шоку у старшого покоління та «неусвідомленим вбивством» 
як складовою частиною ігор та/або пізнання світу для персона-
жів, що надалі виникають на екрані. Творці стрічки через образ 
Деміена ще не піднімають питання про здатність дитини коїти 
зло у його найвищому прояві — позбавлення життя людської  
істоти, та все ж таки антихрист несе зло згідно свого визна-
чення — є інфернальною постаттю і відособлений від інших  
персонажів. В «Омені» звернення до традиційної релігії (пере-
дусім — до християнства) подається як єдиний засіб порятунку 
повернення дитини до віковічних гуманістичних і релігійних 
цінностей, або ж її знищення, якщо іншим чином усунути загро-
зу неможливо.

Особливу цікавість викликають варіації довкола теми «Оме-
на», які демонструють інший ракурс можливої поведінкової 
лінії малюка-Антихриста. Сюжетна й уже класична інтрига, до-
статньо актуальна в очікуваннях містичної дати 2012-го року в 
контексті багатьох культур, виявила значні перспективи в на-
ближеній до сучасних реалій інтерпретації режисера Стюарта 
Хендлера (фільм «Шепіт» (2007). Спочатку вона розгортається 
цілком в дусі кримінальних бойовиків: банда кіднепперів, по 
суті своїй не таких уже і поганих хлопців — просто загнаних в 
глухий кут життєвими обставинами, викрадає сина багатої та 
впливової сім’ї, прагнучи отримати за нього достойний викуп і 
завдяки цим коштам почати нове життя. Далі сюжет наштовхує 
на асоціації зі старим добрим радянським мультфільмом про не-
слухняне кошеня: ми вам заплатимо, тільки заберіть його назад. 
Адже горе-викрадачі не врахували однієї важливої деталі: Девід 
виявляється аж ніяк не звичайною дитиною. Він — посланець 
темряви у нашому світі.

Окрім фабульних, у «Омена» з «Шепотом» є інші цікаві відмін-
ності. Восьмирічний юнак не заявляє про себе як про антихрис-
та у загальноприйнятному розумінні даного слова. У той час, 
коли у стрічці Р. Доннера у образі Дем᾽єна постає як замкнута 
особистість, носій інфернального зла, у «Шепоті» головний ге-
рой — базіка, лицемір та вмілий маніпулятор, який надприрод-
нім чином отримує доступ до людської підсвідомості. Образ ан-
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тихриста втрачає свою масштабність. Тут хлопець залишається 
безіменним демоном, котрий називає себе ангелом або павшим 
ангелом, у залежності від ситуації. Він маскується і у жодному 
разі не заявляє про свою справжню сутність відкрито: кожен 
може обрати те, що йому більш імпонує. Творці стрічки наголо-
шують на цьому, взявши у якості епіграфу до стрічки цитату із 
Біблії: «Сам Сатана прикидається ангелом світла» (2 Послання 
Коринфянам 11:14). Він не планує спричинити глобальний ка-
таклізм або масові руйнування, його мета здається більш філо-
софською — знайти найбільш зневірених і підштовхнути їх до 
суто індивідуальної помсти людству, переповнити чашу загаль-
ного відчаю. 

Саме цим зумовлене те, що глядач спостерігає, як далеко не 
першопланові персонажі здійснюють у кадрі жорстокі вбивства 
своїх друзів, коханих і знайомих. Час від часу камера панорамує 
місце дії з висоти «пташиного польоту», наче намагаючись про-
демонструвати істинні масштаби дійства, що розгортається на 
екрані. Втім, у цій стрічці метафізична ідея нівелюється перед 
прагненням творців залякати глядача, внаслідок чого картина 
переповнена ефектами, які викликають страх більш на інстинк-
тивному, рефлекторному рівні і ніяк не претендують на ство-
рення атмосфери «космічного», всеохоплюючого жаху. 

Це також свідчить про зміну погляду на можливий кінець сві-
ту у масовій свідомості — від масштабного космічного дійства 
до зосередження на краху кожного окремого індивіда.

Симптоматично, що проблематика й сюжет кінотрилогії 
«Омен» залишаються затребуваними до сьогодні. Більше того, 
2016 року кілька режисерів — Нік Копус, Тім Ендрю і Ернст Р. Ді-
керсон — розгорнули його в десятисерійному (перший сезон) 
серіалі «Демієн», присвяченого розвиту особистості юнака уже 
у більш зрілому віці. Втім, у цьому випадку автори перетворю-
ють його на заручника власного призначення.

Розглянуті стрічки виносять питання про «нормальність» зо-
вні звичайної дитини, про присутність у ній того начала, котре 
з часом спричинить тотальну катастрофу. Завдяки виокремлен-
ню образу дитини як носія зла стрічки обраного тематичного 
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напряму набувають екзистенціально трагічного звучання. Адже 
маля, котре в усталеній культурній традиції було світлим симво-
лом, ознакою продовження життя, раптом виявляється джере-
лом загрози. І навіть після виявлення своєї справжньої сутності 
дитина не підлягає банальному знищенню, індивід, зіткнувшись 
з проблемою, змушений шукати нові способи боротьби зі злом, 
що постало у такому образі, що загалом ускладнює ситуацію пе-
ребування зла у світі.

Література:

1. Скрипник А. Зло //Этика: Энциклопедический словарь. Москва: Гардари-
ки, 2001. С. 154.
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На сучасному етапі розвитку соціально-економічних від- 
 носин в Україні дитячий туризм є результатом багатьох 

об’єктивних процесів, що обумовлено психофізіологічними особ- 
ливостями людини: її прагненням до всебічного пізнання світу, 
особистого ознайомлення з довкіллям, культурою, традиціями 
та побутом, що є невід’ємною частиною життя більшої частини 
людства. 

За умов постійно зростаючого туристичного попиту на різні 
країни світу, як туристичні дестинації, все більшої актуалізації 
набуває питання формування нового іміджу дитячих туристич-
них практик у соціокультурному просторі на національному 
та міжнародному рівнях. Характеристика, генезис та значення 
образу, іміджу та бренду дитячих туристичних практик у соціо-
культурному просторі полягає в формуванні комплексного під-
ходу до створення, просування та реалізації іміджу «дитячого» 
туристичного продукту України, а останній, в свою чергу, визна-
чає його привабливість, і як результат — впливає на формуван-
ня туристичних потоків відповідного сегменту ринку.

Дитячий туризм, як форма відпочинку, оздоровлення набу-
ває все більшого поширення. Пішохідні прогулянки та екскурсії 
за межі дитячого виховного закладу презентуються як сучасний 
вид туризму. Наразі, дитячі туристичні практики, як форма екс-
курсійної роботи складається з трьох важливих аспектів: пізна-
вального, виховного та оздоровчого.

2.13. ДИТЯЧІ ТУРИСТИЧНІ ПРАКТИКИ  
У СоЦІоКУЛЬТУРНоМУ ПРоСТоРІ: 

ТРАКТУВАННЯ, ДефІНІЦІЇ, ЗМІСТ

ТЕТянА ТкАчЕнкО 
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Перший напрямок — реалізація творчих завдань, орієнто-
ваних на знання об’єктів, ситуації, події. Вони сприяють нако-
пиченню творчого досвіду, через вивчення об’єктів, ситуацій, 
подій на основі вибраних атрибутів (колір, форма, розмір, мате-
ріал, призначення, час, розташування, частина цілого). Основні 
форми роботи з дітьми є заняття та екскурсії.

Наразі в світовій практиці і в спеціалізованій літературі ши-
роко використовується термін «туристський продукт», який не 
може існувати в конкретній предметно-речовій формі, а є сукуп-
ністю певної кількості та якості товарів і послуг рекреаційного 
характеру, готових в конкретний момент до реалізації спожи- 
вачам. Для конкретного споживача дитячі туристичні практики 
носять абстрактний характер. Він складається з благ, джерела 
яких знаходяться в природі як в матеріальних (курортні товари, 
інфраструктура, споруди), так і в нематеріальних (послуги, клі-
матичні умови, навколишнє середовище) формах. Необхідність 
об’єднання цих благ в єдине ціле пояснюється тим, що споживач 
не може задовольнити свої різноманітні потреби у відновленні 
життєвих сил за рахунок лише одного виду товарів чи послуг, а 
тільки в їх комплексі та у відповідному місці призначення. 

Дитячі туристичні практики у соціокультурному просторі є 
не окремим туристичним пакетом, а комплексом наявних і по-
тенційних ресурсів, що об’єднані спільною територією, як, на-
приклад, Мистецький центр «Шоколадний будинок». Запропо-
новано наразі: дитяча екскурсія-квест в Шоколадному будинку 
з чаюванням; екскурсія з привидом в шоколадному будинку; 
Дитячий день «Підкорювачі простору». Український історич-
ний транспорт особливістю дитячих туристичних практик у 
соціокультурному просторі є його територіальна прив’язка, 
тому виводити дефініцію національного туристичного продук-
ту доцільно з територіального турпродукту. Під час екскурсії 
маленькі гості побувають у декількох різних казках у супроводі 
Аліси із країни див або Капелюшника. Разом доведеться пройти 
складний, але дуже цікавий шлях по залах старовинного маєтку, 
переходячи із зали до залу, розгадуючи таємниці і допомагаю-
чи різним персонажам. Вік дітей: 5–7 років. В екскурсії беруть 
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участь лише діти. Під час мандрівки-квесту юні шукачі при-
год познайомляться із казкою про жар-птицю та павича, який  
згубив своє чарівне пір’я і дуже потребує їхньої допомоги, від-
шукають чарівні пір’їнки і врятують казкових птахів, заглянуть 
у казкове дзеркало, крізь яке можна пройти у задзеркалля, ді-
знаються про пишні бали у казковому домі та відгадають, які 
саме чарівні процеси могли там бувати, складуть слово зі ста-
ровинних літер та складуть пазли із зображення розпису стелі. 
Вони побачать велике казкове дзеркало, що здійснює бажан- 
ня та почують розповідь про міфічні символи, що закодовані у 
ліпнині, які прикрашає зали у гранатовій кімнаті, де була парад-
на їдальня. Дітей очікує сюрприз — чаювання із капелюшни-
ком та білим кроликом, яке проходить наче спілкування у казці 
«Аліса у задзеркаллі», ну і, звісно, цікаві знайомства з новими 
друзями.

Територіальний туристський продукт є сукупністю спожив-
чих вартостей з туристичним та рекреаційним ефектом, що іс-
нують в формі конкретних продуктів і послуг, які є доступними 
для споживання у визначеному природному та соціальному се-
редовищі [1]. 

Дитячі туристичні практики, як продукт територіального 
рівня, існує як складний комплекс взаємопов’язаних складових, 
що включають: базисний продукт, супутній продукт, комплек-
сний продукт. Національний туристський продукт має чітку ма-
теріально орієнтовану компоненту з певними характеристика-
ми. Дитячі туристичні практики базуються на наявних ресурсах, 
які не завжди є унікальними чи характерними лише для даної 
країни, тому може бути загальнодоступним для усіх споживачів. 
Така подібність національних туристичних продуктів коменту-
ється не лише спільним ресурсом, а й існуючими об’єктами ін- 
фраструктури. Ресурсний потенціал території існує об’єктивно і 
відносно відокремлено та не залежить від виробників і спожи-
вачів. Складові технологічного характеру в контексті дитячого 
туризму можуть існувати тільки в комплексі. 

Дитячі туристичні практики у соціокультурному просторі — 
це основа економіки туристичної сфери, яка реально відобра-
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жає те, що країна як туристична дестинації може запропонувати 
туристам. Він охоплює комплекс туристичних послуг, робіт, що 
супроводжують процес споживання туристичних послуг та това-
рів. Ми розуміємо туристичні послуги — це послуги туристич-
них агентів, туроператорів, транспортних підприємств, закладів 
сфери гостинності, харчування, індустрії дозвілля та особливі по-
слуги (лікування, освіта тощо). В якості робіт, що супроводжують 
процес споживання туристичних послуг, виступають послуги фі-
нансової, банківської сфер, страхування, охорона, інформаційні 
системи тощо. Невід’ємними також є товари, які доповнюють 
основний продукт: сувеніри, товари народних промислів, їжа, 
напої, курортні товари тощо. Формування та просування тури- 
стичного продукту вимагає зусиль та засобів від усіх суб’єктів, 
що прямо чи опосередковано беруть участь в економічних відно-
синах. Таким чином, можна стверджувати, що підходи до класи-
фікації складових елементів туристичного продукту є різними, 
іноді суперечать один одному в певних положеннях. 

На основі даної класифікації ВТО та концепції територіально-
го туристичного продукту, розроблено комплексну структуру ту-
ристичного продукту. Вона включає наступні складові елементи:

• туристично-рекреаційні ресурси, що охоплюють як при-
родні (клімат, ландшафт, рельєф, бальнеологічні ресурси та ін.), 
так і культурно-антропогенні (історико-архітектурні, археоло-
гічні, культурологічні тощо);

• туристичні послуги, які надаються та можуть надаватись 
на території держави (послуги туроператорів та туристичних 
агенцій, розміщення, харчування, дозвілля);

• туристичні товари, що створюються та реалізуються в кра-
їні (сувеніри, вироби народних промислів, курортні товари, на-
пої, їжа тощо);

• супутні товари та послуги, що супроводжують споживання 
туристичного продукту (фінансові, банківські, інформаційні по-
слуги, послуги страхування, охорона тощо);

• організаційно-правове середовище туризму та кадровий 
потенціал країни (юридичні та економічні передумови діяль-
ності підприємств та організацій, які беруть участь в створен-
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ні та просуванні туристичного продукту, умови координації їх 
діяльності та співпраці, нормативно-правова база регулювання 
туристичної сфери, наявність висококваліфікованих кадрів, на-
явність та рівень системи підготовки, перепідготовки кадрів та 
підвищення їх кваліфікації);

• соціально-політичне середовище туристичної діяльно- 
сті (загальна політична ситуація в державі, місце туристичної 
сфери в системі державних пріоритетів, наявність державного 
фінансування, наявність програм по залученню інвестицій в 
туристичний сектор, участь у формуванні та просуванні націо-
нального туристичного продукту громадян тощо);

• інфраструктура (транспортні засоби, зв’язок та комуніка-
ції, специфічна туристично-рекреаційна інфраструктура);

• безпосередня діяльність щодо створення, просування, по-
пуляризації дитячих туристичних практик (цільове формування 
іміджу національного туристичного продукту, розробка та реа-
лізація брендингової стратегії національного туристичного про-
дукту та інших цільових програм у галузі туризму, представлен-
ня державних та приватних структур на туристичних виставках 
з метою популяризації туристичного продукту держави).

Такі специфічні властивості дитячих туристичних практик 
значною мірою впливають на туристичну політику держави та 
маркетингову діяльність щодо його просування, але регіональні 
адміністрації повинні вкладати гроші в стимулювання розвит- 
ку дитячого туризму. Діти завжди є хорошими промоутерами.

Туристська діяльність не обмежується тільки господарською 
діяльністю підприємства, а також взаємопов’язана з функціону-
ванням різних організацій, професійних і громадських асоціацій, 
союзів, інститутів державного та міждержавного регулювання 
різних рівнів (регіональних, національних та наднаціональних). 
Діяльність всіх цих елементів, що спрямована на задоволення 
потреби людей у туристичних подорожах, і формує визначення 
туризму як соціально-економічного явища. Зрозуміло, що кожна 
з цих структур, реалізуючи свою конкретну функцію, керується 
різними цілями і завданнями діяльності. В органах державного 
регулювання метою є створення сприятливого образу держави 
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за її межами з метою залучення якомога більшого туристичного 
потоку в країну. Туристичне підприємство прагне до отримання 
максимального прибутку шляхом задоволення потреб клієнтів, 
а регіональна туристична адміністрація створює свою діяльність 
для забезпечення регулювання туристських потоків в регіон.

Таким чином, очевидною стає роль продуманої і добре спла-
нованої стратегії маркетингу туризму держави, окремих ту-
ристичних територій не тільки для господарської діяльності 
туристських підприємств, а й для всіх координуючих і регулюю-
чих органів та організацій [2].

Під маркетингом туристських територій трактується діяль-
ність, яка здійснюється для цілеспрямованого формування і 
просування іміджу туристської території чи держави загалом та 
його дитячі туристичні практики у соціокультурному просторі 
на зовнішні та внутрішні ринки.

Раціональна і продумана державна і регіональна політика в 
сфері туризму, в свою чергу, створюють авторитет даній країні 
або його конкретному регіону, формують відчуття безпеки пере-
бування в ній, виступають гарантом певного естетичного рівня 
проведених заходів, програм, розваг і створюють умови та спо-
нукають до модифікації уже наявного туристичного продукту 
держави. Необхідно відзначити, що цілі туристичної політики в 
регіоні чи країні повинні бути глобальними і працювати на пер-
спективу, але водночас вони повинні бути досяжними, реальни-
ми та зрозумілими для громадян. Для того, щоб цілі одержали 
підтримку більшості господарюючих суб’єктів та населення, 
вони повинні окреслюватись межами активного життя одного 
покоління, інакше зусилля з формування та реалізації стратегії 
розвитку будуть марними. Зацікавленими в досягненні постав-
лених цілей мають бути всі учасники процесу розвитку туризму 
країни: власники території, інвестори, споживачі послуг, тури- 
сти, туристичні компанії-організатори, підприємці, органи вла-
ди всіх рівнів та місцевого самоврядування, все місцеве насе-
лення. Значення дитячих туристичних практик повинно усві-
домлюватися кожним учасником. 

Національний туристський продукт являє собою, по-перше,  
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сукупність наявних природних, кліматичних, історико-архі- 
тектурних, культурних ресурсів, які залучаються до викори- 
стання в туристській діяльності; по-друге, туристської і супут-
ньої інфраструктури; по-третє, діяльності туристичних підпри-
ємств, вираженої в створенні, просуванні та реалізації окремих 
туристських продуктів, які спрямовані на залучення туристів 
з інших країн і світових регіонів [3]. Тобто, під національним 
туристським продуктом треба розуміти результат державної 
діяльності по залученню і обслуговуванню туристів. Цим ви-
значається спрямованість туристичної політики держави на 
створення, просування і реалізацію на світовому ринку дитячих 
туристичних практик.

Дитячі туристичні практики у соціокультурному просторі 
знаходяться під безпосереднім впливом ряду складових харак-
теристик, які можна розділити на ті, що відносяться до внутріш-
нього середовища та ті, що відповідають зовнішньому середо-
вищу туризму. 

Під внутрішнім середовищем туристичного продукту дер-
жави розуміють наявність ресурсів, які використовуються або 
можуть бути використані в туристській діяльності (кліматичні, 
природні, культурні, історико-архітектурні), безпосередньо ту-
ристичну та супутню інфраструктуру, стан фінансової, господар-
ської, кредитної сфер діяльності, нормативної та законодавчої 
бази. Зовнішнє середовище включає стан і рівень міжнародних 
взаємозв’язків держави, наявність і становище дипломатичних, 
торгових та економічних відносин з іноземними країнами, ви-
знання міжнародних правових актів і конвенцій, членство у 
міжнародних організаціях. 

Туристична галузь має ряд особливостей, які необхідно вра-
ховувати при процесі розробки дитячих туристичних практик. 
Основними з них є: пріоритетність побажань кінцевих спожива-
чів при плануванні діяльності, не первинність туристичної по-
слуги, надзвичайно важлива роль маркетингу в галузі, унікаль-
ність послуги. 

Таким чином, розвиток туризму в кожній країні повинен по-
слуговуватися тими видами і формами туризму, котрі дозволя- 
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ють максимально і комплексно використовувати наявний рек- 
реаційно-туристичний потенціал. 

Створенню привабливого іміджу і просуванню дитячих ту-
ристичних практик, що увібрав у себе різноманіття і неповтор-
ність туристських можливостей країни, надається важливе 
значення у всьому світі. В сучасних умовах формування тури- 
стичного образу, іміджу та бренду є актуальним для будь-якої 
території — і такої, що лише починає позиціонуватись як тури- 
стичний напрямок, так, і вже відомого туристичного центру, що 
володіє багатим чи, навпаки, незначним туристським потенці-
алом. Образ та імідж будь-якого об’єкту, в тому числі туристич-
ного продукту країни, значною мірою залежить від ціннісних 
установок «контактної аудиторії». Він формується під впливом 
поглядів, що властиві даній державі. Створений в уяві образ за-
лежить від історично сформованих стереотипів мислення, інер-
ції певних соціокультурних міркувань. Певний образ країни до-
зволяє ідентифікувати його відразу при першій згадці назви. Ця 
особливість надзвичайно важлива для туристичної сфери. 

Крім того, значення певного образу в туризмі підвищуєть-
ся завдяки сутності дитячих туристичних практик. На даному 
етапі розвитку економіки не матеріальні речі-товари набува-
ють все більшого інтересу серед споживачів. Особливе місце 
серед них посідає туризм, а саме: дитячі туристичні практики, 
як товар для задоволення потреб подорожуючих. Разом із при-
дбанням туру турист купує не тільки подорож, а й певний тери-
торіальний ресурс із відповідним аксіологічним і емоційним на-
вантаженням, що сприймається кожним індивідуально. Таким 
чином, уявлення про національний туристський продукт, його 
образ, безпосередньо впливає на ступінь попиту з боку потен-
ційних споживачів [4]. 

Образ — це збірне уявлення індивіду чи групи індивідів, ці-
лісне, але неповне подання певного об’єкту чи групи об’єктів. 
Особливість образу визначається тим, що він є суб’єктивним, 
ідеальним; він не може самостійно існувати поза відношенням 
до своєї матеріальної основи — об’єкту відображення. Образ 
дитячих туристичних практик у соціокультурному просторі 
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надзвичайно важливий, адже це перше, за якими критеріями 
людина судить про цей продукт. Таким чином, образ території 
як об’єкта — це комплекс різноманітних взаємопов’язаних уяв-
лень, що відображають певні сторони, зв’язки, ознаки або функ-
ції об’єкта, де кожне з даних уявлень відтворюється залежно від 
ситуації або напрямку думки туриста.

Образ дитячих туристичних практик у соціокультурному 
просторі:

• це ті спогади, асоціації, уявлення, які викликаються згад-
кою про певну країну, як туристичний об’єкт. Характерною ри-
сою образу дитячих туристичних практик є також те, що він іс-
нує автономно від державних чи інших структур, які зацікавлені 
в його позитивному формуванні. Образ не контролюється з боку 
подібних організацій, а створюється стихійно, хаотично [1]. Го-
ловною відмінністю іміджу від образу є те, що імідж конструю-
ється цілеспрямовано і свідомо, тоді як образ утворюється са-
мостійно, природним шляхом. Образ, сформований спеціально, 
є межею переходу образу в імідж. 

Професійно сформований імідж дитячих туристичних прак-
тик країни ґрунтується на реальних, а не вигаданих особливос-
тях країни, втілює його історичні, культурні, етногеографічні, 
природні та інші особливості. 

Туристична подорож не є буденною подією, тобто вона перед-
бачає отримання нових емоційних і естетичних вражень, основа 
яких формується саме на базі іміджу території. Саме імідж на-
ціонального туристичного продукту певної країни, який є від-
мінним від інших, служить одним із факторів, що спонукають 
людей до подорожі. Імідж дитячих туристичних практик у соціо- 
культурному просторі виступає важливою складовою механіз-
му позиціонування країни-дестинації в глобальних туристських 
потоках. Імідж дитячих туристичних практик дозволяє іденти-
фікувати місцевість в системі координат світового туризму та 
відображає матеріальні та семіотичні ресурси країни [2].

Щодо формування іміджу дитячих туристичних практик у 
соціокультурному просторі, на підставі проведених досліджень, 
окреслюються дані про його неповний, частковий та, пере-
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важно, несхвальний характер. Ще до нещодавніх подій в краї-
нах далекого зарубіжжя повідомлення про Україну з’являлися 
більш-менш регулярно лише в американських, канадських та 
західноєвропейських ЗМІ, але інформація найчастіше подава-
лася на тему корупції, Чорнобильських негараздів, нелегальних 
мігрантів, миротворчу діяльність, складні відносини з Росією, 
недосконалість демократії, потенціал української науки, що не 
має можливостей до реалізації тощо. Крім того, як було вста-
новлено попередніми дослідженнями, більш обізнані приваб- 
ливістю українського національного туристичного продукту є 
представники сусідніх країн. Вони орієнтуються в проблемних 
питаннях країни, разом з тим, мають уявлення про його не-
абиякий туристичний потенціал. Достатньо проблематичним є 
питання формування позитивного іміджу національного турис-
тичного продукту в очах росіян. У російських ЗМІ Україна пере-
важно постає як держава політично й економічно залежна від 
Росії. Це пояснюється тим, що основні туристичні ресурси ма-
сового використання в державах подібні, а це сприяє розв’язці 
конкурентної боротьби за споживача. Наприклад, росіяни самі 
полюбляють відпочивати на чорноморському узбережжі Кри-
му. Перед початком купального сезону з’являлася інформація 
про страйки кримських татар, несприятливу екологічну та епі-
деміологічну ситуацію, напружену криміногенну обстановку, 
економічні та соціальні проблеми тощо, що спонукає туристів 
утриматись від поїздок до Криму. Зрозуміло, що подібні заяви 
з боку російських ЗМІ, не сприяють формуванню позитивного 
туристичного образу України. З усього випливає, що імідж укра-
їнських дитячих туристичних практик є швидше несхвальним. 
Він оцінюється не за багатим рекреаційно-туристичним ресурс-
ним потенціалом, а за реальним станом речей, що відображають 
ситуацію в країні. 

Сформований позитивний імідж дитячих туристичних прак-
тик асоціюється з високим рівнем атрактивності, естетичності, 
комфорту, безпеки, можливістю реалізації різноманітних тури- 
стичних практик тощо. На певному етапі цей імідж набуває своє-
рідної «символічної цінності». Дана «символічна цінність» надає 
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іміджу дитячих туристичних практик цілком реальну оціночну 
вартість та візуального відображення, стаючи брендом 

Імідж будь-якого туристичного регіону не є сталим і не-
змінним, уявлення про регіони можуть змінюватися, особливо 
внаслідок впливу політичних і економічних чинників. Значно 
послаблюють імідж держави і, відповідно, його туристичного 
продукту війни, стихійні лиха, техногенні катастрофи. Також 
вони закріплюють у свідомості туристів стійкі негативні стерео- 
типи. Так, наприклад, політична та економічна кризи в Україні, 
які вилились в експансію Криму, формують у багатьох спожива-
чів негативний стереотип сприйняття півострова як небезпеч-
ного, нестабільного. Водночас курорти Карпат сприймаються 
як благополучні, такі, що активно розвиваються. Важливе ефек-
тивне просування країни та його окремих регіонів здійснюєть-
ся за допомогою маркетингу іміджу.

Необхідно зазначити, що для успішного формування іміджу 
національного туристичного продукту потрібно проводити регу-
лярні маркетингові дослідження, що дозволять виявити певні за-
кономірності та причинно-наслідкові зв’язки, а також дати оцінку 
привабливості існуючого продукту туризму держави для спожи-
вачів. Для об’єктивної оцінки рівня привабливості іміджу важливо 
встановити оціночні показники, з яких основними групами є:

• психофізичні — характеризують фізичний і емоційний ком- 
форт перебування в країні, екологічну безпеку відпочинку;

• соціальні — відображають соціальну стабільність в регіоні, 
гостинність, ставлення місцевого населення до туристів;

• репутаційні (іміджеві) — розкривають ступінь престиж-
ності відпочинку в країні;

• культурно-естетичні — характеризують рівень історико-
культурного потенціалу регіону, ступінь пізнавальності екскур-
сійних маршрутів, інформаційну насиченість;

• економічні — виражають рівень туристських витрат, від-
повідність ціни і якості послуг, вартість основних та додаткових 
послуг.

Вперше було запропоновано структуру національного (укра-
їнського) туристичного продукту на основі особливостей ди-
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тячих туристичних практик в соціокультурному середовищі. 
Національний туристський продукт складається з наступних 
структурних одиниць, як-то: туристично-рекреаційні ресурси, 
туристичні послуги (триєдина сфера ДГР), туристичні товари, 
супутні товари та послуги. Комплекс природно-рекреаційних, 
історико-культурних ресурсів України створюють потужний по-
тенціал розвитку дитячих туристичних практик.

Сприятливими для розвитку дитячого туризму є: географо-
топонімічне положення країни, рельєф, мікрокліматичні умови, 
водні ресурси, флористично-фауністичний комплекс, що пред-
ставлено у вигляді куточків недоторканої природи тощо. Цінни-
ми є: архітектурна спадщина, археологічні, етнічні, музейні, по-
дієві ресурси, культура, побут, національна кухня, гостинність 
тощо. На фоні наявних ресурсів можна розвивати пізнавальний, 
спортивний, екстремальний, лікувально-оздоровчий, пляжний 
та інші види туризму. Таким чином, ми можемо зробити висно-
вок про доцільність використання культурних практик в амплі-
фікації дитячого розвитку. 
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Сучасний туризм є важливою сферою реалізації особисто- 
 сті, її прав на відпочинок і свободу пересування, він на-

дає можливість опановувати надбання людської цивілізації 
шляхом ознайомлення під час туристичних подорожей з куль-
турою інших народів та створює умови для пошуку нових форм 
організації субкультурних об’єднань. На сьогодні накопичений 
досвід вивчення різних субкультур може стати важливим в по-
шуку інноваційних форм організації туристичних подорожей, 
орієнтованих на всебічний розвиток особистості.

Загальні питання щодо сучасного стану субкультури в моло-
діжному середовищі розглядалися у роботах таких зарубіжних 
авторів як: M. Jedrzejewski, Е. Омельченко та С. Левикова. Важли-
ві проблеми, які потребували вирішення кроскультурних кон- 
фліктів розкрито у роботах М. Алдошиної, Г. Брусільцевої, Ю. Ма-
линки. Соціокультурні аспекти та пріоритети розвитку туризму 
та організації дозвілля в Західній Європі в ХХ ст. були розгля-
нуті в роботах вітчизняних авторів І. Петрової та Л. Устименко. 
Попри наявність певного масиву досліджень і публікацій, при-
свячених різним аспектам формування та функціонування суб-
культури взагалі та туристичної субкультури етики, проблема 
залишається недостатньо вивченою. 

Відповідно викладеному вище, метою даного дослідження є 
узагальнення досвіду діяльності найбільш вагомих субкультур-
них об’єднань щодо організації подорожей та формування на їх 

2.14. фоРМУВАННЯ ДИТЯЧоЇ ТУРИСТИЧНоЇ  
СУБКУЛЬТУРИ НА СУЧАСНоМУ еТАПІ  

В УКРАЇНІ

ЛЕСя УСТиМЕнкО
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основі сучасної дитячої туристичної субкультури, що обумов-
лює наступне коло завдань:

• проаналізувати найбільш відомі субкультурні об’єднання 
та їх світоглядні принципи щодо взаємовідносин з суспільством 
та його традиційною культурою;

• узагальнити досвід вирішення кроскультурних конфлік-
тів в туристичній діяльності при освоєнні субкультурних сере- 
довищ;

• обґрунтувати доцільність використання досвіду вивчен-
ня різних субкультур в пошуку інноваційних форм організації 
туристичних подорожей, орієнтованих на всебічний розвиток 
особистості;

• визначити пріоритетні напрямки формування дитячої ту-
ристичної субкультури.

Перш, ніж аналізувати існуючі субкультурні течії, слід дати 
визначення поняттю «субкультура». Отже, найбільш прийнят-
ним на сьогодні визначенням є наступне. Субкультýра — це 
форма, або ж тип культури, що має відповідну систему символів 
і цінностей, тобто норм, стандартів, ідеалів та переконань, що 
відрізняють певну соціальну групу від більшості членів суспіль-
ства. У антропології — група людей у межах більшого суспіль-
ства з відмінними стандартами та моделями поведінки [2].

Субкультури виступають головними складовими соціальної 
взаємодії, на рівні яких і виникає оновлення культури. Це відбу-
вається шляхом асиміляції нових ідей суспільством в міру того, 
як вони отримують ширше визнання. Самі субкультури містять 
системи внутрішніх правил (групові правила і стандарти), які 
дозволяють їхнім членам ідентифікуватись один з одним. На 
сьогодні субкультури можна розглядати як властиві поколін-
ням загальні форми ідентифікації, які перетинаються з іншими 
маркерами колективної ідентичності, такі як: раса, стать, клас, 
сексуальна орієнтація. Культурний консенсус з’являється тоді, 
коли члени субкультурної групи мають спільні погляди [3].

У широкому розумінні, субкультура — це будь-яка група у 
складі більшої, збірної культури, члени якої мають інтереси, 
що відрізняються від інтересів тих, хто належить до головного  
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річища культури. У вужчому розумінні — це будь-яка відмінна 
за стилем та ідентичністю група.

Основними ознаками, що дозволяють розпізнати субкульту-
ру є:

• притаманні суворі внутрішні правила і заходи певної суб-
культури, що спрямовані на остракізацію, які забезпечують їхню 
стійкість;

• властивий структурований процес навчання, протягом 
якого кандидати вчаться тому, як стати членами;

• властивий дуже виразний ступінь автентичності, який 
творить настільки міцні суспільні межі, що групу можна назва-
ти субкультурою. Майбутні члени мають показати досвідченим 
членам, що вони зрозуміли альтернативні правила, що вони — 
«свої»;

• субкультури формуються навколо добровільних об’єд- 
нань;

• творять власні субінтерпретації норм — вони або повністю 
відкидають їх на користь власних (хіппі), або трішки їх зміню-
ють, щоб надати сенсу способові життя своєї субкультури. 

Відповідно, жодна субкультура, як така, не є відхиленням, 
а групі, що певним чином відходить від норми, притаманний 
активний процес залучення нових членів. Вони формуються  
навколо єдиного харизматичного лідера чи символу.

Традиційна типізація субкультур потребує визначення від-
повідних критеріїв поділу на певні групи, які можуть бути обу-
мовлені мірою та якістю соціальної комунікації й активності со-
ціалізації та представлена наступним чином:

1. Опозиційні субкультури з низьким рівнем соціалізації. Їх 
гаслом є всеохопна інституція, де соціальний простір, у якому 
члени живуть і працюють із однодумцями відрізані від загалу. 
Вони живуть замкнуто та відокремлено. Основний прояв актив-
ності та діяльності — це втеча від суспільства(яскравим при-
кладом цього типу можуть бути хіппі).

2. Традиційні субкультури з високим рівнем соціалізації. Ді-
яльність у суспільстві — тип, протилежний до першого. Його 
члени схвалюють загальні правила, діють у традиційному пра-
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вовому полі, але бажають виділитись із загалу своїми підвище-
ними стандартами поведінки та високими ідеалами. Основний 
прояв активності та діяльності — це навернення до суспільства 
та служіння йому (яскравим прикладом цього типу можуть бути 
скаути).

Інший погляд на відмінності серед субкультур виділяє такі 
два типи як: естетична субкультура та альтернативна субкуль-
тура. Естетична субкультура просто відрізняється від культури 
загалу. Натомість альтернативні субкультури протистоять пев-
ним суспільним інститутам або звичаям. Характерними відмін-
ностями між субкультурами в цому контексті є наступні:

• система підготовки нових членів;
• залученням нових членів;
• ієрархічність;
• прояви протистояння;
• наявність території або зони існування.
Серед основних причин формування субкультур можна ви-

значити наступні. Групи субкультур формуються через потре-
бу втечі від загалу та намагаються знайти нове значення ре- 
чей — вони постають з колективної, майже стихійної потреби 
по-новому визначити щось важливе для суспільства. Люди у 
пошуках розв’язань суспільних та особистісних проблем зна-
ходять інших із подібними проблемами та починають усвідом-
лювати, з якою субкультурою вони хочуть себе ідентифікувати. 
Долучатися до неї чи ні — то справа кожного окремо. Адже слід 
зважити на можливість остракізації з боку загалу.

Щоб вирішити суперечності в основній культурі, якщо вона 
вже не забезпечує наступне покоління дієвою ідеологією, суб-
культура набирає форми у власній музиці, моді та ритуалах, які 
здатні творити. Теорія пристосування стверджує: напрямки тво-
ряться на вершині суспільної структури, а потім проникають на 
інші рівні. Наприклад, вершиною структури можуть бути моде-
льєри, моделі, рекламні агентства та відомі особистості. Молодь 
отримує інформацію з телепередач про моду, музичних кліпів та 
журнальних реклам.

Процес суспільної реінтеграції відбувається через перетво-
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рення субкультури на товар або через інтелектуальну стагна-
цію. Деякі групи можуть досягти стану, коли вони вважають 
себе культурою. Ті, що відходять від групи, реінтеґруються у 
суспільство. В міру того, як споживання альтернативних куль-
тур зростає, субкультури вливаються у головне річище. Тож мо-
лодь, щоб стати індивідуальною, мусить постійно створювати 
для себе нову ідентичність. Медіа так швидко забезпечують нас 
величезним масивом інформації, що нові субкультури поглина-
ються ними майже в самому зародку. Перенасиченість засобів 
масової інформації може ліквідувати існування молодіжної суб-
культури. А це б означало кінець креативності, яка дуже важли-
ва на цьому етапі життя.

Сьогодні можна говорити про залишкову культуру, що пед-
ставляє витвір попередньої суспільної формації, яка залишаєть-
ся частиною домінантної культури, але збереглася як анахро-
нізм. Культура, яка тільки-но з’являється, містить нові значення, 
цінності, звичаї та досвід, які можуть бути альтернативними або 
опозиційними до домінантної культури. Домінантна культура 
ефективно асимілює ці культури до гегемонної, в результаті 
чого відбувається процес їхнього включення. Інколи, включив-
ши таку культуру, домінантна культура змінюється.

На сьогодні найбільш яскравими типами традиційної й опо-
зиційної субкультури є відповідно скаутський рух та рух «хіппі».

Найбільш відомим в наш час та популярним в багатьох краї-
нах світу є, скаутинг (від англ. scouting) або скаутський рух. Скау- 
тинг — це міжнародний не політичний молодіжний рух, який 
своєю метою ставить підтримку фізичного, розумового і духов- 
ного розвитку молоді, щоб вона могла відігравати важливу роль 
у суспільстві.

Протягом першої половини двадцятого сторіччя скаутський 
рух поширився у всьому світі. А щоб краще та повніше відпові-
дати віковим особливостям молоді, за кілька років він поділив-
ся на три вікові групи:

• вовченята — діти віком від 8 до 12 років (їх основне за-
вдання — відкритися для інших, тобто служіння суспільству, 
основний формуючий аспект стати корисним суспільству);
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• скаути — підлітки віком від 12 до 17 років (їх основне гас-
ло — «Я разом з іншими»);

• мандрівники — молодь від 17 років (їх основне гасло —  
«Я для інших»).

Рух використовує власну методу виховання — програму не-
формальної освіти з акцентом на практичних зовнішніх діях, 
зокрема: таборування, знання лісу, водний спорт, піші мандрів-
ки, заняття альпінізмом та спортом. Саме ця активність скаутів  
наближає їх до туризму та створення в межах цієї діяльності 
своєї субкультури із яскравими атрибутами, як то: традиції, ри-
туали, уніформа, за допомогою якої можна впізнати скаута та 
інше.

На початок 2017 року до скаутського руху належало понад 
44 мільйони членів у 218 країнах. Найбільшою міжнародною 
організацією, до якої входять національні скаутські організації 
є Всесвітня організація скаутського руху. Наша країна у Всесвіт-
ній організації скаутського руху представлена Національною 
організацією скаутів України.

Хіппі (від англ. hippie, hippy) — міжнародний молодіжний рух, 
виник у 1965 році у Сан-Франциско в контексті лібералізації та 
демократизації традиційного суспільства, один з найяскраві-
ших проявів контркультури, мав пацифістське забарвлення, 
справив істотний вплив на мистецтво, особливо на рок-музику, 
з ним пов’язані такі поняття, як сексуальна революція, психоде-
лічна революція. Занепав на початку 1970-х років, перетворив-
шись на одну з субкультур. Був одним із символів епохи. Його 
учасники називали себе «Поколінням квітів, Дітьми квітів, Love 
Generation».

Багато громадських рухів, що сьогодні займаються захис-
том природи, миротворством, охороною вимираючих тварин, 
з’явилися саме на основі субкультури хіппі. Вони завжди висту-
пали проти воєн, ядерної зброї, поїдання тварин, влаштовували 
мітинги і кидали себе на амбразуру. У субкультурі хіппі були і 
згубні впливи, так як її частиною було захоплення медитацією 
(подекуди з вживанням наркотиків) та даосизмом.

Основними складовими ідеології субкультури хіппі є:
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• зневага до інтелектуальних пошуків — головний принцип 
їхнього стилю життя;

• основними цінностями є свобода, радість життя та безмеж-
на любов до усіх людей без огляду на їхню расову чи релігійну 
приналежність;

• протистояння загальноприйнятим нормам та культурі 
споживання;

• демонстративна бідність;
• захоплення східним містицизмом;
• життя за принципом існування «тут і зараз»;
• культ кохання і наркотиків.
Першою ознакою справжнього хіппі можна назвати ставлен-

ня до роботи та трудової дисципліни. Справжній хіппі зі зне-
вагою ставився до постійної роботи, хоча він цілком здатний 
працювати як поденник. Зовсім інакше сприймається праця для 
власного задоволення або на благо комуни. Головним в такій 
праці є можливість самостійно розпоряджатися своїм часом.

Другу відмінність умовно можна визначити як прагнення до 
відокремлення від суспільства. Для хіппі цей принцип є не ба-
нальним протестом, а справжнім пошуком альтернативи, спро-
бою знайти якесь якісно інше життя.

Третьою ознакою можна назвати інтерес до наркотиків. 
Повсякденною практикою для хіппі було куріння марихуани, 
також було поширеним вживання ЛСД. Хіппі особливо цінува-
ли здатність наркотиків приводити настрій окремої людини в 
унісон з настроєм навколишніх. Взагалі, різницю між хіппі та 
наркоманом можна визначити так: якщо наркотик пропонує од-
кровення і кайф, для наркомана первинний кайф, для хіпі — од-
кровення. Наркотики для хіпі — лише менш витратний спосіб 
усвідомити те, що інакше можна осягнути тривалою медитатив-
ною практикою і читанням мантр.

Життєву позицію хіппі добре ілюструє принцип — «За-
ймайся своїм ділом». Для хіппі це означає звернути свій по-
гляд на проблему самоактуалізаціі, залишивши зовнішній світ 
осторонь.«Справжнього» хіппі немає і бути не може, то гово-
рити слід про хіппі найбільш «правовірного», тобто про того, 
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хто дотримується не всього, але більшої частини правил спіль- 
ноти. Зараз по всьому світу розкидані діючі комуни хіппі на Ібі-
ці, Гоа, Балі, в Марокко, а в Копенгагені є навіть район Хрістанія, 
практично держава в державі. В історично сформованих кому-
нах досі живуть хіпі, тільки вже постарілі та з дітьми, хоча по-
пулярність субкультури не згасає. Характерною рисою способу 
життя хіппі можна назвати подорожі автостопом, захоплення 
східними практиками, вегетаріанство, протест проти пуритан-
ства. Точками перетину туризму з субкультурою хіппі є наступні: 
освоєння географічного простору посрередництвом мандрівок; 
духовне вдосконалення (саме в середовище хіппі часто потрап- 
ляють ті туристи, що сьогодні практикують так званий туризм 
задля духовного вдосконалення, відвідуючи індійські ашрами, 
часто навколо яких облаштовуються коммуни хіппі…).

Отже, на сьогодні саме вище названі субкультури зі своїми 
традиціями та преконаннями найбільш яскраво впливають на 
формування дитячої туристичної субкультури. Підтвердженням 
цього є успішна практика існування Літнього дитячого творчо-
го табору «Час Індиго», програму якого було створено однією із 
київських туристичних фірм, що втішає, оскільки програма уві-
брала в себе найбільш яскраві орієнтири та позитивні пріорети-
ти розвитку дітей та молоді. Важливим є і те, що розвиток цей 
відбувається в контексті інноваційної туристичної діяльності.

«У дослідженні туризму з соціокультурної точки зору особ- 
ливо слід звертати увагу на: …туристичні потреби та їх моти-
вацію; стереотипи туристської поведінки; …вплив туризму на 
стандарти життя туристичних центрів; соціокультурні зміни;  
…процес встановлення контакту між туристами та приймаючою 
стороною, тобто умови контакту (менталітет, культура, мова за-
борони, інформація, традиції тощо); можливості успіху в пози-
тивних для обох сторін контактах…» [5, 79].

Літній дитячий творчий табір «Час Індиго» — це новий фор-
мат дитячого відпочинку вільного від рамок і стереотипів з 
унікальною програмою розвитку творчості та емоційного інте-
лекту. Участь дитини в проекті творчого дитячого табору «Час 
Індіго» — це можливість стати впевненішим в собі та своїх силах, 
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стати більш успішним, можливість творчої самореалізації, шлях 
до становлення самодостатньої особистості з активною жит-
тєвою позицією. Міжнародне співтовариство дітей і дорослих, 
в рамках якого народжуються позитивні думки й емоції, справ-
жня любов і дружба, творчі продукти та враження. Це дитячий 
тренінговий табір, який допомагає розвитку усвідомленості, 
внутрішньої гармонії та психологічного комфорту, зміцненню 
творчого тонусу та відновленню здоров’я. Табір пропонує новий 
формат активного, творчого відпочинку для дітей від 6 до 17 
років.

Основні завдання програми творчого дитячого табору — це 
розвиток емоційного інтелекту та творчих здібностей у дитини 
в умовах психологічного комфорту й гарного настрою. Це поєд-
нання дитячого відпочинку на літніх канікулах в таборі, дитя-
чих розвиваючих і тренінгових програм, а також програма зану-
рення в середовище безперервної творчості, позитивних думок 
та емоцій.

Тренінги спрямовані на самопізнання, самовираження, фор-
мування впевненості в собі, розвиток позитивного, образного 
та творчого мислення. Комфортні умови проживання, якісне 
харчування, сонце, море, пляж, чудова атмосфера дружби, любо-
ві та довіри в комплексі з унікальною тренінговою програмою 
розвитку дитини, цікавим, яскравим насиченим дозвіллям і 
кваліфікованим висококласним персоналом, допомагають зро-
бити дитячий відпочинок в таборі «Час Індіго» комфортним і 
корисним.

Пограми в таборі «Час Індіго» мають виражену спрямова-
ність на виконання основних завдань різного плану, на що ви-
діляється зміна (тобто певний часовий простір та створюються 
відповідні умови). Наприклад, дуже популярною є зміна особис-
тісного і духовного розвитку «Інь Ян» — час творення, яка спря-
мована на пошуки свого внутрішнього «я». Допомагає стати 
більш сміливим і впевненим у собі, навчитися досягати постав-
лених перед собою цілей, осмислити значення таких термінів 
як — успіх, лідерство, щастя, відповідальність, самодостатність, 
позитивне мислення, емоційна зрілість. Це тренінгова зміна в 
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процесі якої діти мають опрацьовувати основні людські якості, 
почуття й емоції. Зміна побудована таким чином, щоб охопити 
якомога більший чуттєво-емоційний спектр дитини. Навчити 
дитину дізнаватися та класифікувати свої почуття й емоції, зна-
ходити легкий контакт з оточенням, вміло вибудовувати кому-
нікацію в рамках своєї команди та цілого табору, домагатися по-
ставлених цілей, вирішуючи завдання різного рівня складності. 
Тренінг насичений творчими майстер-класами, рольовими та 
психологічними іграми, різноманітними креативними, індиві-
дуальними та командними завданнями.

Зміна «Інші» має гасло «Час знайти свій шлях!». Орієнтована 
на обраних, талановитих і обдарованих дітей. Допомагає роз-
критися й усвідомити свою унікальність. Це експерементаріум, 
всі гості цього об’єднані в певні зв’язки. Її основне завдання — 
розкритися й утвердитися в своїх здібностях і талантах, а також 
перейняти досвід близьких по духу людей, друзів і членів інших 
зв’язків. Цікаві завдання, ігри, майстер-класи, вдосконалення 
своїх умінь і можливість спробувати себе в чомусь новому. Ре-
зультат зафіксовано в фінішному гаслі — «Живи змінюючи ре-
альність».

Танцювально-театральна зміна «Контакт» — це зміна невга-
мовної творчості, запальних танців, пластичних і театральних 
етюдів, а також різних пісень. Вона орієнтована допомогти ді-
тям зануритися в різноманітність танцювальних і театральних 
стилів і напрямків, випробувати нові техніки, навчитися відчу-
вати своє тіло та володіти ним. В рамках зміни діти створюють 
ідею, сценарій для фільму та знімають на відео справжній масш-
табний мюзикл, всі постановки придумають діти з майстрами. 
Це справжня командна робота. Важливість зміни ще і в тому, 
що всі діти об’єднані в різновікові групи за бажанням. В рамках 
робочих груп зав’язуються міцні дружні та повчальні зв’язки, 
щільне спілкування та взаємодія молодших дітей зі старшими і 
майстрами, адже тільки спільними зусиллями вдається створи-
ти дійсно унікальний продукт. Додатково до основної теми змі-
ни дітей чекають цікаві творчі майстер-класи, ігри та тренінги. 
А щовечора — нова, цікава шоу-програма, після якої проходять 
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запальні дискотеки. «Світ стане яскравим тільки тоді, коли ми 
з Вами наповнимо його різними фарбами» — таке гасло цієї  
зміни. 

Якщо проаналізувати вище описані програми розвитку дітей 
та створену для них, правда, тимчасово субкультуру, то можна 
помітити, що ці програми взяли найбільш позитивний досвід 
від скаутів та хіппі. Для нашого дослідження важливо те, що всі 
вище перераховані субкультури пов’язані з подорожами, а, отже, 
і з туризмом, організованим чи самодіяльним.

«Якщо раніше туристична індустрія орієнтувалась на стан-
дартизацію людини, її культури та потреб, то нині перевага в 
розвитку туристичної індустрії надається таким тенденціям, як 
гуманізація, соціалізація, екологізація, що зумовлено, перш за 
все, змінами основних пріоритетів, які в свою чергу впливають 
на мотивацію діяльності людини.» [5, 80].

Формування дитячої туристичної субкультури в її прогре-
сивній формі передбачає:

• освоєння культурної спадщини людства посередництвом 
туризму зі зведеним до мінімуму негативним впливом на місце-
ві культури та природне середовище;

• самореалізацію під час подорожей;
• запровадження різноманітних заходів і традицій серед ман- 

дрівників з метою популяризації окремих видів туризму;
• культурне взаємозбагачення посередництвом подорожей;
• формування туристичничної етики.
Отже, туристична субкультура — це форма культури, що 

представляє сукупність традицій, норм поведінки та заходів 
певних категорій (наприклад демографічних) чи об’єднань, що 
реалізуються під час подорожей в межах туристичної діяльності 
та ґрунтуються на відповідних цінностях в залежності від мети 
та завдань об’єднання та в прогресивній формі своїй передбачає 
інноваційний і креативний шлях розвитку особистості в межах 
її функціонування.
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Використання нерухомих об’єктів культурної спадщини 
 в туристично-екскурсійній діяльності є дієвим засо-

бом популяризації української історії й культури серед дітей 
шкільного віку, формування їхньої свідомості та ціннісних орі-
єнтирів, виховання майбутніх патріотів. Окремим аспектам ви-
користання історико-культурних пам’яток Черкаської області в 
туристично-екскурсійній діяльності присвячені наукові праці 
дослідників В. Зеленого, М. Щербини, Н. Лавріненка, Г. Мартино-
вої, О. Чепурного та Т. Гарнік. Проте, в цих працях не висвітлені 
туристично-екскурсійні маршрути області, що використовують-
ся, або можуть бути використані в дитячому шкільному туриз-
мі. Недостатньо уваги приділяється проблемі впливу нерухомих 
об’єктів культурної спадщини регіону, що залучені до туристич-
ної діяльності, на дитячу субкультуру. Маршрути, що пов’язані з 
учнівсько-краєзнавчими подорожами, частково висвітлені в пра-
цях Т. Нераденко, де автор розглядає історичні пам’ятки краю та 
розробляє на їхній основі туристично-екскурсійні маршрути.

Метою дослідження є виявлення сучасного стану залучення 
нерухомих об’єктів культурної спадщини Черкащини до шкіль-
них туристично-екскурсійних маршрутів. Завданнями, через які 
досягається мета дослідження, є: аналіз наявних туристично-
екскурсійних маршрутів по області, що пропонуються туристич-

2.15. ДИТЯЧИй шКІЛЬНИй ТУРИЗМ: 
РегІоНАЛЬНІ ПРАКТИКИ 

ЗБеРежеННЯ НеРУхоМИх оБ’єКТІВ 
КУЛЬТУРНоЇ СПАДщИНИ

ОЛЕкСАнДР ЗАРАхОВСькиЙ
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ними фірмами та можуть бути використані в дитячому шкіль-
ному туризмі; аналіз нерухомих історико-культурних пам’яток, 
що включені до цих маршрутів; виявлення проблем, характер-
них для використання культурної спадщини області у шкільних 
туристично-екскурсійних маршрутах.

Однією з основних форм залучення об’єктів культурної спад-
щини Черкащини в дитячий туризм є їхнє включення до різ-
номанітних за тематикою, побудовою та тривалістю шкільних 
туристсько-екскурсійних маршрутів.

Поняття «туристичний маршрут» має багато трактувань. В кон-
тексті нашого дослідження використовується визначення туриз-
мознавця М. Борущака, який визначає туристичний маршрут, як 
попередньо намічений шлях, що складається з місць або об’єктів, 
пов’язаних головною ідеєю, поєднаних між собою прокладеним, 
зазвичай розміченим шляхом, а також із різного роду туристичної 
інфраструктури, що розміщена вздовж шляху [1, 288].

За схемою маршрути можуть бути лінійні, кільцеві, радіальні 
та комбіновані. Вибір пунктів по маршруту узгоджується з про-
грамою відповідно до виду туризму, терміну та класу обслуго-
вування. Вибір схеми маршруту залежить від транспортної сис-
теми: конфігурації транспортної мережі, її густоти та технічного 
стану, рівня розвитку окремих видів транспорту, рівня розвитку 
транспортної інфраструктури, що забезпечує надійність та без-
пеку роботи транспорту [2, 49].

Включення об’єкту культурної спадщини в туристсько-
екскурсійний маршрут робить його об’єктом споглядання та за-
цікавленості з боку туристів.

Суттєвою проблемою розвитку шкільного туризму в Чер-
каській області та в Україні в цілому є відсутність розробок та 
впровадження туристсько-екскурсійних маршрутів на рівні 
державних органів управління. На сьогоднішній день не іс-
нує офіційних, зареєстрованих в межах держави (або області) 
шкільних туристсько-екскурсійних маршрутів і вони є об’єктом 
приватної ініціативи в межах навчальних закладів, туристичних 
фірм, або кваліфікованих екскурсоводів. На офіційних сайтах 
органів місцевого самоврядування та обласної державної адмі-
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ністрації представлено лише окремі історико-культурні, при-
родні пам’ятки та заповідники Черкащини, але вони представ-
лені безсистемно та без маршруту слідування. Існує ряд фірм, 
які пропонують туристичний продукт по Черкаській області у 
вигляді одно, дво та триденних турів. Серед основних можна 
зазначити: «Колокрай», «Країна UA», «Намі» та «Mannschaft». 
Але туристсько-екскурсійні маршрути, запропоновані даними 
туристичними фірмами, часто обмежуються одним заповідни-
ком, або комплексом пам’яток. Відсутній комплексний підхід до 
побудови багатоденних шкільних туристичних маршрутів, які 
б охопили більшість основних нерухомих об’єктів культурної 
спадщини Черкащини.

Серед комплексних та багатоденних шкільних туристичних 
маршрутів, який був ініційований та підтриманий на рівні дер-
жави, можна відзначити маршрут «Золота підкова Черкащини». 
Цей маршрут включає більшість найвидатніших об’єктів куль-
турної спадщини Черкащини та розкриває історико-культурний 
потенціал області, але нині не має практичної реалізації. Це 
пов’язано з закриттям Державної програми «Золота підкова  
Черкащини» на 2006–2009 роки та її лише частковим виконан-
ням [6]. Основною метою програми був розвиток історичних цен-
трів області, відновлення та реконструкція основних історико-
культурних заповідників та об’єднання основних об’єктів 
культурної спадщини Черкащини в єдиний, повномасштабний 
туристичний маршрут. До маршруту мали входити пам’ятки 
Корсунь-Шевченківського, Кам’янського державних історико-
культурних заповідників, національних історико-культурних 
заповідників «Чигирин» та «Батьківщина Тараса Шевченка», 
державного історико-культурного заповідника «Трипільська 
культура», національного дендрологічного парку «Софіївка», 
Шевченківського національного заповідника, а також пам’ятки 
міста Черкаси та села Мошни. Разом з розробкою маршруту пла-
нувалась розбудова та реконструкція цих пам’яток та розбудова 
інфраструктури на шляху слідування. Нова готельно-ресторанна 
інфраструктура та автомобільні шляхи мали забезпечити бага-
тоденні шкільні тури по історико-культурним об’єктам «Золотої 
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підкови Черкащини». Невиконання цих завдань призвели до від-
сутності можливостей затвердити та реалізувати цей маршрут.

Зараз об’єкти «Золотої підкови» використовуються у фрагмен-
тарних, коротких, здебільшого екскурсійних шкільних маршру-
тах, які розробляються та реалізуються окремими навчальними 
закладами, або туристичними фірмами.

Серед основних, традиційних шкільних туристично-екскур- 
сійних маршрутів Черкащини, що залучені до туристичної сфери 
області та пропонуються туроператорами, можна відмітити на-
ступні [3; 4; 5]. 

«На батьківщину Т. Г. Шевченка», або «Тарасів край». До марш-
руту включені об’єкти культурної спадщини, які пов’язані з 
народженням та дитинством Т. Г. Шевченка. Ці об’єкти — скла-
дові частини історико-культурного заповідника «Батьківщина 
Т. Г. Шевченка», до якого входять пам’ятки і пам’ятні місця в 
селах Звенигородського району: Моринцях, Вільшані, Будищах, 
та Шевченковому. Серед основних об’єктів можна відзначити: 
літературно-меморіальний музей Т. Г. Шевченка; хати батьків 
Т. Г. Шевченка та дяка Богорського; копію хати, де народився 
Т. Г. Шевченко; хата діда Якима; будинок П. В. Енгельгардта та 
дерев’яний вітряк при в’їзді в село Будище [3]. 

Це один з найголовніших маршрутів Черкаської області, ос- 
новні об’єкти якого представлені на рівні Черкаської ОДА та  
який є туристичним продуктом туроператорів «Намі» та 
«Mannschaft, Экипаж» [4; 5]. Особливістю маршруту є компакт- 
не розташування нерухомих об’єктів культурної спадщини в 
межах одного адміністративного району області. За тематикою 
він є, здебільшого, літературно-біографічним, так як розкриває 
життя та творчість видатного українського митця. За складом 
учасників маршрут розрахований як на іноземних, так і на віт- 
чизняних туристів, за віком — від шкільної до дорослої аудито-
рії. Але першочергове значення даний маршрут має для дітей 
шкільного віку, так як з його допомогою закріплюються знання, 
отримані в школі та відбувається формування естетичної та па-
тріотичної свідомості. 

«На могилу Т.Г. Шевченка», або «Канів — місто кобзаря». Цей 
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маршрут охоплює нерухомі об’єкти культурної спадщини, вклю-
чені до Шевченківського національного заповідника у місті 
Каневі та ряд об’єктів, що знаходяться біля заповідника. Даний 
маршрут, як і попередній, є одним з найголовніших в області в 
структурі дитячого шкільного туризму. 

Шевченківський національний заповідник у місті Каневі є 
найдавнішим історико-культурним заповідником в Україні і 
першим із закладів гуманітарної сфери, удостоєних статусу на-
ціонального 21 листопада 1989 року постановою Ради Міністрів 
УРСР № 287 «Про створення Шевченківського національного за-
повідника в м. Каневі». Як державну інституцію заповідник ство-
рено у серпні 1925 року постановою РНК УСРР «Про оголошення 
території могили Т. Г. Шевченка державним заповідником» з ме-
тою охорони меморіалу і поширення знань про поета. Тепер це 
широко відомий у світі культурно-освітній, науково-дослідний і 
туристичний центр, який вивчає і популяризує надбання укра-
їнської національної і світової історико-культурної спадщини, 
творчість українського генія, історію Тарасової (Чернечої) Гори, 
а також здійснює на своїй території охорону пам’яток культури 
від найдавніших часів до сьогодення [3].

Заповідник займає площу у 42 га та об’єднує в єдиний комп- 
лекс із Тарасовою (Чернечою) горою Пилипенкову гору (пам’ятка 
зарубинецької культури — ІІІ ст. до н.е.), Меланчин потік, урочи-
ще Нижні грушки, ландшафтний парк на березі Дніпра та об’єкти 
сучасної туристичної інфраструктури.

Туристсько-екскурсійний маршрут включає такі об’єкти за-
повідника: музей Т. Г. Шевченка, могилу та пам’ятник поета на 
Тарасовій горі, відновлену хату І. Ядловського («Тарасова світ-
лиця»), Успенський собор, садибу М. Максимовича на Михайло-
вій горі у селі Прохорівці та ряд пам’яток археології.

Шевченків меморіал (могила Т. Г. Шевченка), один з основних 
об’єктів туристичного маршруту, представляє собою бронзовий 
пам’ятник на могилі поета (1939 рік, скульптор М. Манізер, ар-
хітектор Є. Левінсон) та споруджений у 1939 році літературно-
меморіальний музей (архітектори В. Кричевський і П. Костирко). 
Музейний ансамбль 1997 року органічно доповнив неповтор-



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 524

ний за своїм архітектурним вирішенням гранітний комплекс 
сходження на Гору і відтворена 1991 року «Тарасова світлиця». 
Музейна колекція заповідника розміщена у центральному бу-
динку — пам’ятці архітектури першої половини ХХ ст. (загаль-
на площа 1932 кв. м.) і нараховує понад 20 тисяч унікальних 
пам’яток, найціннішими з яких є меморіальні речі та офорти Та-
раса Шевченка, рідкісні видання його книг, високохудожні твори 
українських і зарубіжних митців, шедеври народної художньої 
творчості, цінні архівні документи, фото і кіноматеріали, аудіо 
та відеозаписи виступів знаменитих бандуристів і кобзарів [3].

Один з найцінніших в історичному плані нерухомих об’єктів 
культурної спадщини, що представлений у туристичному марш-
руті — Канівський Успенський собор, закладений у 1144 році 
князем Всеволодом Ольговичем. З весни 1972 року в будівлі 
Успенського собору розміщується експозиція Канівського му-
зею народно-декоративного мистецтва. 

Ще одним об’єктом є «Тарасова світлиця» — перший народ-
ний музей поета, збудований у 80-ті роки ХІХ ст., неподалік його 
могили. Це хата, у якій з 1883 по 1933 рр. жив сторож і доглядач 
могили Т. Г. Шевченка на Чернечій горі у м. Каневі Іван Олексійо-
вич Ядловський [3]. 

Серед пам’яток археології на маршруті: Стоянка мустьєрської 
культури; Трахтемирівське скіфське городище; Залишки хра-
мів трахтемирівського монастиря; Поселення на горі Городки; 
Козацький цвинтар в селі Трахтемирів та стоянка стародавніх 
мисливців на мамонтів у селі Межиріч.

Як і попередній маршрут, «Канів — місто кобзаря» є важли-
вим екскурсійно-туристичним шляхом, який залучає до тури- 
стичної діяльності важливі нерухомі об’єкти культурної спад-
щини Черкащини, пов’язані з Т. Г. Шевченком та різноманітними 
археологічними культурами. За тематикою туристичний марш-
рут може бути літературно-біографічним, історичним (археоло-
гічним) або комбінованим та значно розширювати знання учнів 
з історії та культури рідного краю.

Маршрут «Романтична Кам’янка» або «Кам’янка — край на-
тхнення і кохання» охоплює основні об’єкти культурної спадщи-
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ни Кам’янського державного історико-культурного заповідника. 
До туристсько-екскурсійного маршруту входять літературно-
меморіальний музей О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського, історич-
ний музей та картинна галерея. Крім музейних закладів маршрут 
також охоплює чотири пам’ятки історії і архітектури державно-
го значення: флігель садиби Давидових («Зелений будиночок»); 
водяний млин, побудований у 1825 році — унікальна пам’ятка 
архітектури господарського призначення; парк, закладений в 
кінці ХVІІІ ст. та архітектурна прикраса цього парку — грот, що 
також побудований в кінці ХVІІІ ст.

Літературно-меморіальний музей О. С. Пушкіна і П. І. Чайков-
ського, заснований в лютому 1937 року, розташований в одному 
з флігелів колишньої садиби Давидових, так званому «Зеленому 
будиночку», спорудженому на початку ХІХ ст. В цьому будинку 
бували видатні герої війни 1812 року — Денис Давидов, Микола 
Раєвський, Михайло Орлов; проводили свої наради декабрис-
ти; «Зелений будиночок» відвідував О. С. Пушкін та був одним 
із улюблених місць перебування композитора П. І. Чайковсько-
го. Експозиція музею висвітлює діяльність Кам’янської управи 
Південного товариства декабристів, очолюваної власником 
кам’янського маєтку В. Л. Давидовим та період перебування в 
Кам’янці О. С. Пушкіна, який саме тут написав один із шедеврів 
світової лірики «Редеет облаков летучая гряда» та закінчив по-
ему «Кавказский пленник». Відділ музею, присвячений П. І. Чай-
ковському, висвітлює роль, яку відіграла Кам’янка в житті ком-
позитора, який приїздив до родини своєї сестри Олександри 
Іллівни Давидової впродовж 28 років. Тут композитор працював 
над найбільшою кількістю свої творів (близько 30). В експозиції 
літературно-меморіального музею О. С. Пушкіна і П. І. Чайков-
ського представлені меморіальні речі родини Давидових, осо-
бисте піаніно П. І. Чайковського [3]. 

Історичний музей розташований в колишньому будинку  
сестри П. І. Чайковського, де композитор жив під час свого пе- 
ребування в Кам’янці. Будинок побудований в середині ХІХ ст.  
В 20-х роках ХХ ст. тут знаходилась поліклініка, потім дитяча му-
зична школа імені П. І. Чайковського. Історичний музей в цьому 
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будинку було відкрито в 1995 році та має 7 залів: меморіальний 
зал П. І. Чайковського, стародавньої історії, визвольних змагань 
1917–1930 рр., українського побуту і етнографії, розвитку куль-
тури ХХ ст., Другої світової війни, зал сучасності. В експозиції 
зібрано біля 2500 експонатів, які розповідають про історію на-
шого краю з періоду Палеоліту (30–50 тис. років тому) до сьо-
годення. Серед них унікальні знахідки з розкопок археологів, 
цікаві скарби XVII ст., нумізматична колекція, яка охоплює час з 
ХІV по ХХ ст. [3].

У музеї в 1997 році відкрито єдину на території Черкаської 
області експозицію, що розповідає про період Визвольних зма-
гань в Україні у 1917–1920 роках і, зокрема, про діяльність Хо-
лодноярської республіки. Цінною є колекція періоду Другої 
світової війни, в якій представлено зразки зброї та військового 
спорядження і реліквії війни. Картинна галерея розташована в 
приміщенні історичного музею. Серед найцікавіших її експона-
тів — роботи заслуженого майстра народної творчості України 
Макара Мухи та заслуженого художника України Павла Куценка. 
В картинній галереї також експонуються роботи сучасних місце-
вих художників та постійно влаштовуються виставки художни-
ків та майстрів народної творчості з різних регіонів України [3].

За тематикою туристсько-екскурсійний маршрут до Кам’янсь- 
кого історико-культурного заповідника є історико-краєзнавчим, 
мистецтвознавчим (музичним) та літературно-біографічним. Він 
також розрахований на розширення краєзнавчих знань та вихо-
вання естетичних смаків дітей шкільного віку.

Маршрут «Корсунщина — земля легендарного людського по-
двигу», або «Старовинний Корсунь» включає в себе нерухомі 
об’єкти культурної спадщини Корсунь-Шевченківського дер-
жавного історико-культурного заповідника. 

Туристично-екскурсійний маршрут об’єднує території та 
об’єкти історико-культурного та природно-заповідного фонду 
міста Корсунь-Шевченківський, селища міського типу Стеблів, 
сіл Квітки та Виграїв, в яких знаходяться 27 пам’яток археології, 
архітектури, історії, мистецтва та природи, у тому числі об’єкти 
національного значення. Найважливішим об’єктом на маршруті 
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є ландшафтний парк з палацовим ансамблем у місті Корсунь-
Шевченківський [3].

До туристсько-екскурсійного маршруту входять музей істо-
рії Корсунь-Шевченківської битви та виставка зразків військо-
вої техніки, історичний музей, літературно-меморіальний музей 
І. С. Нечуя-Левицького (філіал, смт Стеблів), меморіальний музей 
К. Г. Стеценка (с. Квітки) та художня галерея. Фонди заповідни-
ка та його філіалу є унікальним інформативним банком з істо-
рії України. Зокрема — це матеріали, що розповідають про кла-
сика української літератури І. С. Нечуя-Левицького, про історію 
Корсунь-Шевченківської наступальної операції; значимі колекції 
предметів видатного українського хореографа в діаспорі В. Авра-
менка та письменника-шевченкознавця Петра Жури; досить цін-
ними є твори художника І. Сошенка (друга Т. Г. Шевченка), графі-
ка Миколи Прокопенка, живописця Бориса Федоренка [3].

Серед об’єктів, що включені до маршруту, основну цінність в 
історичному та архітектурному аспекті має Палац Лопухіних та 
прилеглий парк. Палацовий ансамбль започаткований князем 
С. Понятовським як літня заміська резиденція у 1782 році. Архі-
тектори — Ж. А. Мюнц та Я. Д. Ліндсей. Ансамбль розташовано 
на трьох гранітних островах річки Рось. Головний палац розта-
шований на острові, який нині носить ім’я М. Коцюбинського. 
Ансамбль виконаний в архітектурному стилі російського ро-
мантизму з елементами неоготики й класицизму [3]. 

Маршрут охоплює такі тематики: історико-краєзнавчу, війсь- 
ково-історичну, літературно-біографічну та архітектурну. Розра-
хований на шкільну вікову категорію та включає нерухомі об’єкти 
культурної спадщини трьох населених пунктів: м. Корсунь-Шев- 
ченківський, смт. Стеблів, та с. Квітки.

«Уманське диво», «Незабутня Софіївка» або «Казкова Софіїв- 
ка». Туристсько-екскурсійний маршрут об’єднує нерухомі об’єк- 
ти культурної спадщини, розташовані у Національному ден-
дрологічному парку «Софіївка» в місті Умань. «Софіївка» є 
пам’яткою краєвидного типу садово-паркового мистецтва, по-
будованою у 1796–1800 рр. Парк був створений у майже безлісій 
місцевості, розчленованій річкою Кам’янкою, балками та ярами, 



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 528

які врізалися в гранітове підложжя, що часто виходило на по-
верхню. При створенні парку вдало використано рельєф, але без 
заздалегідь наміченого плану. У процесі завершення робіт на 
окремих ділянках були висаджені місцеві та екзотичні деревно-
чагарникові рослини, тоді ж були збудовані перші архітектурні 
споруди та прикрашено «Софіївку» скульптурою, переважно ан-
тичною.

Головна композиційна вісь парку проходить по річищу 
Кам’янки, де споруджено ряд штучних басейнів та ставів: Верх-
ній — понад 8 га. Нижній — близько 1,5 га, водоспади (один з 
яких 14 метрів висотою), шлюзи, каскади, підземнау ріка Ахе-
ронт (завдовжки 224 метрів), водограї (найбільший — до 20 
метрів) тощо. Парк прикрашають штучні скелі (Левкадська 
(Бельведерська), Тарпейська й інші), гроти (Венери, «Горішок», 
«Страху і сумнівів» та інші), павільйони (Флори, «Рожевий»), 
альтанки та скульптура. Нерухомі об’єкти культурної спадщини 
парку вдало залучені в туристсько-екскурсійну діяльність [3]. 

Маршрут може бути як оглядовим, так і мистецтвознавчим 
чи краєзнавчим за тематикою. Туристсько-екскурсійний шлях 
до Дендропарку «Софіївка», як певного «бренду» Черкаської 
області, є достатньо забезпеченим туристичною інфраструкту-
рою, транспортними шляхами та широко використовується для 
учнівських подорожей. Як правило, він включає лише пам’ятки 
історії та природи парку, але в контексті шкільного туризму до 
маршруту доцільно залучати нерухомі об’єкти культурної спад-
щини Державних історико-культурних заповідників «Трипіль-
ська культура» та «Стара Умань».

Маршрут «Місцями козацької слави», або «Чигиринщина —  
місця духовної сили» використовується в регіоні як основний для 
патріотичного виховання школярів. Туристсько-екскурсійний 
маршрут включає об’єкти культурної спадщини Національного 
історико-культурного заповідника «Чигирин». Маршрут охоп- 
лює 5 музеїв, 34 пам’ятки історії, археології, архітектури, при-
роди міста Чигирина, сіл Суботова, Стецівки, Медведівки та уро-
чища Холодний Яр. 

Даний туристсько-екскурсійний шлях охоплює археологіч-
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ні пам’ятки різних часів. Серед найголовніших археологічних 
пам’яток маршруту — Мотронинське городище скіфського часу 
(VII–ІV ст. до н.е.), поселення кінця бронзового та раннього заліз- 
ного віку чорноліської та зарубинецької культур. Загалом у марш-
руті представлено пам’ятки і пам’ятні місця, пов’язані з жит-
тям і діяльністю Богдана Хмельницького, визвольною бороть- 
бою українського народу та державотворчими процесами се-
редини ХVІІ ст. Серед головних історико-культурних об’єктів —  
музей Б. Хмельницького, Замкова гора та Бастіон Дорошенка у 
місті Чигирині, Іллінська церква та Замчище у селі Суботові та 
пам’ятки Холодного Яру (Мотронинський монастир XI ст.) [3]. 

Туристсько-екскурсійний маршрут охоплює такі екскурсійні 
тематики: історико-краєзнавчу, військово-історичну та архео-
логічну. Через велику кількість об’єктів, пов’язаних з козацькою 
славою та державотворчими процесами ХVІІ ст., маршрут має 
високу патріотично-виховну цінність та може посилено вико-
ристовуватись з метою виховання у дітей шкільного віку націо-
нальної самосвідомості.

«Легенди Холодного Яру» — туристсько-екскурсійний марш-
рут, який інколи виокремлюють з туристичного шляху «Місця-
ми козацької слави». Об’єкти, які включені до маршруту: Мотро-
нинський монастир та городище скіфського часу; 1000-літній 
дуб Максима Залізняка; Пам’ятні місця періодів Коліївщини та 
Холодноярської республіки.

Серед нових, спеціалізованих туристсько-екскурсійних марш-
рутів по Черкащині можна відмітити «Красногірський жіночий 
монастир» (подорож до Свято-Покровського Красногірського мо-
настиря Золотоніського району) та тур «Монастирі Черкащини». 
Останній є туристичним продуктом туроператора «Mannschaft, 
Экипаж» і охоплює об’єкти сакральної культурної спадщини на-
селених пунктів по маршруту Черкаси — с. Чубіївка — с. Мельни- 
ки — с. Лебедин — Черкаси. Маршрут охоплює такі об’єкти: Онуф-
рієвський чоловічий монастир, Свято-Троїцький Мотронинський 
монастир та монастирські печери, Цілюще джерело Св. Онуфрія 
Великого, Кам’яні могильні плити XVIII ст. та комплекс Свято-
Миколаївського жіночого монастиря [4].
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Даний маршрут розрахований на більш вузьку аудиторію 
екскурсантів та туристів. В основному — це любителі сакраль-
ної архітектури та паломники. Тематики екскурсій на маршруті 
є, в основному, історико-релігієзнавчими та релігійними (бого-
словськими).

З-поміж інших вузькоспеціалізованих та нових туристично-
екскурсійних шляхів також можна відмітити маршрут «Замки 
Черкащини», який також пропонує туроператор «Mannschaft, 
Экипаж». Маршрут проходить через населені пункти: Черка-
си — с. Мошни — м. Корсунь-Шевченківський — м. Тальне — 
с. Леськове — Черкаси. Основні об’єкти на маршруті — палацо-
ві ансамблі. Маршрут включає такі історико-культурні об’єкти 
села Мошни: Преображенська церква 1840 р.; Католицький 
костьол ХІХ ст.; Будинок архітектора Городецького; Будинок 
Нагановського; Мошногір’я — лісопарк ХІХ ст. Серед пам’яток 
міста Корсунь-Шевченківського: Палац князя Лопухіна, в’їздна 
брама, Будинок картинної галереї ХVII–XIX ст., Ордерна галерея, 
алея княгині Лопухіної. Місто Тальне представлене в маршру-
ті об’єктами: Мисливський замок Шувалових, побудований за 
проектом датського архітектора Клемента; Тальнівський парк 
XIX ст. — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодер-
жавного значення. Також до маршруту включено Замок магната 
Тадеуша Даховського у селі Лесьове [4]. 

Маршрут «Замки Черкащини» за екскурсійною тематикою 
здебільшого архітектурний, так як представляє архітектурні 
об’єкти культурної спадщини різних епох та стилів. Він розрахо-
ваний на широку аудиторію і також може бути представлений в 
структурі шкільного дитячого туризму.

Наукове осмислення побудови туристично-екскурсійних 
маршрутів як дієвої форми залучення нерухомих об’єктів куль-
турної спадщини до дитячого шкільного туризму є важливим 
завданням в контексті дослідження і використання історико-
культурної спадщини як фактора формування патріотичної сві-
домості і естетичних смаків дітей шкільного віку.

Характерною рисою сучасного стану залучення нерухомих 
об’єктів культурної спадщини Черкащини в шкільний дитячий 
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туризм є вдосконалення вже існуючих (традиційних) та розроб-
ка нових туристичних маршрутів, що включають різноманітні 
історико-культурні об’єкти краю. Проте, шкільні туристично-
екскурсійні маршрути, пропоновані туристичними фірмами, 
часто обмежуються одним заповідником, однією туристичною 
дестинацією. Відсутній комплексний підхід до побудови багато-
денних шкільних маршрутів, які б охопили більшість основних 
нерухомих об’єктів культурної спадщини Черкащини. Комп-
лексний й багатоденний туристичний маршрут «Золота під-
кова Черкащини», який розроблено на початку 2000-х років у 
контексті однойменної державної програми, не реалізується 
через низьку якість автомобільних транспортних шляхів, слаб-
кий розвиток готельно-ресторанної інфраструктури на шля-
ху слідування туристів-школярів, незавершеність ремонтно-
реставраційних робіт на більшості нерухомих об’єктів у зв’язку 
із закриттям «Державної програми «Золота підкова Черкащи-
ни» на 2006–2009 роки». 

Недосконала стратегія визначення туристично-екскурсійних 
маршрутів Черкащини, обмеження їхньої кількості й тематич-
ної спрямованості призводить до того, що велика частина не-
рухомих об’єктів культурної спадщини краю не використову-
ється в якості туристично-екскурсійного ресурсу й залишається 
поза увагою туристів та екскурсантів шкільного віку. Системне 
і комплексне використання нерухомих об’єктів культурної спад-
щини області у шкільних туристично-екскурсійних маршрутах, 
проблеми їхнього забезпечення відповідною інфраструктурою 
та дитячими анімаційними програмами можуть бути предме-
том подальших наукових розвідок. 
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Упродовж останніх десятиліть сучасна туристична галузь,  
 як відома соціокультурна практика, зазнала суттєвих 

змін у всіх його проявах. Наразі нові економічні та політичні 
реалії, а також трансформаційні перетворення нашої держави 
потребують змін у підходах й механізмах організації діяльнос-
ті з розвитку дитячого туризму. Адже, відомо: похідна частка 
сфери послуг дитячого туризму, як чинник творчого, освітнього 
та культурного розвитку підростаючого покоління нашої дер-
жави значна, що є важливим засобом передачі накопиченого 
людством життєвого досвіду та культурної спадщини в процесі 
формування ціннісних орієнтацій, морального оздоровлення та 
культурного розвитку.

Підростаюче покоління — майбутня генерація країни в су-
часних економічних умовах не повинна втрачати моральні орі-
єнтири, скочуватися до кримінального середовища, алкоголіз-
му та наркоманії. Перед українською державою і суспільством, 
наразі, стоять першочергові завдання щодо повернення підрос-
таючому поколінню чудового світу дитячого туризму та забез-
печення його розвитку в усіх формах та видах.

Дитячий туризм, як один із видів туризму, виділено у кла-
сифікаціях багатьох відомих науковців, як-то: Б. Ємельянов, 
В. Бабарицька, В. Герасименко, І. Гирич, Т. Ткаченко, І. Школа, 
О. Юшко, а також про це йде мова у Законі України «Про туризм» 
та статуті Всесвітньої туристичної організації. Наразі існує без-

2.16 ДИТЯЧИй ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК  
ТВоРЧого, оСВІТНЬого ТА КУЛЬТУРНого 
РоЗВИТКУ ПІДРоСТАЮЧого ПоКоЛІННЯ

ªВГЕн кОЗЛОВСькиЙ 
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ліч визначень терміну «дитячий туризм». Так, найвідомішими 
та детальними дослідженнями щодо дитячого туризму, на пост- 
радянському просторі, є наукові праці О. Колотухи. На його 
думку, дитячий туризм — це рекреаційна діяльність дітей, що 
спрямована на задоволення оздоровчих, спортивних та пізна-
вальних потреб особистості поза місцем постійного проживання 
та навчання. Крім того, варто відмітити, що вчений у своїх пра-
цях вперше підкреслює, що подорожі обов’язково мають відбу-
ватись не лише за межами місця постійного проживання, але й  
навчання.

Відпочинок та оздоровлення дітей, на думку автора, це сукуп-
ність заходів, що забезпечують розвиток творчого та освітньо-
го потенціалу підростаючого покоління, охорони та зміцнення 
здоров’я дітей, профілактику захворювань, заняття фізичною 
культурою та спортом, формування навичок здорового способу 
життя, дотримання правильного режиму харчування та життєді-
яльності у сприятливому навколишньому середовищі при вико-
нанні санітарно-гігієнічних і санітарно-епідеміологічних вимог.

Окрім оздоровчих функцій, туризм загалом позитивно впли-
ває на розвиток туристичної привабливости місцевості та жит-
тя населення, його матеріальну й духовну діяльність, систему 
цінностей, поведінку та інтереси. Так, наприклад, у регіонах, де 
спостерігається велика туристична активність, розвиток туриз-
му може призвести до значних змін у суспільстві та культурі: 
створенню нових робочих місць, відродженню та збереженню 
традицій, відновленню пам’яток історії та культури. З’явиться 
інтерес до народної творчості, фольклору та ремесл. Будуть 
створені природні комплекси і об’єкти туристичної інфраструк-
тури.

Наукові дослідження обраної проблематики носять розрізне-
ний та фрагментарний характер. Тому є необхідність розробки 
комплексного методичного забезпечення щодо управління ді-
яльністю підприємств на ринку дитячого туризму в сучасних 
умовах та перспективі. Стратегія сталого розвитку туризму орі-
єнтована на національний туристичний комплекс в цілому, що 
не враховує специфіки окремих її видів.
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Аналіз стану розвитку дитячого туризму в Україні свідчить, 
що у його організації є певні проблеми, як-то: 

• обмежений спектр туристичних продуктів для дітей пев-
ного віку; 

• недостатній розвиток інфраструктурної складової дитячо-
го туризму;

• недоступність дитячого відпочинку для значної частини 
населення України;

• поодиноке опрацювання законодавчої бази та єдиних стан-
дартів діяльності у сфері дитячого туризму;

• неможливість багатьох організацій, що працюють з дітьми, 
забезпечити безпеку відпочинку; 

• невисока кваліфікація фахівців, (а інколи повна її відсут-
ність!!!) що працюють у дитячих оздоровчих закладах (табо-
рах); 

• недостатня поінформованість потенційного споживача 
про існуючі туристичні продукти певного сегменту ринку.

На жаль, незважаючи на раніше накопичений унікальний до-
свід організації туристичних подорожей, що потребує узагаль-
нення, поширення та оновлення, наразі, національний дитячий 
туризм розвивається стихійно, непередбачувано та непомірко-
вано. Так, у минулому національна мережа дитячих баз, таборів, 
установ додаткової освіти туристично-краєзнавчого профілю, а 
також позакласних секцій, що здійснювали навчання, вихован-
ня, оздоровлення та профорієнтацію школярів, зазнала значних, 
незворотних змін у бік комерціалізації.

Різниця національного туризму від інших сфер економічної 
діяльності полягає в тому, що дохід від туристичного бізнесу но-
сить не «раптовий характер», а «поступово-наростаючий» разом 
із зміцненням позитивного ставлення споживачів туристичних 
послуг до їх виробників. Тому є логічним очікуванням, що за-
лучення дітей у заняття туризмом з раннього віку (починаючи 
з 3-х річного віку), демонстрація кращих зразків туристичного 
продукту в момент високої емоційної сприйнятливості, що влас-
тива юному віку, призведе до збільшення потреб підростаючого 
покоління в туристичних подорожах у більш зрілому віці. Крім 
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того, розвиток дитячого туризму має призвести і до збільшен-
ня кількості талановитої молоді, яка вирішила зробити туризм 
своєю основною професією. Таким чином, вирішується й про-
блема підготовки професійних, фахових туристичних кадрів, 
яка є дуже актуальною в Україні(!).

Залучення дітей до туристично-краєзнавчої діяльності у кон- 
тексті вивчення рідного краю, його природи, історії, культури, 
безпосередньо сприяє формуванню позитивного ставлення до 
природи та соціальних факторів життя. Робота будується на тіс-
ному взаємозв’язку дітей з фахівцями галузі туризму, що беруть 
участь у перетворенні (раціональному або нераціональному) 
природи краю. Чуттєво-емоційне сприйняття краси навколиш-
нього середовища дозволяє звертатися безпосередньо до почут-
тів, а також закладає у дітей міцний фундамент таких важливих 
людських якостей, як любов до природи своєї країни, почуття 
патріотизму тощо.

Виконуючи краєзнавчі завдання, проводячи пошукову робо-
ту в походах, експедиціях, на екскурсіях, дитина не просто по-
повнює свої знання, а включається через спілкування з іншими 
людьми у складний світ людських взаємовідносин. І чим яскра-
віше світ, що оточує дитину, тим багатшою та різноманітнішою 
стає її особистість і світ відкривається дитині у всій красі. 

Туристично-краєзнавча робота є надійною допомогою у ви-
ховній роботі, яку проводить школа. Участь у походах розши-
рює кругозір школярів, знайомить їх з досягненнями сучасної 
науки і техніки, виховує гордість за свій народ і державу. Крім 
того, життя у походах прищеплює учням вміння й навички са-
мообслуговування, привчає їх до систематичної праці, виховує 
ініціативу та витримку. Важливо, звичайно, і те, що проведення 
часу на свіжому повітрі, дотримання чіткого режиму та постійне 
спортивне тренування фізично загартовують дітей. У спільній 
праці народжується товариська підтримка та взаємодопомога, 
виховується дисципліна, заснована на повазі до свого колективу 
та на обов’язковості його вимог. Все це робить дитячий туризм 
не тільки приємним видом активного відпочинку, але й могут-
нім засобом виховання.
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Зазначимо, що туристично-краєзнавча діяльність — це без-
посереднє предметне пізнання навколишньої дійсності: свого 
рідного краю, всієї держави, а також інших країн світу. Педагогіч-
но правильно організована туристично-краєзнавча діяльність є 
важливим чинником всебічного розвитку людини. У такій ді-
яльності безпосередньо здійснюється вплив на особистість. 

Зазначимо, що в дитячих туристичних таборах розумове, 
фізичне та культурне виховання дітей реалізується через різні 
соціально-гуманітарні функції туризму:

• виховну (формування почуттів колективізму, взаємодопо-
моги, моральних та естетичних якостей дітей);

• освітню (поповнення знань з краєзнавства, країнознавства, 
природознавства, топографії, історії, знайомство з культурою та 
традиціями різних держав і народів світу);

• оздоровчу (дотримання оптимального режиму наванта-
жень та відпочинку, використання сприятливого впливу при-
родних факторів на стан дитячого організму);

• спортивну (створення бази загальної фізичної підготовки, 
досягнення максимальних результатів у змаганнях).

Крім вище перерахованих функцій, виділяють також розви-
ваючу та творчу функції дитячого туризму. 

Розвиваюча функція реалізується, перш за все, через педаго-
гічну діяльність, що проводиться через туристичну діяльність 
з метою ефективного засвоєння особистістю досягнень націо-
нальної та світової культури. Ефект туризму в даному випадку 
носить характер освітньо-пізнавального, що виявляє себе у здо-
бутті підростаючим поколінням додаткових знань як результат 
сприйняття основних цінностей культури, історичних пам’яток 
у місцях відвідування тощо.

Величезний творчий потенціал дитячого туризму полягає  
в тому, що його учасники виходять за рамки стереотипного іс-
нування, відволікаються від побутових дрібниць, зосереджу-
ються на вирішенні нових проблем. За численні роки організо-
ваних подорожей нагромадилася величезна кількість проявів 
творчості туристів. Перш за все, сюди відносяться: прозові та 
віршовані твори, винаходи нових зразків спорядження, одягу, 
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взуття, транспортних засобів, продуктів харчування, іннова- 
ційні засоби та методи навчання учасників активних подо- 
рожей.

Орієнтація на інтереси дитини сьогодні є однією з важливих 
ознак дитячого туризму, що створює сприятливі умови для са-
мовдосконалення та самореалізації особистості. Важливого зна-
чення у діяльності дитячих туристичних таборів, як закладів 
додаткової освіти, набуває гуманістична психологія. Повага до 
особистості дитини, її внутрішнього світу, визнання права діяти 
відповідно до своїх особливостей, створення умов для розвитку 
власного потенціалу, задоволення індивідуальних потреб — все 
це позитивно характеризує діяльність цих оздоровчих закладів. 
Зазначимо, що згадані установи надають чіткий вибір напрям-
ку і темпу розвитку кожної дитини, формують передумови для 
виникнення нових потреб та знаходженні можливих джерел їх 
задоволення.

Для організації діяльності дитячих туристичних таборів прі-
оритетними є наступні положення:

• заклади є частиною оточуючого середовища, у якому діти 
реалізують власні потреби у соціальній адаптації;

• діяльність закладів ґрунтується на принципах масовості 
й доступності заходів, розвитку творчості й самодіяльності, єд-
ності оздоровчої та виховної роботи з дітьми, взаємозв’язку з 
сім’єю та соціальним середовищем;

• заклади визначають предметно-практичну діяльність, кон- 
кретні життєві ситуації, які допомагають пізнати дитину, вибуду-
вати відносини між дітьми та дорослими.

Відповідно до чинного законодавства України, кожний дитя-
чий заклад оздоровлення та відпочинку зобов’язаний:

• створити дитині безпечні умови перебування, забезпечити 
охорону її життю і здоров’ю, особистого майна, надання невід-
кладної медичної допомоги, страхування від нещасного випад-
ку, реалізацію освітніх програм та змістовного дозвілля тощо;

• у разі виникнення непередбачених обставин забезпечи-
ти негайну евакуацію і відправити дитину до місця постійного 
проживання;
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• у разі захворювання дитини організувати її лікування та за 
потреби доставлення до місця постійного проживання;

• забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно 
до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочин-
ку дітей.

Діти під час перебування в дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку мають право:

• на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про 
права дитини, на охорону життя, здоров’я і власного майна, по-
вагу гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переко-
нань;

• на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання 
або травмування;

• самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в 
освітніх, оздоровчих програмах закладів;

• здобувати у передбачених законодавством випадках осві-
ту згідно з державними стандартами освіти;

• отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та 
відпочинку, в тому числі платні;

• на раціональне харчування;
• брати участь в управлінні дитячим закладом оздоровлен-

ня та відпочинку;
• звертатися до адміністрації закладу для отримання інфор-

мації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту 
освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

• у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття 
дієвих заходів, у тому числі заміни вихователя.

Батьки або інші законні представники дітей мають право:
• ознайомитися із статутом дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку, правилами перебування дитини у закладі, зміс-
том освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпо-
чинку, в яких братиме участь дитина;

• захищати права та законні інтереси дитини в разі отриман-
ня від неї відповідної інформації;

• звертатися до адміністрації дитячого закладу оздоровлен-
ня та відпочинку, його засновника (власника), органів виконав-
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чої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними 
комісій та інших робочих органів з питання поліпшення роботи 
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Батьки або інші законні представники дітей зобов’язані:
• забезпечити дитину на час перебування у дитячому закла-

ді оздоровлення та відпочинку необхідним одягом, взуттям, за-
собами гігієни;

• провести з дитиною превентивну роботу щодо запобіган-
ня шкідливим звичкам;

• забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
• надавати інформацію працівникам дитячого закладу оздо-

ровлення та відпочинку, особам, які супроводжують дітей, про 
індивідуальні особливості дитини;

• відвідувати дитину в закладі та у терміни, визначені у пу-
тівці, забрати її із закладу;

• відшкодувати заподіяні дитячому закладу оздоровлення 
та відпочинку збитки внаслідок недисциплінованої поведінки 
дитини;

• у разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закла-
ду оздоровлення та відпочинку про дострокове відправлення 
дитини до постійного місця проживання за недисциплінова-
ність та у разі неможливості батьків або інших законних пред-
ставників забрати дитину з дитячого закладу оздоровлення та 
відпочинку, відшкодувати витрати, понесені цим закладом, на 
супроводження дитини до постійного місця проживання.

Практика свідчить, що при правильно організованій діяль-
ності дитячі туристичні табори мають сприятливу атмосферу 
для самопізнання, самовизначення, самовиховання, самокон-
тролю, самооцінки особистості. Саме ці процеси дозволяють 
людині набути таких якостей, як відповідальність, гідність, 
індивідуальність, громадська активність, твердість поглядів і 
переконань, уміння керувати власною поведінкою й діями, об-
мірковувати свої вчинки й відповідати за них. У зазначених за-
кладах можуть бути організовані всі провідні види діяльності 
(комунікативна, спортивна, трудова, пізнавальна, естетична, 
художньо-творча, освітня).
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Більшість дитячих туристичних таборів намагаються за-
пропонувати якомога більше нових послуг. Тому для успішної 
організації такого відпочинку в дитячих туристичних таборах 
повинна бути розроблена система культурно-дозвіллєвих захо-
дів, що враховує ступінь підготовки та вікові особливості дітей. 
Крім того, для ефективного розвитку даного напрямку роботи, 
цілком можливим є варіант створення спеціально організова-
ної програми. Вона повинна включати екскурсійні програми та 
спеціально підготовлені заняття з основ спортивного туризму з 
подальшою участю дітей у туристичних походах.

Головний недолік дитячих туристичних таборів — це невід-
повідність матеріально-технічної бази сучасним вимогам і, як 
наслідок, незадовільні умови проживання дітей. Крім цього, 
якість надання послуг у деяких закладах є вкрай низькою. Недо-
статнім є фінансування діяльності дитячих туристичних таборів 
державними, регіональними, самоврядними чи профспілкови-
ми організаціями, тому туристична галузь вимушена комер-
ціалізуватися, поступово втрачаючи свою основну, соціаль- 
ну функцію.

Для успішного розвитку ринку дитячого туризму в Україні 
необхідно звернути особливу увагу (розширюючи та змінюючи 
пропозицію) на наступні положення, як-то:

• диференціація пропонованих послуг: стан туристичної га-
лузі передбачає наявність всіх можливих послуг для людей з 
різним статком, але у дитячих туристичних таборах, на преве-
ликий жаль, такого розмаїття послуг не спостерігається;

• масовий дитячий відпочинок не повинен бути дорогим. Це 
пов’язано з тим, що рівень добробуту нашого населення в ціло-
му ще недостатньо високий, а оскільки у основній масі діти є тим 
сегментом туристичного ринку, які не дуже вимогливі до рівня 
комфорту, й заради гарного відпочинку готові проживати по де-
кілька осіб у кімнаті або подорожувати у плацкартному вагоні, 
то питання недорогого відпочинку можна легко вирішити;

• невибагливість дітей до рівня комфорту може дозволити 
зменшити собівартість туру, але дешева путівка означає й низь-
ку оплату для обслуговуючого персоналу, що у кінцевому під-



РОЗДIЛ 2 • аКсеологiчнi та праКсеологiчнi аспекти становлення особистостi сучасно¿ дитини в уКра¿нi

■ 542

сумку призводить до зниження привабливості цієї роботи для 
співробітників, які працюють з дітьми. У результаті на роботу 
приймаються службовці з низьким рівнем професійної підго-
товки, що впливає на якість обслуговування та призводить до 
недостатнього нагляду за дітьми;

• дитячий туризм відрізняється найнижчою рентабельні- 
стю, проте, необхідність оздоровлення дітей забезпечує стабіль-
ний попит на програми дитячого відпочинку. Тому туристичні 
підприємства намагаються формувати пропозиції дитячих ту-
рів, виходячи з економ класу обслуговування.

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що величезні можливості 
дитячого туризму визначаються тим, що він органічно поєднує 
різноманітні види організації дозвілля з різними формами освіт-
ньої діяльності, вирішує проблему зайнятості дітей, підтримує 
та розвиває творчість, креативність особистості, створює умови 
для формування адекватних уявлень про навколишній світ, за-
безпечує оволодіння основами проектної діяльності. 

Найпоширенішим видом дитячого туризму в Україні є літні 
туристичні табори, туристичні оператори можуть запропону-
вати підростаючому поколінню багато цікавого: різноманітні 
пізнавальні екскурсії, музичні або театральні заходи, анімаційні 
програми, гуртки народних ремесл, курси іноземних мов, актив-
ний спортивний відпочинок, тощо. 

Дитячий туризм вимагає особливого ставлення до якості по-
слуг, спеціальних вимог, щодо підготовки персоналу. Її вирішен-
ня вбачається у швидкому створенні різноманітних дитячих 
туристичних продуктів, а також подальшому розвитку нових 
місць для дитячого відпочинку. Стосовно інших видів туризму 
підприємства пропонують цілий спектр послуг для клієнтів 
будь-якого статку, щодо дитячого відпочинку така гнучкість 
відсутня. Як свідчить практика, складнощі у якісній організа-
ції дитячих подорожей виникають, в першу чергу, через відсут-
ність єдиних стандартів, якими могли б керуватися туристичні 
підприємства. Вирішення проблеми вбачається у необхідності 
консолідації зусиль та досвіду всіх учасників ринку дитячого 
туризму.
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У висновках наводяться узагальнені результати в кон-
тексті реалізації поставленої мети та завдань науково-

дослідної роботи.
Сучасна епоха постіндустріалізму і глобалізації породжують 

інноваційні стандарти соціокультурного розвитку, які створю-
ють нові форми соціальних взаємодій. Ідеї глобалізму та пост- 
модернізму поширюючись в суспільстві за допомогою сучас-
них інформаційних засобів і соціальних технологій здійснюють 
суттєвий вплив на суспільне відтворення, змінюючи механізми 
функціонування класичних інститутів соціалізації і замінюючи 
їх на нові, некласичні.

У цих умовах правомірно стверджувати про настання нової 
некласичної, постмодерної доби дитинства, характерними ри-
сами якої є, зокрема, нестабільність, підвищена чутливість сві-
домості і поведінки дитини, підвищена конфліктність в його 
відносинах зі світом дорослих, парадоксальність відносин світу 
дорослих до світу дитинства тощо.

Проведене дослідження дозволило виявити низку супереч-
ливих визначень, теоретичних тверджень і аналітичних підхо-
дів щодо ролі і міста дитячої субкультури в сучасному світі. Це, 
перш за все, протиріччя інтерактивного і інформаційного підхо-
дів, які представлені відомими фахівцями з цієї проблематики. 
Тому важливішим завданням дослідження було виявлення те-
матичних «блоків», які висвітлюють позитивні позиції кожної із 
представлених теоретичних орієнтацій.

ВИСНоВКИ
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Дослідження дитинства в традиційній культурі розпочали-
ся в другій половині ХІХ століття, згодом сформувавши окре-
мий, проте від самого початку міждисциплінарний науковий 
напрям. Протягом кількох десятків років прагнення зрозуміти 
дитинство як історичний феномен у всій повноті його зв'язків з 
культурою викликає дедалі більшу кількість досліджень. Зібра-
ний великий і унікальний емпіричний матеріал, велика частина 
якого стала вже історією. Разом з тим стали чіткими труднощі 
як методичного, так і методологічного характеру.

Вперше термін «дитяча субкультура» застосували західні 
соціологи й антропологи в 30-х роках XX ст. Французький куль-
туролог К. Крюбельє досліджував відмежованість дитячої суб-
культури від світу дорослих, потребу втаємничення, створення 
особливого секретного коду; принцип територіальної автономії 
кожної групи; напружене внутрішнє суперництво і змагання; 
статеву сегрегацію; наявність власної мови (жаргону), а також 
ритуалів, ігор тощо. Американський культуролог Р. Кейт зазна-
чав: «...під час розгляду сучасних суспільств прийнято виокрем-
лювати дитячу субкультуру, яка має свої звичаї і традиції, що 
відображає проблеми і сподівання дітей, їх індивідуальність і 
творчу діяльність, в основі якої лежать успадковані з минуло-
го, але пристосовані до сучасних умов і специфічних інтересів 
традиції». Отже, йдеться про те, що дитяча субкультура за своєю  
сутністю є містком між традицією і сучасністю. Російський куль-
туролог О. В. Костіна розглядає явище традиційної культури 
через призму колективної особистості, яка співвідносить себе з 
певною соціальною групою зі спільними культурними зв’язками 
і життєвими механізмами.

Якщо говорити щодо напрямів у дискурсі культурології, то 
перемога, безсумнівно, на боці історико-культурного. Хоча окре-
мі фрагменти психоаналітичної концепції (вказівка на особ- 
ливе значення кризових періодів, підкреслення ролі емоцій-
ного спілкування, аналіз міфів і ритуалів) міцно увійшли в ар-
сенал сучасної культурології, усе більша кількість дослідників 
не дотримуються уявлень про протистояння індивіда культу-
рі, визнаючи останню органічною частиною особистості. Роз-
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виток культури, який в рамках ортодоксального психоаналізу 
розглядався дослідниками як цілком вторинний, похідний від 
внутрішньо-сімейних, емоційно-психологічних відносин, усе 
більше розуміється як відносно автономний процес, що підпо-
рядковується своїм внутрішнім історичним закономірностям. 
Таким чином, принцип історизму є одним із головних поясню-
вальних принципів культурології. Разом з тим, однак, загубле-
на і пояснювальна сила — діалектичність психоаналітичного 
підходу. Якщо З. Фрейд, зі своєї точки зору, міг послідовно поя- 
снити походження не тільки методи виховання, а й, здавалося 
б, зовсім незрозумілі обряди і ритуали, то сучасні антропологи, 
психологи та культурологи часто або не пояснюють їх взагалі, 
або дають суперечливі інтерпретації. Цілісної концепції дитин-
ства, здатної об'єднати наявний експериментальний матеріал у 
сучасній вітчизняній і зарубіжній науці, поки не існує. Викликає 
складності і практичне застосування отриманих даних, адже 
можливість змінити окремі елементи культури і тим самим 
вплинути на методи виховання виходить за межі однієї науки. 
І все ж необхідність вивчення дитинства не викликає сумнівів. 
Використовуючи різні культури як величезні природні лабора-
торії, можна глибше зрозуміти сучасну практику виховання, а 
значить, зробити перший крок до її поліпшення.

Традиційна дитяча субкультура тривалий час забезпечувала 
цікаву і корисну життєдіяльність для різних вікових та гендер-
них груп у різні пори року, за будь-якої погоди, вранці, вдень 
чи ввечері. Ця надзвичайно комфортна для дитини система від 
самого народження здатна забезпечити поступовий розвиток 
тих якостей, розвинути які ставить собі за мету сучасна осві-
та. Вона є ніби бриколером, який своєрідним чином компонує 
форми культури для задоволення потреб дитини, дбаючи про 
всебічний розвиток, поєднує відтворення незмінних словесних 
і мистецьких форм та імпровізацію, яка є містком між традиці-
єю і сучасністю, засобом переосмислення, осучаснення традиції, 
одним із критеріїв актуальності тієї чи іншої форми традицій-
ної дитячої субкультури сьогодні. Відтак, щоб не зруйнувати 
остаточно систему «природа-людина(дитина)-суспільство», не-
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обхідно, на думку Ю. Богуцького, за допомогою механізмів са-
моорганізації культурогенних чинників, не лише забезпечити 
«самопідтримання культурного пласту буття (його стабілізацію 
завдяки налагодженню репродуктивних і творчо-продуктивних 
механізмів)», але сприяти підвищенню соціально-онтологічної 
функціональності культури, тобто її здатності забезпечувати 
особистості простір для самовдосконалення, творчості, само-
ствердження. Процеси етнокультурної самоорганізації — це 
явища, які є виявами найзагальніших тенденцій і закономір-
ностей розвитку світу, відтак механізми дії самоорганізаційних 
процесів в традиційній культурі можна застосовувати у суча- 
сній українській дитячій субкультурі.

Отже, на даний момент ідея цінності дитинства та дитячої 
субкультури як в особистісному, так і в культурному аспекті не 
підлягає сумніву. А науковий або повсякденний дискурси репре-
зентують незаперечну (культуротворчу, споживчу, креативну) 
його затребуваність.

Можна сказати, що сучасна культура провокує досліджувати 
дитинство: стосується це й наукових диспутів, автобіографічних 
спогадів, психоаналітичних тренінгів або закликів піклуватися 
про власних дітей, тим самим, дискурс дитинства стає установ-
чим елементом самосвідомості сучасного субʼєкта і культури в 
цілому.
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Увазі читача представлений глосарій (лат. Glossarium — 
 «зібрання глос») певних понять та термінів, об’єднаних 

загальною характерологічною тематикою — дитяча субкуль- 
тура.

Автори наукових розвідок, виконаних за програмою фун-
даментального дослідження «Традиційна дитяча субкультура 
України: соціокультурний потенціал», номінують понятійно- 
термінологічний апарат, спрямований на розкриття суті даного 
культурного явища задля знаходження та уточнення його зна-
чення та відображення специфіки об’єкта дослідження в кон-
тексті розуміння співвідношення терміносистеми гуманітарних 
наук з системою понять, що є модусом пізнання світу, інтелек-
туальним знаряддям розумової діяльності людини, тим більше, 
дитини.

Основна мета глосарія — надати науковій спільноті резуль-
тати розвідок задля введення у простір новітніх досліджень з 
гуманітаристики авторське дефініціювання понять культуро-
логічних досліджень, що репрезентують сучасні уявлення про 
дитячу субкультуру у контексті провідних тенденцій розвитку 
гуманітарного знання.

Автори запрошують зацікавлених осіб до подальшого обго-
ворення та дискусій щодо дефініції понять та визначення до-
цільність використання у науковому тексті.

гЛоСАРІй



ВиСнОВки

549  ■

Гармонізація стосунків дитини з природою — одне з голов- 
них прагнень народної педагогічної культури. Ця вимога чіт-
ко й послідовно реалізувалась народом в системі виховання. 
Передусім це стосувалось виховання дбайливого ставлення до 
природи, зокрема, до землі. Спеціальна система усних заборон 
(запуки) регулювала стосунки дітей з тваринним і рослинним 
світом, утримуючи від бездумної жорстокості і допомагаючи 
усвідомити право всього живого на життя. Особливо зворуш-
лива роль у стосунках дітей з природою відводилась птахам. 
Отже, в українській культурній традиції природа визнавалась 
не тільки джерелом збереження життя, а й середовищем духов- 
ності.

(Дорога А. Є.)

Графіті (від італ. Grafficare — дряпати, дослівно «надряпані», 
за іншими джерелами: (від грец. grapho — пишу) — найдавніші 
текстові написи або слова, малюнки, символічні, магічні, цифро-
ві знаки й монограми, видряпані гострими предметами на ке-
рамічних та інших речах сакрального, побутового й торгового 
призначення, рідше — на стінах різних споруд. Г. знаходять ар-
хеологи в багатьох культурах різних епох та континентів. Істо-
ричні Г. по суті є лінгвістичними й геометричними образами, де 
лінії означають послідовність букв і слів, які утворюють смис-
ловий зміст. У давнину на теренах України ці написи називалися 
«печатіями», «знаменіями». Г. мають важливе значення для ви-
вчення історії та культури. Згодом слово Г. археологи викорис-
товували як загальний термін на означення всіх видів випадко-
вих написів і малюнків на стінах будинків.

Сучасне вуличне Г. — це одна з форм комунікації і самовира-
ження молоді, здебільшого міських субкультур, що задоволь-
няє потребу у самоідентифікації, освоєнні фізичного простору 
демонстрацією приналежності до певних соціальних або суб-
культурних груп та адресуються жителям цих мегаполісів, міст 
та містечок; громадянам, зокрема одноліткам. Разом з цим дана 
форма дозволяє розглядати процес продукування Г. в контексті 
соціальної активності молоді як її здатність на соціально значи-
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мі дії у створенні шрифтових або сюжетних зображень. В якості 
носіїв таких повідомлень виступають стіни будівель, внутріш-
ні приміщення місць загального користування, огорожі, тран-
спорт тощо.

Основні жанрові Г.: теги — короткі стилізовані написи (най-
частіше — це власна позначка — «підпис», своєрідний логотип 
автора, що тиражується на різних об’єктах), виконані нанесен-
ням однокольорової аерозольної фарби тощо; а також мура- 
ли — багатоколірні, значні за площею малюнки, що можуть від-
творювати різні соціальні або фантазійні сюжети, містити під-
писи чи зображення осібних літер.

За кілька десятиліть графіті набули значних змін — від одно-
лінійних написів до складних композицій, тег перетворився на 
автограф, який зазвичай ставлять художники. У такому легалі-
зованому вигляді в 90-х роках Г. з’явилися в Україні — на стінах 
будівель Києва, Харкова, Одеси, Львова. Ці зображення стали 
ознакою часу й невід’ємною прикметою сучасного міста. Модер-
ні Г. на стінах починають завойовувати собі відкриті, досяжні 
оку «вертикальні полотна» і є досить оригінальною формою 
девіантної поведінки серед підлітків та молоді, тому цілком мо-
жуть претендувати на звання мистецтва.

(Червонюк О. А.)

Громадянство дітей-споживачів підтримується у термінах 
«прав» і «розширення прав і можливостей». З огляду на три-
кратний статус дитини-споживача: покупець, потенційний по-
купець і потенційний покупець, який в майбутньому приведе 
своїх дітей, стратегія виявилася досить прибутковою. «Розши-
рення прав і можливостей» стало ключовим терміном у цьому 
брендинговому дискурсі, який інтерполював аудиторію як гро-
мадянську. Ця версія громадянства визначається не політич-
ними діями, а правилами споживання, «уповноважена» дитина 
прирівнюється до «підкованого споживача». Хоча може здатися 
суперечливою заявою, що вибір «правильної» мережі і придбан-
ня товару дитячого бренду наділяється громадянством. Радше 
такий покупець відчуває себе частиною споживчої культури. 
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Політичне громадянство дітей розглядається з економічної або 
споживчої точки зору. 

(Гаєвська Т. І.)

Діти сучасні — це дорослі майбутнього, що буде зовсім не 
таким, як ми собі інсценуємо. Світ, який залишиться їм у спа- 
док — це буде не той світ, що ми знаємо зараз.

(Шевченко С. Л.)

Дитинство є цілісною системою, яка підтверджує рівень роз-
витку культури в суспільстві, що виявляється в ставленні сус-
пільства до дитинства, дітей та їхньої ролі в житті кожної лю-
дини. Дитинство — це не просто період чи етап, під час якого 
закладається фундамент особистості, дитинство — це особли-
вий світ зі своїми цінностями, культурою, інфраструктурою.

(Гаєвська Т. І.)

Дитяча казка (народна) — в певному сенсі казка взагалі є 
феноменом культури дитини, оскільки представляє «дитячий» 
період у духовному розвитку людства в онтогенезі і тому лег-
ко сприймається дитячою психікою в філогенезі. Це чудовий 
приклад того, що філогенез (формування і розвиток свідомос-
ті особи) повторює онтогенез (історичний розвиток культури 
людства). Проте, серед казок можна виокремити і такі, що спеці-
ально призначені для дітей. Вони відрізняються особливою мо-
вою, діючими особами (в них часто людей підмінюють тварини), 
спрощеними життєвими ситуаціями, присутністю дидактичних 
настанов тощо.

(Причепій Є. М.)

Дитяча мистецька творчість є актуальною і важливою в 
системі педагогічного виховання. Саме завдяки їй дитина може 
виявити свої здібності, реалізувати творчі потенції та проявити 
свою індивідуальність і схильність до певного виду мистецької 
діяльності.

(Демещенко В. В., Шалапа С. В.)
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Дитяча субкультура (культурно-мистецька освіта) — діяль-
нісна детермінанта, що в модусах сучасності забезпечує інтегра-
цію унікальності регіональних мистецьких здобутків, розмаїття 
культурних традицій, первісну чистоту, отриману як з джерел 
народної творчості, так і професійної діяльності, що пов’язує її з 
елітарністю системи мистецьких шкіл, як підсистеми культури 
та утворює національну культурну цілісність.

(Волков С. М.) 

Дитяча субкультура (культурологія) — особливий фактор 
формування нових традицій та вплив на культуротворчі про-
цеси у XX столітті й маркується появою нових модусів. Еволю-
ціонуючи від патріархально-сімейної традиції, дитинство в сьо-
годенні отримує нові штучно створені організаційні форми, у 
яких і проявляються його особливості. Вписуючись в основний 
концепт офіційної культурної парадигми суспільства, дитяча 
субкультура як особлива культура імітує загальні культурні 
практики й активно залучається до сучасної культурної кому-
нікації. Апелюючи під час виховання в ігрових формах до мис-
тецьких форм діяльності: мови музики, танцю, образотворчого 
мистецтва, дитяча субкультура органічно вписується в сучасні 
виконавські культурні практики, шоу-проекти, долучається до 
державотворчих культурних процесів.

(Волков С. М.) 

Дитячий туризм — універсальний інститут залучення дити-
ни до культурного простору; унікальність цієї форми пізнання 
полягає у можливості органічно поєднувати різноманітні види 
організації дозвілля із освітньою діяльністю, вирішувати про-
блему зайнятості дітей, підтримувати та розвивати їх творчість, 
креативність, створювати умови для формування адекватних 
уявлень про навколишній світ, забезпечувати оволодіння осно-
вами проектної діяльності.

(Козловський Є. М.) 
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Дитячий фольклор — багатожанрова система творчих ди-
тячих комунікацій, що складається із прозових, речитативних, 
пісенних та ігрових творів. Дитячий фольклор включає як твор-
чість самих дітей, так і твори, що виконуються для дітей до-
рослими. До них належать твори, що співаються, або ритмічно 
промовляються: ігрові пісні, дражнилки, лічилки, вигадки, за-
клички, жартівливі пісні, а також прозові приповідки, скоромов-
ки, загадки, казки. Велика кількість з них — це творчість самих 
дітей, серед них багато дитячих ігор, що є наслідуванням вчин-
ків, обрядів, процесів праці дорослих.

(Демещенко В. В., Захарченко Г. Я.)

Дитячі туристичні практики у соціокультурному просто- 
рі — є складовою економіки туристичної сфери, оскільки ві- 
дображають те, що країна як туристична дестинація може за-
пропонувати туристам. Вони охоплюють комплекс туристично-
го сервісу, робіт, що супроводжують процес споживання тури- 
стичних послуг та товарів, де туристичне обслуговування — це 
послуги туристичних агентів, туроператорів, транспортних під-
приємств, закладів сфери гостинності, харчування, індустрії до-
звілля та особливі послуги (лікування, освіта тощо).

(Ткаченко Т. І.)

Естетична роль дитячої обрядовості — полягає у радіс-
ному відчутті причетності до спільного дійства, належності до 
співтовариства, що сприяє формуванню особистого ставлення, 
усвідомлення цінності і переживання історико — генетичної єд-
ності національної культури.

(Дорога А. Є.)

Естетична функція малих фольклорних жанрів. Малі фоль-
клорні жанри — це створені народною фантазією спеціально 
для дітей прислів'я, приказки, загадки, скоромовки, лічилки. Їх 
цікавий і своєрідний світ є мудрою знахідкою педагогічного та-
ланту народу. Долучення до нього збагачує почуттєво-емоційну 
культуру, формує почуття гумору, розвиває кмітливість, спосте-
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режливість, асоціативне мислення. Малі фольклорні жанри — 
естетична форма передання новим поколінням узагальненого 
досвіду народного світосприйняття.

(Дорога А. Є.)

Єдність виховного і освітнього начал в народній педаго-
гіці виявлялась у засвоєнні народних прикмет. Це розвивало 
спостережливість, заохочувало до пізнання оточуючої дійсності, 
допомагало послідовно оволодівати навичками землеробства, 
ботанічними, метеорологічними, астрономічними досвідни-
ми знаннями. Тісний зв'язок між явищами природи, прикмета-
ми і результатами хліборобської праці відобразили найдавніші 
прислів'я та приказки. Їх образний характер сприяв легшому за-
своєнню настанов, порад і правил народної моралі.

(Дорога А. Є.)

Ігроманія (ігрова залежність) — хвороба XXI століття, (за 
офіційним визнанням Всесвітньої організації охорони здоров’я) 
та сучасний засіб руйнації суспільства. І., лудоманія (лат.  
Indus — гра і грец. mania — пристрасть, одержимість, залеж-
ність від азартних ігор) або гемблінг (англ. gambling — азартна 
гра) — це хвороба (офіційний медичний діагноз), що внесена 
до Міжнародного довідника класифікації захворювань (DSM 
IV), захворювання, що характеризується великою і невтомною 
патологічною тягою до азартних ігор. (В Україні Законом «Про 
заборону грального бізнесу в Україні» (2009) офіційно були за-
чинені казино, проте залежні від лудоманії потрапили до тенет 
комп'ютерів, де процвітають азартні ігри).

Комп'ютерна ігроманія — психічний розлад (офіційно не 
визнаний за хворобу), релятивний алкогольній та наркотичній 
залежності, що спричинює поступову деградацію особи, яка за-
перечує наявність цієї проблеми. У світі діють закони, за якими 
вводяться суворі обмеження на використання комп'ютерних 
ігор з елементами насильства та/або зброї, що має запобігти 
формуванню у громадян (насамперед у дітей і молоді) схиль-
ності до агресії. Однак, в Україні розповсюдження комп'ютерних 
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ігор недостатньо регламентовано чинним законодавством, що 
сприяє процесу соціальної дезатаптації на тлі посилення ерзац-
спілкування і нівелювання зацікавленості дитини у пізнанні ба-
гатообразності реального життя, зниження зв’язку з природою, 
відсутності/недостатності у дитини емоційного досвіду спілку-
вання в реальному світі тощо.

(Кузнєцова І. В.)

Інтелектуальна свобода дитини К-суспільства — право 
дитини на безперешкодне отримання, зберігання та розповсю-
дження інформації у процесі становлення системи власних пе-
реконань за здійснення комунікаційного партнерства з Іншим 
(людьми та інституціями); право на інформаційний простір, 
вільний від реляцій (здебільшого — неконтрольованого поши-
рення комп’ютерних ігор), що сприяють вихованню жорстоко-
сті, агресії тощо та становлять загрозу для її інтелектуального, 
морального, фізичного розвитку (ігроманія, «комп’ютерна істе-
рія»),

(Кузнєцова І. В.)

Культурологічний потенціал народної педагогіки (україн-
ської) — стрижневі принципи, засновані на життєвому досвіді, 
цілісної системи знань народу про формування особистості, що 
полягають у дотриманні природовідповідності, християнської 
доброчесності, єдності виховного і освітнього начал, визнанні 
кожної людини продуктом, носієм і творцем культури свого на-
роду. Ці принципи зберігались і передавались з покоління в по-
коління через досвід живого спілкування, практику сімейного і 
громадського життя.

(Дорога А. Є.)

Культурологічний проект — діяльність, спрямована на до-
слідження певного культурного об’єкту, аналізу його впливу 
на суспільство та реалізацію його в системі масової культури. 
К.п. — є показником рівня культури, культурної ідентичності. 
Це інноваційна діяльність, оскільки взаємодія наукової і розва-
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жальної основи сприяє створенню цілком нового продукту, що 
синтезується у масовій культурі, виконуючи виховну та освіт-
ню функції. Існуюча парадигма діяльності музеїв та впливу по-
тенційних споживачів за допомогою культурологічного проек-
ту розширює свій вплив на платоспроможні шари населення, 
розвиваючи інтерес до отримання інформації. Таким чином,  
К.П. — є синтезом науково-дослідної діяльності та, значною 
мірою, сфери розваг інноваційних засобів інформаційного про- 
стору.

(Вишневська Г. Г.)

Масовий психоаналіз в рекламі (теорія застосування) — 
пошук рекламодавцями (за використання психоаналізу) спожи-
вачів, ладних прийняти нову інформацію щодо задоволення їх 
мотивів і бажань (повністю або частково) та формування нових 
потреб та бажань, спираючись на розуміння мотиву як усвідом-
леної, вербалізованої, аргументованої та зрозумілої потреби. 
Мотиви живляться бажаннями і неусвідомленими потребами, 
які нерідко є не зрозумілими прагненнями.

(Гаєвська Т. І.)

Медіа-діти — це діти, які виросли в екранному просторі, 
що створює можливість корелювати зміст того, що відбуваєте-
ся на екрані. Домінантною характеристикою поведінки таких 
дітей (відносно медіа) є почуття іронії та неповаги. Завдяки 
можливості змінювати віртуально зміст «картинки» на екрані, 
у М.д. конкретизувалася неповага до «святинь» ідеології поп-
культури. Понад це, М.д. з ігровою легкістю отримують, засво-
юють та маніпулюють медіа. Вони вільно володіють найсучас-
нішими методами контролю думок, розпізнаванням образів і 
нейролінгвістичним програмуванням. Маючи ці навички, М.д. 
вдало застосовують їх для створення телебачення, що змінює 
сприйняття реальності, а значить — і саму реальність.

(Гаєвська Т. І.)
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Образ злої дитини у хорорі (кінематографічне втілен-
ня) — доволі поширена кінематографічна формула, передусім 
ґрунтується у належності поняття «зло» до основоположних 
етичних і світоглядних обґрунтувань універсалій культури. За 
різними джерелами саме традиції культури і принципи буття в 
ній (суспільний аспект співіснування) трактуються як такі, що 
зумовлюють однозначну негативність щодо пов’язаних зі злом 
індивідами, процесами чи явищами, оскільки вони суперечать і 
протиставляються прийнятим в ній нормам етики і моралі. При 
цьому «зло осмислюється синтетично — через тотальні обра-
зи, які вбирають в себе всі види руйнування і шкоди, і аналітич- 
но — через розпад цілісної індивідуальності на окремі яко- 
сті — пороки». Головним чином, до поля уваги потрапляє персо-
ніфіковане зло, що чиниться особою і криється у самому суб’єкті, 
породжуючи довкола себе наслідкові концентричні кола де-
структивного характеру (більш чи менш агресивного психоло-
гічного тиску, фізичного і соціального зла з супроводжуючими 
переживаннями й емоціями тощо) в особистісному (відсутність 
гармонії між духовними і фізичними якостями), соціальному (за-
гроза деградуючого переродження соціуму) і навіть містично-
космічному вимірах. Ці аспекти, тією чи іншою мірою втілені в 
дитині, надають центральним персонажам обраного тематич-
ного кола фільму жахів рис архетипу Жахливої дитини. Його 
небезпечність для оточуючих збільшується мірою віддаленос-
ті зовнішнього образу від «звичного» образу Зла — чудовиська 
чи демонічної істоти (принцип відсутності очевидної загрози, а 
відтак і потреби захисту). У такому випадку обрана для сюжету 
дитяча зовнішність є лишень вдалою маскою. При цьому Зло в 
дитині набуває метафізичних і містичних ознак, якщо втілюєть-
ся у індивіді, чиї якості від появи в сюжеті стабільні, а проекція 
внутрішніх деформацій на оточуючий світ визначається тільки 
можливостями впливу на нього у власних цілях.

(Січна X. Г.)

Природовідповідності принцип — один із основних прин-
ципів виховання дітей у дохристиянський період, що пізніше 
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чітко простежується в українській народній педагогіці. При-
родовідповідність полягала у сприйнятті людини частиною 
живої природи. Згідно з цим принципом слід було зважати на 
вік вихованця, розрізняючи дитинство і підлітковий період. 
Обов'язковим було врахування індивідуальних біопсихічних і 
психологічних особливостей дитини. Надаючи перевагу заохо-
ченням, народна педагогіка радила поєднувати їх з розумною 
вимогливістю.

(Дорога А. Є.)

Самоорганізація Тексту культури дитини — процес ство-
рення, відтворення і вдосконалення організації складної дина-
мічної системи самоусвідомлення і самопізнання дитиною себе 
у Світі і Світу як такого. Самоорганізацію Т.к.д визначають про-
цеси, що характеризують будь-яку відкриту нелінійну, нерівно-
важну, складну систему за відсутності порядку, що нав'язаний 
зовнішньою дією, оскільки, одним із проявів самоорганізації 
є виникнення та існування життя. Процеси самоорганізації є 
предметом дослідження сучасної міждисциплінарної теорії — 
синергетики.

(Кузнєцова І. В.)

Синергетика (англ. Synergetics, від давньогрецької συν— 
«спільне» і ἔργον — «дія»; «спільна праця», «сприяння») — між-
дисциплінарна теорія, нова парадигма пізнання, характерна для 
інформаційного суспільства, розробка якої покликана поясни-
ти розвиток і самоорганізацію моделей та структур відкритих 
систем різноманітної природи, що перебувають у далеких від 
рівноваги станах та загальні закономірності процесів кількісно-
якісного переходу від хаосу до порядку (самоорганізація) і від 
порядку до хаосу (самочинна дезорганізація).

«Нова»/«нелінійна» теорія ініційована у 70-ті роки XX ст. фун-
даментальними працями природодослідників Г. Гакена (вперше 
застосував термін С. для означення галузі з вивчення закономір-
ностей самоорганізації в складних відкритих фізико — хімічних 
системах, що ґрунтувалися на нелінійній методології), І. Приго-
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жина (нерівноважна термодинаміка і теорія дисипативних сис-
тем/структур) з часом доводить актуальність «кросдисцип- 
лінарних» та «транс дисциплінарних» досліджень, що інтенсно 
розвиваються науковими школами: Б. Бєлоусова і А. Жаботин-
ського (автоколивання в хімічних реакціях), М. Ейгена (гіперци-
кли й автокаталітичні реакції в живій матерії), Ф. Варели — 
У. Матурани (теорія автопоезису), Е. Лоренца (детермінований 
хаос), Б. Мандельброта (фрактальна геометрія), Я. Сіная, В. Ар-
нольда, Р. Тома, П. Зеємана (нелінійна динаміка і теорія ката-
строф). Концепція самоорганізації одержує поширення на інші 
складні відкриті системи, зокрема соціально-гуманітарні: Н. Лу-
ман (самоорганізація в соціальних системах), Б. Вайс, Блазейо, 
В. Бауер (самоорганізація в економіці), В. Вільке, Г. Тойбнер (полі-
тика й право), Г. Артігіані, А. Маннерман, І. Добронравова, А. Сві-
дзинський (культура, філософія, історія) тощо. Отже, синерге-
тична парадигма актуальна для різних предметів дослідження 
та реалізації власне науково-дослідної програми синергетики, 
включаючи застосування нелінійних математичних методів, за-
гальний синергетичний підхід у його світоглядному і методоло-
гічному вираженні, принципи інтерпретації та характер науко-
вих висновків. Певна синонімічність понять нелінійної науки та 
синергетики, а також нелінійної парадигми, парадигми само-
організації та синергетичної наукової парадигми на сьогодні 
пов'язується із становленням нової філософської картини світу. 
Синергетика максимально актуалізує взаємодію між науково-
технічною та соціально-гуманітарною сферами культури і на-
віть ставить питання про конвергенцію науки і релігії (ідея «но-
вої телеології» І. Пригожина).

Синергетика як сучасний напрям пізнання людиною, зокре-
ма, дитиною природи, суспільства і самої себе, сенсу свого іс-
нування, завбачає нелінійному мисленню і синтезу досягнень 
різних наук при конструюванні образу світобудови. Нелінійне 
розвиток за біфуркаційним сценарієм сприяє появі нової якості 
людини, суспільства не як результату закономірного поступаль-
ного розвитку, а як ефекту власного вибору одного з можливих 
варіантів розвитку з урахуванням взаємодії особи та інституцій 
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суспільства (творення Тексту культури, в т.ч. Тексту культури 
дитини), які змінюють напрям суспільних перетворень та сут-
ність людини.

(Кузнєцова І. В.) 

Скаутинг — міжнародний не політичний молодіжний рух, 
який своєю метою ставить підтримку фізичного, розумового і 
духовного розвитку молоді, щоб вона могла відігравати важли-
ву роль у суспільстві.

(Устименко Л. М.)

Соціалізація — фундаментальний процес, який поряд з інте-
грацією і культурною репродукцією складає субстанціональну 
«матерію» суспільства, в якому ці процеси тісно взаємопов’язані, 
пронизують одне іншим і обумовлюють суспільний розвиток, 
або суспільну стагнацію. Культурна репродукція культурних 
зразків і норм потребує їх освоєння, яке є джерелом і ресурсом 
певної єдності і поєднання, тобто інтеграції. Глобалізація сут-
тєво специфікує ці процеси, постійно оновлює кордони «збли-
ження», зростання полікультурності, що вимагає застосування 
соціалізаційних методик і технологій, які б сприяли поширенню 
особистісних властивостей людства створювати або просто не 
руйнувати «замірене середовище», спільноти людей інтегрова-
них навколо цінностей цивілізованого світу.

(Судакова В. М.)

Субкультура — форма або тип культури, що має відповідну 
систему символів і цінностей, тобто норм, стандартів, ідеалів 
та переконань, що відрізняють певну соціальну групу від біль-
шості членів суспільства. В антропології — група людей у ме- 
жах більшого суспільства зі стандартами та моделями поведін-
ки, що відрізняють їх.

(Устименко Л. М.)

Субкультура дітей, які перебувають у конфлікті з зако-
ном (кримінальна) —  цілісне утворення в межах дитячої суб-
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культури, носієм якої виступають діти до досягнення ними по-
вноліття, які мають власну систему цінностей, правил поведінки 
і всіляко демонструють зневажливе ставлення до норм закону, 
прийнятих у державі. Така субкультура існує як у реальному сві-
ті в структурі стійких дитячих колективів, так і віртуальному 
просторі Інтернету з його соціальними мережами та численни-
ми спільнотами, що вкрай привабливі для молоді. Осередки суб-
культури дітей, які перебувають у конфлікті з законом можуть 
формуватися у різному середовищі, зокрема, досить часто існує 
у межах сталого сформованого колективу — шкільний клас, нав- 
чальна група закладу професійної освіти, гурток, секція тощо.

(Міщенко М. О.)

Сучасна концепція дитячого телебачення — створення у 
комерційному середовищі розважальних програм, основним 
акцентом яких є шанобливе звернення до дітей, з пропозицією 
розважатися. Автори концепції вбачають можливість надати 
дитині умови для того, щоб бути самою собою. Активно просу-
вається ідея публічності дітей, які не тільки спостерігають, а і 
беруть участь у створенні телепрограм для однолітків. Сучасні 
дитячі медіа мережі позиціонують себе як місце «тільки для ді-
тей», зігравши на традиційному двійковому коді — конфлікті 
між батьками і дітьми. У той час, як суспільні погляди визнача-
ють дорослих відповідальними, а дітей невинними і пасивними, 
дитячі медіа канали виставляють дорослих нудними та прогно-
зованими, а дітей — спонтанними, веселими і навіть придурку-
ватими. Використовуючи ідеологію «Нас» та «їх», заявляється 
про те, що діти можуть бути активними учасниками суспільства 
і сучасними користувачами мультимедіа.

(Гаєвська Т. І.) 

Текст — універсальна номінація, що і як цілісність, і як 
фрагмент цілісності, демонструє продуктивність синергетич-
ної методології відносно розуміння Т. як системи знаків та ви-
різнення понять: Світ як Текст (система пізнаних і непізнаних 
людством законів самоорганізації Всесвіту, що є твірною для 
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Людини); Текст культури (система самоорганізації — як ре-
зультат діяльності — суспільства та Людини, критичне мислен-
ня якої зараджує пізнанню законів динаміки самоорганізації 
Всесвіту та створенню простору для саморозвитку: наукового, 
предметно-матеріального, художнього), що формує підсистеми 
як самостійні системи: Текст гуманітарної культури (система 
самоорганізації — як результат діяльності — осіб та інституцій 
метапрофесійної спільності з ретрансляції, інтерпретації, роз-
повсюдження Текстів фахової культури, зокрема, бібліотечна, 
музейна, клубна, редакторська, перекладацька, журналістська 
тощо справи, задля забезпечення цілісності суспільства, ство-
рення й постійного відтворення єдиного смислового поля куль-
тури, донесення смислу останнього в актуально сучасних тер-
мінах до суб’єкта комунікативного акту інформування); Текст 
художньої культури/Твір мистецтва (система самоорганіза- 
ції — як процес та результат — аксіологічного і праксеологіч-
ного становлення/творчого саморозкриття Людини); Текст 
культури дитини (система самоорганізації — як результат 
взаємодії — інституційних суспільних систем та дитини у про-
сторі творення/пошуку власної системи цінностей та світо-
глядних орієнтирів); Текст культури дитини К- суспільства 
(Knowledge society — суспільство, засноване на знаннях) — (сис-
тема самоорганізації — як результат взаємодії дитини, яка кри-
тично мислить та інституційних суспільних систем у якісно но-
вому комунікативному просторі пошуку особистістю смислової 
оцінки динаміки соціального життя, перспектив планетарної 
спільноти у контексті наступних тисячоліть. Зауважимо, про-
гресивність самоорганізації системи є результатом відкритості, 
обміну правдивою інформацією, спів-дїї учасників, яким власти-
ве нелінійне мислення, динамічності/циклічності, що підтвер-
джує її готовність до зміни своєї впорядкованості, структури, 
поведінки тощо.

(Кузнєцова І. В.) 

Традиційна дитяча обрядовість — різноманітні форми за-
лучення дітей до святково-обрядового комплексу, що є серце-
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винною системою культурної спадщини народу. Для обрядів ха-
рактерні сталість, повторюваність дій і символічний характер. 
Традиційна дитяча обрядовість визначається різними граня- 
ми — романтичним очікуванням, активною підготовкою та без-
посередньою участю в святково-обрядовому комплексі. Цикл 
зимових народних свят дарує дітям можливість виготовляти 
макети «кози», вертепних зірок, костюми для колядників, здій-
снювати обряди посівання та щедрування на добро і благопо-
луччя. У святах весняного циклу діти беруть участь у закличках 
птахів, виконують веснянки, виготовляють крашанки і писанки, 
грають у захоплюючі Великодні ігри. Календарна обрядовість в 
Україні має дохристиянське походження і вирізняється регіо-
нальною своєрідністю.

(Дорога А. Є.)

Традиційна дитяча українська субкультура (ТДУС) — під-
система української культури, властива дитячому середовищу 
від народження до підліткового віку, яка має сталий перелік 
складових, зафіксованих у XIX–XX століттях: дитячий фольклор, 
гумор (жарти, прозивалки, докучливі казки, анекдоти), слово-
творчість, звичаєве право, табуювання, ігри (рухливі, рольові, 
предметні), дитяча магія і міфотворчість, становлення світогля-
ду (перші спроби осмислення релігії, роздуми про світ і себе в 
ньому), формування естетичних уявлень (одяг, прикраси, май-
стрування). Культурний код традиційної української дитячої 
субкультури сформувався в межах загальної системи української 
культури завдяки постійному багатовекторному міжкультурно-
му діалогу, координати якого визначаються колізією «дорос- 
лий — дитина» чи «дитина — дорослий». Цей діалог може набу-
вати форм «відновлення культури», її «розвитку», «відновлення 
традицій» — чи «протистояння», «руйнування» та ін., але він є 
необхідною умовою існування субкультури. Це особлива систе-
ма уявлень про світ, цінності тощо, яка формується в просторі 
панівної культурної традиції цього суспільства й посідає в ній 
відносно автономне місце. За В. Абраменковою, дитяча субкуль-
тура — це особливий значеннєвий простір цінностей, настанов, 
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способів діяльності та форм спілкування, що здійснюються в тій 
чи тій конкретно-історичній соціальній ситуації розвитку.

Досліджуючи традиційну українську дитячу субкультуру, 
вживають також терміни етнодитинознавство, етнологія дитин-
ства в традиційній культурі, культурантропологія дитинства.

(Левчук Я.М.)

Фестиваль — масове свято урочистого характеру, яке прово-
диться з нагоди певного явища, предмета, особи, події, або під 
егідою певної ідеї. Прототипи сучасних фестивалів можна ви-
явити практично у всіх стародавніх культурах світу. У сучасно-
му світі фестиваль формує новий інформаційний та культурний 
простір, на фундаменті якого здатні з’являтися нові спільно- 
ти — субкультури. Молодіжне середовище характеризується 
прагненням протиставити власні цінності, норми і моделі по-
ведінки домінуючій культурі. Фестиваль є культуротворчим 
ґрунтом для розкриття субкультурних трендів. Найчастіше 
окремо взяті події стають полем для появи окремих субкультур, 
хоча представляють собою суміш різного роду ідей і течій, од-
нак сформованих у межах конкретного фестивалю і вельми від-
окремлених в силу цього.

(Вишневська Г. Г.)
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