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Важливо зазначити, що більшість викладачів є випускниками кафедри, що дозволило збудувати 

педагогічний процес на єдиних фундаментальних засадах. 

Останнім часом в Україні поширюється підготовка фахівців з сучасної хореографії. Це питання 

не оминуло кафедру хореографії ВП «МФ КНУКіМ». З 2010 року до навчального процесу було 

введено дисципліни сучасних стилів і напрямків хореографічного мистецтва. Це мало позитивні 

наслідки, бо дозволило готувати універсальних танцівників, які вільно володіють технікою як народно-

сценічного, так і сучасного танцю. Студенти отримують професійну базову освіту, яка дозволяє 

працювати керівниками танцювальних колективів, викладачами хореографічних дисциплін в 

спеціалізованих навчальних закладах та артистами балету в професійних ансамблях танцю і шоу -

балетах. 

Більше тисячі випускників кафедри працюють на теренах України та за її межами. Вони 

будують свою роботу на засадах Миколаївської хореографічної школи, продовжуючи справу своїх 

педагогів та примножуючи їх досягнення. Таким чином, ми маємо великий потужний колектив 

викладачів і студентів, що об’єднані загальною ідеєю самореалізації та творчого розвитку, які 

прагненуть досконалості та креативних інноваційних методів навчання. Молода команда викладачів 

на чолі із завідуючою кафедрою, кандидатом мистецтвознавства, доцентом Ольгою Анатоліївною 

Мерляновою шанобливо зберігають педагогічні кафедральні традиції, але застосовують сучасні 

методологічні підходи, спираючись на досвід світових хореографічних шкіл. Сьогоднішні студенти 

мають змогу отримати знання з класичного, народно-сценічного і сучасного танців, спробувати себе в 

якості балетмейстера, отримати педагогічний досвід на кращих базах практики, в аматорських 

хореографічних колективах, вдосконалити танцювальну майстерність на різноманітних сценічних 

майданчиках. Години самостійної роботи, що передбачені навчальним планом, студенти плідно 

відпрацьовують в аудиторіях університету та танцювальних класах міських закладів культури. 

Отже, феномен кафедри хореографії ВП «Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв», по-перше, в забезпеченні висококваліфікованими кадрами 

хореографічної галузі півдня України, по-друге, у формуванні своєрідної системи навчання та 

підготовки універсальних танцівників, педагогів, керівників танцювальних гуртків, в заохоченні 

молоді до хореографічного мистецтва, збереженні першоджерел та розвитку саме народно-сценічної 

хореографії. Це унікальний організм, який плідно виконує освітню місію протягом 20 років. 

 

 

Мозговий В.Л., 

д. п. н, доцент, професор кафедри культурології,  

завідувач кафедри культурології ВП «МФ КНУКіМ», 

м. Миколаїв 

 

АНІМАЦІЙНІ ГЕРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ВІЙНИ 

За останні двадцять років геополітичні чвари світу вивели на передній план війну, як особливу 

форму вирішення політичних, економічних, національних, релігійних проблем тощо. Незважаючи на 

парадоксальність воєнних рішень щодо економічного розвитку держави-мілітариста, суспільство 

сприймає будь-яку військову агресію негативно. Так сталося і з Україною. Ось уже близько шести 

років точиться війна на Сході України. Українське суспільство переживає нелегкі часи демократичної 

боротьби за незалежність і цілісність держави і, безумовним фактом є те, що в цій боротьбі 

сформувалися свої герої. 

Героїзм, як ознака національного характеру, завжди притаманний українського народу. В історії 

визвольної боротьби українців чимало постатей, що стали знаковими фігурами історичних подій. 

Серед них і славетні гетьмани-козаки: Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван 

Самойлович, Іван Мазепа, Іван Скоропадський, Пилип Орлик, Павло Полуботок та ін. Про них 

написано багато творів, складено вірші, пісні, створено величні картини та відзнято кіноепопеї. Після 

їхніх славетних подвигів український народ отримав ще один десяток достойних постатей, що поклали 
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своє життя за свободу українського народу. Однак історія має певну циклічну залежність і сьогодні 

знову з’явилася загроза нашій суверенності, а український народ отримав Нових Героїв, що боронять 

нашу країну. 

Сучасні війни – це не лише високотехнологічна зброя – це ще й масивний інформаційний фронт. 

Фронт, на якому перемоги ідеологічного характеру не менш важливіші ніж перемоги військової 

виправки та умілого застосування зброї. Сучасна інформаційна війна відображається і в такій формі, 

як культурна війна. Ознакою культурної війни є конфлікт між консервативними й демократичними 

цінностями. Саме на цьому тлі й з’явилися певні образи українських анімаційних героїв. Ураховуючи 

героїзм своїх нащадків вітчизняна анімаційна культура намагається відтворити, а подекуди й 

започаткувати героїчне життя захисників вітчизни. Це дуже добре простежується в українських 

коміксах: образи героїв упізнаються зразу ж, а от героїка вже осучаснена новим змістом. 

 

           

Тривалий час український народ мусив із під тишка говорити про своїх національних героїв. Їх 

ідеологія не поширювалася, а навіть була забороненою. Вчинки та дії вилучалися із історії 

українського народу, а образи спотворювалися. І от зараз національний героїзм набуває реальних 
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обрисів, шукаючи підтримку у різних сферах життя українців, проростаючи паростками волі, гідності, 

свободи, патріотизму. 

Було б значно краще аби засобами культурної війни залишалися комікси, а визвольні баталії 

точилися на сторінках журналів і ніколи не виходили в реальний формат бойових дій. Аби прийдешнє 

покоління українців розуміло значущість поняття «героїзм» і шанувало пам’ять про тих, хто не 

шкодував життя заради світлого майбутнього нашої країни. І якщо для цього підходить мистецтво 

анімації, то чому б ні? Сучасні герої мають право і на сучасну інформаційну зброю. Героям Слава! 

 

Москаленко А.В., 
аспірант кафедри івент-менеджменту та індустрії 

дозвілля КНУКіМ, м. Київ 

 
ВИДІЛЕННЯ СУБКУЛЬТУР В АРХЕОЛОГІЧНИХ КУЛЬТУРАХ: ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМИ 

 

Субкультурологія в науковому просторі України є досить новим напрямком досліджень, однак 

таким, що динамічно розвивається. Теорії та історії субкультур приділяє увагу ряд науковців – М. 

Закович, І. Зязюн, Р. Михайлова, І. Тюрменко, Я. Левчук, В. Радзієвський та ін. 

Культуролог Віталій Радзієвський зазначає, що поширене уявлення про виникнення субкультур 

у 20 ст. є невірним, оскільки «субкультури існували зі стародавніх часів». В якості прикладу 

наводяться субкультури, які існували у Стародавньому Римі – «субкультура гладіаторів, риторів та ін.» 

[8, с. 24]. Далі зазначається: «певні субкультурні елементи мають не лише … сучасні колективи, а й 

стародавні племена, археологічні культури, етнографічні групи ...», при цьому історія субкультур на 

теренах України залишається доволі актуальним напрямком [8, с. 27]. 

Різні аспекти субкультур давнини (передусім епохи Середньовіччя, іноді – доби Античності) 

частково висвітлені у працях культурологів [3, 10], мистецтвознавців [6], лінгвістів [12], філософів [5], 

археологів [7] та ін. Однак, по-перше, проблематика субкультур суспільств «історичних» періодів, на 

нашу думку, в історіографії розроблена доволі фрагментарно, епізодично, і почасти безсистемно. По-

друге, проблематика субкультур первісних, дописемних («доісторичних») суспільств взагалі зазвичай 

залишається осторонь уваги науковців. 

З короткого історіографічного огляду видно, що основна увага при дослідженнях давніх 

субкультур приділяється писемним джерелам, в той час як речовим джерелам відводиться якщо не 

другорядна роль, то місце в загальному контексті, або якщо й розглядаються речові джерела, то 

обмежуються, як правило, одним вузьким аспектом. 

Отож комплексний аналіз речових джерел (і пов’язаних з ними зображальних) як власне джерел 

для виділення і дослідження давніх субкультур залишається актуальним. 

Деякі міркування, близькі до цієї теми, висловив російський антрополог Станіслав 

Дробишевський. Говорячи про специфіку дослідження дитинства в палеоліті, науковець виділяє дві 

основні групи уречевлених, матеріальних джерел: антропологічні та археологічні [2]. Звісно, термін 
«археологічні» може трактуватися доволі широко, однак за контекстом доповіді зрозуміло, що під 

поняттям «археологічні джерела» маються на увазі передусім предмети матеріальної культури.  

Очевидно, що проблематика цієї доповіді знаходиться на міждисциплінарному рівні, зокрема 

на межі культурології, археології, історії, філософії, філології, права та ін. Метою цієї доповіді є аналіз 

проблеми виділення субкультур в археологічних культурах. 

Археологічна культура – це «стійкі сполучення різних елементів матеріальної культури 

давнини (будівель певної конструкції; поховань, справлених за відносно одноманітним обрядом; 

вжиткових предметів (перш за все – керамічного посуду), знарядь праці, прикрас, зброї, які подібні 

між собою за формою, технологією виготовлення, орнаментацією тощо)», що побутували на певній 

території протягом певного часу [11, с. 43]. 


