
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНІ ТА МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ:  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

 

Матеріали міжнародного симпозіуму, 

присвяченого 50-річчю  

Національної академії керівних кадрів  

культури і мистецтв 
 

 

 

 

 

6 червня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019   



2 

УДК 7.01:008 

К90 

Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: 

матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня. 2019 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. 

кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2019. 403 с. 

Збірник матеріалів присвячено актуальним питанням гуманітарних наук, експертної 

діяльності в галузі культури і мистецтва, соціокомунікаційним процесам в інформаційній, 

бібліотечній й документознавчій справі, традиціям та сучасним напрямам сценічного й 

аудіовізуального, а також музичного мистецтва. До того ж, висвітлено теоретико-практичний 

міжкультурний потенціал соціокультурної послуги, практики дизайну і реклами, проаналізовано 

стан, проблеми і перспективи хореографічної культури у державотворчому процесі. 

Рекомендовано науковим співробітникам, працівникам бібліотек, викладачам і студентам 

вищих навчальних закладів та широкому колу читачів. 

Редакційна колегія: 

Чернець В. Г., ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор 

філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої освіти України, член Національної спілки 

журналістів України (голова) 

Іванов С. В., перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки та Республіканської премії ім. М. 

Островського в галузі науки і техніки  

Литвин С. Х., проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор  

Дичковський С. І., директор Інституту практичної культурології та арт-менеджменту 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент 

Копієвська О. Р., завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології, професор 

Рекомендовано до друку Вченою радою

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

(протокол № 11 від 28 травня 2019 року) 

Позиція авторів може не збігатися із позицією редакційної  колегії збірника. 

Автори несуть повну відповідальність за викладений матеріал. 

© Автори матеріалів, 2019

© НАКККіМ, 2019 



248 
 

Романенкова Юлія, 
доктор мистецтвознавства, професор, професор  

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв  
ORCID ID 0000-0001-6741-7829  

Братусь Іван, 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри образотворчого мистецтва  
Київського університету імені Бориса Грінченка 

ORCID ID 0000-0002-8747-2611 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «БАБИН ЯР»  
ЯК СЕГМЕНТ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЄВА 

 
Для Києва тема Другої Світової війни ніколи не втратить актуальності. У  сучасній Україні ця тема 

залишається на перших позиціях національної самосвідомості, цементує національну пам'ять та втілює усі 
складнощі трансформації суспільства. Київ – місто, багате на культурно-історичні пам’ятки, і численні з них 
пов’язані з воєнною тематикою. Виховна роль кожної з них очевидна, і зараз вона стала як ніколи актуальною, 
бо кожне з таких місць – це гімн пам’яті, шлях до її збереження та гарантія того, що майбутні покоління, 
далекі від війни за часом свого народження, будуть обізнані в історії великої біди, не прийдуть до ідеї 
виправдування страшного злочину заради загравання з сучасними реаліями. Обеліск місту-герою Києву на 
площі Перемоги, парк Вічної Слави з могилою Невідомому Солдату та алеєю Слави, пам’ятник 
«Батьківщина-мати» з музеєм, Національний музей історії України у Другій Світовій війні з алеєю міст-героїв, 
пам’ятний знак ополченцям, захисникам Києва у парку Перемоги, пам’ятник знак «Дорога смерті» у 
Шевченківському районі, по колишній вулиці Мельникова, що передує території комплексу «Бабин Яр», - 
лише частина найвідоміших знаків пам’яті. Але, звісно, один з наймасштабніших та найзначніших комплексів, 
які бережуть пам’ять про трагедію Другої Світової та роль українського народу у боротьбі з нацизмом, - це 
меморіальний комплекс «Бабин Яр», нічим не загоєна рана міста. 

Зважаючи на те, що в умовах реалій сьогодення Україна стоїть перед завданням відкрити свій потенціал 
світові, у тому числі – потенціал культурний, крім виховної ролі та значення національного рівня, слід 
акцентувати і роль комплексу для розвитку туризму, як внутрішнього, так і в’їзного. Щоденно всі згадані 
пам’ятки відвідують тисячі людей з великої кількості країн світу, передусім і тих, які були учасниками подій 
1939-1945 рр., тобто добре знають, що таке війна і мають повагу до лиха того часу. Особливу шану до 
пам’яток такого спрямування мають представники Німеччини, що до сьогодні краще за інші країни розуміє 
страхіття війни – не дарма канцлер Німеччини Віллі Брандт у 1970 р. став на коліна перед пам’ятником 
жертвам єврейського гетто у Варшаві, у Польщі. Безумовно, для в’їзного туризму комплекс має особливий, 
інший вміст – представники різних націй по-своєму інтерпретують ті чи інші події, розставляють відповідні 
акценти та наповнюють власним змістом відповідні пам’ятки Києва. Але ми маємо робити все, щоб пам'ять 
про жертв війни не стерлась і не була вкотре сплюндрована, та докладати зусиль до репрезентації Києва як 
провідного осередка боротьби з фашизмом.  

Сучасним туристам важко зрозуміти, що пам'ять про це місце скорботи збережена почасти зусиллями 
ентузіастів, небайдужих людей. І це дійсно важко зрозуміти, бо це є прикрим фактом нашої дійсності, коли 
держава мало піклується про те, на чому мають виховуватися покоління, і зберігати пам’ять доводиться 
силами окремих людей, небайдужих до загального лиха. «З самої війни лунали голоси (починав І. Еренбург), 
що в Бабиному Яру потрібно поставити пам’ятник. Але український ЦК партії, який тоді очолював 
М. Хрущов, вважав, що люди, розстріляні в Бабиному Яру, пам’ятника не заслуговують» [3]. Але історію не 
можна обманути, і щось назавжди утаїти від неї – неможливо. Територія заповідника нині – місце, перетворене 
на  плачу та скорботи, де схиляють голови тисячі людей. 

Сьогодні Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» відвідують десятки тисяч 
туристів. Безумовно, пам'ять про ті страшні події має світове значення. Тому на тих, хто опікується 
комплексом, лежить особлива відповідальність – адже це елемент обличчя країни. Зростає кількість 
пам’ятників на території Заповіднику, покращується їх обслуговування, матеріально-технічне забезпечення 
заповідника (на кшталт покращення освітлення чи облаштування доріжок, інформаційні таблички кількома 
мовами, карти, вказівники). Та вести туристів у людний час у цей меморіал все ж буває соромно – огидні 
плями морального спустошення раз у раз кидаються в очі відвідувачам. Поки, на жаль, самосвідомість та 
рівень виховання мешканців оточуючих будинків не досягла такого рівня, щоб люди не залишали слідів свого 
перебування у вигляді бруду чи сміття, не створювали галасу та гоміну, не розуміючи, що перебувають 
фактично на кладовищі сотні тисяч загиблих, а не просто в парку, який можна сприймати як місце для 
релаксу, прогулянок та розваг… Безумовно, такі проблеми вимагають системного вирішення. Без цього Бабин 
Яр може слугувати причиною значних іміджевих, репутаційних втрат України – адже туристи фільмують і 
фотографують разючі приклади нехтування історичною пам’яттю.  
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Але є й аверс медалі: в основі культурних цінностей закладена повага до загиблих. Приємно, що біля 
пам’ятника розстріляним у Бабиному Яру дітям майже завжди є нові іграшки, свіжі квіти. Важливо, що часто 
їх приносять сюди теж діти, підлітки, і, дякувати Богу, не завжди примусово – у ході шкільних заходів з 
виховної роботи, тобто неусвідомлено, а за покликом душі, пам’ятаючи розповіді дідусів та вже прадідусів про 
події, які відбулися тут понад сімдесят років тому. Небайдужі відвідувачі приносять квіти та іграшки з 
відкритим серцем, біля цього і центрального пам’ятників роблять індивідуальні та групові фото відвідувачі. 
Але. Дивно інколи спостерігати на обличчях посмішки. Чому радіють люди на цьому місці? Що живі? 
Посмішка зараз – природна реакція молоді на «об’єктив фотоапарату», але доречніше було б «вимикати цю 
опцію» у подібних місцях, бо посмішки і легковажність є свідченням відсутності вихованості та глибинного 
розуміння трагедії, на місці якої перебуваєш, стоячи на просоченій кров’ю землі Бабиного Яру.   

Сьогодні триває збільшення кількості мистецьких об’єктів на території Національного історико-
меморіального заповідника «Бабин Яр». Пам’яткою національного значення є «Пам’ятник радянським 
громадянам та військовополоненим солдатам і офіцерам Червоної армії, розстріляним німецькими фашистами 
у Бабиному Яру». Для туристів велич скульптурної композиції має бути цілковито зрозумілою  – 
масштабність та естетика цілком відтворюють трагізм моменту розстрілу, його нелюдську жорстокість. 
Безумовно, що в добу застою було неможливо виокремити національний компонент. Але сьогодні присутній 
напис і на їдиш  – визнання особливої єврейської трагедії. «...Холокост взагалі не дуже хотіли увіковічувати і 
визнавати в радянський час. Вважалося, що … ніякої особливої єврейської катастрофи намає, а є війна, яка 
була однаково жахлива для всіх. Але абсолютно права була Віра Панова, яка казала, що тільки євреїв вбивали 
лише за те, що вони євреї. Про це ж казав Віктор Некрасов, який наполягав на відкритті пам'ятника в 
Бабиному Яру ..» [2]. Тема єврейської трагедії відтворена і в багатьох інших пам’ятних місцях Бабиного Яру. 
Ідентифікація відбувається здебільшого за допомогою менори – чіткого національного знаку, що наявний на 
гербі Ізраїлю. Для туристів цей знак асоціюється з долею євреїв.   
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ОПЕРА ДЛЯ ДІТЕЙ ЮРІЯ ШЕВЧЕНКА «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» – ПЕРШЕ ВТІЛЕННЯ 
СЮЖЕТУ ВІДОМОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КАЗКИ НА УКРАЇНСЬКІЙ ОПЕРНІЙ СЦЕНІ 
 

Відомий український композитор Юрій Шевченко (нар. 1953) протягом усього свого творчого шляху 
пише музичні твори, які ставляться як вітчизняними так і закордонними театрами. Більшість творів у його 
творчому доробку призначені дітям та юнацтву. Серед них є балети, кантата для дитячого хору, музика до 
великої кількості вистав, художніх стрічок та мультфільмів. Недавно з’явилася дитяча опера «Король 
Дроздобород». Однойменна казка братів Грімм була неодноразово екранізована. У другій половині ХХ – 
початку ХХІ ст. на телеекрани вийшли німецькі, французькі, чехословацькі, японські художні та 
мультиплікаційні фільми, навіть серіали, створені за мотивами відомої казки. 

В українській театральній музиці опера для дітей Ю. Шевченка стала першим музичним твором, 
написаним на сюжет європейської казки. Історія складання опери починається з 2009 р., у той час, коли 
композитор активно співпрацював з Київським академічним Молодим театром. Ю. Шевченку було 
запропоновано написати музику до драматичної вистави для дітей за п’єсою відомого сучасного автора Б. 
Стельмаха. Ця віршована п’єса українською мовою є переповіданням казки братів Грімм «Король 
Дроздобород». Прем’єра драматичної вистави «Примхливе кохання Дроздоборода» з музикою Ю. Шевченка 
відбулася у 2009 р. Ця вистава отримала дві премії «Київської пекторалі» — як краща дитяча вистава, а 
композитор — приз «За кращу оригінальну музику до вистави». Вже дев’ять років постановка наявна в 
репертуарі театру. Також цю виставу ставили у театрах Черкас, Кіровограду та інших міст України.  

Пізніше у композитора виникла ідея перетворити музику до вистави на оперу для дітей. Така нагода 
трапилася завдяки Київському муніципальному академічному театру опери і балету для дітей та юнацтва. Ю. 
Шевченко також став автором лібрето. В партитурі опери «Короля Дроздоборода» композитор використав 
фрагменти своєї музики до вистави 2009 р., поєднавши їх з новим тематичним матеріалом.  

Опера «Король» Дроздобород» – безумовно сучасний твір, що визначається не лише актуальністю 
теми, розкритої засобами опери для дітей. Вимогам сучасного музичного театру відповідають її музична мова. 
Музика опери театральна. В ній присутня яскравість контрастів, блиск оркестрових тембрів, влучність 
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