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activities of the staff of the department for 50 years, the author originally used the form of the 

Chronicle as a traditional method of phased coverage of events. This is a complete picture of 

the directions and effectiveness of its work not only in the system of higher cultural education 

in Ukraine, but also the direct development of culture and art in Volyn, Zakarpattia, Ivano-

Frankivsk, Lviv, Rivne, Ternopil, Khmelnytsky, Chernivtsi regions. orders were provided by 

graduates of the department. 

The monograph will be useful for scientists, students, cultural workers; she is a 

significant contribution of teachers of the Department of Event Industries, Cultural Studies 

and Museum Studies of Rivne State University for the Humanities in the development of 

Ukrainian cultural studies. 
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ДІАЛОГ 

УКРАЇНСЬКИХ ТЕАТРІВ НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ 

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Подано аналіз статей, повідомлень, рецензій спеціалізованої польської періодики 

2000–2010 рр., у яких розміщено інтерв’ю, відгуки, враження та коментарі 

театрознавців щодо сучасних культурно-мистецьких подій Польщі, у яких взяли 

участь українські митці. Проведена аналітична робота є частиною підготовчого 

етапу до оцифрування знайдених матеріалів про українсько-польський культурний 

діалог та розміщення їх у базі даних Польської академії наук. Отриманий попередній 

результат ілюструє певну спрямованість кожного з аналізованих видань та є 

підставою для визначення їхнього тематичного напрямку: ретроспективи; 

фестивальних подій та творчих зустрічей; біографії персоналій і відкриття нових 

імен; літературного огляду. Активність українських акторів і театральних 

колективів у мистецькому житті Польщі є одним з індикаторів роботи як урядової 

культурної дипломатії, так і особистісних контактів між обома країнами, що 

визначає сильні та слабкі сторони у міжнародних відносинах. 

Ключові слова: культурний діалог, український театр, фестиваль, театральні 

практики, періодичне видання, цифрова спадщина, міжнародні відносини, культурна 

дипломатія, Польща, Україна, ХХІ століття. 
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Постановка проблеми. Комунікація соціуму в епоху постмодернізму зазнала 

разючих трансформацій завдяки розвитку нанотехнологій та інтенсивності 

глобалізаційних процесів. Сьогодні під впливом таких масштабних змін провідними 

інституціями виконується оцифрування усього корисного надбання людства. 

Нагромадження важливої бази електронних даних відоме як цифрова спадщина. Такий 

багатогалузевий процес уможливлює не тільки зберегти необхідну інформацію, а й 

значно полегшує користуватися нею з будь-якої доступної точки Міжмережжя. 

Вирішення цієї глобальної проблеми має феноменальні успіхи в економічно 

розвинутих державах, про що свідчать хоча б загальновідома й доступна пошукова  
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система Google або ж потужні спеціалізовані тематичні бази.  

Процес інтенсивного заповнення інформацією цифрових архівів спостерігаємо й 

надалі. Свої профільні віртуальні бази поступово формують наукові інституції та їхні 

підрозділи, у тому числі культурологічного, театрознавчого й мистецтвознавчого 

профілів. Одним із основних інформативних джерел, які потребують оцифрування, є 

періодичні видання не тільки минулих століть, а навіть початку ХХІ ст., які ще не 

адаптовані до інтернет-сторінок.  

Особливо актуальним постало питання покращення контенту у віртуальному 

інфопросторі щодо творчої діяльності українських театрів. Нагромадження, зберігання 

та дослідження доступної інформації в електронному форматі уможливить її миттєву 

обробку та прискорить вирішення низки нагальних питань. Наприклад, з’ясовані 

статистичні дані унаочнять кількісні показники діяльності інституції, а відтак 

уможливлять робити прогностику її розвитку, сприятимуть пошуку ефективних шляхів 

функціонування. 

Автор статті у межах свого дисертаційного дослідження «Українсько-польський 

культурний діалог у контексті театральних практик 2004–2020 років», яке виконується 

на кафедрі культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв (науковий керівник док. культурології, проф. 

П. Е. Герчанівська), перебуває у процесі з’ясування питання діапазону та динаміки 

двосторонніх мистецьких обмінів України і Польщі (Сендецький, 2021, с.26–28). Варто 

зауважити, що результат аналізу офіційних сайтів основних оперних театрів України 

зокрема показав їхню доволі слабку розробку та мізерну інформативну наповненість 

(Сендецький, 2022a, с.25–28). Виникла гіпотеза (базується не тільки на авторському 

спостереженні, а й оперта на тривалі безпосередні практики), котра припускає, що 

значно дієвими є театральні колективи, які незалежні, тобто не представляють 

державну інституцію. Відповідно ці недержавні мистецькі осередки є значно 

мобільнішими, значно ефективнішими у своїй активності щодо виконання 

репрезентативних функцій у розбудові культурної дипломатії України (Сендецький, 

2022b, с.17–19). 

Не кращою виявилася ситуація з приводу висвітлення українсько-польських 

культурно-мистецьких зв’язків на сторінках польських веб-сайтів дослідницьких 

установ, творчих осередків. Враховуючи цю проблему Інститут мистецтва Польської 

академії наук звернувся до автора статті проаналізувати періодичні театрознавчі 

часописи, видані у Польщі упродовж 2000–2010 рр., у яких відображений культурний 

діалог з Україною. У пропонованій праці подаються превентивні результати цього 

напрямку дослідження.  

Задекларовані хронологічні рамки у дослідженні є важливими з кількох причин. 

Перше десятиліття ХХІ ст. ознаменувалося важливими політичними подіями в обидвох 

країнах, які вплинули на локальні культурні зв’язки та міжнародні взаємовідносини.  

 

Так, наприклад, 2004 р. у Польщі позначений датою вступу країни в Європейську 

Унію, а в Україні – перемогою Помаранчевої революції й прийняті Конституційної 

реформи в країні. 

Мета статті –  розглянути культурно-мистецький діалог українських театрів, 

відображений в чільних спеціалізованих періодичних виданнях Польщі першої декади 

ХХІ ст.  

Для досягнення мети постало завдання з’ясувати ступінь наукової розробки 

досліджуваної проблеми; проаналізувати динаміку розвитку культурно-творчого 

діалогу між Польщею та Україною на основі існуючої спеціалізованої періодики  
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Польщі; доповнити наукові розробки новою корисною інформацією, здобутою під час 

вивчення проблеми. 

Основним методологічним інструментарієм обрано спостереження, 

експеримент, кількісний метод, метод порівняння і аналогій, аналізу й синтезу, з 

врахуванням принципу системності, всезагального зв’язку і практик та з 

використанням історичного, системного, аксіологічного й інформаційного підходів, які 

важливі для культурологічного дослідження. 

Історіографія проблеми міжнародних культурних зв’язків України має доволі 

широкий перелік опублікованих праць, які годі проаналізувати в одній статті. Це 

пов’язано з тим, що проблематика міждержавного характеру стосується низки 

дисциплін, зокрема політології й міжнародних відносин, соціології, культурології тощо, 

про що свідчать численні видання (Міжнародні зв’язки України, 2010-2021). Важливо, 

що деякий наратив дипломатичних відносин набуває універсального контенту для усіх 

аспектів зовнішньополітичних комунікацій.  

У цій статті увагу зосереджено суто на культурно-мистецьких практиках. Як 

показує аналіз досліджень і публікацій, які стосуються зазначеної проблеми, то у 

вивчених працях навіть у межах одного провідного періодичного видання 

простежується її територіальна, часова, галузева, тематична локалізація (Виткалов, 

2011a, с.26–33; Виткалов, 2011b, с.56–63; Шелякіна, 2011, с.150–154; Федосенко, 2021, 

с.66–74). 

Вважаємо, що значною невирішеною прогалиною у поставленій проблемі є 

відсутність досліджень культурно-мистецького українсько-польського діалогу, який 

стосується театральних практик початку ХХІ ст. У цьому вбачаємо новизну 

дослідження. Адже досі не проводилося вивчення польської періодики з галузі 

театрознавства, у публікаціях яких відображено діяльність митців України. 

Для виконання поставлених у дослідженні завдань бралися до уваги провідні 

періодичні польські журнали з театрознавства «Dialog. Miesięcznik poświęcony 

dramaturgii współczesnej» («Діалог. Місячник присвячений сучасній драматургії»), 

«Didaskalia» («Дидаскалія»), «Pamiętnik Teatralny» («Театральний пам’ятник»), «Scena» 

(«Сцена»), «Teatr» («Театр»), які мають тривалу історію діяльності ще з минулого 

століття. Їхнє опрацювання велося безпосередньо, втім необхідно зазначити, що окремі 

видання за досліджуваний період репрезентують електронний варіант на своїй 

інтернет-сторінці. Наприклад, часопис «Didaskalia» своє посторінкове наповнення 

розміщує у мережі ще з 2003 р. 

Виклад основного матеріалу. На сторінках часопису «Dialog» за 2000–2010 рр. 

виявлено доволі різну за тематикою лаконічну інформацію про театральні практики 

українців у Польщі. Зокрема у списку учасників Міжнародного театрального 

фестивалю у Вроцлаві згадується український театральний критик Наталя Єрмакова, 

яка ділиться своїми враження від побаченого на заході (Teatr jednoczącej się Europy…, 

2001, с.136, 138, 144–145). В іншому номері подано лише згадку про участь  

 

українського театру імені Лесі Українки (не вказано котрого саме) у білоруському 

театральному фестивалі (Dialog, 2002a, c.181). Натомість у повідомленні про фестиваль 

у болгарському містечку Враца вже вказано про участь у заході саме київського театру 

імені Лесі Українки (Karpińska, 2006, с.176–182). 

Фестивальним успіхам режисера Андрія Жолдака, його творчій діяльності й 

сторінкам біографії присвячено декілька повідомлень, статей та інтерв’ю у різних 

номерах «Діалогу», що свідчить про неабияке зацікавлення митцем польськими 

театрознавцями (Dialog, 2002b, с.187; Dialog, 2002с, с.196–197; Moskwin, 2003, с.186).  



ISSN 2518-1343 (Online), ISSN 2226-2849 (Print) 

ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, 2022, ВИП. 23 

134 

 

 

 

До слова, редакція журналу висвітлювала діяльність цього режисера не тільки у межах 

Польщі, а й в Україні та у світі. 

На своїх сторінках часопис опублікував огляд драми «Демони», у якому розкрив 

творчість авторки твору, драматурга Наталі Ворожбит (Zinowiec, 2006, с.193–194). 

Цілі номери «Діалогу» 2006 р. присвячені знаковій події в Україні – Помаранчевій 

революції. Така увага спеціалізованого журналу театрознавців до тогочасного 

політичного протесту чинної влади і волевиявлення українського народу ще раз 

доводить важливу тезу: у всі часи мистецтво тісно пов’язане з політикою і постійно 

реагує на ключові моменти, що відбуваються на політичній арені (Neda Neżdana, с.94–

108; Komiejenko, 2006, с.110–116; Dzieduszycka, 2006, с.117–121). Щоправда варто 

звернути увагу на суттєво запізнілий резонанс у польському журналі щодо української 

революції 2004 р., що неодноразово натякає на певну уповільненість, інколи навіть 

архаїзм, роботи спеціалізованої періодики у Польщі. 

Цінними для дослідження культурно-мистецьких українсько-польських взаємин є 

ретроспективні огляди театральних практик минулого й, навіть, позаминулого століть. 

Наприклад, виявлено згадку про виставу львівського театру «Dzwon zatopiony» 

(«Утоплений дзвін»), яка гралася на сценах польських театрів у кінці XIX – початку 

ХХ ст. (Oracki, 2006, с.161–166). Трапляються повідомлення й про інші вистави з 

львівського театрального репертуару цього ж періоду: «Dorota Angermann» («Дорота 

Ангерман»), «Futro bobrowe» («Хутро бобра»), «Róża Bernd» («Троянда Бернд), 

«Woźnica Henszel» («Візник Геншель») тощо.  

Відомо, що тогочасне королівство Галичина і Лодомерія й, відповідно, Львів, 

належали Австрійсько-Угорській імперії, а території сучасної Польської Республіки 

були окуповані й поділені між монархією Габсбургів, Пруссією та росією. Тому ці 

гастролі львівського театру можна трактувати як локальні, так і міжнародні, – залежно 

від виступу у конкретному польському населеному пункті. Утім, попри політичну 

ситуацію, яка тривала до Першої світової війни, усе ж варто розглядати згадані 

тогочасні театральні практики моноетнічними, що пов’язано з репертуаром львівського 

театру польською мовою. Тут складно відразу або ж взагалі неможливо знайти 

українсько-польські культурні зв’язки. 

У часописі «Didaskalia» спостерігаємо різноманітну інформацію про культурний 

міжетнічний обмін: від персоналій до численних колективів, які брали участь як 

індивідуально запрошені особи для локальних івентів, так і для показу вистав під час 

масштабних фестивалів. Наприклад, солістка львівського театрального гурту «Слово і 

Голос» Наталія Половинка та саксофоніст Юрій Яремчук взяли участь у Audio Art 

Festiwal (Branicka, 2001, с.65).  

Інший дует українських акторів Національного (тепер – академічного) 

драматичного театру імені Марії Заньковецької Олег Стефан та Богдан Козак потрапив 

на шпальти часопису завдяки рецензії Аґнєшки Маршалек на їхній камерний твір 

«Енігматичні варіації» драматурга Еріка-Емануеля Шмітта у постановці Вадима 

Сікорського (Marszałek, 2001, с.100–101). Згадана театральний критик А. Маршалек  

також опублікувала інтерв’ю з Володимиром Кучинським про заснування і специфіку 

Театру Леся Курбаса у Львові з ліричною назвою «Люблю, коли актори розквітають…» 

(Kuczynski, 2002, с.87). 

У «Дидаскалії» трапляються короткі повідомлення про фестивалі, у яких брали 

участь не лише професіонали, а й студентські формації. Наприклад, у Міжнародному 

фестивалі шкіл лялькарства у Білостоку студентська група з катедри театру ляльок при 

Харківському національному інституті мистецтв зіграла «Український вертеп» 

(Didaskalia, 2002, с.99). З рецензії Малґожати Яблонської довідуємося, що організатори  
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вроцлавського фестивалю «Eastern Line» упродовж 11–12 квітня 2005 р. гостили 

львівський Театр Леся Курбаса з виставою «Марко Проклятий» (Jabłońska, 2005, с.80). 

Змішаний вокально-театральний проєкт Центру Сучасного Мистецтва DAKH з Києва 

та української бенд-групи «Daha Braha» відображений у публікації Анни Гербут, яка 

написала рецензію на показ дійства «Макбет» у межах Brawe Festival «Magia głosu» 

(Вроцлав, 24–27 листопада 2005 р.) (Herbut, 2005, с.86). 

У порівнянні з іншими польськими профільними часописами у «Театральному 

пам’ятнику» українсько-польський культурно-мистецький діалог представлений 

найменше. З невеликої кількості відомостей про міжнародні театральні практики 

основною тематикою залишається аналіз ретроспективних контактів. На сторінках 

журналу опубліковано історію Варшавської Драматичної Школи Богуславського у 

Львові (Marszałek, 2003, с.203–228); історію Польського театру у Києві (Horbatowski, 

2005, с.232–250); спогади Тадеуша Кантора про його виїзди у молодому віці до Львова 

на спектаклі та захоплення працями Шіллера і Пронашка (Osiński, 2005, с.28–29).  

Навіть події останніх десятиліть представлені у ретроспективному ключі. У 

короткому огляді учасників та репрезентованих творів, які були зіграні на щорічному 

Міжнародному театральному фестивалі KONTAKTY, довідуємося, що упродовж 23–30 

травня 1992 р. у заході брав участь Молодіжний Театр з Києва і представив виставу 

«Археологія» (авт. Олексій Шипенко, реж. Валерій Більченко); 22–30 травня 1993 р. – 

київський Експериментальний театр з виставою «І сказав «B»…» (авт. О. Шипенко, 

реж. В. Більченко); 21–29 травня 1994 р. – Театр-студія «Театральний Клуб» зі столиці 

України і представляв виставу «Дюшес» за твором Джеймса Джойса (реж. Олег Ріпчин) 

(Janikowski, 2003, с.406, 408, 410). Це очевидно єдине джерело цього часопису за 2000–

2010 рр., у якому опубліковано участь українських театрів у рамках фестивалів. 

На противагу «Театральному пам’ятнику» інше періодичне спеціалізоване 

видання з лаконічною назвою «Сцена» якомога ширше представляє фестивальні події. 

З-поміж низки повідомлень про резонансні культурні заходи та участь у них 

українських колективів варто виокремити хоча б декілька. Так, опубліковано 

інформацію про Театр «Стель» Харківського економічного ліцею, який був учасником 

Х польського форуму шкільних театрів (Познань, 2000) (Scena, 2000a, с.20); Театр 

«White Wings» з Києва представляв виставу «Корида і Казковий світ фантазії» на 

Міжнародному фестивалі театральних і пластичних дійств Tczew/Europa/2000 (Scena, 

2000b, c.7); а «Театр Маріонеток» зіграв вистави «Червона Шапочка» та «Хто розбудив 

сонце?» на ІІ Міжнародній Торунській зустрічі Театрів ляльок (Scena, 2000с, с.4) та ін. 

Окрім колективної участі у міжнародному діалозі трапляються короткі 

хронікальні відомості про персоналії українського культурного життя. Часопис 

повідомляє, що українка з Перемишля Олена Цікуй отримала Grand Prix на 35 

Польських зустрічах аматорських театрів одного актора (Kucharski, 2006, с.22–23). У 

фестивалі «Люблін запрошує сусідів» акторка Катерина Фігура зіграла монодраму 

«Польові дослідження українського сексу» за мотивами твору Оксани Забужко, яка, до 

слова, також брала участь у літературній панелі цього заходу (Hoczur, 2007, с.19–20).  

Завдяки своїм моноспектаклям увагу польської театральної критики привернула 

львівська акторка Лідія Данильчук (Han, 2001, с.10; Scenа, 2004, с.8).  

На сторінках «Сцени» надибуємо історичні екскурси про театральне життя 

Львова на початку ХХ ст., у міжвоєнний період 1920–1930-х рр., або ж спогади відомих 

акторів, пов’язані із їхнім дитинством, творчою і професійною діяльністю (Cehl, 2008, 

с.14–15; Scena, 2008, с.24; Śliwonik, 2002a, с.20–22; Śliwonik, 2002b, с.2–3; Kilian, 2002, 

с.2–3; Komorowski, 2006, с.24–27). 

Особливо цінною вважаємо статтю Збіґнєва Осінського, який опублікував незнані  
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тексти Мечислава Лімановського про історичну сторінку колективу «Редути» та його 

пропагандистські театральні гастролі у 1924 р. через Сарни, Ковель, Володимир, Луцьк, 

Рівне, Остріг, Гродно, Кременець, Броди, Тернопіль, Станіславів (Івано-Франківськ), 

Коломию, Стрий, Дрогобич, Трускавець, Борислав, Львів та інші міста (Osiński, 2008, 

с.23–27). 

З-посеред досліджених періодичних польських видань часопис «Театр» вочевидь 

містить найбільшу палітру відомостей з досліджуваної проблематики. У його номерах 

історія театру позначена світлими і трагічними сторінками діяльності Театру Леся 

Курбаса та творчого життя його послідовників (Korzeniowska-Bihun, 2008a, с.79–84; 

Korzeniowska-Bihun, 2008b, с.85–86; Korzeniowska-Bihun, 2008c, с.86–88), фрагментами 

біографій відомих акторів (Teatr, 2008, с.37–41; Wesełowska, 2008, с.42–44). 

Відрадно, що у «Театрі» знайшлося місце для огляду спеціалізованої літератури 

та їх відзнакам. Наприклад, повідомляється, що нагороду «Книга року 1999» здобула 

праця Анни Випих-Ґавронської «Львівський театр опери й оперети у 1872–1918 роках» 

(Teatr, 2000a, c.90). Час від часу журнал публікував відгуки на вистави професійних 

колективів і, що особливо важливо, – згадував про нагороди аматорських колективів 

(Zalewska, 2008, с.42–49; Teatr, 2000a, 4–6, c.89). 

Найчисленніша інформація, яку розміщує на своїх сторінках журнал, стосується 

фестивальної діяльності, меншою мірою – тематичних зустрічей та гостьових візитів. 

Починаючи з 2000 р., «Театр» систематично публікує результати конкурсної частини 

фестивалів. Саме звідти можна довідатися про нагороди і тих, хто саме їх отримав. Так, 

на XIII Міжнародному фестивалі театрів у Валізці (Ломжа) головну нагороду здобув 

колектив з України – Хмельницький театр ляльок за виставу «Чумацький шлях» (Teatr, 

2000b, c.76). Також трапляються списки учасників різноманітних колективних 

зустрічей: Польський народний театр зі Львова гостював на XXV Замойському 

Театральному Літі (19 червня – 7 липня 2000 р.) (Teatr, 2000b, c.76) та на Перемиській 

Фредрівській Весні зі спектаклем «Помста» (Teatr, 2000b, s.77); львівський театр 

«Воскресіння» – 8 Міжнародному фестивалі вуличного мистецтва (1–9 липня 2000 р., 

Варшава) (Teatr, 2000c, c.84); київський театр (не уточнено назву) представив 

перформанс «Казковий світ фантазії» у рамках І міжнародного фестивалю театральної 

й образотворчої діяльності (Teatr, 2000d, c.52–53).  

Необхідно згадати географію різноманітних польських фестивалів та географію 

учасників з України. Очолюють рейтинги театральних подій у Польщі Варшава й 

Краків. Активно беруть участь театральні колективи зі Львова (Національний 

драматичний театр імені М. Заньковецької (Teatr, 2002, с.92)), Києва (Театр імені Івана 

Франка, V Міжнародний фестиваль «Театральні конфронтації» (Teatr, 2000d, с.76; 

Teatr, 2000e, с.35)), Одеси (Одеський український музично-драматичний театр ім. В. 

Василька (Teatr, 2005, с.68)), Харкова. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином превентивний 

аналіз провідних періодичних видань з театрознавства у Польщі періоду 2000–2010 рр. 

дозволяє стверджувати, що українсько-польський культурний діалог у царині 

театрального мистецтва апробований у кількох тематичних напрямках. Виявлені 

необхідні для дослідження публікації у журналах «Dialog. Miesięcznik poświęcony 

dramaturgii współczesnej», «Didaskalia», «Pamiętnik Teatralny», «Scena», «Teatr» 

групуємо їх за основними рубриками: ретро і мемуари; новини/останні події; персоналії 

і відкриття імен. Спорадично трапляються статті й повідомлення, які дотичні до 

літературного огляду публікацій з театрології (часопис «Teatr»), які виокремлюємо у 

четверту групу. Отже, вихідні дані для побудови діаграми динаміки рефлексії 

українсько-польського культурного діалогу у польській періодиці базуватимуться на  
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п’ятьох чільних театрознавчих журналах. 

Наступним етапом у вивченні явища міжкультурних комунікацій стане аналіз 

українських спеціалізованих періодичних видань, які висвітлювали діяльність 

польських акторів та театральних колективів. Синтез двох експериментально-

аналітичних опрацювань покаже об’єктивну картину культурної дипломатії державних 

сценічно-мистецьких інституцій і незалежних театральних осередків, що підтвердить 

або заперечить висунуту гіпотезу. 

У перспективі вивчення явища результати дадуть змогу простежити динаміку 

міжнародних комунікативних зв’язків цього періоду, які зафіксовані у театрознавчих 

журналах. У майбутньому також вивчатимуться аналогічні інформації у ЗМІ (преса, 

телебачення, сайти) та братимуться інтерв’ю у фокус-групах (адміністрація театрів, 

театральні критики, амбасадори). Такий комплексний системний підхід сприятиме 

демонстрації цілісної реальної картини українсько-польського культурно-мистецького 

діалогу на прикладі театральних практик. 
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CULTURAL AND ARTISTIC DIALOGUE OF UKRAINIAN THEATERS ON 

THE PAGES OF POLISH PERIODICALS AT THE BEGINNING OF THE 21ST 

CENTURY 

An analysis of articles, reports, and reviews of specialized Polish periodicals from 2000 

to 2010 placed in, which includes interviews, reviews, impressions, and comments of theater 

experts about contemporary cultural and artistic events in Poland in which Ukrainian artists 

participated. The main theatrical magazines of Poland “Dialog. Miesięcznik poświęcony 

dramaturgii współczesnej”, “Didaskalia”, “Pamiętnik Teatralny”, “Scena”, “Teatr”, which 

have a long history of activity since the last century. 

The analytical work carried out is part of the preparatory stage for digitizing the found 

materials on the Ukrainian-Polish cultural dialogue and their placement in the Polish 

Academy of Sciences database. This urgent question arose to improve the content in the 

virtual information environment regarding the creative activity of Ukrainian theaters. 

Accumulation, storage, and research of available information in electronic format will enable 

immediate processing and speed up the resolution of many urgent issues: visualize the 

quantitative indicators of the institution's activity; make it possible to forecast its 

development; contribute to the search for effective ways of functioning. 

Believe that a significant unsolved gap in the problem is the lack of research into the 

Ukrainian-Polish cultural-artistic dialogue, which concerns theatrical practices of the 

beginning of the 21st century. It is the novelty of the study. After all, there has been no study 

of Polish periodicals in theater studies whose publications reflect the activities of Ukrainian 

artists. 

The declared chronological framework in the study is essential, as it was marked by 

important political events in both countries: 2004, when Poland joined the European Union, 

and in Ukraine, the Orange Revolution. 

The preliminary result of the analysis of Polish theater publications illustrates a specific 

direction of each of them and is the basis for determining their thematic direction: 

retrospectives, festival events, and creative meetings; biographies of personalities and 

discovery of new names; literary reviews. The activity of Ukrainian actors and theater groups  

in the artistic life of Poland is one of the indicators of the work of governmental cultural 

diplomacy and personal contact between the two countries, which determines the strengths 

and weaknesses of international relations. 

It will make it possible to trace the dynamics of international communication ties of this 

period, which were recorded in theater journals. In the future, similar information in mass 

media (press, television, websites) will be explored, and interviews will be conducted in focus 

groups (theatre administration, theater critics, ambassadors). Such a comprehensive systemic 

approach will contribute to the demonstration of a complete and accurate picture of the  
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А.М. Тормахова  

 

МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ 
У статті окреслено роль мистецтва в контексті культури. Відзначено, що воно 

невпинно змінюється. Розвиток мистецтва обумовлений різними 

чинниками - політичними, ідеологічними, економічними, технологічними. Не менш 

важливу роль мають світоглядні та релігійні компоненти, що визначають тематику 

та характер мистецьких практик. Зміна мистецтва, поява нових видів та стилів 

супроводжується також жанровою трансформацією вже існуючих творів. Цей 

процес має перманентний характер, адже мистецтво віддзеркалює все те, що 

відбувається у соціумі. Водночас, воно амбівалентно спрямовано на інші культурні 

чинники, адже мистецтво впливає на формування нового світогляду, нерідко визначає 

вектор розвитку економіки та т.п. Мистецькі практики не можуть існувати 

відокремлено від інших культурних складників. Будучи інструментом пропаганди чи 

виконуючи роль фіксатора історичних подій, мистецтво має значний рівень 

заангажованості, в якій свобода митця є доволі відносною. Отже, мистецтво має 

розглядатись не лише як певна самоцінність, що існує сама по собі, а як частина 

єдиного процесу розвитку людства. 

Ключові слова: мистецтво, культура, політика, система, світогляд. 
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Постановка проблеми. Мистецтво є важливим компонентом культури, що 

відіграє провідну роль у визначенні потреб соціуму. Мистецькі практики добре 

віддзеркалюють інтереси суспільства, виступають відповіддю на змінювані запити. 

Внаслідок взаємодії різних чинників відбувається трансформація мистецьких практик. 

Так наявна актуалізація певних жанрів та  процес жанрової трансформації вже готових 

творів. Доцільно проаналізувати питання взаємозв’язку зміни мистецьких практик з 

різними культурними чинниками, які наявні у суспільному розвитку. Мистецтво в 

сучасному дискурсі здебільшого розглядається як певний відокремлений феномен, що 

розвивається поза культурою. Проте мало уваги приділено окресленню чинників 

трансформації мистецтва та специфіці модифікації його жанрів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання впливу мистецтва на 

конструювання реальності та розгляд  його як поля боротьби репрезентацій політичних 

ідеологій розкривається в праці А. Онищенко (2019). Особливості сприйняття 

тілесності в культурному та мистецькому вимірах окреслено в публікації Т. Дорошенко 

(2021). Соціологічні погляди на мистецтво в контексті філософсько-естетичного та 

культурологічного дискурсу розкриваються в праці Л. Стеценко (2012). Культурні 

чинники впливу на національну пам’ять українського суспільства аналізуються в роботі  
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	УДК 783: 378.18
	N. Marakhovska
	The role of ukrainian contemporary sacred music
	for constructing transformative competencies of students from war-affected areas
	The present study aims to explore the educational potential of Ukrainian contemporary sacred music which has its unique development trajectory in the Ukrainian culture. Being incorporated into academic curriculum Ukrainian contemporary sacred music is...
	Key words: Ukrainian contemporary sacred music, transformative competencies, HEI students.
	Problem Statement. It is well-recognised that the youth are vital contributors to shaping the future of human society. As Kofi Annan, a Nobel Peace Prize laureate and Secretary-General of the United Nations (1997-2006) duly noted, “Young people should...
	The system of higher education should provide a sufficient basis for developing students’ transformative competencies, therefore it is necessary to design and implement a respective learning framework. Transformative learning is understood as the proc...
	Analysis of recent research and publications. The transformative potential of sacred music has been a research focus of Ukrainian and foreign scholars (N. Aleksandrova, A. Bolharskyi, M. Bradshaw, V. Chepiha, S. Chuhai, M. Duley, Ch. G. Ellison, Q. Fa...
	provision of comprehensive education and can improve the quality of knowledge acquisition by cultivating and activating students’ inner human resources.
	Modern researchers studied effects of audial religious symbols (instrumental music) on moral behaviour and substantiated that associative learning based on using religious music enrich the educational process with specific meanings and create sacred c...
	The analysis of literature enables to conclude that Ukrainian contemporary sacred music is based on the instructive truths of Christian morality and at the same time enables to project emotions through melodies and harmonies. Although positive effects...
	Research purpose. The study is aimed at exploring the educational potential of Ukrainian contemporary sacred music as a combination of national, cultural, moral, ethical, artistic and aesthetic peculiarities, and its incorporation into academic curric...
	Outline of the main research material. Social and political realities of the late 20th and early 21st centuries led to priorities change in the Ukrainian society and return to spiritual values, besides, Ukraine’s national revival promoted creative fre...
	˗ referring to a variety of genres (song-romances, party concerts, ancient chants, recitations) and functionality: works for liturgical purposes composed by L. Dychko (“Liturgy of St. John Chrysostom” № 1, 2, “Solemn Liturgy”), M. Skoryk (“Liturgy of ...
	˗ introducing new compositional techniques and new means of expression, yet preserving unique historical and national features by integrating canonical texts, folklore and modern musical thought; contemporary Ukrainian composers, namely I. Alekseichuk...
	Designing a respective learning framework with inclusion of sacred music requires a “focused pedagogical basis”, or the STAR Framework, i.e. constructing a “meaningful learning process” in three phases – Sensitising, Taking Action, and Reflection (Mca...
	Sensitising means facilitating students’ auditory, visual, kinaesthetic, or immersion experiences in order to reveal their feelings, concerns, and aspirations; engaging learners’ senses in listening, observing, feeling, and touching through using powe...
	Taking action implies putting into practice newly learned knowledge or skills. Instructors should design relevant activities to “trigger the achievement of transformational objectives” so that instead of simply listening and absorbing the learning con...
	Transformative learning represents an integrative process of constructing knowledge, inter alia connecting concepts and experiences so that the acquired knowledge and skills can be applied in new and diverse contexts (Mahoney and Schamber, 2011). For ...
	Reflective Learning challenges students’ habits of mind and encourages them to rethink on existing professional practices and “resist becoming dominating agents themselves in the future” (Mcallister, 2011, p.51). Reflection activates both the cognitiv...
	The research was conducted on the basis of Mariupol State University The participants of the study were 30 undergraduate students of humanities programmes who remotely took part in the research. In order to evaluate effectiveness of the proposed frame...
	Transformative competencies, i.e. creating new value, reconciling tensions and dilemmas, taking responsibility, were marked as concept codes and their properties, already established in the literature, were identified through the content analysis of s...
	Thus, creating new value is based on developing a mind-set that reflects students’ ability to generate new ideas, doubt commonly accepted theories and discover new things by engaging students in meaningful learning activities (Yamanaka, 2019).
	Reconciling tensions and dilemmas means cognitive flexibility and perspective-taking skills that help to see a complex problem from various angles and gain better understanding of how to deal with it. In addition, this competency implies expressing em...
	Taking responsibility requires that students are aware of their role in shaping the world’s future, and, in particular, consequences of their actions and decisions. This awareness will help them “strengthen their sense of self-efficacy, well-being and...
	The research participants were asked whether they felt any substantial cognitive, affective and behavioural changes through the integration of Ukrainian contemporary sacred music in academic curriculum and what effects and applications the composition...
	Hence, creating new value (concept code 1) has the following properties: generating new ideas; doubting commonly accepted theories; discovering  new things. It is essential to give the following examples of coded transcripts and identify these propert...
	1. Generating new ideas: “I think sacred music has a big potential, for example, as an art-therapy tool or for meditation to overcome war stress… it helps to feel elevated and value everything you have.” “I realised that sacred music is a compulsory p...
	2. Doubting commonly accepted theories: “The majority of people think that sacred music is used only for religious purposes. But it turns out that a lot of compositions of Ukrainian contemporary sacred music were created for concert purposes and are b...
	3. Discovering new things: “It seemed to me that I could understand the emotional state of the composer, her feelings while she was constructing her piece of music. Because I felt the same!” “Before I didn’t completely realise how closely Ukrainian sa...
	Reconciling tensions and dilemmas (concept code 2) implies the following properties: seeing a problem from various angles and gaining better understanding of how to deal with it, generating new solutions to existing problems; expressing empathy and re...
	people who hold different views. The excerpts from students’ reflective journals demonstrate the above-mentioned properties:
	1. Seeing a problem from various angles and gaining better understanding of how to deal with it, generating new solutions to existing problems: “Today still a lot of people don’t know much about Ukrainian culture, its richness and authenticity. And ev...
	think it should be integrated in each course in arts and culture, both at schools and universities. So to promote people’s awareness of their national culture from early age is the task not only for culture experts, but also for educators.”
	2. Expressing empathy and respect towards other people who hold different views: “Even if you are not a believer or follow another religious confession, it is worth getting familiarised with Ukrainian sacred music in order to understand cultural ident...
	Taking responsibility (concept code 3) has the following properties: taking control over one’s behaviour, possessing self-regulatory skills, interacting with others. The examples of coded transcripts are presented below:
	1. Taking control over one’s behaviour, possessing self-regulatory skills: “Listening to compositions of sacred music at the lessons helped me to release tension and combat war-related traumas. Now I feel more enthusiastic, self-confident and my posit...
	2. Interacting with others: “I worked on an online project related to the creative work of Lesia Dychko together with my groupmates and I really appreciated that experience of virtual teamwork. Although we were dispersed geographically because if war,...
	The analysis of specific phrases related to concept codes shows that the participants view Ukrainian sacred music in broad perspective – as an art-therapy tool for emotion regulation and managing stress of war, an essential component of secondary and ...
	Conclusion. The research provides an analytical look at how Ukrainian contemporary sacred music facilitates developing students’ transformative competencies through the phased implementation of the transformative learning process. The research methodo...
	academic curriculum related to extension of their existing knowledge and skills, and helped to reduce anxiety about the future and cope with war-relates stress.
	In further research quantitative methods should also be used in order to increase validity of research results. Since the study presents the findings from one higher education institution, a broader academic environment is needed to test the effective...
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	УДК 378.14:069
	Ю.С. Сабадаш,
	Н.В. Мараховська
	ПІДГОТОВКА МУЗЕЄЗНАВЦІВ-ПЕДАГОГІВ: РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ
	У статті розглянуто особливості набуття здобувачами вищої освіти кваліфікації «музеєзнавець-педагог» в межах інтегративної сертифікатної програми «Музейна педагогіка». Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки фахівців з музейної педагог...
	Ключові слова: музейна педагогіка, музеєзнавець-педагог, сертифікатна програма, здобувачі вищої освіти.
	DOI 10.34079/2226-2830-2022-06-23-110-120
	Постановка проблеми.  Вивчення розвитку музейної справи в сучасних умовах свідчить про посилення значущості музеїв для системи освіти як в Україні, так і за кордоном. Відомо, що музей як «центр культурно-духовного відродження народу» відіграє важливу ...
	Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність розкриття освітньо-виховного потенціалу музею та передачі культурних надбань в освітньому процесі зумовило виникнення музейної педагогіки, яку розуміють у широкому сенсі як наукову дисципліну, галу...
	Незважаючи на те, що в науковій літературі чітко окреслено вимоги до музейного педагога та його професійні якості, методичні аспекти його підготовки в системі вищої освіти є висвітленими недостатньо
	Метою статті є уточнити зміст поняття «музеєзнавець-педагог» та розкрити особливості його підготовки у межах інтегративної сертифікатної програми, що розробляється та реалізується в закладі вищої освіти.
	Виклад основного матеріалу. Доцільно відзначити, що в науковій літературі, присвяченій питанням музейної педагогіки, надаються визначення поняття «музейний педагог», які можна об’єднати в дві групи за їхніми спільними сутнісними характеристиками:
	1) музейний працівник, музейник, музейний едукатор, аніматор, медіатор, посередник, галерейний менеджер, котрий є «належно обізнаним з предметом, який вивчає і презентує» (Філіпчук, 2020, с.65), а також  вибудовує  комунікацію з молоддю, що навчається...
	2)  учитель, науковий співробітник, психолог, який на основі теоретичних знань з музейної педагогіки організує «процес засвоєння учнями музейних цінностей», обираючи тип уроку, методи навчання та педагогічного спілкування (Яновська, 2018, с.98).
	Таким чином, у наведених вище визначеннях первинного значення набуває музейна або педагогічна складова професійної характеристики музейного педагога. Освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки музейних педагогів розробляються та впроваджуються як в...
	- здійснювати міждисциплінарну підготовку майбутніх фахівців через синтез наукових освітніх концепцій та педагогічних технологій;
	- забезпечувати інтеграцію освіти і культури при викладанні нормативних та елективних навчальних дисциплін («Вступ до спеціальності», «Музейна педагогіка», «Музейний туризм», «Основи пам’яткознавства», «Історія архітектурних стилів та образотворчого м...
	- зберігати баланс між теорією і практикою через організацію навчання в музейному просторі;
	- підтримувати взаємну багатосторонню комунікацію закладу освіти та музейних закладів з метою соціалізації та розвитку творчих здібностей здобувачів вищої освіти (Караманов, Сурмач та Шукалович, 2020, с.102, 105).
	Доцільним є вивчення особливостей підготовки музейних педагогів за кордоном, зокрема в Канаді. З одного боку, ОПП з музеєзнавства включають музейну педагогіку, проте в більшості цих програм опанування її змісту відбувається під час проходження педагог...
	музеїв не просто зберігають реліквії, історії та пам’ятні речі минулого. Вони оживлюють історію для відвідувачів різного віку, слугують суспільству, яке має знати своє минуле задля планування майбутнього… Випускники можуть працювати в музеях, галереях...
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