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У даній статті висвітлюються питання щодо взаєморозвитку та взаємодопомоги міжнародних культурно-освітніх 
інституцій. А також описується актуальність та ефективність проблем сучасної науки, результати пошуків рішень, 
встановлення міжнаціональних зв’язків між молодими науковцями, взаємообмін науково-дослідницьким досвідом у сфері 
культурології. 
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Постановка проблеми. Людство перейшло 

рубіж третього тисячоліття, наука та інновації 
вийшли на новий щабель, тож наразі у цих 
сферах акцент йде на взаємозв’язку цих по-
тужних блоків нашого існування. Гуманітарна 
дисципліна – культурології досліджує та 
різнобічно розглядає точки дотику людини і 
науки та суспільства й інновацій. Потрібно 
подивитися на цю проблематику з іншого 
ракурсу та дійти до певних висновків щодо 
міжнародно-інтерактивних відносин молодих 
вчених у сфері культури та освіти. Тобто, як 
українські науковці можуть отримати шанс на 
здобуття досвіду іноземних культурно-
мистецьких проектів?  

Актуальність та ефективність теми 
дослідження полягає в оновленні міжнародно-
інтерактивних зв’язків молодих спеціалістів, 
науковців та практичних працівників у сфері 
культурології. Українські культурологи 
намагаються співпрацювати та обмінюватися 
досвідом із закордонними інституціями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зазначену проблематику дотично розглядали: 
Ю.П. Богуцький, В.М. Шейко, Н.В. Ісакова, 
А.Я. Флієр та інші вчені. Поки ця проблема не 
була достатньо розгорнуто досліджена, але 
сучасні вчені культурологи все ж таки 
піднімають це питання на різних заходах чи на 
останніх обговорення. 

Мета та завдання статті є правильно гра-
мотно сконструйована програма для конкрет-
но поставлених цілей у досягненні взаємо-
зв’язку та взаємовпливу міжнаціональних 
точок дотику у системі координат 
культурології. 

Виклад основного матеріалу. Глибинні 
зміни в культурі — процес іманентний, 
еволюційний, довготривалий. Нині в Україні 

складається новітня соціальна і культурна 
ситуація, породжуючи нову соціокультурну 
реальність. Основною особливістю її є, те, що 
наше суспільство перебуває в періоді 
перелому, зміни різновиду своєї організації 
існування, яке умовно визначається як 
«посттоталітарне суспільство». Радикальне 
реформування суспільства активно формує 
нову культурну реальність.  [1, с. 138]. 

Що собою являє інновація у сфері 
культури? Це механізм формування та 
становлення культурних моделей різного 
рівня, які створюють передумови для 
соціокультурних змін. Найчастіше нові 
культурні форми, перш ніж стати 
загальноприйнятими, виробляються в тих 
видах культурної діяльності, в яких не 
реалізуються актуальні потреби конкретної 
спільноти. Проте саме в них відображається 
здатність культури загалом та індивіда, 
зокрема, відтворювати дійсність, 
трансформувати вчинки згідно виникаючим 
змінам, вносити елементи новизни.  

На сьогоднішній день наукові здобутки в 
Україні мають всі шанси на удосконалення та 
реалізацію, оскільки з’являються новітні 
технології, за допомогою яких можливо 
покращити культурно-освітній рівень 
українців. Нині молоді спеціалісти прагнуть 
створити та застосувати умови для втілення у 
життя інтелектуального потенціалу у сфері 
науково-культурної діяльності, забезпечити 
використання досягнень української науки та 
за її межами для задоволення соціальних та 
культурних потреб. Тож для сучасної молоді є 
нагальна потреба підтримка з боку держави, 
становлення та раціонального формування 
науки та освіти як серцевини національної та 
міжнаціональної культури. 
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Історично склалося, що світових висот своєї 
наукової творчості багато українських учених 
досягли за кордоном. Відсутність власної дер-
жавності була причиною низки проблем, через 
які представники наукової еліти країни емігру-
вали закордон. Причиною для виїзду з України 
в різні часи були: економічна залежність дер-
жави, нестабільність суспільного життя, полі-
тичні переслідування, низький рівень соціаль-
ного забезпечення, поступове зубожіння насе-
лення, обмежений доступ до освіти та системи 
охорони здоров’я, нарешті, відсутність 
належних умов для професійного зростання 
[2]. Нині  тенденції щодо цього змінилися: 
українські вчені виїжджають закордон, аби 
віднайти себе у царині науки, здобути цінний 
досвід та перейняти основні механізми роботи, 
адаптація результатів діяльності молодих 
вчених в іноземних компаніях та культурно-
мистецьких інституціях. 

Моя пропозиція щодо вирішення проблем 
сучасної культурології, встановлення міжна-
ціональних зв’язків між молодими науковцями: 
це раціонально переформатувати культурно-
мистецькі інституції, тобто щоб вони запра-
цювали за новою програмою і застосовували 
новітні засоби для налагодження міжкультур-
них взаємовідносин України та її сусідів. 

Аналізуючи освітні програми європейських 
шкіл, Міністерство освіти і науки України 
переглянули і внесли пропозиції щодо 
викладання такого предмету, як «Мистецтво». 
За новими програмами учні, починаючи з 9-
ого класу обирають його за бажанням та 
вивчають різноманітні теми мистецького та 
культурного напрямку. Якщо починати 
спрямовувати українське суспільство на цей 

лад, то приблизно через 10-15 років ми 
зможемо побачити результат того, що наші 
люди будуть оперувати своїми знаннями у 
сфері культури і науки на рівні з європейцями. 
Але відкрите питання постає у підборі 
грамотної та раціональної нової навчальної 
програми з дисципліни «Мистецтво». Вищі 
навчальні заклади нашої держави також 
вводять предмет  - культурологія для 
міжнародного інтерактивно-діалогового 
зв’язку молодих вчених і практичних 
працівників, що дає змогу розширювати 
світогляд кожного українця. На теренах нашої 
держави розширюється діяльність окремих 
міжнародних організацій та фондів - ІНТАС, 
Інко-Копернікус, УНТЦ, Інституту відкритого 
суспільства. Також в Україні є спеціальні 
програма Global UGRAD, Work&Travel та 
Cambridge-Ukraine Studentships, завдяки яким є 
можливість здійснити мрію кожного молодого 
науковця – це навчатися або ж працювати у 
сфері культури за новітніми технологіями у 
осучаснених компаніях закордоном [2].  

Висновки та пропозиції. Таким чином, на 
сьогоднішній день проблематика щодо 
міжнародного інтерактивно-діалогового 
зв’язку молодих науковців чи практичних 
працівників є досить актуальна та 
перспективна у своїх цілеспрямованих діях. 
Україна своїми стараннями намагається 
підвищити культурний рівень та покращити 
взаємовідносини із іноземними науковцями у 
сфері культурології. Цей процес є поки що 
розгорнутим у часі та потрібно ще набратися 
досвіду аби українські вчені здобули наукові 
здобутки та перемоги на світових теренах 
культурогічних проектів та програм. 
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