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В умовах активного розвитку інформаційного суспіль-
ства та формування суспільства знань стратегічного значен-
ня набуває наука — когнітивний вид людської діяльності, 
спрямований на продукування та реалізацію нових наукових 
ідей, парадигм, концепцій; створення соціально-значущих 
фундаментальних і прикладних знань; обґрунтування перс-
пективних напрямів наукових досліджень; виявлення зако-
нів, закономірностей, тенденцій, принципів, категорій, по-
нять, що сприяють соціальному, економічному, політично-
му, технічному, культурному та духовному розвиткові су-
часного суспільства [3—6]. Вищі навчальні заклади (ВНЗ) 
культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційно-
го спрямування мають посісти одне з провідних місць в ус-
пішному розвитку вітчизняної науки, сприяти її органічному 
входженню в європейський освітній і науковий простір, стати 
сполучною ланкою на шляху від традиції до глобалізації. 

У продукуванні й успішній реалізації нових креатив-
них ідей суттєву роль відіграють як самобутні вчені-оди-
наки, так і творчо-дослідницькі групи, які прийнято назива-
ти науковими школами (НШ). Їхня роль суттєво зростає за 
умов домінування інтеграційних процесів у науковій діяль-
ності, що передбачають неформальне об'єднання творчих 
зусиль учених, становлення й успішний розвиток інституціо-
нально-організаційних (формальних) та когнітивно-змісто-
вих форм здійснення науково-дослідницької діяльності. 

Украй об'єктивним і закономірним є посилений інтерес 
до проблем виявлення сутності, функцій, змістових і форма-
льних типологічних ознак, з'ясування загального й особли-
вого у формуванні та функціонуванні наукових шкіл, визна-
чення рівня їхньої теоретико-методологічної самобутності, 
інноваційності та результативності як цілісної науково-
системної інституції [1; 2; 7; 8; 12]. Виняткової актуальності 
проблема успішної діяльності наукової школи як однієї з 
основних форм організації сучасної науки набуває у вітчиз-
няному науково-освітньому просторі. Сучасні вищі навча-
льні заклади України ІV рівня акредитації є не лише освіт-
німи, а й науковими установами [4; 6; 11; 12]. Ознак законо-
мірності набуває й тенденція визначення статусу ВНЗ нашої 
країни, рівня його автономності (часто й існування), успіш-
ності реалізації процедури ліцензування та акредитації, 
отримання бажаних обсягів державного замовлення на під-
готовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, док-
торантів, відкриття аспірантури і докторантури, створення 
спеціалізованих учених рад з огляду на високий науковий 

ценз його штатних викладачів, очолювання випускових ка-
федр докторами наук відповідного профілю, продуктивність 
наукової, науково-методичної, науково-педагогічної та ви-
ховної діяльності його викладачів, існування й успішне 
функціонування авторитетних НШ тощо. Наукова школа, з 
одного боку, є надійним гарантом плідної науково-дос-
лідницької діяльності вишу, запорукою підготовки високо-
кваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) 
і науково-педагогічних кадрів (докторів і кандидатів наук) 
культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційно-
го напряму, а з іншого — її вагомим результатом, своєрід-
ним якісним показником значного творчого доробку як за-
сновника-лідера, так і його учнів та прибічників, що втілюєть-
ся в організаційно-інституціональних, творчо-неформальних 
наукових об'єднаннях у межах вдалого розв'язання та вирі-
шення спільних або споріднених наукових напрямів, про-
грам, проблем, тем, проектів. 

Мета статті — виявлення змістових і формальних 
ознак ідентифікації наукових шкіл культурологічно-мис-
тецького та бібліотечно-інформаційного профілю, які сфор-
мувалися й інституціоналізувалися в процесі багаторічної 
плідної науково-дослідницької діяльності Харківської дер-
жавної академії культури — фундатора і лідера в підготовці 
фахівців і науково-педагогічних кадрів означеного спряму-
вання на терені України. 

Усебічний аналіз опублікованих джерел і ресурсів Ін-
тернету дав змогу виявити понад сотню визначень змісту й 
обсягу поняття "наукова школа", які можна об'єднати в чо-
тири основні групи. Наукова школа — це: 

⎯ неформально-творча співдружність, добровільне 
об'єднання науковців, засноване провідним ученим-лідером 
для реалізації вагомої наукової програми, напряму, пробле-
ми, теми, близьких за стилем теоретичної й експеримента-
льної роботи, стратегій і тактик організації професійного 
наукового мислення, ідей і методів їхньої реалізації; 

⎯ формальне об'єднання наукових зусиль учених, ор-
ганізаційно-інституціональними утвореннями якого є нау-
ково-дослідні установи, вищі навчальні заклади, факультети, 
кафедри, відділи, творчі лабораторії, майстерні тощо. У цьому 
сенсі важливе значення має не лише постать відомого вче-
ного-лідера НШ, його власний науковий доробок чи сумарні 
творчі досягнення його учнів-послідовників, а і його "офі-
ційне визнання", основними ознаками якого можна вважати 
науковий ступінь (доктор чи кандидат наук), вчене звання 
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(професор чи доцент), почесне звання (народний, заслуже-
ний артист, заслужений діяч мистецтв, заслужений праців-
ник культури, заслужений художник України); кар'єрний 
статус лідера НШ — директор науково-дослідного інститу-
ту, ректор, проректор, декан факультету, завідувач кафедри 
ВНЗ, наукового відділу, творчої лабораторії тощо; 

⎯ постійно діючий і/або тимчасовий науково-твор-
чий колектив, створений для обґрунтування нової наукової 
галузі, напряму або вирішення важливої соціально та про-
фесійно значущої проблеми на основі об'єднання наукового 
потенціалу як маститих учених, так і молодих науковців; 

⎯ напрям у науці, що передбачає об'єднання науко-
вих інтересів багатьох поколінь і груп дослідників [2, с. 19; 
3, с. 154, 155; 7, с. 14; 8; 10, с. 18—21]. 

Це створює певні труднощі у виокремленні ідентифі-
каційних ознак галузевих і регіональних наукових шкіл, які 
роблять суттєвий внесок у вітчизняну і світову "наукову 
скарбницю", продукують нові креативні ідеї, генерують 
фундаментальні та прикладні наукові знання, забезпечують 
високий авторитет і фірмовий імідж українських наукових 
шкіл на європейському та світовому науковому просторі. 
Під науковою школою в цьому разі будемо розуміти нефор-
мальне і/або формальне науково-творче об'єднання декіль-
кох поколінь учених, характерними ознаками якого є: наяв-
ність ученого-лідера — засновника наукового напряму (про-
грами), його учнів-послідовників, прибічників, сталих тра-
дицій, сформованих у науковому колективі, згуртованість 
навколо успішного вирішення соціально і професійно зна-
чущої наукової проблеми, ефективність функціонування 
школи, свідчення чому — якість та кількість фундаменталь-
них і прикладних наукових досліджень, підготовлених і 
захищених докторських і кандидатських дисертацій, опублі-
кованих монографій, підручників, навчальних посібників, 
методичних розробок, наукових фахових статей тощо. Ос-
новними функціями наукової школи є: науково-дослідниць-
ка; забезпечення наукової комунікації; продукування та роз-
повсюдження наукової інформації, знань; науково-освітня; 
збереження і примноження кращих наукових традицій та інші. 

Усім цим методологічним засадам, якісним та кількіс-
ним критеріальним ознакам відповідає наукова школа, за-
сновником і будівничим якої є Харківська державна акаде-
мія культури (ХДАК) — фундатор і лідер в Україні щодо 
підготовки висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спе-
ціалістів і магістрів) з чотирьох галузей знань та одинадцяти 
спеціальностей; провідний потужний науковий центр підго-
товки вітчизняних науково-педагогічних кадрів з ініційова-
них академією, підтриманих провідними вченими-науковця-
ми, затверджених на найвищому урядовому рівні двох нових 
наукових галузей — "Культурологія" і "Соціальні комуніка-
ції", а також з "Мистецтвознавства" та з восьми наукових 
спеціальностей [9]. 

Вважаємо принципово важливим у цьому контексті 
доповнити загальне визначення наукової школи предикатом, 
який уточнює предметно-змістовий профіль наукової діяль-
ності, а також формально-територіальну її локалізацію. От-
же, йдеться про феномен "харківська наукова школа культу-
рологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного про-
філю", що відома своїми багатими традиціями і вагомими 
науковими здобутками не лише в Україні, а й далеко за її 
межами, успішне та багаторічне плідне функціонування якої 
є яскравим взірцем унікальної галузевої вітчизняної науко-
вої школи, прикладом авторитетного неформального та ін-
ституціонального науково-творчого осередку, який на ціл-
ком об'єктивних засадах має стати надійною базою для ви-
явлення загального і специфічного в наукових школах цього 
галузевого спрямування України. 

Об'єктивно виваженою розглядаємо думку про те, що 
не варто механічно переносити концептуальні ідеї щодо 
наукових шкіл, сформульовані в наукознавстві в першій 

половині ХХ ст. у межах природничих і прикладних наук, у 
гуманітарну сферу [2, с. 22]. Недоцільно також домагатися 
повної уніфікації та стандартизації НШ, як цього прагнуть 
деякі сучасні автори [1]. Переконані, що саме уніфікація не 
сприяє формуванню та виявленню специфіки, призводить до 
нівелювання характерних особливостей, втрати самобутнос-
ті, ексклюзивності, елітарності, креативності наукових шкіл 
культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформацій-
ного профілю, сприяє штучному багаторічному нав'язуван-
ню помилкового уявлення про так звану меншовартість, дру-
горядність галузевої наукової спільноти. Тому в пропонова-
ній статті вперше здійснюється спроба на основі врахування 
загальних змістових і формальних ознак НШ виокремити 
характерні риси, властивості наукових шкіл культурологіч-
но-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілю Ук-
раїни, консолідовані та інтегровані до європейського і світо-
вого наукового галузевого простору. 

Самобутність, феноменальність наукових шкіл культу-
рологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного про-
філю забезпечені унікальним змістово-тематичним спряму-
ванням, вагомим значенням у духовному, культурному, ін-
телектуальному розвитку сучасного суспільства. Їх можна 
розглядати як фактор поєднання національних і світових 
наукових традицій, як прояв культурно-когнітивного діало-
гу Схід — Захід, а також як сполучну ланку на шляху від 
традицій до глобалізації. Специфічні риси означених галузе-
вих наукових шкіл зумовлені й особливостями розвитку 
базових наук, їхнім статусом у системі сучасного наукового 
знання, генетично сформованим багаторічним прагненням 
відповідати "класичним канонам" консолідованих та індиві-
дуальних наукових об'єднань, що має як позитивні, так і 
негативні наслідки. З огляду на ці методологічно важливі 
засади можна осмислити своєрідність наукових об'єднань 
культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформацій-
ного профілю, визначити їхні характерні ознаки. Серед них: 

— відносна молодість самих наук, їхня доволі пізня 
інституціоналізація, що припала на середину ХХ ст.; ви-
знання їхнього когнітивного і соціального статусу впродовж 
багаторічних тривалих дискусій щодо правомірності існу-
вання як самих наук, так і доцільності підготовки науково-
педагогічних кадрів означеного профілю; недостатня порів-
няно з іншими науками розвиненість внутрішніх та зовніш-
ніх комунікаційних зв'язків; 

— системне поєднання у функціонуванні наукової шко-
ли як суто науково-дослідницької, так і творчо-виконавської 
діяльності, коли лідер і члени НШ демонструють свої ре-
зультати не лише у вигляді дисертацій, монографій, підруч-
ників, наукових статей, а й на рівні міжнародних і всеукра-
їнських конференцій, конкурсів, фестивалів, майстер-класів, 
тренінгів, про визнання яких свідчать численні Ґран-прі, дип-
ломи переможців, лауреатів як творця-лідера, так і його учнів; 

— розгалужена тематична спрямованість і багатопа-
радигмальність дослідження теоретично важливих та прак-
тично значущих фундаментальних і прикладних наукових 
проблем означеного профілю. У цьому контексті варто під-
креслити важливість реєстрації в УкрІНТЕІ та активне 
опрацювання викладачами ХДАК таких фундаментальних 
досліджень, як: "Вітчизняна та світова культура: історико-
теоретичні аспекти", "Документально-комунікаційні струк-
тури суспільства: інноваційні стратегії розвитку", а також 
розроблення разом з Інститутом культурології Національної 
академії мистецтв України загальнодержавної НДР "Україн-
ська культура: історико-культурологічні виміри"; 

— слабкість сталої традиції щодо самовизначення 
суттєвих ознак НШ культурологічно-мистецького та бібліо-
течного спрямування, виявлення основних наукових шкіл, 
з'ясування їхніх загальних і відмінних рис, вивчення генези 
та розвитку, виокремлення наукового напряму, єдності ме-
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тодологічних підходів, визначення когорти засновників — 
лідерів, продовжувачів і прибічників наукового напряму; 

— переважання невеликих, зазвичай, неформальних 
консолідованих об'єднань відомих учених і молодих науков-
ців, самоорганізація їх у формі наукових шкіл завдяки кре-
ативним та організаційним здібностям наукового лідера, 
здатного не лише продукувати нові наукові ідеї, а й переко-
нувати в їхній перспективності своїх учнів; 

— недостатній рівень інституціоналізації базових на-
ук, зокрема організації мережі науково-дослідних інститу-
тів, вищих навчальних закладів, факультетів, кафедр, науко-
вих відділів означеного профілю, відсутність центру, який 
би виконував функцію координації наукової діяльності в 
означених галузях. Створена у 2010 р. Українська асоціація 
культурологів (її голова — ректор ХДАК В. Шейко) може 
стати професійним координатором наукової діяльності в 
галузі культурології в Україні. Щодо наукової галузі "Соці-
альні комунікації", ініційованої ХДАК, саме цей ВНЗ може 
стати організаційно-координаційним центром експертизи та 
затвердження тематики фундаментальних і прикладних нау-
кових досліджень, докторських і кандидатських дисертацій 
із більшості наукових спеціальностей цієї галузі; 

— відносно пізнє становлення організаційних форм 
науки — наукових галузей, спеціальностей, аспірантури, 
докторантури, спеціалізованих учених рад; концентрація 
формальних і неформальних наукових об'єднань насамперед 
у тих закладах, які мають аспірантуру, докторантуру, спец-
ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій 
культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційно-
го спрямування; 

— наукові школи означеного профілю є переважно 
науково-освітніми, що передбачають не лише здобуття но-
вих теоретичних знань, а й виховання нових поколінь нау-
кових кадрів, коли лідер і більшість учасників НШ є викла-
дачами ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації; підпорядкування 
наукової проблематики НШ профілю освітньої діяльності 
вишу; активне впровадження фундаментальних і приклад-
них досліджень у навчально-виховний процес; 

— доволі обмежена кількість видатних (провідних) 
учених, кожна публікація котрих містить нову інформацію, 
нову ідею або новий підхід до вирішення нової або відомої 
проблеми; обмаль реальних чи потенційних засновників і 
лідерів наукових шкіл, здатних об'єднати навколо себе з 
метою успішного вирішення однієї або кількох вагомих 
наукових проблем молодих дослідників, забезпечити єдність 
методології, сформувати сталі наукові традиції; 

— зазвичай відомий учений-лідер органічно сполучає 
в своїй діяльності як індивідуальну, так і консолідовану 
відповідальність за ініціювання, організацію та безпосеред-
ню участь у розробленні фундаментальних і прикладних 
досліджень, наукових проектів, тем; у підготовці нової гене-
рації молодих вітчизняних науковців, коли, не будучи офі-
ційним науковим консультантом докторської чи науковим 
керівником кандидатської дисертації, докладає значних зу-
силь щодо її підготовки і захисту; 

— не чітко простежується принцип спадкоємності в 
галузевій науковій школі як продовження, поглиблення та 
диференціація проблематики досліджень лідера-засновника 
в працях його учнів через творчу та кар'єрну амбітність її 
учасників, які прагнуть самостійності вже на початковому 
етапі власної науково-творчої самореалізації; 

— через вимушеність тривалого творчого "пристосу-
вання" до офіційних вимог ВАК України щодо наукової 
галузі, наукового напряму, наукової спеціальності, які по-
стійно змінюються, що породжує таке специфічне явище, як 
"наукова міграція", однак, це не означає остаточного розри-

ву з первинною науковою школою учнів, котрі, зазвичай, 
ідентифікують себе з науковою школою, яку очолює чи очо-
лював їхній науковий керівник; 

— через специфіку та складність "просування" канди-
датів і докторів наук культурологічно-мистецького та біб-
ліотечно-інформаційного профілів офіційними щаблями віт-
чизняної науки кожен учений насамперед прагне визнання 
своїх власних наукових досягнень і, лише здобувши його, 
замислюється над створенням особистої наукової школи, як 
правило, паралельне досягнення означених цілей є доволі 
рідкісним явищем в аналізованих наукових сферах; 

— за формою організації діяльності членів цього нау-
кового співтовариства — це, радше, індивідуальна, міжосо-
бистісна наукова комунікація, коли її лідер безпосередньо 
працює з кожним членом школи чи найталановитішими з 
них, активно здійснюючи власні дослідження, організовую-
чи обговорення рівня перспективності тем докторських і 
кандидатських дисертацій, наукових здобутків як лідера, так 
і членів наукового співтовариства на науково-методологіч-
них семінарах, засіданнях "круглого столу", міжкафедраль-
них майстер-класах, тренінгах та інших формах оприлюд-
нення їх результатів. 

Можна й надалі визначати якісні характеристики цих 
наукових шкіл, але й цього достатньо, щоб зрозуміти спе-
цифіку формальних та неформально-творчих об'єднань 
культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційно-
го профілю України, що потребують потужної моральної і 
матеріальної підтримки з боку державних структур, визнан-
ня їх статусу, вагомого внеску в успішний розвиток вітчиз-
няної галузевої науки, сприяння органічному їхньому вхо-
дженню в європейський і світовий науковий простір. 
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