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Секція 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА

В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Абрамович О.О.,
кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри мистецтв,
ПВНЗ «Київський університет культури»

Рудніцька О.О.,
викладач кафедри сценічного мистецтва,

Київський національний університет культури і мистецтв

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ 
КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУСПІЛЬСТВІ
Глибокі соціальні й економічні зрушення, що відбуваються на початку 

третього тисячоліття в Україні, спонукають до нових підходів у формуванні 
загальної культури, яка має сприяти утвердженню людини як найвищої 
соціальної цінності. Лише компетентна, самостійна і відповідальна, з чіткими 
громадянськими позиціями індивідуальність, тобто вихована людина, здатна до 
оновлення суспільства, забезпечення державності України, розвитку її економіки
та культури. Виховання майбутнього актора й режисера тісно пов’язано 
з вимогами й потребами суспільства. Результат освіти визначають придбані 
компетенції, якими повинні оволодіти випускники до моменту закінчення вузу, 
що в даний час однією з актуальних проблем вищої освіти: розвиток 
загальнокультурних і формування професійних компетенцій майбутніх 
фахівців.

Мета академічної освіти – розвиток особистості фахівця, мета професійної –
підготовка конкурентоспроможного театрального фахівця зі здібностями 
менеджера. Основною метою сучасної вищої освіти є підготовка 
високопрофесійного, конкурентоспроможного і затребуваного на ринку праці 
фахівця і одночасно формування всебічно розвиненої особистості.

Навчання культурно-естетичних ідей закладено відомими педагогами 
і режисерами: К. С. Станіславським, В. І Немировичем-Данченко, Лесем Курбасом, 
М. Чеховим, Є. Б. Вахтанговим та багатьма іншими видатними діячами, що 
сформували основні тенденції для виховання професійних фахівців в сучасних 
театральних вищих школах. Підготовка фахівців сценічного мистецтва має 
тяжіти до індивідуального підходу роботи зі студентами, процесу формування 
їх професійно-культурних та естетичних навичок, допомогти їм знайти 
самостійний, творчий ключ до успішності.

Провідне завдання професійного навчання – це створювати умови для
творчого процесу, аналізувати специфіку роботи сценічного мистецтва, вміти 
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поєднувати теоретичні та практичні знання, працювати над своїми навичками, 
вміти бути актуальним і сучасним, вміти вигідно продемонструвати власні 
професійні якості, уміти використовувати нові технології інформації та комунікації, 
доводити гнучкість перед викликами швидких змін, показувати стійкість перед 
труднощами, уміти знаходити нові рішення.

Сучасний ринок праці перенасичений фахівцями різних галузей, зокрема 
й мистецької. Молоді актори та режисери після закінчення вищого навчального 
закладу зустрічаються із проблемою працевлаштування на творчому ринку. 
Це одна з проблем виховання актора в «домашніх» умовах, як результат, 
випускник не може адаптуватися в умовах жорстокого творчого ринку. Варто 
пам’ятати про те, що навчання іноді не виходить за межі аудиторії, 
залишаючись консервативним у той час, як тенденції на ринку праці 
змінюються, адже потрібно готувати актора до різних майданчиківдо різних 
випробувань, виховувати синкретичного фахівця (актора і режисера), фахівця-
особистості, фахівця-менеджера. Тож сучасний підхід до підготовки такого 
мистецького діяча має базуватися на формуванні першочергово важливих
компетентностей: вміти виробляти користь із досвіду, організовувати 
взаємозв’язок своїх знань і впорядковувати їх, організовувати свої власні 
прийоми вивчення, вміти вирішувати проблеми, самостійно займатися своїм 
професійним розвитком впродовж усього життя, приймати рішення –
улагоджувати розбіжності та конфлікти, уміти домовлятись, уміти читати  
та виконувати контракти.

Закулісний режим вимагає суворої дисципліни та великої витримки. Без 
них не може бути колективної творчості, якого вимагає сучасне театральне 
мистецтво. Як зазначає К. Станіславський, необхідно з перших кроків готувати 
до колективної, складної роботи [1]. Усіма доступними нам засобами варто 
готувати студентів до такої колективної роботи. Пояснити умови такої роботи 
й виробляти відчуття колективності. Варто привчати до того, що порядок 
необхідний як для мистецького розвитку, саморозвитку, так і для боротьби 
інцидентами, що можуть викликати паніку серед численних учасників вистави, 
що впливає на виробничий процес. Усе театральне мистецтво залежать від 
дисципліни, порядку і загального режиму за лаштунками і в усьому театрі.

Отже, якість реалізації поставлених завдань задля отримання в результаті 
сильної особистості та затребуваного роботодавцями фахівця в першу чергу 
залежить від уміння  професійні, ціннісні, загальнокультурні, комунікативні, 
інформативні, соціальні компетентності засобами сценічного мистецтва, 
а також націлювати майбутніх діячів театральної сцени на вироблення у 
власній свідомості компетентності особистісного самовдосконалення та вміння 
навчатися впродовж усього життя. Це твердження є дуже влучним для 
розуміння суті проблеми, що розглядається.
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Андрійчук П.О.,
заслужений працівник культури України, доцент,

Київський національний університет культури і мистецтв

САМОРОДОК У ЦАРИНІ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ: ДО 80-РІЧЧЯ 
АНАТОЛІЯ МАКСИМОВИЧА ПАШКЕВИЧА

Анатолій Пашкевич – навдивовижу самобутня постать в українській 
пісенній культурі. Насамперед, він глибоко національний композитор, серце 
якого пульсувало в такт зі своїм народом. Пашкевич немислимий поза 
Україною, як і Україна без його пісень. Він цілковито просякнутий українським 
духом. Він створив пісенні перли, які не тільки зігрівають серце, а й звеличують
душу, допомагають українцям на всіх обширах відчути себе єдиною 
спільнотою, кріплять національну свідомість. Сьогодні вже важко уявити, 
що кілька десятиліть тому ми жили без «Маминої вишні», «Пісні Волині», 
«Пісні про хліб», «Довженкової землі» та багатьох інших його пісень. Власне, 
окремі їх інтонації, немов розрізнені зернятка, в природі існували, але сублімувати
їх у буйне колосся судилося йому.

Пашкевич оспівав найсвятіші почуття: синівську любов до матері і батька, 
красу рідної землі, окраєць скропленого потом хліба, мирне небо, страхіття 
війни, фронтову дружбу, звитягу, чорнобильський біль… Він неперевершений 
мелодист. Причому творець не тільки дивовижних мелодій, а й розкішних 
хорових партій з природнім голосоведінням, власним внутрішнім розвитком 
та логікою гармонічного тяжіння. Ці пісні настільки зручні інтонаційно 
і теситурно, що процес їх виконання дарує співакам невимовну фізіологічну 
насолоду.

Більшість його творів на вірші українських поетів (переважно Дмитра 
Луценка) вже стали народними. Їх так і оголошують: українські народні пісні 
«Гуси летіли», «Моя ти земле калинова», «Хата моя, біла хата», «Світязь», 
«Чебреці» та ін. Крім того, творчий доробок композитора налічує біля двох 
десятків пісень на народні тексти, в яких своє авторство він і не декларував. 

http://osvita.ua/school/method/2340/
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Таким чином, ці пісні вже первісно поповнювали скарбницю народної пісенної 
творчості. Серед них «Ой я маю чорні брови», «Ой не плавай, лебедонько», 
«Сама собі дівчина здивувалася». Народ, насамперед, з піснями Пашкевича 
поводився так, як із власними витворами – щось доповнював, деякі елементи 
видозмінював, подеколи створюючи нові варіанти. Так, на Івано-Франківщині 
щойно почута з гучномовця «Ой ти, ніченько» вмить рознеслась по окрузі, 
трансформувавшись в «Ой ти, річенько».

А скільки пречудових, уже майже готових до життя пісень композитор 
власноруч знищив, угледівши тільки йому видиму недосконалість! Його 
вимогливість до себе не знала меж. Як справдешній художник, він ніколи 
не насолодився станом душевного спокою – почуття самовдоволення 
Пашкевичу було абсолютно незнайоме.

Окрема сторінка його композиторської творчості – аранжування, 
гармонізації та обробки українських народних пісень. Він не просто розкладав 
пісню на голоси чи механічно адаптував її до можливостей певного хорового 
колективу – він вишукував нову звукову палітру, яка б по-новому розкривала 
цей народний витвір. Так у свіжих барвах ми почули «Реве та стогне Дніпр 
широкий», «Ой у лузі червона калина», «Ой у полі нивка», «Ой вербо, вербо»
та багато інших.

Анатолій Пашкевич неповторний майстер хору, який своєю творчістю 
визначив вектори розвитку народно-хорового мистецтва. А в тому, що цей вид 
музикування став одним за найпопулярніших в Україні, його заслугу важко 
переоцінити. У народнопісенній царині Пашкевич – то Ньютон у фізиці чи 
Менделєєв у хімії. Тому сьогодні вже стали широковживаними словосполучення
«стиль Пашкевича», «манера звучання Пашкевича» тощо. Не здобувши 
хормейстерської та композиторської професійної освіти, він став учителем для 
багатьох власників найпрестижніших дипломів. У цьому його справедливо 
можна поставити в один ряд з такими «аматорами», як поет Тарас Шевченко, 
композитор Семен Гулак-Артемовський, співаки Федір Шаляпін та Галина 
Вишневська. Спеціальну освіту їм сповна замінила геніальна мистецька 
інтуїція.

Пашкевич-хормейстер умів безпомилково віднаходити “нервові центри” 
пісні і, натискуючи на них, вигравав на найтонших струнах людських душ –
як слухачів, так і виконавців. Його хори ніколи не були велетенськими 
за кількісним складом і налічували лише по 7-8 осіб у партії. Однак 
за насиченістю звучання, інтенсивністю і динамізмом вони не поступалися 
велелюдним капелам, бо диригент працював зосібна з кожним співаком, 
достеменно знав можливості всіх хористів і вмів «витягувати» з них максимум 
можливого. Його гострим музичним слухом співаки не переставали 
захоплюватись, бо уже з перших звуків розспівування він вловлював, хто в якій 
сьогодні вокальній формі.

Пашкевич володів винятковим даром «огранювати» співочі голоси – то він 
подарував нам ціле суцвіття діамантів: Раїсу Кириченко, Ольгу Павловську, 
Євгенію Крикун, Галину Мельник. Цей перелік можна продовжувати ще й ще.
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Хорові колективи під орудою маестро звучали немов дзвіночок – ясно, 
стрійно, чітко, злагоджено, виразно і виблискували райдугою на сонці. 

Там, де був Пашкевич – чи то в Черкасах, Києві, Луцьку, Чернігові – там 
і знаходився центр народного хорового мистецтва. Туди, неначе до магніту, 
тягнулись поети, сподіваючись на творчу співпрацю, керівники колективів –
щоб “зарядитися” звучанням Пашкевичевого хору і перейняти для свого 
колективу щось нове з доробку композитора, талановита молодь.

Він жив на окремій орбіті. А весь його життєвий устрій підпорядковувався 
одному-єдиному – служінню пісні. На ній він був цілковито сконцентрований. 
Все, що не стосувалося пісні – перебувало поза сферою його інтересу. Ніколи 
не обіймав одночасно кількох посад – щоб не розпорошуватись. Він був 
несамовитим противником матеріального – в ньому вбачав лютого ворога. 
Навіть пісні свої фіксував на папері якось неохоче – все виношував у голові, 
там же і ретельно відшліфовував. Тому за неповні 67 літ майна не нажив. Та це 
було несумісне: статки і Пашкевич.

Пашкевичу була притаманна народна мудрість, що включала в себе 
і розум, і блискучу пам’ять і широкий мистецький кругозір. А Божий дар 
проявлявся не тільки в музиці, а й літературі – поетичній та прозовій творчості.

Він був нескоренний. Ніхто не міг його зігнути, а тим паче поставити на 
коліна, хоча жив у часи, коли гордих, вільних духом не любили. Не вмів 
догоджати, не намагався подобатися будь-кому. Завше чинив так, як веліла 
його нестримна натура. Тому й непросто було тим, хто жив і працював поруч, 
складно було і йому з самим собою. А хто з великих був зручним – Моцарт, 
Пушкін, Пікассо?... Така вже доля Господнього обранця – бути постійною 
бурею. Але всі, хто знав Пашкевича, відчували: то великий талант. Його 
поважали, любили, обожнювали – за геніальну «Степом, степом» ще за життя 
відлили бронзове погруддя. Артисти, щоб співати в його хорі, покидали обжиті 
оселі й перебиралися слідом за ним – з Києва до Луцька, а звідти до Чернігова. 
Довкола нього постійно юрмились люди, однак... він завжди залишався 
наодинці з піснями.

Індиферентно ставився до всяких регалій і титулів. Навіть звання 
«народний артист України» сприйняв без ейфорії, бо, власне, не так воно 
скрашувало Пашкевича, як він возвеличував це звання, що останнім часом,
на жаль, дуже знецінилося. Але щиросердно радів, коли в 2001 р. разом 
з Раїсою Кириченко став першим лауреатом щойно заснованої літературно-
мистецької премії імені Дмитра Луценка, великого свого творчого друга, з яким 
створив обійму пісенних шедеврів.

Пашкевич залишив великий творчий спадок. Але і ноти, і фонозаписи, 
і літературна творчість розлетілись нині усебіч. Щоб зібрати все це воєдино, 
конче потрібен свого роду Кьохель, який після смерті Моцарта виконав, 
здавалося б, непосильну працю – систематизував розсипаний по світах 
величезний творчий доробок свого кумира, та так, що з поля зору не випав 
жоден опус. Творчість Пашкевича того варта. Вона потрібна Україні, і вітер 
часу не остудить її тепла.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
З СТУДЕНТАМИ-МУЗИКАНТАМИ У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Концертмейстер – найпоширеніша професія серед піаністів. 

Концертмейстерське мистецтво вимагає високої музичної майстерності, 
художньої культури та особливого покликання. Питання у тому, як бути гарним 
концертмейстером, який би зміг за лічені секунди підлаштуватися до студента-
музиканта, який може грати на будь-якому музичному інструменті. 
Як допомогти студентові-музиканту відчувати впевненість на сцені та підтримку
з боку концертмейстра. 

Майстерність концертмейстера глибоко специфічна. Вона вимагає від 
піаніста застосування багатосторонніх знань і умінь з курсів гармонії, 
сольфеджіо, поліфонії, історії музики аналізу музичних творів, вокальної та 
хорової літератури, педагогіки – в їх взаємозв’язках. Для педагога класу 
постановки голосу концертмейстер – права рука і перший помічник, музичний 
однодумець. Для соліста концертмейстер – наперсник його творчих справ; він 
і помічник, і друг, і наставник, і тренер, і педагог. Право на таку роль може 
мати не кожен концертмейстер – воно завойовується авторитетом солідних 
знань, постійної творчої зібраністю, волею, безкомпромісністю художніх 
вимог, неухильної, відповідальністю в досягненні потрібних художніх 
результатів при спільній роботі з солістами та у власному музичному 
вдосконаленні.

Основним завданням є виділити етапи в роботі концертмейстра, які 
допоможуть якнайшвидше і легче влитися у роботу зі студентом-
музикантом. Досвід показує, що головною відмінною рисою 
концертмейстерської діяльності є необхідність розвитку навичок і умінь 
слухати не тільки себе, а й соліста. Саме в подвійній концентрації та активності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
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слухової уваги піаніста прихована головна риса концертмейстерської 
діяльності. У процесі акомпанування слухова увага піаніста проходить ряд 
характерних етапів розвитку та формування. А саме:

перший етап безпосередньо пов'язаний з виконанням і усвідомленням 
власної партії, яку піаністу необхідно добре вивчити і вільно та впевнено 
виконувати;

другий етап – обумовлений сприйняттям партії соліста, яку піаніст також 
уважно розучує, підспівуючи собі під час виконання;

третій етап – самий складний, в ньому відбувається поступове злиття 
обох партій в єдиний звуковий потік, в якому вже не сприймаються дві партії, 
а чується єдиний ансамбль.

Усі перераховані етапи дуже значимі і взаємопов'язані, так як порушення 
їх послідовності або недостатня робота над тим чи іншим етапом може стати 
причиною відсутності виконавської ансамблю і невдалого виконання. І, навпаки, 
досягнення такого виконавського ансамблю є яскравим свідченням 
концертмейстерської майстерності піаніста. Для того, щоб досягти хороших 
результатів в своїй роботі на всіх цих етапах концертмейстер повинен 
насамперед добре володіти роялем – як в технічному, так і в музичному плані. 
А також йому повинні бути притаманні і безліч додаткових умінь, як то: навик 
зорганізувати партитуру, «вибудувати вертикаль», виявити індивідуальну красу 
виконуючого соло голосу, забезпечити живу пульсацію музичної тканини, 
і т.п. Хороший концертмейстер повинен володіти загальною музичною 
обдарованістю, хорошим музичним слухом, уявою, умінням охопити образну 
сутність і форму твору, артистизмом, здатністю образно, натхненно втілити 
задум автора в концертному виконанні. Концертмейстер повинен навчитися 
швидко, освоювати музичний текст, охоплюючи комплексно рядкову 
і багаторядкову партитуру і відразу відрізняючи головне від менш важливого.

Концертмейстер повинен володіти багатьма позитивними психологічними
навичками. Так, увага концертмейстера – це особлива річ в його діяльності. 
Вона багатокомпонентна: її треба розподіляти не тільки між двома власними 
руками, але і відносити до соліста, як до головної особи. У кожен момент 
важливо, що і як роблять пальці, як використовується педаль; слухова увага 
зайнята звуковим балансом, звуковеденням у соліста; контролем за втіленням 
єдності художнього задуму. Така напруга уваги потребує величезної витрати 
фізичних і душевних сил.

Воля і самовладання – якості, також необхідні концертмейстерові. При 
виникненні будь-яких музичних неполадок, що сталися на естраді, він повинен 
твердо пам'ятати, що ні зупинятися, ні поправляти свої помилки неприпустимо, 
як і висловлювати свою досаду на помилку мімікою або жестом.

Діяльність акомпаніатора має на увазі звичайно лише концертну роботу, 
тоді як поняття «концертмейстер» включає в себе щось більше: розучування
з солістом його партії, знання особливостей інструменту. Уміння не тільки 
контролювати соліста, але і підказувати правильний шлях до виправлення тих 
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чи інших недоліків та ін. Таким чином, в діяльності концертмейстера 
об’єднуються педагогічні, психологічні та творчі функції.

Специфіка роботи концертмейстера з студентами-музикантами, полягає 
в тому, що йому доводиться співпрацювати з представниками різних 
мистецьких спеціальностей, і в цьому сенсі він повинен бути «універсальним» 
музикантом, аналогічно тому, як це було в минулому столітті.

Перерахуємо, які ж знання і навички необхідні концертмейстерові для 
професійної діяльності:

- Насамперед, вміння читати з листа фортепіанну партію будь-якої 
складності. Бачити і ясно представляти партію соліста, заздалегідь вловлюючи 
індивідуальне своєрідність його трактування, всіма виконавчими засобами 
сприяти найбільш яскравого його висловом.

- Володіння навичками гри в ансамблі.
- Уміння транспонувати в межах кварти текст середньої складності, 

що корисно і необхідно при грі з духовими інструментами, а також для роботи 
з вокалістами.

- Знання правил оркестровки, особливостей гри на інструментах 
симфонічного та народного оркестру – для того щоб правильно співвідносити 
звучання фортепіано з різними штрихами і тембрами цих інструментів.

- Наявність тембрового слуху, вміння грати клавіри (концертів, опер, 
кантат) різних композиторів відповідно до вимог інструментування кожної 
епохи і кожного стилю.

- Уміння перекладати незручні епізоди фортепіанної фактури в клавірах, 
не порушуючи задуму композитора.

- Уміння на ходу підбирати мелодію і акомпанемент.
- Навички імпровізації, тобто вміння грати найпростіші стилізації 

на теми відомих композиторів, підбирати по слуху гармонії до заданої теми 
в простий фактурі.

- Діяльність концертмейстера вимагає від піаніста застосування 
багатосторонніх знань і умінь по курсам гармонії, сольфеджіо, поліфонії, історії 
музики, аналізу музичних творів, вокальної та хорової літератури, педагогіки –
в їх взаємозв’язках.

Функції концертмейстера, що працює в навчальному закладі з солістами, 
носять значною мірою педагогічний характер, оскільки вони полягають 
головним чином, в розучуванні з солістами нового навчального репертуару.
Ця педагогічна сторона концертмейстерської роботи вимагає від піаніста, крім 
акомпаніаторським досвіду, ряду специфічних навичок і знань з області 
суміжних виконавських мистецтв, а також педагогічного чуття і такту.

Специфіка роботи концертмейстера з студентом-музикантом, вимагає від 
нього особливого універсалізму, мобільності, вміння в разі необхідності 
переключитися на роботу з студентом різних спеціальностей.Концертмейстер 
повинен живити особливу, безкорисливу любов до своєї спеціальності, яка 
(за рідкісним винятком) не приносить зовнішнього успіху - оплесків, квітів, 
почасти і звань. Він завжди залишається «в тіні», його робота розчиняється 
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в загальній праці всього колективу. Для педагога за спеціальним класу 
концертмейстер - права рука і перший помічник, а так же музичний 
однодумець. 
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РІВНІ ФОТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ СУЧАСНОСТІ
Фотографія виконує чимало інформаційно-комунікативних, пізнавальних 

та художніх функцій, є органічною частиною засобів масової інформації 
[3, с. 63]. Будь-яка комунікація передбачає передачу інформації, така передача 
у образотворчому мистецтві відбувається через зображення, у фотографії –
це кадр або знімок. Енциклопедичний словник трактує термін кадр, як одиничне
зображення об'єкту зйомки на фотоплівці або фотопапері. Межі кадру, масштаб 
зображення, точка і момент зйомки і інші елементи образотворчої композиції 
залежать від сюжету зйомки [4, с. 527]. Розкриваючи зміст фотокадру Зігфрід 
Кракауер зауважував, що рамка – це лише умовні кордони фотокадру, його 
зміст пов'язаний зі змістом що залишився за рамкою; композиція фотокадру 
говорить про щось «невловиме» – про фізичне буття [2, с. 45].
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Сьогодні фотографія остаточно визначилася як окремий та самостійний 
напрямок сучасного мистецтва, і мистецтво яке внутрішньо розвивається, 
ускладнюється, трансформується та поглинає, як досягнення сучасного 
суспільства так і його потреби, реагує на них. 

З точки зору відомого дослідника Кракауера З. сучасна фотографія: 
«…не только значительно расширяет поле нашего зрения, но тем самым она 
и приспосабливает его к потребностям человека, живущего в условиях 
технологической эры. Главная особенность их новых условий в том, что точки 
зрения и перспективы, определявшие наше видение и изображение природы на 
протяжении долгих периодов прошлого, стали относительными. В грубо 
физическом смысле мы теперь передвигаемся с места на место с величайшей 
легкостью и необычайной скоростью, поэтому непрестанно меняющиеся 
впечатления затмевают стабильные. Мы уже привыкли видеть свою планету 
«с птичьего полета», теперь ни один предмет не сохраняет своего неизменного, 
безошибочно узнаваемого облика» [2, с. 31–32].

З розвитком техніки та комунікацій, виникнення цифрового зображення, 
інтернету та гаджетів оснащених мобільними камерами підняли хвилю інтересу 
до фотографії, розширили аудиторію фотографів-аматорів, фотознімок яких 
фіксує і відображає життя пересічного громадянина є засобом побутової 
комунікації. Цей напрямок будучи найбільш масовим не є основним для 
фотографії. Аудиторія фотографів-професіоналів за останні десятиліття 
розширились та еволюціонувала. Регулярні виставки у світі прагнуть об’єднати 
митців одного стилю, напрямку, вподобань. У сучасному інформаційному 
просторі, окрім звичних, сформованих та обґрунтованих жанрів фотографії, 
зустрічаються і такі визначення стилів як: поп-арт, фешн-фото, макро-
та мікрофотографія, рекламна фотографія, тревелфото та багато інших. 
Важливою рисою представників таких напрямків є відсування на другий план 
значення природності та достовірності. Таким чином за словами З. Кракауера 
фотографія зруйнувала традиційні глядацькі уявлення. Фотографи-реалісти 
сьогодні використовують звичайні предмети, площину, глибину руйнуючи 
сталі уявлення глядача про вигляд звичайних речей. За допомогою можливості 
програмного забезпечення, студійні технічні можливості і відповідаючи на запит
соціуму, фотографи досягають відповідності стилю, наявності всіх атрибутів 
його. Доки існує потреба, запит аудиторії, поки існує глядач який сприймає такі 
фотографії, майстри будуть усіма силами створювати цілі світи у стінах своїх 
студій. Фотографи експериментатори використовуючи прийоми фототехніки 
прагнуть розкрити виразні можливості фотографії. Крім того вони створюють 
новий світ. Композиції такого типу більше відносяться до особливого жанру 
графічного мистецтва, ніж до фотографії [2, с. 43].

На ряду з цим існує та розвивається фотографія, що втілюється 
у нестилізовані знімки. «Наявність у нестилізованих знімках певних 
зображувальних і виразних якостей передбачає існування “прихованого” 
естетичного смислу фотографії… При всіх своїх зображувальних і виразних 
якостях нестилізована фотографія може грати роль початкового елементу 
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фотомови тільки в контексті культури» – визначає Ганна Чміль у своїй праці 
«Візуалізація реального у сучасному культурному просторі» [5, с.174].

У сучасних дослідженнях розглядається термін фотографічності, основні 
характеристики якого Кракауер З. розділив на чотири складові: прагнення до 
неінсценованої дійсності; підкресленні елементи випадкового, неочікуваного; 
прагнення передати відчуття незавершеності та безкінечності; прагнення 
передавати відчуття невизначеного змісту, смислової неясності, що надає їм 
документальний характер [2, c. 43–45].

З словами Чміль Г. – «Будь-який твір мистецтва не обмежується простим 
копіюванням природи, але завжди є ціннісним пізнанням – певним розумінням 
світу і саморозумінням суб’єкта… Будь-який твір зосереджує істину в середині 
себе» [5, с. 173]. Яскравим прикладом нестилізованої фотографії є творчість 
членів спілки «Magnum Photos», починаючи з першозасновників і закінчуючи 
сучасними її представниками.

У традиціях фотоспілки було завжди достовірне відображення дійсності 
та використання технічних досягнень. Редакційний директор паризького офісу 
«Magnum Photos» Клеман Саккомані сказав, що немає сенсу намагатися 
«захищатися від моря за допомогою замків з піску» і намагатися зупинити 
використання технічних можливостей скачування зображення у просторах 
інтернету. Не зважаючи на те що захист авторських прав був пріоритетом при 
заснуванні спілки, було прийнято рішення пристосуватися до сьогоднішньої 
ситуації в індустрії і надати користувачам можливість зберігати на своїх 
комп’ютерах будь-який кадр у високому розширенні та якості. Офіційний сайт 
«Magnum Photos» був оновлений, фотоспілка відмовилась від використання 
водяних знаків для захисту знімків. Клеман Саккомані наголошував, що: –
«Якщо вам потрібні знімки – прийдіть і візьміть їх, але з нашого сайту. Потім 
роздивіться навкруги, можливо ви знайдете ще щось цікаве. У минулому 
єдиним засобом отримати доступ до фотографії будо придбання книг 
та відвідання виставок, галерей. Однак, не всяка людина достатньо забезпечена, 
щоб придбати витвір мистецтва. Натомість ми можемо запропонувати дещо. 
Наприклад спосіб ділитися нашими зображеннями. І це зовсім необов’язково 
вплине на продаж відбитків» [1].

Продовжуючи взаємодію з інтернет користувачами створюються 
спеціалізована онлайн платформа з платним членством, на зразок «клубу
друзів» з головною метою переглянути питання авторських прав на контент. 
Такі дії дають змогу легалізувати діяльність блогерів, що публікують на своїх 
сторінках фотографії з колекції «Magnum», але роблять це не в комерційних 
цілях. Сформувати з блогерів спільноту з оплатою членських внесків і наданню 
їм знижок на коштовні книги, участь в спеціальних заходах та портфоліо-ревю. 
Спілка “Magnum” розуміє, що не всі митці залишать свої знімки після таких 
новацій, але керівництво свідомо іде на ці ризики. 

Висновок. Простежено вплив соціуму на фотографію і, одночасно, вплив 
фотографії на суспільство. Можна зробити висновок, що запит суспільства 
на інформацію, комунікацію, прагнення задоволення пізнавальних та естетичних
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потреб призвів до остаточного формування фотомистецтва як окремого, 
самостійного напрямку, а технічний розвиток забезпечив зростання рівня 
зацікавленості та розширення аудиторії споживачів, що призвело до 
виникнення нових жанрів, підходів, стилів, методів. Окремо варто зазначити 
актуальність нестилізованої фотографії та нові можливості відкриті в інтернет 
просторі.
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MAIN PROBLEMS OF UKRANIAN CINEMAPEDAGOGICS
For over forty years, an outstanding Ukrainian movie scholar, a leading 

national teacher of screen arts, PhD in Arts (1973), Professor (2005), Honored Artist 
of Ukraine (1998), corresponding member of the National Academy of Arts of 
Ukraine (2001), laureate of the USSR Filmmaker Union awards (Ukrainian National 
Filmmakers Union) (1978 and 1987), Oksana Stanislavivna Moussienko has been 
teaching in the Screen Arts Institute of the Kyiv National I.K. Karpenko-Kary 
Theatre, Cinema and Television University, having become an associate professor in 
1978, and a professor in 2005. From 1991 to 2013 that is for twenty-two years 
O.S. Moussienko has been chairing the Cinema Studies Department of the Kyiv 
National I.K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University. It is the 
only department in Ukraine, where the best domestic cinema teachers educate the 
future movie scholars.

Moussienko can frankly tell students that objectively appraising the creative 
works of a certain classic, she does not perceive him/her emotionally. However, this 
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does not mean she will impose her view of the audience. Thus, the auditorium, 
to paraphrase the saying a famous politician, is «a place for discussion», but in such 
discussions O.S. Moussienko always requires her students to provide reasoning. 
Sayings «I like it» or «I do not like» can only belong to a viewer leaving a cinema 
after watching the movie.

Sometimes Oksana Stanislavivna Moussienko expands the scope of consideration
of certain topics. The reason for this can be not only her finding of some new 
material, but also the desire of the students to learn more about a particular genre 
(say, a «noir» movie) or a whole period (post-war British cinema) [1].

At the same time, she strictly requires students to watch the movies outside the 
auditorium. One of the Bologna system advantages is a special emphasis on 
independent work. Sometimes the lion's share of the lecture used to be spent for 
retelling the content of the movies, which the students could not watch, and the 
teachers themselves could do it with considerable efforts, only on missions to the 
All-Russian State Institute of Cinematography or the White Pillars (All-Union Movie 
Library). Now watching is not a problem. Internet allows finding almost any movie 
you wish, though the film distribution industry offers mostly foreign (principally 
American) movies. These are not only «one-day crafts», but also the movies endowed 
with high artistic merit, which obtained festival awards and worldwide publicity. 
TV also offers interesting movies in terms of art; however, they are often shown at night.

The books on cinema art can also be found on the Internet, like the movie 
periodicals, so the flow of information on cinema expanded and became more 
accessible. And this fact, according to O.S. Moussienko’s conviction, is an additional 
challenge to the teacher – not only to know, to remember, but also to make a strict 
and painstaking selection [1].

Today O.S. Moussienko almost does not act as a reviewer, but she is 
monitoring the processes in the domestic filmmaking very closely and still hopes that 
the number of movies appearing will eventually be transformed into quality.

O.S. Moussienko fondly talks about her sincere admiration at Kryshtalevi 
Dzherela Film Festival, with which she has been cooperating for twenty years. First 
of all, because it is a unique festival, where the children shooting their films and 
TV movies in children's studios all over Ukraine show their achievements. There are 
both studios with a big name, like Vesnianka in Dnipropetrovsk, and teams from 
small villages and towns, which nevertheless may surprise the audience with their 
creative output. The guests of this festival arrive even from abroad, namely Poland, 
Lithuania, Georgia, and Russia. From her point of view, this festival is extremely 
important because, on the one hand, it prepares the future movie experts (alumni of 
the children's film and television studios studied at and successfully graduated from 
the Screen Arts Institute), and on the other, it is a kind of training of the future 
audience, which will be able to assess the movie as a work of art[1].

For young artists, Teacher’s personal example is very important. Oksana 
Stanislavivna Moussienko has something to be proud of. Her articles are published in 
many national and foreign professional and specialized publications, she speaks at 
international and national conferences and round tables dedicated to the history and 
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theory of screen arts, and participate in numerous festivals as a jury member and, 
certainly, an interested viewer.
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КАРТИНА ТУРЕЦЬКОГО СВІТУ В ЗБІРНИКУ РЕПОРТАЖІВ
В. ШАБЛОВСЬКОГО «УБИВЦЯ З МІСТА АБРИКОСІВ»

Опис далеких мандрів та екзотика раніше невідвіданих країн завжди 
цікавили читацьку аудиторію. Цікаві та корисні відомості з життя інших 
народів, їх звичаї, традиції, історія мають велику практичну цінність та 
естетичну вартість, допомагають читачам поринути у зображувані у текстах 
події, спонукають відвідати змальовані місцевості.

Літературні репортажі на мандрівну тематику користуються великою 
популярністю в США та Європі, зокрема в Польщі. У різні роки українською 
мовою виходили збірки польських репортерів Р. Капусцінського «Імперія», 
«Імператор», «Шахіншах», «Подорожі з Геродотом», В. Тохмана «Ти наче 
камінь їла», П. Смоленського «Похорон для різуна», Я. Гуго-Бадера «Біла 
гарячка», М. Щиґела «Зроби собі рай», «Ґоттленд».

Майстром репортажу й талановитим оповідачем про власні мандрівки 
в польській журналістиці є Вітольд Шабловський – автор збірки репортажів 
із Туреччини «Вбивця з міста абрикосів».

Польський журналіст зумів зобразити у репортажах своє бачення 
соціального, економічного, політичного життя Туреччини, змалювати релігійні 
звичаї та культурні традиції її мешканців.

Основна мета мандрівок В. Шабловського – описати гострі, болючі для 
сучасної Туреччини теми: нелегальна міграція, секс-індустрія, життя і побут 
курдів, ставлення до гомосексуалів, багатовікові традиції, звичні для турецьких 
сіл і низки міст, але моторошні для мешканців європейських країн. Так, 
у репортажі «Це з любові, сестро» автор розповідає про вбивства честі, які 
досить поширені на сході Туреччини, особливо в околицях Діярбакиру − 
столиці турецьких курдів. «Щороку вбивають кілька десятків молодих дівчат. 
Інші гинуть за нез’ясованих або дивних обставин. Це жертви вбивств честі: 
традиції, за якою родичі мають убивати жінок, коли ті заплямують честь 
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родини» [1, с. 108]. Факти, які наводить репортер вражають: у Шанурфі батько 
вбив дочку, бо вона послала на радіо повідомлення з привітальними 
побажаннями для свого хлопця і в ефірі прозвучало її ім’я та прізвище; 
у містечку Сільван чоловік убив дружину, заявивши її батькам, що на момент 
шлюбу вона була не дівчиною, і її батьки дійшли висновку, що він, очевидно, 
мав рацію; у селі Ялим жінку закидали камінням, бо вона завагітніла від 
одруженого чоловіка; у селі Віраншехірі родичі наказали дівчині вчинити 
самогубство, бо у неї у школі був хлопець і він возив її на машині. Автор 
зауважує, що вбивства честі в Туреччині вважаються родинною справою, куди 
не слід втручатися правоохоронним органам і нерідко поліція оголошує убиту 
дівчину самогубцем, оскільки «поліцейські з цього ж середовища. Вони носять 
форму, але в голові у них те саме, що в чоловіка і брата такої дівчини» [1, с. 127]

У репортажі «Чорна дівчина» автор розповідає історію двох колишніх 
повій, яких продали у будинки розпусти власні чоловіки. В. Шабловський 
детально переповідає моторошні подробиці їхнього перебування в борделях, 
акцентуючи на безправному становищі жінки в мусульманському суспільстві, 
постійних фізичних знущаннях та моральних приниженнях навіть з боку рідних 
людей. Так, незважаючи на те, що проституція у Туреччині легальна, що мало 
би оберігати повій, поліція насправді не захищає їх від побоїв та навіть убивств: 
«Найгірше те, що проституція легальна. І коли тікаєш, поліція відвозить тебе 
в публічний будинок. Навіть не слухають, що хтось тебе бив і ґвалтував. 
Увечері ці самі поліцейські приходять вже як твої клієнти. За те, що знайшли 
тебе, отримують від шефа знижку» [1, с. 156]. Важкі для сприйняття 
психологічні розслідування репортера демонструють внутрішню силу жінок, 
які після багаторічних поневірянь знаходять сили боротися за права людини 
і висувають свою кандидатуру в парламент, аби повернути собі гідність 
і показати рідним, що вони досі чогось варті.

Дуже багата географія подорожей журналіста: репортер побував в Едірне, 
Анкарі, Стамбулі, Догубеязиді, Діярбакирі, Ізмірі, Малатії, Адані, Конії, 
Мардіні, Ардахані, Газіантепі, Айвалике, тобто описав життя консервативних 
східних регіонів країни і більш європеїзованих західних. В. Шабловський 
створив своєрідну галерею живих, яскравих, емоційних героїв – звичайних 
жителів країни і видатних представників турецького народу (поет Назим 
Хікмет; сучасний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган; відомий терорист 
Мехмет Алі Агджа, який вчинив замах на Папу Римського Івана Павла ІІ; 
дружина Мустафи Кемаля Ататюрка Латіфе Ушшакі).  

Для розкриття внутрішнього світу героїв В. Шабловський вміло 
використовує гострі, цікаві діалоги. Часто тексти репортажів збагачуються 
афоризмами («Життя як крихта хліба» [1, с. 223], «Іслам – це релігія любові. 
Якщо хтось тебе ображає, ти маєш підставити другу щоку» [1, с. 223]); 
цитатами з поетичних та прозових творів (поезія Назима Хікмета, Тадеуша 
Ружевича, уривки з книжки Папи Івана Павла ІІ «Пам’ять та ідентичність»), 
народних легенд та переказів (оповідь про архітектора Сінана, який мріяв 
збудувати мечеть, вищу за Святу Софію; міф про Дедала та Ікара) . 
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Характерна ознака збірника репортажів В. Шабловського «Убивця з міста 
абрикос» − це тяжіння до фрагментарності, розповідь складається із 13 частин, 
але зберігає свою цілісність завдяки оповіді від першої особи.

Ще одна особливість репортажів – це багатий фактичний матеріал. В усі 
частини збірки автор уводить окремих героїв і детально описує їхнє особисте 
життя, багато уваги приділяє розкриттю внутрішнього світу персонажів. 
Поєднуючи воєдино минуле Туреччини та її сучасне, документально точно та 
достовірно, з детальними екскурсами та ліричними відступами, описуючи 
життя звичайних та відомих людей, органічно поєднуючи авторські монологи 
з діалогами героїв, В. Шабловський робить висновки, що країна абсолютно 
унікальна та різна: «Вся Туреччина розділена невидимою протокою. Вранці мої 
товаришки п’ють зі своїми хлопцями еспресо, їдять круасани і розмовляють про 
світову літературу. А по обіді одягають хустки і йдуть до бабуні на каву 
по-турецьки… На консервативному сході я бачив імамів, що чіпляють біля 
мечетей прапори Євросоюзу. А магазини із вбранням для консервативних 
турчанок пропонують сексуальну білизну» [1, с. 10-11]. На думку автора, 
в країні переплелися різні суперечності, а її риторика сповнена східним 
пафосом («Ми найкращі! – каже Мустафа і знову хоче випити за польсько-
турецьку дружбу. – Ви теж нічого, − киває схвально. – Німці хороші. І англійці. 
Але ми найкращі. Тому оті аятоли нас ненавидять, − і Мустафа показує рукою 
приблизно туди, де кордон з Іраном. – Бояться нас. Заздрять. І ці брехуни теж, − 
Мустафа грозить кулаком у бік Вірменії. – Тільки азери кажуть, що нас люблять. 
Але вони нас так само ненавидять. Бо азер – це щось таке, як пів турка. Гірший 
варіант. <...> − Араби? – Мустафа зі зверхністю пирхає. – Відколи ми там 
не правимо, тільки й товчуть одне одного. Якби не нафта, то досі би їздили 
на верблюдах. Американці? Як ми були світовою державою, набагато краще з 
усім справлялися. Курди? Як тільки бачать турка, то вже накладають у штани. 
Зрештою, ніяких таких курдів немає! Немає такої нації!» [1, с. 69]), розібратися 
у якому європейцеві не під силу, бо «ти не турок. Тобі цього не зрозуміти» [1, с. 69]

Завдяки численним зустрічам, детальному описові подій, матеріали 
збірника В. Шабловського «Убивця з міста абрикосів» сприймаються як кращі 
зразки польської мандрівної репортажистики. Книга отримала премію 
британського ПЕН-клубу, премію Європейського парламенту в галузі 
журналістики, в 2011 р. була номінована на найпрестижнішу польську 
літературну премію Nike, а американський журнал World Literature Today додав 
її у список сімдесяти п’яти кращих перекладних книжок, виданих у США 
2013 р. Репортажі з Туреччини В. Шабловського також отримали інші 
нагороди: «Премія Мельхіора» (2008 р.), «Премія Amnesty International» 
(2008 р.), «Премія Беаты Павляк» (2011 р.).
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WEB-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ 
СЕРЕДОВИЩА

Комп’ютерні технології розширюють свої можливості в різних галузях 
професійної діяльності людини, у тому числі й у мистецтві. Сучасні 
технології проектування надають дизайнерам безмежний простір для 
реалізації творчих задумів. Комп’ютерне моделювання безпосередньо 
спрямоване на зміну або створення нових просторових форм у процесі 
проектування з обов’язковим застосуванням засобів та методі він 
формаційних технологій. Це практичне мистецтво створення об’ємно –
просторових функціональних форм [1].

Інтеграція нових інформаційних технологій у структуру професійної 
діяльності дизайнера вимагає перегляду підходів до їх професійної 
підготовки. Оскільки, проблема відповідності професійної підготовки 
фахівців спеціалізації «Дизайн середовища» сучасним потребам проектування 
в умовах сучасних інтегрованих інформаційних процесів та вимогам 
роботодавців є достатньо актуальною, то не втрачають актуальності 
й питання визначення і реалізації можливостей впровадження web- технологій 
в процес проектування при підготовці майбутніх дизайнерів середовища.

Метою публікації є розкриття можливостей впровадження web- технологій 
при підготовці майбутніх дизайнерів середовища.

Інформатизація процесу проектування, зокрема, все більш широке 
використання дизайнерами середовища в процесі своєї діяльності 
спеціалізованих САПР та програмних засобів статичної і динамічної 
візуалізації проектів потребує адекватної комплексної модернізації усіх 
компонентів системи підготовки майбутніх фахівців в університеті, що у свою 
чергу зумовлює внесення відповідних змін до парадигми вищої архітектурно-
дизайнерської освіти.

Основними задачами та цілями в проектній діяльності на сьогодні є: 
розробка проектної документації, забезпечення високої якості технічних 
та естетичних проектних рішень, зберігання інформації, проведення 
розрахунків в інтерактивному режимі, виконання креслень, візуалізація 
проектних рішень та інше. Від якості процесу проектування залежить і якість 
кінцевого результату.

Сьогодні, існує велика кількість програмних пакетів, призначених для 
проектування (розробки) об’єктів, а також оформлення конструкторської та / 
або технологічної документації (САПР різного рівня). Сучасні технології 
комп'ютерного проектування базуються на принципово новому підході 
до методу проектування, коли замість традиційного набору креслень проекту, 
створюється єдина тривимірна комп’ютерна модель будівлі, яка має наступну 
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інформацію: геометричні параметри об'єктів (розміри, об’єм та ін.); фізичні 
параметри об'єктів (маса, матеріал та ан.); призначені параметри об’єктів 
(ім’я, перетин, маркування, ГОСТ тощо). Тривимірна модель будівлі 
створюється з конструктивних компонентів – твердотільних параметричних 
об'єктів. Працюючи з віртуальною моделлю як із реальним об’єктом, 
проектувальник має можливість візуально контролювати ситуацію, імітувати і 
аналізувати різні «життєві» ситуації в пошуках оптимальних конструктивних 
рішень. Ця концепція реалізована у багатьох програмних комплексах.
Найуживанішими є такі CAD – системи: ArchiCAD, Revit, Allplan тощо. 
Останні версії цих програмних продуктів, призначені для автономного чи 
колективного (в межах локальної мережі установи) використання. 

Сьогодні найбільш функціональним і конкурентним є інтегрований 
програмний комплекс САПР Allplan. Останніми інноваціями провідної 
в галузі розробки архітектурної САПР німецької компанії Nemetschek, лідера 
в галузі ВІМ-технологій (BIM – Building Information Modeling, Інформаційне 
будівельне моделювання) є обробка алфавітно-цифрової інформації для 
архітектурних елементів, прив’язки до програмного забезпечення SCIA 
Engineer, а також тривимірне подання моделей об'єктів за допомогою 
продукту Virtual Reality. За допомогою AX 3000 Virtual Reality користувачам 
пропонується близьке до реальності просторово-художнє уявлення, 
візуалізація про проект та його оточення в реальному часі [2]. 

Оскільки, проектувальники розуміють складну, взаємопов’язану 
інформацію про модель об’єкту багато швидше і краще, якщо вона 
представлена в наочному форматі, то використання хмарного сервісу Allplan 
Bimplus надасть найбільш простий спосіб збереження, спільного 
використання та взаємодії з моделями 3D об’єктів і кресленнями, візуалізації 
напрацьованої інформації, підвищить якість та прискорить процес 
архітектурно-дизайнерського проектування й сприятиме поліпшенню 
проектних рішень. 

Майбутні дизайнери середовища, в процесі виконання семестрової 
роботи (5 курс, 2 семестр), під час вивчення дисципліни «Комп’ютерне 
моделювання» в Київському університеті культури, створені в середовищі 
САПР моделі об’єктів, імпортують на відкриту центральну платформу від 
Nemetschek – Bimplus, що об’єднує всю інформацію по конкретному об'єкту. 
Завдяки платформі Allplan Bimplus проектувальники, що використовують 
Allplan, чи технологію Open BIM через формат IFS, можуть взаємодіяти 
усередині проекту на базі 3D моделі один з одним, чи з іншими учасниками 
процесу. Відповідно, користувачі, які застосовують інші програмні рішення 
(не Allplan), отримують доступ до моделей BIM. Усі учасники можуть бачити 
зі своїх комп’ютерів чи мобільних пристроїв частини інформаційних моделей, 
до яких їм надається доступ (без встановлення додаткових програм для 
перегляду) для обміну інформацією чи перевірки складових елементів моделі. 
За допомогою Allplan Bimplus можна узгодити перепланування, розташування 
архітектурних елементів, знайти та усунути помилки.
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Bimplus Portal надає різні інтерактивні сервіси. Для зручності, робота 
з інтерфейсом можлива в двох режимах – desktop та touch. Навігація в проекті 
можлива по моделях та по структурі об’єкту. Відповідно, структура об’єкту 
буде відповідати тій, що була створена в Allplan чи файлі IFS. Якщо, 
відбулись зміни в проекті, то за замовчуванням буде відображатись остання 
версія. Bimplus виконує візуалізацію моделей об'єктів на основі концепції 
шарів. Можна управляти видимістю окремих моделей в проекті. Активуючи 
панель властивостей, можна переглядати інформацію про моделі, редагувати 
атрибути. Окремі елементи моделі можна візуально приховати чи ізолювати. 
Також, платформа надає можливість керування моделями, їх експорт та імпорт. 

Функціональними можливостями роботи є: перемикання видів моделі 
на стандартні направлення проекцій; розріз моделей по стандартним 
та довільним площинам;виміри відстаней між точками, коригування розмірів 
приміщень, величин вікон, матеріалів тощо;зміна умов освітлення;збереження 
поточного зображення на екрані тощо.

Розглянуті можливості  впровадження web-технологій в процес 
архітектурно-дизайнерського проектування під час магістерської підготовки 
майбутніх дизайнерів у Київському університеті культури впливають 
на ефективність організації навчального процесу, формування фахово-
інформатичної компетентності, стимулювання майбутніх фахівців до професійної
діяльності тощо. З таким представлення проекту комунікації піднімаються 
на новий рівень, і проектувальники набувають тим самим конкурентну 
перевагу. Майбутні дизайнери середовища, під час виконання  та розробки 
власних проектів, опановуючи технологію управління проектами, стануть 
найбільш затребуваними фахівцями на ринку праці.
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ДО ЗАВДАНЬ СПЕЦИФІКИ НАВЧАННЯ ЕСТРАДНОМУ ВОКАЛУ
Спів є однією з найбільш доступних форм музикування для дітей. 

На відміну від інструментального виконавства, яке передбачає оволодіння грою 
на інструменті, вокалізація не потребує таких фізичних зусиль, адже дозволяє 
багато чого вивчати на слух. Власне естрадний вокал, на відміну від 
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академічного і народного, відрізняється не лише специфікою звуковидобування, 
а й тими цілями та завданнями, які постають перед вокалістом. Якщо мова йде 
про дитячий вокальний розвиток, то, насамперед, виступає постановка дикції 
і дихання. Важливість дикції для мистецтва естрадного співу, межує з іншою 
вимогою – вправного дихання, саме в естрадних піснях можна зустріти складні 
для техніки фрази, які вимагають від виконавця швидкої зміни дихання.

Досить часто провідні викладачі зазначали, що спів – це мистецтво вдиху 
і видиху. Проте цей вислів можна дещо скорегувати, адже не настільки 
важливим є тип вдиху, скільки організація видиху. Спокійний, але разом з тим 
досить активний вдих з подальшою миттєвою затримкою забезпечує необхідні 
умови для подальшого економного, тривалого видиху, а значить і для співу. 
Варто відмітити, що гарний, повний звук виходить за умови правильної 
координації всіх систем, що беруть участь в голосоутворенні в процесі самого 
співу.

Постановка голосу, тобто пристосування і розвиток його для 
професійного співу – це процес одночасного і взаємопов’язаного виховання 
слухових і м'язових навичок співака. Внаслідок того, що в процесі 
звукоутворення при співі приймають участь численні групи м’язів, зокрема 
дихальні, артикуляційні, гортанні, їх робота потребує значних тренувань, 
як і у випадку фізично-тілесних м’язових тренувань. Н. Горбань вказує: 
«робота м’язів стає дуже тонко диференційованою, тобто розчленованою 
та впорядкованою. Утворюються, виробляються потрібні зв'язки, рефлекси, 
непотрібні гальмуються, зайві рухи і напруга зникають, формуються стійкі 
вокальні навички, в результаті яких голос повинен звучати енергійно, чисто 
і вільно» [1, с. 14]. М’язи, діяльність яких безпосередньо впливає на утворення 
голосу, це, насамперед – м’язи корпусу, функцією якого є забезпечення подачі 
повітря та вірне положення гортані, м’язи самої гортані, завданням яких 
є виникнення вібрації, а також м’язи артикуляційного апарату, метою яких 
є перетворення утвореного звуку у виразну мову.

Для гарного звукоутворення велике значення відіграє правильна вимова 
голосних і приголосних. Варто зауважити, що вокальна дикція дещо 
відрізняється від усного промовляння. Якщо наголошені голосні зазвичай 
зберігають нормальне звучання, як у процесі мовлення, так і при співі, проте 
при співі ненаголошених голосних, особливо коли йде мова про дитячий вік, 
можна спостерігати заміну ненаголошених голосних «е», «я» голосним звуком 
«і», відповідно краще вимовляти їх дещо невизначено. Приголосні варто 
промовляти швидко і чітко, аби не перешкоджати звучанню голосних. Задля 
цього приголосні в кінці складу вимовляються на початку наступного. Одним 
з завдань є робота над тембром, яка полягає у згладжуванні регістрових 
переходів, що сприяє досягненню однакового рівного звучання голосу по 
всьому діапазону. Для вирішення цієї задачі має використовуватись принцип 
висхідного і низхідного поступеневого співу звуків, а вже потім додаватись спів 
стрибків із заповненням, який повинен бути поступовим. 
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Н. Горбань вірно зазначає, що існує значна відмінність естрадних співаків 
від академічних, яка пов’язана не з наслідуванням канонів, а навпаки –
їх запереченням: «академічні та народні співаки завжди працюють в рамках 
певного канону або регламентованого звучання і для них відхилятися від норми 
не прийнято. Завдання естрадного співу полягає в пошуку свого оригінального 
звуку, своєї власної характерної, легко впізнаваної манери поведінки, а також 
сценічного образу. Отже, основною особливістю естрадного вокалу є пошук 
і формування свого неповторного, унікального голосу вокаліста» [1, с.3]. 
Власне вихідним принципом, який постає основою для формування естрадного 
вокалу є пошук виконавської манери, яка буде включати й сценічну поведінку, 
і неповторний візуальний образ, й унікальне забарвлення голосу, що будуть 
виступати своєрідною «візитною карткою» співака. Тобто базовим принципом 
постає пошук власного стилю.

Варто визначитись, що ж саме входить у поняття «стиль». М. Михайлов 
визначає музичний стиль наступним чином: «Стиль в музиці – це єдність 
організованих елементів музичної мови, обумовлена єдністю системи 
музичного мислення як особливого виду художнього мислення» [2, с.117]. 
Український дослідник В. Москаленко визначає стиль музичної творчості як 
специфічність музичного мислення, що виражається відповідною системою 
музично-мовних ресурсів твору, інтерпретування та виконання музичного 
твору. На його думку, існує схема формування в мисленні інтерпретатора версії 
твору, яку можна окреслити таким чином: «побудована як прямування від 
інтонаційних потенціалів більш загальних, «розмитих значень» до все більшої 
інтонаційної індивідуалізації, яка, нарешті, буде відповідати саме цій 
інтонаційній концепції, саме цьому музичному твору. Просування інтонаційно-
утворюючої і, одночасно, інтонаційно-пізнаючої думки інтерпретатора 
базується на самовідчутті власної стильової установки – психологічного 
вектора інтонування. Цей вектор названий «стилем інтерпретатора»» [3, с. 24].

М. Назайкінський надає в роботі «наступне визначення: «Стиль –
це особлива властивість або, краще сказати, якість музичних явищ. Ним володіє 
твір або його виконання, редакція, звукорежисерське рішення або навіть опис 
твору, але лише тоді, коли в тому, іншому, третьому та ін., безпосередньо 
відчувається, сприймається індивідуальність композитора, виконавця, 
інтерпретатора, що стоїть за музикою. Отже, стиль – це та якість, яка дозволяє 
в музиці чути, вгадувати, визначати того чи тих, хто її створює або відтворює, 
тобто якість бути відмінним, тим, що дає можливість судити про генезис» 
[4, с. 17]. Важливим компонентом, пов’язаний зі ставленням вокаліста є 
виробленням власного неповторного стилю.

Яким же чином відбувається формування індивідуального виконавського 
стилю? Насправді цей процес пов’язаний, насамперед, з опануванням досить 
широкого діапазону співацьких прийомів, тобто власне виконавської техніки, 
яка формується в певному сенсі індивідуально і не може залежати виключно від 
природних здібностей чи тієї «школи», якій слідував виконавець. Становлення 
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техніки здійснюється в процесі становлення духовної та психологічної 
структури особистості. 

Для сучасного співака однією з головних вимог є потреба вокальної 
універсальності, вміння співати в різних манерах. Ця настанова стала назрівати 
після ознайомлення вітчизняних авторів з методиками, запропонованих 
американськими викладачами-вокалістами. Для закордонної співацької практики
характерним є використання декількох вокальних манер, які б підходили при 
співі у найрізноманітніших стильових напрямках. Варто відзначити, що дана 
методика лише починає вкорінюватися в українському освітньому процесі 
та не є загальноприйнятою. Досить часто вокалісти обирають лише одну 
манеру та не намагаються змінювати її. 

Актуальною проблемою сучасних вокалістів є їх недостатня обізнаність 
у особливостях різних стилів. Додання співочому звуку експресивності 
і виразності здійснюється за рахунок використання в процесі голосоутворення 
вокальних ефектів. До подібних вокальних ефектів відносяться шуми, які 
додаються в процесі голосоутворення до співочого звуку, їх походження 
пов’язане з наслідуванням прийомам гри, що використовуються інструментами 
в рок- та поп-музиці: дісторшн, гроул, раттл, скрім. 

Варто звернути увагу на способів співу, пов’язаний з режимами 
звукоутворення, характерними для різних стилів естрадної вокальної музики, 
як в джазовій, так поп- і рок-музиці. Кожен з них має певні переваги, але разом 
з тим і певні обмеження, що стосуються діапазону, динамічних відтінків, 
певного тембрального забарвленні звуку. Ті, хто навчаються, в змозі опанувати 
всі способи співу, проте при бажанні виконувати вокальну музику певного 
напряму досить опанувати всього один, характерний для даного стилю спосіб 
співу. Для нейтрального способу притаманні наступні риси: «Характеризується 
відсутністю металу в звуці; можливе використання на всьому діапазоні голосу 
без обмежень по динаміці (рр - ff). Розділяється на два види: з м’яким 
прикриттям (використовується при тихому співі з придихом) і з компресованим 
прикриттям. Використання даного способу співу поширене в джазовій та поп-
музиці». Для виконавського способу – белтінгу – характерна більша стильова 
мінливість. Белтінг характеризується великою кількістю металу в звуці 
і використовується здебільшого у високій теситурі при великій динаміці f-ff.

Методика формування навичок естрадного вокалу є організованою 
системою, що має бути спрямована на досягнення вокально-технічних навичок, 
які забезпечують вільне та стабільне голосоутворення та чотирьох способів 
співу, опанування якими сприяють універсальності вокаліста, що проявляється 
у його здатності виконання естрадної музики різних стилів. 

Отже, навчання сучасного естрадного вокаліста складається з таких
завдань, що пов’язані як з базовими вимогами технічного характеру, що 
включають вірне дихання, вправи на дотримання дикції, так і з потребою 
співати у різних виконавських манерах. Досягнення даної мети передбачає 
вивчення особливостей різних стилів, розповсюджених в популярній музиці, 
з метою найкращої передачі виразного змісту пісні. Перспективним напрямком 
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для подальших досліджень вбачається шлях доповнення методики комплексом 
вправ, спрямованих на розвиток різноманітних вокальних ефектів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ БАНДУРИСТА

Утвердження національної свідомості українців, розвиток культури 
в цілому, неможливі без звернення до кобзарських традиції, бандурного 
виконавства, що мають символічне значення для нашої наці,ї тому ця тематика 
в реаліях сьогодення надзвичайно актуальна. 

Процес виконання мелодії ми розглядаємо як головний фактор 
становлення майстерності виконавця, оскільки «...сама сутність мелодії 
неподільна в уявленні про живе інтонування» [4, с. 461]. Широке поняття 
інтонування включає весь процес виконання, куди входять: вимовлення 
окремих звуків, інтонацій, фраз, речень, а також цілісне охоплення всього 
музичного твору. Лише в процесі живого, натхненного інтонування мелодії, 
коли виконавські засоби сфокусовані на конкретному розгортанні музичної 
думки, формується такий психомоторний комплекс, який ми називаємо 
художньою технікою.

Майстерність виконавця повинна визначатися рівнем культури 
інтонування. Виконання музичного твору поза одухотвореною, глибоко 
осмисленою вимовою призводить до спотворення логічного смислу 
композиційних співвідношень мелодичної структури, знецінює 
інтерпретаторське мистецтво в цілому. Виразність мелодії повинна бути 
розкрита і збагачена виконавськими засобами, у всіх можливих для них 
проявах.

Мелодія, що являє собою вагому інтонаційно-смислову організацію 
музичних звуків – невичерпне джерело варіантної різноманітності творчої, 
виконавської інтерпретації. Неінтерпретована мелодія, хоча й насичена 
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запрограмованим змістом – лише схема, в якій неконтрольоване 
співвідношення окремих звуків може бути не тільки маловиразним, але 
й перечити логіці внутрішньої організації процесу розвитку.

Розкриття, розшифрування мелодичної структури у виконанні 
неможливе без осмислення інструментальних виражальних засобів, якими 
є динаміка, агогіка, артикуляція, штрихи. Техніка бандуриста поза органічним 
зв’язком з контекстом виконуваного твору не може вважатися художньою.

Аналіз будови мелодії та інших засобів музичної виразності (гармонії, 
фактури, форми) необхідні виконавцю для добору та застосування 
інструментальних виражальних засобів, технічних прийомів (темпоритму, 
динамічних співвідношень у великому і малому масштабі, інтонування окремих 
звуків, мотивів, фраз, артикуляції, штрихів, цезур, акцентів, різноманітних 
способів поєднання або розчленування музичного матеріалу), які в найбільшій 
мірі відповідають внутрішній сутності виконуваного твору, сприяють 
розкриттю композиторського задуму, активізуючи емоційний вплив музики на 
слухача. Тут – пряма залежність характеру техніки від характеру образно-
емоційного строю, композиційної програми, закодованої в нотному тексті.

Майстерність виконавця є необхідною умовою і невід’ємною складовою 
частиною творення музичного художнього образу. Вона містить у собі не 
тільки весь комплекс м’язових відчуттів, орієнтацій, скоординованих 
різноманітних форм і характерів рухів, але й духовне виявлення особистості 
виконавця, пов’язане із втіленням його інтерпретаторських намірів.

Ось у такому, розширеному розумінні й слід трактувати поняття художня 
техніка. Оскільки мелодія в музиці традиційного напрямку – головний носій 
музичного змісту, поза розкриттям котрого поняття художня техніка втрачає 
сенс, роботу над виразним виконанням мелодії (в її широкому значенні) 
потрібно вважати головним фактором формування майстерності бандуриста.

Слід підкреслити, по-перше, що в даному випадку одноголосну мелодію 
ми розглядаємо не тільки як головний, але й багатогранний елемент музики, 
що вимагає для свого втілення в живому звучанні не однозначних, а комплексних
рухів, котрі сконцентровано виражають розум, волю, почуття і творчу фантазію 
бандуриста-інтерпретатора; по-друге, поняття мелодії не обмежується її 
значенням як носія тематизму, а поширюється на всю мелодичну структуру, 
на всі голоси, на всю тривалість музичного твору. Художність техніки 
виявляється в інтонуванні основних мелодій, розробкових і з'єднуючих 
побудов, швидкоплинних пасажів, а також окремих звуків, інтервалів, мотивів, 
де мелодія не є головним носієм музичного змісту.

У монографії О. Г. Костюка «Сприйняття мелодії» підкреслюється, що –
«вивчення мелодичної активності музичного сприйняття логічно веде до 
спеціального аналізу його структури» [3, с. 135]. Цій проблемі присвячені такі
фундаментальні дослідженння Б. Гаспарова, А. Костюка, Є. Назайкінського, 
А. Мухи, Є. Ручьєвської, М. Скорика, Д. Христова, Є. Юцевича та ін). Наше 
завдання – показати органічний зв’язок виконавських виражальних засобів 
з мелодичною мікроструктурою музичного твору.



34

Так, описані Л. Мазелем [4] різноманітні типи мелодій у виконавський 
практиці розкриваються розмаїттям інструментальних технічних засобів 
і прийомів. Для прикладу зупинимося на техніці виконання окремих типів 
мелодій. Монотонова — побудова смислової горизонтальної лінії, переважно 
на одному звуці, об’єднана певним метроритмічним малюнком.

Характер цієї мелодії – сувора лірика, філософський роздум про тлінність 
людського буття; з одного боку – аскетична відстороненіcть, з іншого – мужнє 
ствердження глибоких основ життєвої правди. Повторення одного звука 
в ритмічному варіюванні – геніальна композиторська знахідка засобу, який 
найбільш точно передає синтез почуття світлої скорботи і піднесеної мужності.

Вимовлення вже першої половинної тривалості викликає складний 
комплекс специфічних звукоутворюючих рухів. Сюди входять: м’яка, але 
динамічно-напружена атака звука, яка б надала йому необхідної округлості 
та максимально можливої наповненості; в момент атаки звука необхідно 
досягти відповідної послідовності дій: м’якого, глибокого занурення пальців 
у струнний звукоряд і такого ж м'якого вивільнення струни внаслідок пружного 
щипка.

Протяжний характер даної мелодії диктує максимально можливу 
динамічну наповненість тривалостей. Однак, ця наповненість не механічна, 
а жива, одухотворена, не пласка, а швидке різнопланова. Під так званою 
рівністю звука розуміємо не абсолютну одинаковість його сили на протязі 
звучання, а швидше певну динамічну зону, в межах якої музичний звук живе 
і дихає, створюючи духовну піднесеність художнього образу.

Майстерність володіння звуком полягає в умінні чути і формувати його 
від моменту атаки і до закінчення. Як зазначалося вище, природа бандурного 
звука полягає у непідвладності бажанню виконавця змінити його динаміку 
після моменту атаки. Отже, мова йде про відчуття розшарування динаміки –
найбільш сконцентрованої в момент атаки і дещо вільнішої, поступово 
згасаючої на стаціонарній частині тривалості. Таким чином, можна говорити 
про необхідність опанування на бандурі техніки двопланового динамічного 
рівня. Не нав'язуючи слухачеві безперервну напруженість звучання, виконавець 
отримує можливість впливати на сприйняття, з почуттям міри задовільняючи 
потребу слухача в осмисленості інтонування і подальшій плинності музичного 
змісту.
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НОВІ ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ 
В РЕПЕРТУАРІ ТЕАТРІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

У 1998 р. Тоні Треверс на замовлення Товариства лондонського театру, 
що об’єднало театри Вест-Енду (провідні театри Лондона, розташовані 
переважно у фешенебельному районі Вест-Енд), здійснив аналіз їх діяльності, 
який засвідчив, що півсотні театрів Вест-Енду приносили економіці країни 
1,075 млрд. фунтів стерлінгів на рік [1]. 

Дослідження назвали «Віндхемський звіт» – на честь сера Чарльза 
Віндхема, що 1908 р. заснував Товариство лондонського театру, яке відтоді 
займалося широким колом питань, спрямованих на полегшення роботи театрів 
британської столиці, зокрема готувало аналітичні матеріали про їх стан, ризики 
діяльності та перспективи розвитку. 

Тому, окрім аналізу соціокультурної та економічної ролі театрів 
Вест-Енду та уславлення їх досягнень, «Віндхемський звіт» визначив й ті 
нагальні проблеми, які мав вирішити театральний менеджмент, щоб уникнути 
стагнації театральної галузі в майбутньому. Одним із таких напрямків 
вдосконалення діяльності театрів Вест-Енду мали стати пошуки нової 
драматургії [2]. 

Театри потребували оновлення репертуару, що, насамперед, передбачало 
їх відкритість до роботи з новими авторами. Але більший ризик постановки 
нових творів, ніж перевірених хітів, призводив до того, що молоді драматурги 
або були змушені писати переважно камерні п’єси, які – навіть довівши свою 
сценічну успішність – виявлялися малопридатними для постановок у великих 
театрах Вест-Енду, або взагалі переходили працювати на телебачення, 
створюючи серіали. 

У репертуарній політиці театрів Вест-Енду можна було виділити три 
тенденції: театри шукали «гарантованого успіху» (наприклад, ставлячи 
мюзикли за мотивами голлівудських кінострічок); намагалися «ділити» ризики, 
переносячи успішні постановки нової драматургії, здійснені іншими театрами, 
на Вест-Енд; або напряму замовляли авторам нові твори (цим займалися 
переважно театри, що отримували бюджетну підтримку).

Зважаючи на напружену ситуацію із бюджетним фінансуванням театрів, 
що складалася у Великобританії, перспективи постановок нових драматичних 
творів видавалися театральним діячам не надто втішними: не лише у театрах 
Вест-Енду, а й театрах Великобританії взагалі.

Втім, широкі дослідження репертуару британських театрів у 2013 –
2014 рр., проведені на замовлення провідних галузевих об’єднань –
Консорціуму британського театру, Товариства британського театру та Товариства
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лондонського театру – продемонстрували, що, попри усі об’єктивні складнощі, 
нові драматичні твори посідають провідну позицію у творчій діяльності театрів 
Великобританії [3].

Загалом у 2014 р. 274 рецензовані театри представили 1864 постановки, 
які зіграли 47962 разів. Вистави подивилися 26 млн. 778 тис. 260 глядачів. 
Касові збори склали 899 млн. 649 тис. 914 фунтів стерлінгів.

Театри пропонували 1217 постановок драматичного театру, 270 мюзиклів, 
150 пантомім, 122 опери, 98 хореографічних постановок і постановок фізичного 
театру та 7 інсталяцій і перформансів. За новими творами були здійснені 62% 
усіх постановок і зіграні 65% усіх вистав, які подивилися 64% усіх глядачів. 
Збори від прокату постановок нових творів склали 63% загальних касових 
зборів.

Найменшою була частка нових опер (9% оперних постановок) і мюзиклів 
(32%, 87 із 270 мюзиклів). Варто зазначити, що «новими» відповідно 
до методики дослідження були визнані також і ті мюзикли, які поставили ще 
у 1980-х роках й відтоді продовжували демонструвати на Вест-Енді (наприклад, 
«Знедолені»).

За новими творами були виконані 67% драматичних постановок і зіграні 
63% вистав. Їх подивилися 56% глядачів драматичних театрів, а збори склали 
57% від загальних касових зборів драматичних вистав. Це свідчить про те, 
що драматичні постановки нових творів загалом мали дещо меншу 
привабливість для аудиторії, ніж постановки уже відомих творів минулих років.

Разом із тим, якщо вилучити з огляду нових постановок колективні п’єси 
(16% постановок), зосередившись лише на нових авторських п’єсах, 
інсценізаціях і перекладах (51% постановок), отримаємо цілком врівноважені 
результати. Нові авторські драматичні твори були представлені у 56% вистав, 
які подивилися 55% глядачів, що принесло театрам 55% касових зборів.

У порівнянні з 2013 роком відвідуваність вистав за новими авторськими 
драматичними творами зросла на 267 тис. глядачів і склала понад п’ять 
мільйонів глядачів. Збори склали 132,4 млн. фунтів стерлінгів (зростання на 
11%). Щоправда, заповнюваність впала із 62% у 2013 році до 58% (за середньої 
заповнюваності в усіх театрах 68%), а виторг з однієї вистави – з 61% до 49% 
від аншлагового збору (за середнього виторгу 63%), що свідчить про те, 
що глядачі віддавали перевагу купівлі дешевших квитків.

Вистави за колективними п’єсами становили майже 7% усіх драматичних 
вистав. Їх подивилися лише 3,5% глядачів, а збори склали 2%. Це було 
пов’язано, насамперед, із тим, що понад половину таких вистав грали у малих 
театрах (із залами до 200 місць). 

У порівнянні з 2013 р. відвідуваність вистав за колективними п’єсами 
зросла на 72 тис. глядачів – до 307 тис. глядачів, а збори збільшилися 
на 1,6 млн. фунтів стерлінгів – до 5 млн. фунтів стерлінгів. Заповнюваність зали 
на виставах склала 73% (зростання на 15%), а виторг з однієї вистави – 55%
(зростання на 5%). 99,5% вистав за колективними п’єсами були постановками 
нових творів.
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Загалом, у зведеному репертуарі драматичних театрів Великобританії 
в 2014 р. були представлені постановки 353 нових п’єс для дорослих і 210 нових
п’єс для дітей, 231 нової інсценізації та 24 нових перекладів драматичних 
творів. А з-поміж постановок раніше втілених драматичних творів (341 п’єси 
для дорослих, 14 п’єс для дітей, 40 інсценізацій і 5 перекладів драматичних 
творів, всього 33% постановок драматичних театрів) помітне місце посіли 
твори Вільяма Шекспіра (71 з 96 постановок творів класичної драматургії). 

Результати прокату постановок за творами класичної драматургії, 
створеної до 1850 року (античних трагедій, п’єс Шекспіра і його сучасників,
драм періоду Реставрації тощо) засвідчили надзвичайно високий інтерес 
аудиторії до класики: заповнюваність на таких виставах склала 80%, а виторг 
з однієї вистави становив 74% від аншлагового збору, що значно перевищило 
середні показники для п’єс (62% і 56% відповідно). Така увага глядачів 
пояснює, чому довгий час в основи репертуарної політики британських театрів 
було закладено роботу над відомими, вже неодноразово втіленими на сценах 
драматичними творами.

Натомість, сьогодні саме постановки нових драматичних творів 
відіграють центральну роль у театральному житті Великобританії, дозволяючи 
театрам вести жвавий діалог із глядачами про британську сучасність 
і мистецьки осмислювати її.
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Зростання значущості PR в XXI ст. обумовлене самим процесом 

формування бізнес-простору, який стає все більш залежним від суспільства. 
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такі реалії, як бренд і імідж, які змінили колишні пріоритетні параметри 
«якості» і «утилітарності» товару. Добре організована, систематична 
PR-діяльність стає стратегічним ресурсом будь-якої організації, зокрема 
й організації культури.

З моменту появи терміна «паблік рілейшенз» теоретики пропонують 
все нові визначення, шукаючи точності і повноти. Усі вчені роблять акцент 
на тому, що піар є наукою і мистецтвом формування громадської думки 
в бажаному напрямку. Говорячи про технології PR, що застосовуються 
в організаціях культури, варто з самого початку обумовити деякі особливості 
функціювання даних організацій. Організації культури відрізняються від 
інших організацій тим, що вони постійно виробляють нові продукти. 
Художники ведуть перманентну роботу зі створення нових картин, які потім 
продаються в галереях і на виставках; фотографи шукають нові перспективні 
теми для своїх робіт і потім підносять їх споживачеві на черговій виставці або 
бієнале; театри і концертні організації ставлять нові вистави, шукають нових 
виконавців і нові ідеї [4].

Це робить організацію культури особливо залежною від роботи 
PR-менеджерів, які допомагають доносити інформацію про нові культурні 
продукти до споживача, створюючи при цьому інтерес публіки до нових 
культурних брендів.

Крім того, говорячи про бренди, в мистецтві, як і в будь-який інший 
сфері сучасного бізнесу, бренд є мало не ключовою характеристикою 
культурного продукту. Ім'я художника - один з найсильніших брендів на ринку 
мистецтва. Більш того, арт-брендинг представляє особливий інтерес для 
вивчення, враховуючи той факт, що бренд (наприклад, картину Малевича) 
можна продати в тисячу разів дорожче, ніж точно таку ж роботу невідомого 
автора [1].

Відомо, що мистецтво, як і все інше, перевіряється часом. Сучасники 
можуть обурюватися, критикувати, нащадки обожнювати, але це те, що 
стосується мистецтва. Коли мова йде про PR, як це не дивно, мистецтво –
елемент вторинний. Увагу мас привертають дивні, шокуючі, абсурдні, 
скандальні, чудові та ін. історії. Такі історії люблять ЗМІ – збирачі красивих 
виразів і байок, не гребують ними й пересічні громадяни. Зрештою, 
це хороший привід поспілкуватися.

«Як відомий художник, професіонал, намалював простий чорний 
квадрат? Я ж теж так можу» – подумає обиватель. «Це не простий квадрат! Він 
малював «на око» і дотримувався абсолютної пропорції» – скаже професіонал. 
«Справа не в мистецтві, він хотів донести світові глибоку ідею» – припустить 
філософ. «Та він просто випендривався по п’яні!» – позаздрить друг, 
побачивши бурхливу реакцію громадськості. Вчені просканують картину 
і виявлять, що кількість шарів – сім, а сім – це особливе фізичне число. 
Астрологи скажуть: «Число сім відповідає планеті Сатурн, так що варто вкрай 
остерігатися Сатурна при перегляді картини». Ну і, нарешті, люди релігійні 
нагадають всім, що це ознака «Кінця світу», а мистецтвознавці зафіксують 
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кризу мистецтва. У цей момент приспіють колекціонери і запропонують 
хороші гроші за будь-яку роботу Малевича.

Сучасний арт-ринок все більше розширюється, і в боротьбі за покупця 
художники та галереї все частіше змушені бути в зв'язках з громадськістю, 
просуваючи свою популярність і впізнаваність. У силу специфіки цього ринку 
і його спротиву традиційним ринковим механізмам, на перший план виходять 
паблік рілейшнз. Відмінні риси та індивідуальність продукту, звичайно, є дуже 
важливими показниками, але якщо на арт-ринку не використовуються 
технології поширення інформації про існування певного твору мистецтва, 
шанси художника стати відомим і продаваним мінімальні. У свідомості 
представників і працівників арт-ринку прокидається необхідність 
використовувати PR-технології у своїй діяльності та просуванні значущих 
художників і творів, проте якщо порівняти українську дійсність з тенденціями 
розвитку сучасного мистецтва на Заході, можна побачити, що вітчизняний 
ринок, на жаль, не демонструє популярність застосування інструментів паблік 
рілейшнз. Він, у порівнянні з відмінно організованими західними кампаніями, 
технологіями та брендами, діє скоріш інтуїтивно, ніж усвідомлено. Можливо, 
робота відділів по зв'язках з громадськістю різних культурних організацій 
та окремих приватних компаній стала б ефективніше, якби на роботу 
запрошувалися дипломовані PR-фахівці, які б могли керуватися чіткими 
теоретичними та практичними знаннями. Ідеальним варіантом було б 
влаштовувати різні тренінги за участю зарубіжних PR-агентів з метою 
підвищення кваліфікації співробітників. Брендинг, успішний піар і багатий 
покровитель у вигляді дилера або галериста є запорукою успіху художника на 
сучасному ринку мистецтва, і все це вказує на те, наскільки комерціалізований 
арт-ринок.

Прості прийоми продажу перестали працювати. Тепер мало намалювати 
незвичайну картину, яка приверне чиюсь увагу. Сьогодні одночасно потрібно 
придумати «картину просування». Знайти бюджет для її здійснення. 
За радянських часів єдине «справжнє мистецтво» вже наперед було куплено 
офіційними «просувачами» – інституціями. Але коли життям управляє 
плюралістичний капітал, рекламними й іншими стратегіями продажу зайняті 
всі. У тому числі галеристи комерційних і куратори некомерційних товарів.

Коли твір проривається через всі бастіони і появляється на стінах 
знаменитого музею в постійній експозиції, це є самий вагомий результат всіх 
зусиль по його просуванню. Адже, всім відомо, який опір чинять музейні 
куратори і яка бюрократична атмосфера проходження крізь цей процес очікує 
будь-якого живого автора. Не секрет, що бюджет, приблизно в три мільйони, 
витрачений цільовим чином на зрілого художника, може принести потім 
десять мільйонів за чотири-п'ять років. Якість робіт тут не обговорюється –
воно має бути свідомо високим. Це інша битва - бюджетів і стратегій, 
що створюють за короткий термін шуканий образ знаменитого художника.
І тут технологія – дух часу.
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Сьогодні глобальний артринок – це добре налагоджений процес зі своїми 
правилами і інфраструктурами, і в довгостроковій стратегії завжди передбачає 
стійке зростання бренду імені. Реклама товарів діє одночасно і як пропаганда 
ідеології суспільства споживання, і як кругообіг товарно-грошового обміну.
Тут немає потрясінь, а необхідний процес проектується можливістю планувати 
успіх і передавати ефективний досвід. Товари завжди можна помацати, 
порівняти якість, перевірити часом. Причому революційні ідеї гарантують 
довготривалі результати [5].

Діалектика еволюції протікає повільно, і швидкість її руху дорівнює течії 
товарно-грошових відносин. Той, хто хоче швидко збагатитися, завжди 
закликає грати проти правил, до їх повалення. Тут дуже важливі реакція 
і гасла, що виконують роль рекламних слоганів. На сьогоднішній артсцені ці 
прості засоби допомагають тутешнім функціонерам просуватися в бік 
отримання серйозних бюджетів, використовуючи некомерційних художників. 
У будь-якому бізнес-проекті дивіденди отримують керівники та куратори. 
Художники - майже нічого – рядок згадки імені в загальному каталозі й саму 
потенційну можливість продати свою роботу. Власне, так було завжди. 
Галерея – критика – художник – антагоністи, що переслідують власні цілі. 
І об’єднуються вони, зазвичай, тільки після смерті художника, коли його 
роботи перестають бути актуальним політичним інструментом. Ними вже 
не можна маніпулювати. Саме тоді вони стають просто мистецтвом, по суті, 
товаром [2].

Уорхол придумав парадокс, як Магрітт в своїй роботі «Це не трубка». Він 
виніс свою діяльність за дужки комерційної, заявивши при цьому, що його 
заняття – не некомерція. Таким чином, він викинув художнім жестом саме 
уявлення про комерцію. Критики здалися, визнавши, що ворхолівська 
комерція тобто не комерція, а справжня стратегія художньої форми. Так
Уорхол, геніальний філософ брендингу, перший зробив «просування 
мистецтва» мистецтвом.  

Ми живемо в технологічний час, де гігантська глобалізація контактів, 
реальних і уявних зводить політиків, критиків, галеристів і художників різної 
величини на єдиний «АртБазар».

Більшість людей не займаються мистецтвом – вони живуть. Створення 
художніх творів – самовідданий вибір, за який доводиться платити, як за 
привілей. Як правило, ці роботи не приносять великих грошей. Але 
просування імені художника при досить великих бюджетах і координації 
зусиль продавців може це зробити. Це стосується всіх без винятку галузей 
культури - від образотворчого мистецтва до кіно. У разі неймовірно 
популярного бренду «Кока-кола» його вартість становить до 80 відсотків. 
Рівень витрат найбільших галерей так само високий. Мистецтво стає таким, 
коли глядач звертає на нього увагу саме як на мистецтво. Поки цього 
не відбувається, актуальні речі часто виглядають як свого роду дизайн.  

Колекціонер намагається розпізнати значуще через зміст і масштаб 
бренду, який пропонують йому галерист, художник і куратор. Успіх 
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передбачення залежить від «мистецтва просування мистецтва», а також 
майстерності всіх, що діють у цій справі гравців. Тому великі інвестори 
артринку, як Gogosian, Pace, Mayer, Hauser & Wirt, вкладають великі гроші 
у виробництво, в альбоми, виставки та аукціони, враховуючи фундаментальні 
параметри якості, які завжди важко описати точно. Але, спираючись на досвід, 
можна багато простежити і дещо передбачити. І тим не менше при всій надії 
на могутність брендингу, успіх визначає внутрішня якість самого мистецтва. 
І якщо це випромінювання не слабшає, то імена – Енді Уорхол, Марк Ротко 
або Френсіс Бекон - стають знаменитими, а ціни на їх роботи нескінченно 
ростуть [3].
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РОЛЬ ЕМІГРАЦІЙНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИДАВНИЧІЙ
СПРАВІ (НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ «СУЧАСНІСТЬ»)

Постановка проблеми. Український народ пройшов довгий шлях 
державотворення: численні заборони не давали змоги в повній мірі розкрити 
його потенціал на теренах рідних земель. Тому значну роль у розвитку історії й 
нації, відігравала діяльність української еміграції в Німеччині, Франції, Канаді 
й інших країнах, які стали осередками та центрами української культури 
та літератури [5]. 

Через постійні утиски радянського уряду українці не мали можливості 
вільно публікуватись у власній країні, тому багато національної літератури 
видавалось у Німеччині – культурному осередку української еміграції. 
У Мюнхені в 1961 р. було засновано літературний альманах «Сучасність», який 
дає змогу оцінити діяльність українців за кордоном [7].

http://theoryandpractice.ru/posts/7769-contemporary.
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Еміграційна література – є важливою темою для дослідження. Тому наша 
мета полягає у дослідженні та аналізі діяльності журналу «Сучасність», 
з’ясуванні його місця в українській видавничої справи в контексті видавничо-
літературної періодики в еміграції та на теренах незалежної України, 
виокремлення основних етапів розвитку видання, а також визначення жанрових 
особливостей публікацій.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням закордонної видавничої 
справи української еміграції займалися такі вчені як: Микола Тимошик, Аліна 
Тимошик-Сударикова, Алла Миколаєнко, Вікторія  Ковпак [8]. 

Які розглядали журнал «Сучасність» як частину книговидавничої 
діяльності емігрантів, без різноаспектного його аналізу.

Виклад основного матеріалу. Літературний журнал «Сучасність» 
із 1961 р. виходив спочатку в Німеччині, потім у Сполучених Штатах, а з січня 
1992 р. – в Україні, мав високий творчий потенціал співробітників 
і дописувачів: видатні українські політичні, державні, громадські діячі, 
найкращі представники науки, освіти, культури, відомі письменники (Іван 
Кошелівець, Вольфрам Бургард, Василь Барка, Володимир Кубійович, Іван 
Лисяк-Рудницький, Улас Самчук, Юрій Шевельов, Богдан Рубчак, Богдан 
Бойчук, Віра Вовк та ін.), за короткий час набув авторитет серед читачів 
і працівників інших україномовних й іншомовних періодичних видань [7]. 

Журнал «Сучасність» було створено на основі двотижневика «Сучасна 
Україна» і місячника «Українська літературна газета», що зазначено в передмові
до першого номеру часопису за січень 1961 р.: «Замість «Сучасної України» 
і «Української літературної газети», що з кінцем минулого року припинили своє 
існування, ми пропонуємо нашим читачам цей журнал» [3]. 

Перший номер журналу «Сучасність» видало Українське товариство 
закордонних студій, яке було пов'язано із Закордонним Представництвом УГВР 
(Українська головна визвольна рада), за участю діячів культури, науки, 
громадського та політичного життя незалежно від їх політичних і світоглядних 
переконань.

Згідно з вихідними відомостями, журнал «Сучасність» мав широку 
географію передплатників. Представництва часопису знаходилися в Австралії, 
Аргентині, Великобританії, Канаді, США, Франції, Тунісі, Швейцарії, Швеції 
[2]. У той же час представництво «Сучасності» було в Ізраїлі.

Від січня 1992 р. «Сучасність» виходить у Києві спільними зусиллями 
«Прологу» і Республіканської асоціації україністів.

Редакторами «Сучасності» були: Іван Кошелівець (1961–1966, 1976–1977, 
1983–1984), Вольфрам Бургардт (1967–1970), Богдан Кравців (1970–1975), 
Марта Скорупська (1977–1978, 1981–1983), Юрій Шевельов (1978–1981), 
Тарас Гунчак (1984–1991).

Впродовж існування журнал «Сучасність» не був доступний широкому 
колу читачів в Україні. Відправлені на Батьківщину примірники здебільшого 
потрапляли до закритих фондів органів безпеки, а читання їх було заборонено. 
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Видавців і редакторів журналу партійні апаратники називали «буржуазними 
націоналістами», «вислужниками Уолстріту», «ворогами народу» тощо [1].

Журнал «Сучасність» значну увагу приділяв питанням руху опору 
в Україні, публікував твори його діячів (Івана Дзюби, Ігоря Калинця, Левка 
Лук'яненка, Євгена Сверстюка, Івана Світличного, Василя Симоненка, Гелія 
Снєгірьова, Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола), інформував про духові течії 
Заходу, культурні, національні, соціальні, політичні, економічні, демографічні 
події в комуністичній Україні, СРСР. Критика політики національної 
дискримінації та русифікації не російськомовних республік у журнальних 
публікаціях провокувала агресивні відповіді на сторінках радянської преси [1]. 

На сторінках річників чимало статей про історію України, зокрема про 
українську національно-демократичну революцію 1917–1922 рр., аналізи 
політичної діяльності керівників Української Народної Республіки, статті про 
Другу Світову війну, період німецької та більшовицької окупації України, 
повстанську боротьбу та програмові позиції ОУН, УПА, УГВР [4].

Автори місячника «Сучасність» пропонували власну проекцію нового 
суспільного, політичного та міжнаціонального ладу, якого, на їх думку, 
потребували поневолені народи, захищали принципи демократії, як єдиної 
форми влади, яка здатна забезпечити вільний розвиток людини та суспільства, 
принципи миру в міжнаціональних взаєминах, посилалися на досвід 
українського визвольного руху в період революції 1917–1922 рр. і під час 
німецької окупації України в 1941–1944 рр.

У журнал «Сучасність» публікувалися матеріали з національної 
літератури, літературної критика, науки, мистецтва – все, що вказувало на 
неподоланність народного духу України, його відродження, опір, прояви 
національного відродження. Зразки пробудження у творчості шістдесятників, 
зокрема в поезії, можна знайти в перших річниках журналу, а також гостру 
критику ницого та вислужницького примітивізму, який на той час вважався 
сурогатом української культури [9].

Місячник «Сучасність» публікував оригінальні твори українських 
письменників і поетів діаспори, а з початку 1960-х рр. – поезії та прозу 
представників молодшого українського покоління, народженого ще в Україні, 
але сформованого в умовах західних суспільств, зокрема Нью-йоркської групи. 
Твори діячів української культури публікувалися й у формі окремих книжок 
у видавництвах «Сучасність» і «Пролог». За минулі десятиліття вийшло близько
300 літературних, мистецьких, науково-публіцистичних праць і спогадів [1].

За час свого існування за межами України журнал «Сучасність» 
інформував читачів у діаспорі та в рідній країні про духовні надбання народів 
західної культури: переклади кращих зразків прози та поезії, літературна 
критика, есеї про панівні течії в літературі, мистецтві, філософські та релігійні 
наукові статті, зокрема про стан українських церков на рідних землях, 
про відродження Української Автокефальної Православної й української 
Греко-Католицької Церков [1].



44

У зовнішньополітичних статтях досліджувався вплив різних подій 
міжнародного характеру на перспективи боротьби українського народу 
за державну самостійність [1].

На сторінках журналу «Сучасність» аналізувався тодішній розвиток 
української політичної думки, засоби придушення комуністичним урядом 
процесу українського національного відродження. Не менше місця відведено 
в журналі «розстріляному відродженню», документальним дослідженням 
досягнень українського народу, жахливих спустошень духовної та матеріальної 
культури 1930-х рр., видатним особистостям української культури й інтелігенції, 
яка стала жертвою сталінських репресій. [3].

Літературні твори, публіцистика, довідкові дослідження, повідомлення, 
які публікувалися в журналі «Сучасність» – першоджерельні матеріали для 
вивчення української дійсності радянських часів. За десятки років система 
комуністичної диктатури вбила вільну політичну думку, загальмувала розвиток 
України. З огляду на це існує потреба розглядати такі видання, актуальні також 
у діаспорах, де українська політична думка губилася між зневірою 
в можливість відродження народу та псевдореволюційною декларативністю. 

Висновки. У ході викладу матеріалу було виокремлено основні етапи 
розвитку журналу «Сучасність», визначено його жанрове різноманіття, 
політичний і культурний вплив. Етапи розвитку видання, аналіз публікацій, 
надали можливість зрозуміти важливу роль дослідження еміграційної 
періодики для української видавничої справи. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 
ХОРЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 

Зміна історичних та соціальних умов надає художній культурі нові якості 
за рахунок зміни елементів структури образності. Танець – один з найдавніших 
різновидів мистецтва, який у всі часи і в будь-яких географічних чи 
територіально-державницьких кордонах був і залишається засобом 
інтерпретації і вираження різних смислових кодів культури, а також своєрідним 
інструментом трактування різних ідей – етнічних, національних, 
космополітичних, інноваційних, глобалізаційних тощо. Тому зрозуміло, що 
закономірні еволюційні процеси у світовій культурі завжди зумовлювали зміни 
в хореографічному мистецтві, зокрема у виникненні нових танцювальних 
стилів та напрямів [4]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок про те, що сучасна 
хореографія дуже багатогранна у своїх проявах, кожного дня народжується 
щось нове, новий стиль, новий напрямок, інноваційні методи і прийоми 
хореографічного мистецтва. Історично-традиційні причини і чинники 
формування нових напрямків в хореографії докладно охарактеризовано в низці 
публікацій українських вчених, зокрема Д. Бернадської, П. Білаша, М. Погребняк, 
О. Чепалова та ін. Сьогодні дослідники сучасного хореографічного мистецтва 
будуть не в змозі чітко визначити те, яким повинен бути сучасний танець, 
які повинні бути його форми, музичне оформлення, сценографія. Відсутні 
і методологічні обґрунтування у викладанні сучасного танцю. Зазначимо, що 
тільки джаз-танець представляє деякі канонізовані форми, що можуть бути 
вибудувані по визначеним методичним нормам. Інші напрямки – це пластичне 
відображення задуму балетмейстера, його індивідуальності, його пошуки 
стилю, тощо [2, 4].

Вільний рух є важливим для виконавця будь-якого напряму хореографії 
як один зі способів самовираження. Основна перевага сучасної хореографії 
в конкуренції з його головним суперником в мистецтві, класичним балетом, –
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це свобода руху і самовираження. Сьогодні ці напрями нерідко змішуються, 
і це логічно. У сучасній культурі у внутрішньому, неусвідомленому визначенні 
танцю існують дві суперечливі тенденції: з одного боку, танець завжди 
асоціюється зі свободою вираження, розкріпаченням, «польотом»; з іншого –
«уміння танцювати – значить знати правильні рухи» [1,3]. Проте, не всі стилі 
сучасного танцю включають вивчення техніки класичного танцю. Ця суперечність
пов’язана зі все ще існуючим зіставленням двох різних тенденцій усередині 
танцю: імпровізації і хореографії. Природно, що танець спочатку народжувався 
з імпровізації, а хореографія ( історично) з’явилася тільки тоді, коли виникла 
необхідність передачі певного досвіду, закодованого в танці. Природне 
еволюційне джерело імпровізації – радість руху і гри [3]. Проте, природне 
еволюційне джерело хореографії – задоволення від наслідування і єдності 
в русі. Імпровізація це техніка релаксації та усвідомлення тіла, більш тонкого 
відчуття внутрішніх сигналів, імпульсів руху, відчуття партнера, простору 
і часу як елементів, що народжують композицію. Попереднє знання того, 
що відбуватиметься з тілом танцівника на сцені реально достатньо обмежено [1].

Розвиток сучасної хореографії в світовому масштабі триває близько ста 
років. За такий термін був накопичений багатий досвід в різноманітних стилях 
і техніках. Світова історія розвитку хореографії налічує багатьох видатних 
представників сучасної хореографії, творчість яких мала незаперечний вплив 
і високу цінність в розвитку того чи іншого стилю, зокрема Марта Грехем, 
Роберт Джоффрі, Том Шиллінг, Ролан Петі, Матс Ек, Піна Бауш, Моріс Бежар, 
Джон Ноймаєр, Уільм Форсайт [4].

Специфіка всіх видів сучасної хореографії передбачає наявність здібностей, 
що дозволяють розвивати не тільки фізичні навички, але й психологічні
особливості індивідуума, прагнення пізнати навколишній світ через себе, а себе 
через тіло [1]. Кожен з українських хореографів має свій неповторний стиль, 
наповнює свої постановки тим змістом, яким наповнений його розум і серце, 
оскільки саме виразні засоби сучасної хореографії здатні передати всю палітру 
відносин, емоцій, подій, що оточують нас сьогодні.

Спосіб передачі досвіду від досвідченіших колег є найбільш дієвим 
і вірним для підвищення професійного рівня фахівців в галузі сучасної 
хореографії в Україні. Новаторство в творчості хореографів-постановників 
і керівників колективів сучасного танцю є основною вимогою, яка повинна 
пред’являтись до фахівця сучасної хореографії. Хореографічне мистецтво 
володіє особливими виразними засобами, кожен напрямок має в своєму 
розпорядженні широкий спектр можливостей для створення оригінальних 
хореографічних творів. Сучасна хореографія в цьому сенсі володіє найбільшою 
їх кількістю. Причина відсутності новаторства в творчості хореографа полягає 
в примітивному підході до сучасного танцю під тиском масової поп-культури, 
яка впливає на формування художніх смаків постановників. Новаторством ідей 
володіють небагато хореографів в Україні, але є яскраві приклади особливого 
стилю виконання, специфічними елементами і нестандартними підходами 
до створення хореографічних творів. Заслуговує на увагу творчість таких 
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хореографів: Раду Поклітару, Алли Рубіної, Крістіни Шишкарьової, Антона 
Овчиннікова, Марини Лимарь, та ін. Прагнення до саморозвитку, формування 
образного мислення та прагнення до створення особливого хореографічного 
стилю, впровадження новаторських ідей – необхідні умови для розвитку 
сучасної хореографії в Україні. 

Слід зазначити, що стабільний розвиток сучасної хореографії в Україні 
залежить від багатьох чинників: підвищення рівня підготовки фахівців в галузі 
сучасної хореографії, підвищення кваліфікаційного рівня викладачів 
хореографічних дисциплін у вищих учбових закладах. Основна діяльність для 
розвитку сучасної хореографії здійснюється з ініціативи прогресивних 
хореографів. Відсутність уваги до творчості молодих балетмейстерів 
(недостатня кількість конкурсів і фестивалів, відмова від подальших 
постановок хореографічних вистав) створює проблеми для розвитку сучасного 
хореографічного мистецтва. Отже, необхідно надавати максимальне сприяння 
творчості молодих перспективних хореографів, стимулювати їх до подальшої 
діяльності.

Зазначимо, що інформованість публіки, виховання її смаків – основне 
завдання сучасних хореографів. Зазвичай змусити аудиторію адекватно 
сприймати сучасне мистецтво майже неможливо. Успіх виховання українського 
глядача в першу чергу залежить від його інформованості. Для цього необхідна 
просвітницька діяльність в самодіяльних колективах, підтримка молодих 
хореографів і виконавців шляхом створення відповідної інфраструктури. 

Важливою компонентою розвитку сучасної хореографії є проведення 
конкурсів і фестивалів. В Європі такі фестивалі сучасного танцю вже стали 
одним з чинників культурного туризму. Причини недостатнього розвитку цього 
процесу в Україні полягають у відсутності підтримки ініціативи щодо 
проведення подібних заходів як державними установами, так і приватними 
організаціями. Основними завданнями конкурсів є пропаганда сучасного 
хореографічного мистецтва в Україні і привернення уваги до сучасного танцю 
як одного з найбільш популярних і доступних для молоді жанрів сучасного 
мистецтва. Завдяки цим заходам українські балетмейстери сучасної хореографії 
мають змогу продемонструвати свої постановки і позмагатись за призові місця. 

Особливої уваги заслуговують міжнародні контакти з відомими 
балетмейстерами сучасного театру, доцільно проводити круглі столи 
і обговорювати проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва 
в Україні. Проведення майстер-класів в різних стилях сучасної хореографії, 
створення сумісних проектів з відомими європейськими і американськими 
балетмейстерами, організація концертів – є важливою запорукою розвитку 
сучасного танцю в Україні. Ці заходи дають можливість виховувати духовно 
багату особистість, обмінюватись досвідом роботи хореографічних колективів, 
налагоджувати творчі та наукові контакти, пропагувати культурні набутки 
в галузі сучасного танцю.

Слід зазначити, що інноваційні технології присутні в системі підготовки 
хореографів у вищих навчальних закладах. Система освіти в Україні сьогодні 
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досить різноманітна. Зі всіх державних закладів найбільш ефективно в цьому 
напрямку працює кафедра сучасної хореографії Київського національного 
університету культури і мистецтв. 

Однак, при виборі професії, багато хто йде вчитися сучасній хореографії, 
не керуючись прагненням володіти новим, невідомим хореографічним стилем, 
а бажанням модно танцювати. Для виправлення цієї ситуації, для виховання 
чіткого уявлення про дійсні стилі і форми, що існують в сучасному 
хореографічному мистецтві, необхідні підтримка і допомога заходам, що вже 
розвинені в Україні, і організація нових щодо вивчення і розвитку сучасного 
танцю для підвищення професійного рівня фахівців та популяризації сучасної 
хореографії.

Міжнародні освітні проекти, що відбуваються в Україні, дають молодим 
українським танцівникам і постановникам альтернативну можливість 
серйозного професійного зростання і подальшої соціальної реалізації 
паралельно з освітянськими проектами вищих освітніх закладів. Глибокі знання 
про світовий рівень сучасного хореографічного мистецтва і можливість 
підвищити свій професійний рівень на майстер-класах фахівців-іноземців 
дозволяють знайти однодумців, обмінюватись творчими ідеями і концепціями, 
отримувати необхідні знання і навички.
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РАДІО-АРТ ЯК ПОТУЖНА ФОРМА МИСТЕЦТВА МАЙБУТНЬОГО
Технологічний поступ, що охопив усі галузі суспільного життя в ХХІ ст. 

створив умови для перегляду підходів до усвідомлення себе та соціуму. У цей 
період людство пізнало новий рівень добробуту, зробило безліч наукових 
відкриттів та винаходів, які забезпечили комфортне життя поколінням. Одним 
із елементів цих трансформацій з упевненістю можна назвати інформаційну 
революцію, яка після епохи Й. Гутенберга, відкрила світу можливість 
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бездротової передачі інформації. Віднині стерті географічні обмеження, 
а швидкість доставки інформації між континентами сягає кількох митей, при 
цьому об’єм її тільки зростає.

Разом з тим прагматична функція радіомовлення набула в усьому світі ще 
й естетичного навантаження, адже попри потужний пропагандистський вплив 
та маркетингову орієнтацію радіоприймач відкрив для мільйонів родин 
та продовжує відкривати досі безмежний світ творчості, мистецтва, яке 
не обмежується аудіальним музичним чи текстовим контентом. Змінюються 
підходи до розуміння самої суті мистецтва, яке в рамках медіа набуває 
масового характеру, при цьому з практично безмежними можливостями 
формувати власний шедевр самостійно. Індивідуальність смаків та неповторність
внутрішнього світу кожного за слухачів за умов технічного поступу робить 
процес творчості безкінечним, а слухачів залученими до цього процесу. Зняті 
обмеження із вибору радіостанції, які більше не зводяться до технічних 
параметрів приймача в інтернеті дозволяють робити аудиторії вибір виходячи 
з інтересу та рівня утримання уваги радіостанцією. По той бік широкосмугового
інтернет-з’єднання митці нового покоління, люди які професійно чи на рівні,
що обмежується виключно їхнім ентузіазмом створюють контент, що завдяки 
можливостям радіо за лічені дні може стати популярним. Ці творчі 
особистості – звукорежисери, монтажери, ведучі (шоумени, аналітики), 
програмісти які створюють та підтримують роботу сайту, рекламні агенти. 
Робота кожного щодня створювати неповторний контент, адже сучасна 
медіакультура не терпить одноманітності, натомість орієнтує на яскравість, 
епатаж та неповторність. 

Теоретичне осмислення радіо як особливого виду мистецтва розпочалося 
в США в 1930-х рр. Тоді активісти радіосправи, мали можливості 
експериментувати з радіоефіром, який переживав період «золотої ери» радіо 
на зміну якої прийшла ера “візуальної культури” Останню О. Павлова 
називає “очевидною, але не прозорою. Вона потребує пояснення, а також 
відпрацювання навігації в цій новій тотальності, в «океанічному світовідчутті»
якої загубилися всі демаркаційні лінії [1, с. 16]. До цього, все що відбувалося 
в радіоефірі, виконавці які презентували власні пісні та ведучі, що повідомляли 
новини були оповиті туманом загадковості, залишаючись напівказковими 
персонажами без співвіднесення їх із реальними людьми.

Надалі в кожній із кран сформувалася власна, типова для неї конфігурація 
радіопростору, в залежності від типу функціонування якої науковці описують 
школи мистецтва на радіо. Х. Камачо виділяє британську (засновану 
на державоцентричних поглядах), американську (з акцентом на розвитку 
приватного та комерційного сектору радіомовлення), японську (яка подібно 
європейській функціонувала за рахунок абонплати внесеної громадянами) 
та школу СРСР (де радіо було одним з найпотужніших інструментів культурної 
революції) [3].

Модерування процесом розвитку радіомовлення державою обмежилося 
в цифровому інтернет-просторі, де в умовах інтенсифікації трансформаційних 
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процесів у галузі на фоні глобалізації, масштабної конвергенції, зберегти 
національну ідентичність можливо через усвідомлення викликів, які ставить 
перед нами багата на технологічні інновації сучасність. Відтепер мистецтво 
створення радіоефіру набуло чітких графічних образів. Радіо ми можемо 
не лише почути, але і побачили, послідкувати за ним, комунікувати, 
створювати власний контент та пропонувати його друзям, зберігати, 
повертатися до відтворення, оцінювати, пропонувати власні концепції, 
виходити в ефір, вигравати призи і так безмежну кількість разів. Крім того 
в радіопросторі, частіше в його інтернет-сегменті з’являються формати чи окремі
радіопроекти, неоднозначність оформлення контенту яких робить їх скоріше 
творами аудіального радіомистецтва, ніж масово орієнтованими комерційними 
ініціативами. До таких віднесемо:
 «Nasa Space Sound Recording» – інтернет-радіопроект в ефірі якого 

наживо транслюють автентичний шум із космосу;
 «Звуки природы» – проект із такою назвою пропонує слухачам обрати 

відповідний до настрою тип звуків із банку (музика для релаксації, для сну, 
медитації, ранкової кави, а також багаття, дощу, співу пташок, дельфінів, 
космосу, моря, океану, Ніагарського водоспаду, мукротіння кота тощо) 
та паралельно із завантаженням високоякісного анімованого зображення 
поринути в атмосферу створювану з екрану [2];
 номерні радіостанцій – поширювані в короткохвильовому діапазоні 

односторонні повідомлення зашифровані в числові чи буквені знаки, Азбуку 
Морзе  невідомого призначення, які найчастіше виголошуються комп’ютерною 
програмою чи зміненим жіночим чи дитячим голосом. Імовірно можуть 
використовуватися спецслужбами. Діяльність таких станцій неодноразово 
ставала частиною сюжетної лінії телефільмів, існують навіть поодинокі 
приклади викриття шпигунів, які передавали інформацію саме зашифрованими 
каналами радіозв’язку, однак розслідування журналіста «ВВС News Magazine»
О. Соррел-Дейєрін продемонструвало скептичне ставлення радіо частини 
населення до побідного феномену [4].

Подібні проекти дозволяють усвідомити масив невикористовуваних 
найчастіше можливостей радіо як соціального феномену інструментар якого 
може здивувати навіть найвибагливіших користувачів, а елегантність 
та витонченість заслуговують називатися не лише творчими, але й 
мистецькими.
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АВТОРСЬКЕ ОБРАЗОТВОРЕННЯ 
В СУЧАСНОМУ ЕКРАННОМУ ДИСКУРСІ

Світ сучасної культури позначився багатоманітністю типів і форм 
мистецької практики, досить швидко вони ускладнюються, відкидаючи 
класичні уявлення, загострюючи традиційні питання пошуку критеріїв 
і соціокультурних підстав для визначення статусу автора твору. Креативний 
аспект авторства завжди був присутнім у полі філософських досліджень, 
сучасні рефлексії філософії поєднуються з авторським правом на отримання 
моральних, фінансових дивідендів у процесі розповсюдження й використання 
твору [1, с. 279-281].

Мистецтво екрана сьогодні постає сукупністю знаків, одні з яких мають 
більшу цінність, інші – меншу на конкретних етапах культурного розвитку 
суспільства. Сутністю її розвитку є інноваційний обмін, переміщення менш 
цінних знаків у сферу цінного і витіснення більш цінних у сферу нецінного. 
На цій підставі інновація як певний спосіб продукування нового не є прогресом 
чи регресом культури, оскільки об'єм і кількість знаків, підданих вторинній 
обробці, дорівнюють об'єму знаків, що витискуються у сферу нецінного. 
Ця ідея Б. Гройса є досить цікавою і плідною у визначенні ролі автора 
в мистецтві. Оскільки неможливо з'ясувати момент виникнення знаків, які 
наповнюють мистецтво, не можна визначити їх творців, винахідників. У його 
концепції автором називається людина, яка нічого не створює, а отримує 
привілейоване місце в культурі тільки тому, що ініціює інноваційний обмін 
і веде пошук нової відповіді у сфері нецінного, відмовившись від того, що було 
цінним [1, с. 281–283].

Терміном «автор» позначається той, хто володіє, розпоряджається й керує 
художньою мовою у певному виді мистецтва, використовуючи його для 
створення образної системи мистецького твору. Наприклад, в оперному 
мистецтві центральним автором театрального спектаклю є режисер-
постановник, який здійснює естетичну й смислову організацію усіх елементів у 
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єдине образне ціле, у кіно – кінорежисер, який використовує можливості цієї 
мистецької форми, несе відповідальність за творіння, актуалізацію на екрані 
задуму автора-сценариста чи письменника. [1, с. 282–284].

Враховуючи колективний характер телевізійної творчості, питання про 
роль автора у виробництві телепрограм завжди був відкритим. Сьогодні, 
з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, проблема взаємовідношення
колективного і авторського на телебаченні стає ще актуальнішим. 
У виробництві будь-якої програми бере участь команда професіоналів: 
сценаристи, редактори, оператори, звукорежисери, освітлювачі та ін. При 
цьому одній з рис сучасної медіасередовища є феномен персоніфікованої 
інформації: усі інформаційні повідомлення сприймаються адресатом через 
особистість журналіста, тому в свідомості глядацької аудиторії образ 
журналіста-ведучого асоціюється з автором програми. Авторитет і популярність
журналіста в значній мірі визначають успіх телепрограми. Цим обумовлюється 
прагнення телеканалів запрошувати відомих людей у якості провідних своїх 
програм і передач. Таким чином, при дослідженні комунікативно-прагматичних 
особливостей авторських телевізійних програм необхідно враховувати 
проблему співвідношення авторської позиції і редакційної установки, а також 
політики телеканалу в цілому.

Авторська телепрограма розглядається в даному випадку як дискурсивна 
практика, в межах якої в процесі професійної мовної поведінки формується 
пізнаваний образ автора-ведучого програми, тобто організує його 
індивідуальний медіадискурс. Індивідуальний медіадискурс ведучого 
авторської телепрограми у свою чергу є відображенням його ідіостиля.

Через відсутність чітких кордонів визначення авторського телебачення 
в цілому, представляється необхідним виділити формальні ознаки авторської 
телевізійної програми, яка нами розглядається в якості об'єкта комунікативно-
прагматичного аналізу. 

Автор програми є її ведучим. Це ключова ознака, яку відзначає 
Л. С. Акопян [4].

Досвід кінематографа і теоретичний матеріал кінознавства допомагають 
виявленню закономірностей феномену авторства у мистецькій сфері, 
а теоретичні напрацювання про автора й авторство естетикою, герменевтикою, 
культурологією допоможуть сформувати теорію базових, фундаментальних 
принципів реалізації теорії авторства в мистецтві. Кіномистецтво і телебачення, 
хоча і належать до екранних мистецтв, є різними його видами і мають різні 
підстави. Так, кінематограф оперує часом, якщо навіть знаходився в пошуках 
втраченого чи намагався вловити «індивідуальний часовий потік», 
а телебачення має за підставу принцип моніторингу, тобто огляду зображень, 
плинних і змінюваних у часі [1, с. 282-284].

В епоху електронних засобів масової комунікації (до винаходу Інтернету) 
телебачення завжди займало особливе місце в житті людини, будучи не тільки 
засобом організації дозвілля, але й основним джерелом інформації. Сьогодні 
телебачення уступає Інтернету у швидкості передачі повідомлень. Інтернет-ЗМІ, 
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представлені в соціальних мережах, здійснюють «доставку» інформаційних 
повідомлень до адресата набагато швидше, чим телевізійні канали через 
традиційні випуски новин. При цьому користувач Інтернету має можливість
формувати індивідуальну «інформаційну стрічку», у той час як телеглядач 
є тільки пасивним споживачем інформаційного продукту.

Однак телебачення не перестало бути затребуваним медіаканалом. Воно 
як і раніше виробляє культурно-дозвільні, науково-пізнавальні, інформаційно-
аналітичні та ін. програми і фільми - професійний відеоконтент, потреба 
в якому не можуть задовольнити мережні ЗМІ.

Високий потенціал впливаючий потенціал телебачення визначає інтерес 
до аналізу індивідуально-авторських проявів тележурналіста. Комунікативно-
прагматичний аналіз індивідуального медіадискурса журналіста-ведучого 
телевізійної програми може здійснюється за такими критеріями: формат 
програми; графічне, колірне і звукове оформлення; експозиція зйомки; модель 
взаємодії з аудиторією; інформаційні приводи; зовнішній вигляд журналіста; 
жести, міміка, інтонація, особливості дикції, гучність і тембр голосу 
журналіста; використання прийомів комунікативного впливу; використання 
тропів і риторичних фігур. Таким чином, аналіз індивідуального медіадискурсу 
тележурналіста припускає дослідження лінгвістичних і паралінгвістичних 
особливостей його мовної особистості, а також екстралінгвістичних факторів, 
які визначають функціонування програми даного формату в рамках 
телевізійного дискурсу, що відрізняється складною системою жанрів [2, с. 36–38].

Отже, можна зробити висновок, що джерело відеоряду на просторі 
телеекрана, його сприйняття глядачем зумовлені трансцендентальним 
суб’єктом – авторським началом. Автор продукує телевізійний дискурс, 
здійснює вибір теми і сюжету, є джерелом їх інтерпретації, констатуючи 
художній світ твору. Авторське начало – результат творчості художньої 
свідомості конкретної людини – автора, в ролі якого може виступати режисер, 
сценарист, ведучий. Авторське начало не може виступати колективною 
свідомістю творців телепередачі чи її знімальної групи [3].

Література
1. Чміль Г. П. Екранна культура: плюрастичністьпроявів. – Х.: Крук, 2003. –

336 с. 
2. Современный медиатекст: учебное пособие / отв. ред. Н. А. Кузьмина. –

Омск, 2011. – 414 с. 
3. Гаврилов Е. П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский 

гонорар. – М.: Право, 1988. – 190 с. 
4. Буданцев Ю. П. В контексте жизни: системный подход и массовая

коммуникация / Ю. П. Буданцев. - М., 1979. – 214 с. 



54

Григорук Д.Ю.,
асистент кафедри тележурналістики 

та майстерності актора, 
Київський національний університет культури і мистецтв

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Життя не зупиняється на місці, а з ним разом і мистецтво. У третьому 
тисячолітті виникають нові театри, розвиваються нові види мистецтва, ще 
неосяжнішими стають можливості театру. Безумовно, відчувається вплив інших 
нових видів мистецтв та масових засобів комунікацій, але театр залишається 
гідним і відстоює свій стиль, форму, чистоту жанрів, відшліфовану віками. 

У сучасному світі керує телебачення, кіноіндустрія та девайси. 
Суспільство перетворюється на схему, сіру масу яка існує, а не живе. Театр 
в кожному періоді занепадає, а потім швидко піднімається, коли людина 
потребує «катарсису», тобто очищення. На сьогоднішній день театр існує 
тільки для того щоб одягти вечірню сукню, поспілкуватися зі знайомими, або 
піти на побачення. Театр – це спілкування глядача з актором, і навпаки, актора 
з глядачем, де є умовне відображення життя. Проблема в тому, що суспільство 
зупинилося на духовному розвитку, люди перестали читати художню 
літературу, відвідувати виставки та цінувати витвори мистецтва. Театр –
це одна з галузей, що передає неймовірні і кольорові емоції і надає відповіді 
на безліч хвилюючих запитань. 

В театральному просторі провідником ідей, думок являється актор, який, 
створюючи образ, характер персонажа, мотивує глядача задуматись. Театр –
це не одна людина, яка намагається стрибнути вище за себе, а ціла команда, 
ансамбль, що вкладає свої сили на існування. Якщо розвивається культура –
тоді розвивається країна, одним з цих елементів є театр і працівники цього 
закладу, а актор є інструментом.

Театр – злиття і синтез багатьох мистецтв, які вступають у взаємодію 
один з одним. Він об’єднує виражальні засоби інших мистецтв: живопису, 
музики і танцю, вокальне мистецтво, мистецтво пластики, архітектури, 
скульптури, дійову силу слова, широту літератури, багатоплановість кіно, 
вводячи їх відповідно до загального задуму. Але серед цих мистецтв є одне 
таке, що належить тільки театру. Це – мистецтво актора. Актор – невід’ємна 
частина театру, а театр – невід’ємна частина актора. Ось чому можна 
стверджувати, що актор – носій специфіки театру.

Синтез різних мистецтв у театрі перетворюється в органічне поєднання їх 
у виставі. І це можливо тільки тоді, коли кожне з цих перелічених мистецтв 
буде виконувати певну театральну функцію. При цьому витвір будь-якого 
з мистецтв набуває нової для нього театральної якості. 

Головною ознакою, за допомогою якої відрізняють одне мистецтво від 
іншого і за якою визначають специфіку кожного мистецтва, є, перш за все, 
матеріал, який використовує художник для створення художніх образів. 
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У літературі таким головним матеріалом виступає слово, у живописі – це лінія 
і колір, у музиці – головний звук, в скульптурі – пластична форма. 

Актор, будучи головним носієм специфіки театру, виступає одночасно 
і матеріалом, і майстром. Тільки через актора спілкуються з глядачем 
і драматург, і режисер, і декоратор, і музикант. Робота театру будується 
на спілкуванні з глядачем, живої дії і волі актора, який розкриває перед цим 
глядачем свою суть. 

Дія – носій усього, що складає акторську гру, а сценічне почуття є тільки 
її атрибутом. Тільки свідома вольова дія може забезпечити актору створення 
сценічних почуттів, а разом з ними і всякого роду імпульсивних реакцій. Коли 
людина доцільно діє, з фізичного народжується психічне, а з психічного 
фізичне, оскільки у будь-якому фізичному є психічне, а у будь-якому 
психічному – є фізичне. Отже, актор водночас і творець, і інструмент свого 
мистецтва, а виконувані ним дії є матеріалом для створення образу.

Стверджують, що основним матеріалом в мистецтві режисера є актор. 
Актор – жива людина, явище в вищий мірі складне: він володіє тілом, думками, 
почуттями, відчуттями. Актор не тільки матеріал, а й об’єкт творчості 
режисера. Творча взаємодія між режисером і актором стає об’єктом 
режисерського задуму в сучасному театральному мистецтві.

Практика показує, що народження справжнього сценічного образу завжди 
дуже складний і тривалий і процес.

По-перше, актору треба уявити образ свого героя, зрозумівши його 
внутрішній світ, побачити те, що є найбільш важливим, характерним для його 
персонажу.

По-друге, акторові треба порозумітися зі своїм героєм, зажити його 
почуттями і думками або, як казав М. Щепкін, «влізти в шкіру». Тому що, 
тільки за цієї умови перевтілення народжується жива людина, з'являється 
та правда життя, яка переконує і хвилює глядача. На сцені має народитися 
новий герой. Герой, задуманий драматургом, але створений актором.

В процесі підготовки до ролі актор поступово пізнає свого героя, відбирає 
риси, притаманні його характеру, а потім, зближуючись з ним, виношує їх 
у собі. В цьому процесі дуже важливу роль відіграють ряд якостей актора: 
спостережливість, життєвий досвід, фантазія, воля, наполегливість. Важливо, 
як актор ставиться до життя, як сприймає його, важливі його моральні 
переконання, ідейні погляди. Але, в будь-якому разі, створення сценічного 
образу дуже наполеглива, клопітка і болісна праця. Для актора, самостійна 
робота над роллю означає те, що в будь-яку хвилину свого життя (на вулиці, 
вдома, на прогулянці) – не розлучатися зі своїми думками про роль, 
безперестанно думати про неї, щось шукати, читати, спостерігати, фантазувати –
це цілий період життя, коли думка актора, чим би він не займався, постійно 
пов'язана з образом.

Тільки така важка і наполеглива робота, що протікає і під час репетицій 
і поза ними, приводить до створення справжнього образу. Встановити 
загальний для всіх акторів шлях неможливо. Кожен із акторів приходить 
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до створення образу по-своєму, в залежності від своєї уяви, темпераменту, 
характеру, сприйняття життя. В процесі такої роботи в актора відбувається 
поступове накопичення знань про свого героя, і він все більше і більше 
наближається до нього. Сучасний актор – творець. Іноді, інтерпретуючи твір, 
він збагачує його своєю творчістю, і виходить за рамки авторського тексту. 
На підставі особистого життєвого досвіду, переосмислюючи здобутий матеріал, 
іноді створює більше, ніж сказано автором. Таким чином, артист живиться 
фантазією автора, вона глибоко самостійна і не менш вагома, ніж творчість 
драматурга. Коли актор грає, він ніби проектує вигаданий і затверджений 
в ньому на репетиціях образ глядачеві. 

Злившись з персонажем, актор починає на сцені дивитися очима свого 
героя, жити його почуттями і думками. Таким чином, набуті знання збуджують 
людську природу актора і відбувається злиття актора з героєм.
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ КОНФРАНСУ 
ЯК ОСОБЛИВОГО РОЗМОВНОГО ЖАНРУ

Естрада – один із невичерпних та невивчених різновидів мистецтва. 
Не вивчених, тому що не існує єдиного конкретного його визначення, 
не виявлені специфічні особливості, які  відрізняють його від інших мистецтв, 
немає конкретної розробленої методики викладання і виховання артиста 
й режисера естради. Суперечних – тому що на естраді поруч з високим 
виявленням людського духу, із щирим служінням дійсному мистецтву 
приживається нічим не прикрита вульгарність, халтура та безідейність. Але 
не має такого  мистецтва,  який так чи інакше не був би представлений 
на естраді.
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Мистецтвознавець Ю.Дмитрієв писав: «Не можна не дивуватися тому, 
що деякі види сьогоднішнього мистецтва, які  поширені що розповсюджені 
й улюблені народом, знаходяться майже поза сферою уваги мистецтвознавців. 
Як можна байдуже  відноситись до естради, яка має такий великий вплив 
на формування естетичних смаків народу» [4,135].

Оскільки основи естрадного мистецтва ще не достатньо вивчені, є
потреба в дослідженні на рівні сучасної наукової думки методологічної  основи, 
прийомів та навичок у теорії та практиці режисури конферансу. 
Найпопулярнішим серед аудиторії та артистів завжди був розмовний естрадний 
жанр – синтез словесного (літературного) матеріалу з акторською 
майстерністю. Жанрова розмаїтість тут велика; це фейлетон (літературний 
і музичний), куплет, пародія (літературна й музична), естрадний монолог, 
мініатюра, скетч, інтермедія, байка тощо. На сучасному етапі нової сили 
та популярності набрав особливий естрадний розмовний жанр – конферанс. 

Слова «конферансьє» й «конферанс» ведуть свої витоки від двох: від 
латинського «conferre» – збирати разом, воєдино, та від французького 
«conferer» – повідомляти, сповіщати, доповідати, доводити до відомого. Брак 
теоретичних досліджень цієї тематики обумовив до того, що не існує 
конкретного визначення даного поняття. Відомий естрадний фейлетоніст, 
конферансьє й письменник Н. Смирнов-Сокольський формував поняття 
конферансьє як «людина, що розмовляє з публікою» [6, с. 225]. Педагог 
і режисер М. Германова пише, що «конферансьє – це людина, що збирає людей, 
що прийшли на концерт у єдине ціле і щось їм повідомляє..: «по-перше, 
конферансьє з'єднує глядацький зал і сцену, публіку й акторів, перетворюючи 
і, тих і інших у творців естрадного спектаклю; по-друге, конферансьє поєднує 
окремі номери в естрадну програму; по-третє, повідомлення конферансьє 
(виступи між номерами) носять в основному гумористичний чи сатиричний 
характер і по можливості наближені до сьогоднішнього дня» [3, с. 71]. 

За визначенням В.Ардова: «Конферансьє – це артист, що веде концерт 
і виконує під годину його власні номери” [2, с. 38], а за А.Алексєєвим: 
«Конферансьє ... – це хазяїн вечора ... У глядацькій залу всі – глядачі, а на сцені 
і за кулісами – актори. І ті, і інші – мої гості. Я, конферансьє, винний 
познайомити вас, потурбуватися об ті, щоб ви один одному сподобалися під 
годину концерту» [1, с. 230].

До функції  конферансу можна віднести: логічний взаємозв’язок номерів 
програми; контроль за темпоритмом концерту; оголошення інформації про 
номери програми; підтримка позитивного емоційного тонусу аудиторії.

Перш за все, конферанс повинен поєднати розрізнені, різнохарактерні 
номери програми в єдине ціле. Різноманітність концертної програми завжди 
забезпечує глядачем задоволення. Проте, лише той концерт можна вважати 
вдалим, у якому відчутний логічний взаємозв’язок між номерами. Встановити 
відносини, ввести глядачів в «умови гри», закріпити ці відносини, направити 
їх у потрібне русло, завдати тон і темп їх загального життя на найближчі дві 
години – одне із завдань конферансьє.
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Функцією конферансу є також контроль за темпоритмом концерту. 
У драматичній виставі існує раз і назавжди поставлений єдиний ритмічний 
малюнок. На естраді кожний номер виконується у своєму ритмі, і саме 
конферансьє зобов'язаний стежити, щоб ритм окремих номерів чергувався 
з користю для концерту в цілому. Бувають випадки, коли деякі номери 
конферансьє може побачити вперше на самому концерті, де вони виявляються 
не якісними за своїми жанровими ознаками. При цьому прогнозований хід 
концерту піднімається, падає увага залу, погіршується настрій аудиторії. 
У подібних випадках конферансьє може терміново змінити порядок наступних 
виступів, а для успіху концерту в цілому може деякі номери виключити 
з подальшої програми. Підлягає перегляду й порядок виконання власних 
номерів конферансьє [5, с. 178].

Від конферансьє залежить кінцевий план (програма) концерту і його 
втілення. Складання концерту – це пошук оптимального варіанта чергування 
психологічних настанов аудиторії на сприйняття виконуваних творів. С. Клітін 
описує три головні  закономірності: різноманітність, контрастність, 
спряженість, враховуючи які, можна віднайти найкращий варіант розташування 
номерів у програмі концерту.

Різноманітність. Новітні концерти, де виконується однорідні за жанром 
твори, організовуються за принципом такого їх сполучення, коли кожний твір 
якоюсь помітною особливістю змісту чи форми відрізняється від сусідніх.

Спряженість. Є  такі жанри, які не можуть існувати в одній програмі 
поруч. Естрадна пісенька веселого змісту не може передувати серйозному 
фортепіанному твору, як і після розмовного номера на матеріалі класичної 
літератури недоречний виступ ексцентричного танцюриста. (Разом з тим, 
конферансьє в деяких складних випадках може своїми засобами перебудувати 
сприйняття). 

Контрастність. Це засіб, за допомогою якого можна швидко «зібрати» 
увагу залу після попереднього номера. Якщо попередній номер проходив 
у високому темпоритмі, то є потреба перекрити цей ритм ще вищим або 
привернути увагу глядачів неочікуваним спокоєм, зібраністю, заглибленістю 
виконання [5, с. 178]. 

Велику шкоду загальному темпоритму концерту наносять усякого роду 
паузи (неминучі, наприклад, у тихнув випадках, якщо на сцені направляється 
підготовка до наступного номеру, чи непередбачені, наприклад, якщо пауза 
виникає у зв'язку з технічними неполадками). Е.Шапіровський писав, що 
конферансьє «... підтягує темп концерту, скорочує паузи, скорочує паузи,  якщо 
потрібно решту частини програми... У залі можуть виникнути несхвальні 
репліки... Зуміє він зімпровізувати відповідь, швидко й весело парирувати 
удар – перемога на його боці... Сміх розряджає напругу» [7, с. 22–23].

Наступна функція конферансу – оголошення інформації про номери 
програми, що повинно поєднувати в собі вичерпну, конкретну та необхідну для 
повноцінного сприйняття інформацію. Обсяг та зміст інформаційних 
відомостей визначається: тематикою концерту; ідейної направленістю; рівнем 
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популярності артиста, що виконує номер; жанром концерту; рівнем 
популярності виконуваного твору; наявністю чи відсутністю друкованої 
програми; емоційним станом залу на даний момент.

Інформація до номера  становить головну частину під час загального 
оголошення номера, усіх якого прямо залежить від того, наскільки професійно 
його оголосив конферансьє. 

Розглянемо ту частину конферансу, яку відносять до конкретного 
оголошення номера. Попередня частина оголошення номера повинна бути 
побудована так, щоб імена виконавців, які  зараз будуть виступати, були 
останніми словами конферансьє перед його виходом зі сцени і появою артистів. 
Така схема існує з двох причин: якщо цей артист відомий і його ім’я оголошене 
раніш, то оплески будуть заважати конферансьє говорити далі; якщо артист, 
маловідомий і його ім’я оголошене раніш, то, слухаючи інформацію до номера, 
аудиторія може забути ім'я виконавця. Оголошуючи номери кваліфіковано, 
конкретно і чітко їх пояснюючи, конферансьє допомагає не тільки глядачам, 
а й артистам.

Наступна функція конферансу – підтримка в залі позитивного емоційного 
тонусу. З моменту появи на сцені конферансьє, зосереджується піклування про 
настрій глядача. «Є конферансьє, які обмежуються оголошенням чергового 
номера, не намагаючись охарактеризувати особливості жанру, або виконавця, 
підготувати глядача до сприйнятого наступного номеру, інші – навпаки, ведуть 
собі так, немов би конферансьє винний займати публіку між номерами, 
а номери повинні заповнювати вільну площадку в тієї годину, якщо 
конферансьє залишає її» [3, с. 65–66]. 

Підтримку загальних позитивних емоцій варто розділити на два види: 
«включення аудиторії в єдиний творчий процес» [5, с. 179] та «формування 
в глядачів конкретного налаштування на сприйняття наступного номера»
[5, 179–180].

Залучення аудиторії в єдиний творчий процес створюється не тільки
вербальним методом, але й методом залучення глядачів у активну дію, коли 
вони запрошують на сцену для участі, на рівних правах з артистами, в іграх, 
атракціонах, вікторинах, лотереях. Так естрада, зустрічаючись з масовими 
іграми й витівництвом, здобуває ще велику демократичності [5.179-180].

Таким чином, розглянуті вище функції конферансу, не зважаючи на свою 
розмаїтість, є цілком взаємозалежними й обов'язковими у використанні в роботі 
жанру конферанс. А логічний взаємозв’язок номерів програми, контроль 
за темпоритмом концерту, оголошення інформації про номери програми 
та підтримка позитивного емоційного тонусу аудиторії визначає рівень 
професіоналізму конферансьє. 
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РОЛЬ ТА КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ФОТОГРАФІЇ 
В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Одними із факторів, що призводить до зміни ціннісних критеріїв, 
художніх, розумових та естетичних парадигм в соціокультурному просторі 
сучасної людини, є тотальна візуалізація та віртуалізація суспільства. Кількісне 
зростання інформації та урізноманітнення знань про світ посилюють глобальні 
зв’язки та культурне взаємопроникнення. Однією з найпоширеніших копій 
навколишнього світу сьогодні є фотографія в найрізноманітніших своїх 
проявах. 

Таким чином, фотографія є одним із ключових образів, що бере участь 
у формуванні та становленні особистісної та соціокультурної ідентичності 
людини.

З технічної точки зору в основі отримання фотографічних зображень 
лежать фізичні властивості і хімічна дія світла. Фізичні властивості світла 
дозволяють за допомогою фотоапарата отримати на плоскій поверхні оптичне 
(світлове) зображення навколишніх предметів, а хімічна дія – зафіксувати 
це зображення на чутливих до світла фотоматеріалах. Звідси фотографія 
і отримала свою назву; вона складається з двох грецьких слів: «фотос» – світло 
і «графо» – пишу і в смисловому перекладі означає «світлопис».

Фотографія, як візуальна графічна інформація, є складовою частиною 
глобального комунікативного процесу в суспільстві, вплив якого на розвиток 
соціуму в цілому, значно зростає внаслідок науково-технічного процесу 
та винаходження нових способів отримання, зберігання, передачі та друку 
інформації.

Документальна точність фотографічних зображень і простий спосіб 
їх отримання відкрили найширші можливості використання фотографії 
в найрізноманітніших сферах людської діяльності. Фотографічний метод –
найважливіший засіб наукового дослідження майже у всіх галузях науки 
і техніки. 

Без перебільшення можна сказати, що сьогодні немає таких галузей 
людської діяльності, де б не застосовувалася або не могла бути успішно 
застосована фотографія. Це природно, тому що з фотографією в тому чи 
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іншому її вигляді постійно доводиться мати справу багатьом мільйонам людей 
найрізноманітніших професій.

З іншого боку, фотографія є соціальним явищем. Фотографія відображає 
устрій певної історичної епохи, цінності певного відрізка часу. Вона 
віддзеркалює колективні враження і загальнозначущі судження (громадську 
думку). Фотографія конструює образи реальності, які є імпульсом колективної 
свідомості, що існують незалежно від волі людини, чинить сильний вплив на 
індивідуальну свідомість. Фотографія пов’язана не тільки з інтерсуб’єктивністю, 
але і загальною значимістю. У фотографії відображаються уявлення (знання) 
фотографа, його упередженість, і, звичайно, цінності, що домінують 
у свідомості колективного суб’єкта.

Фотографія, у свою чергу, сама впливає на колективну свідомість, 
на систему цінностей і мотивує людей на певну поведінку і дію, формує 
громадську думку, ставлення в суспільстві до актуальних проблем дійсності. 
Фотографію можна розглядати, як візуальне вимірювання центральних 
категорій людського досвіду.

Соціальна природа фотографії виражається також і в її функціонуванні. 
Фотографія виконує функції соціального контролю, соціальної інтеграції, 
соціалізації, маніпуляції масовою свідомістю, виступає засобом формування 
соціальної ідентичності, має інноваційні характеристики. Фотографія є не тільки
віддзеркаленням реальності, але і її конструктором, творцем. Соціальну 
значимість фотографії можна проілюструвати кількома прикладами того, 
як фотографії спричинили за собою формування громадської думки і навіть 
певні зміни в суспільстві.

Таким чином, фотографія породжує складне і багатогранне явище 
фотокомунікації, учасниками якого є суб’єкт фотографії, об’єкт, і глядач. 
У сучасному світі фотографія виступає одним з варіантів величезної кількості 
сприйняття життя, в цьому феномені відображаються соціально значущі 
реальності. Зовнішня невигадливість дій в процесі фотографування приховує 
під собі складні, багатоаспектні відносини суб’єктів фотокомунікаціі, а також 
факт соціального використання фотографії.

Комунікація виступає, як один з базових механізмів і невід’ємна складова 
соціокультурного процесу, надаючи йому можливість формування соціальних 
зв’язків, управління спільною життєдіяльністю людей та регулювання 
її окремих сфер, накопичення і трансляцію соціального досвіду.

Акт фотографування можна розглядати, як комунікативний акт активної 
взаємодії, де соціальна реальність конструюється колективно.

З появою нових способів отримання, обробки і передачі інформації світ 
змінився. Пришвидшилися процеси комунікації, реагування.

Революція в галузі комунікацій та інформації, що досягла таких 
масштабів, яких не могли собі навіть уявити попередні покоління призводить 
до зміни світогляду на межі третього тисячоліття. Масова комп’ютеризація, 
впровадження і розвиток новітньої інформаційної технології обумовлюють 
ривок вперед у сферах освіти, бізнесу, промислового виробництва, наукових 
досліджень і соціального життя. Інформація перетворилася на глобальний, 
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в принципі невичерпний ресурс людства, що вступив в нову епоху розвитку 
цивілізації – епоху інтенсивного освоєння цього інформаційного ресурсу 
і «небачених можливостей» феномена управління.

Збільшення інформації породило нову форму спілкування, що властива 
урбанізованим територіям з великим скупченням людей, - масову комунікацію. 
Масова комунікація розуміється, як процес виробництва масової інформації та 
її подальше поширення за безпосереднього спілкування або за допомогою ЗМІ 
на великі і розосереджені аудиторії.

В сучасному світі, для якого характерно посилення процесів глобалізації, 
віртуалізації, зростання обсягів інформації, зміни механізмів трансформації 
суспільної свідомості, виступає на передній план соціальна природа фотографії, 
що посилює комунікативні можливості фотографії як соціального явища. 
Фотографія, як засіб масової комунікації, виконує функції соціального 
контролю, соціальної інтеграції, маніпуляції масовою свідомістю, виступає 
засобом формування соціальної ідентичності. Особливість фотографії полягає 
у тому, що виступаючи одним з варіантів величезної кількості сприйняття 
життя, вона відображає соціально значущі реальності, візуально позначаючи 
проблематику, переводить її в площину суспільної значущості та практичного 
вирішення.

Таким чином, фотографія впливає на колективну свідомість, на систему 
цінностей і мотивує людей на певну поведінку і дії, формує громадську думку, 
ставлення в суспільстві до актуальних проблем дійсності. Фотографію можна 
розглядати як візуальне вимірювання центральних категорій людського 
досвіду.
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МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ FASHION-БІЗНЕСУ
Усучасний час індустрія моди відіграє величезну роль в особистому 

житті кожної людини, впливає на її положення в суспільстві, а також успіх 
у бізнесі. Мода є способом прояву особистості і способом комунікації. 

Таким чином, можна стверджувати, що споживачі готові витратити 
будь-яку ціну за комфорт і якість, пов'язані з модною фірмовим одягом. 
Маркетинг, насамперед впливає на формування ринку одягу, найбільш повно 
задовольняє бажання клієнтів.

Задовольнити проблему споживача або знайти вигоду для нього – основа 
маркетингової діяльності. Fashion-бізнес не є винятком. Можна запропонувати 
продукт, який володіє як мінімум функціональними, символічними або 
виразними властивостями, щоб задовольнити потреби або бажання споживача. 
Необхідно вивчити ринок споживачів з метою виявлення цільового сегмента 
споживачів.

В індустрії моди неприйнятна стратегія іміджу бренду може привести 
до того, що бренд виявиться невдалим в цій все більш конкурентнім бізнес-
середовищі. Дизайнерська продукція, фірмове найменування, бренд – прояви 
ексклюзивності продукту, сприймання високої якості і надійності. Природно, 
що маркетинг використовує бренд як інструмент для захоплення більшої 
частки ринку в своїй ринковій ніші.

Таким чином, «імідж бренду» був в центрі уваги великої кількості 
важливих досліджень в Fashion-бізнесі. Значення іміджу бренду і індивідуальності
бренду  обговорюються маркетологами, щоб розвивати кращий імідж бренду.

Традиційна концепція бренду завжди пов'язана з логотипом, знаком або 
ярликом для диференціації.

Американська Асоціація Маркетингу визначає бренд як «ім’я, термін, 
знак, символ або дизайн або ж їх комбінацію, призначені для ідентифікації 
товарів або послуг одного виробника або групи виробників, для їх 
диференціації від товарів або послуг конкурентів» [1].

Традиційна концепція бренду завжди пов'язана з логотипом, знаком або 
ярликом для фізичної диференціації. Тому традиційне визначення зазнало 
критики з боку інших як занадто механічне, занадто заклопотане фізичним 
продуктом, занадто орієнтоване на введення, з невеликим акцентом на 
стратегічне мислення або бачення виробників для бренду і нездатність 
визнати, що бренд набуває конотації в свідомості споживачів через їх досвід.

С. Діб та П. Д. Беннетт [2; 3] використовують наступне визначення, 
орієнтований на диференціацію і вигоду бренду для підприємства, а не для 
споживача: «Бренд – це ім’я, термін, дизайн, символ або будь-яка інша 
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особливість, яка ідентифікує продукти або послуги одного продавця і відрізняє 
їх від товарів або послуг інших продавців».

По Т. Амблеру бренд – це обіцянка комплексу атрибутів, що купуються 
ким-небудь і приносять задоволення. Атрибути, що створюють бренд, можуть 
бути реальними або ілюзорними, раціональними або емоційними, 
матеріальними або невідчутними», даний підхід орієнтований на споживача.

Образ бренду, який включав в себе, почуття споживачів, ідеї і відносини 
бренду, були вирішальними для вибору покупки. Отже, розуміння бренду 
може бути створено в свідомості клієнтів, з огляду на, що бренди 
сприймаються споживачем у вигляді «зображень бренду». Зображення бренду 
– це сума сукупних вражень, які споживач отримує від багатьох джерел: від 
фактичного досвіду і чуток про самому бренді, а також від його упаковки, 
її назви, компанії, що створює її, типів людей, яких людина використовувала 
бренд, то, що було сказано в його рекламі, а також тон, формат, тип 
рекламного носія, в якому розповідалася історія продукту».

Багато дослідників досліджували взаємозв’язок між іміджем бренду 
і іміджем споживачів, і так багато досліджень конгруентності різних продуктів 
навколо. Проте, цінності зображень бренду дуже важливі для створення 
фірмового стилю одягу (рис. 1).

Рис. 1 Напрямки цінностей продуктів моди

Глобальний продукт має на увазі однаковість стилів і кодів одягу, 
незалежно від національності, раси чи кольору. У всьому світі світові бренди 
представляють один і той же образ моди, підтримуваний мережами 
франчайзингу та маркетинговими комунікаціями. 

Це стало досягненням світових брендів, які зверталися до людей усіх 
країн і подавали їм ті ж модні тенденції. Але ідея про те, що світові бренди 
є однаковими у всіх аспектах у всіх країнах, найближчим часом буде міфом. 
Продукція, яку менеджери місцевих магазинів світових брендів продають 
у кожному магазині, не є однаковою на всіх ринках. Тільки концепція 
глобального бренда та імідж бренда залишаються незмінними.

Значення для роздрібних торговців 
- залучити клієнта;
- вбудована лояльність;
- Більш високі ціни, що ведуть до 
болем високої валовій маржі;
- Зниження рекламних витрат;
- Полегшує вхід в нові ринки.

Цінність для клієнтів
- Обіцяє постійне якість;
- Спрощує процес покупки;
- Скорочує час і зусилля;
- Простота пошуку інформації 
про товари/роздрібних продавців.

Значення зображення 
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Більш того, імідж цих продуктів, як правило, перекривається модним 
іміджем дизайнера, який проектує його на продуктах завдяки його присутності 
в показі мод і під час особистої присутності своїх клієнтів. Готові моделі 
одягу для ринкових ніш виробляються послідовно (у малих масштабах), 
і не залежать від іміджу творців, а також надзвичайно персоналізованої 
відвідуваності клієнтів. Концепція та імідж брендів орієнтовані на клієнтів 
як групу та спрямовані на задоволення своїх цінностей, смаків, потреб та бажань.

Щоб максимізувати вплив на ринок, необхідно, щоб продукти кожної 
марки могли бути негайно ідентифіковані з цими аспектами і / або 
диференційованим зображенням. Тому бренди тепер орієнтовані на конкретні 
галузі моди, які дозволяють їм настроюватися з індивідуальними мотиваціями 
клієнтів і останніми тенденціями моди.
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ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ АРТИСТА ТЕАТРУ 
ЯК ЦАРИНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні як ніколи акторська майстерність проникла в усі види 
сценічного мистецтва, і навіть у деякі сфери людської діяльності, стала 
важливою у професій бізнесмена, дипломата, менеджера тощо. Навіть релігія 
вже не так заперечливо ставиться до гри майстра театру.

Багатогранність та витонченість творчого професіоналізму актора 
з кожним днем і часом набирає обертів у пошуку нових методів, засобів 
вдосконалення сценічної майстерності, набуття ефективних, універсальних 
навичок та вмінь внутрішньої і зовнішньої техніки театрального ремесла, 
розкриття таланту, розуміння тонкощів органічної поведінки для створення 
образу ролі сучасного героя театру нової епохи, зберігаючи скарбницю 
дорогоцінних традицій майстрів мистецтва сцени.

http://www.ama.org
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Театром накопичена величезна література щодо практики акторської 
творчості, вивчаючи яку молодий актор повинен зрозуміти практичну 
необхідність теорії і виховувати в собі прагнення до освіченості. З цього 
приводу Станіславський зазначав: «Неважко зрозуміти розумом зміст слів цих 
великих традицій, але, на жаль, дуже важко відчути артистичним почуттям їх 
духовну сутність. Між тим, саме ця сторона минулого важлива для нас, тому 
що саме вона здатна принести артистам практичну користь» [6, с. 481]. Самі 
традиції не можуть творити, вони лише можуть допомогти творцю, направити 
творчу роботу і застерегти від помилок. Артист повинен проникнути 
у скарбницю духовної суті традицій. Не просте знайомство, а розбір традицій 
минулого з точки зору їх внутрішньої сутності дасть дійсну користь практичній 
діяльності артиста.

Актор театру – цей феномен культури э об’єктом не тільки 
театрознавства і мистецтвознавства, але й філософії, психології, педагогіки. 
Тому потрібен і філософсько-естетичний, і загально-психологічний, і культурно-
історичний розгляд основних питань: що таке актор, яке його місце і роль 
у людській культурі, якими особливими здібностями повинна володіти людина, 
щоб стати майстром сценічного мистецтва?

Акторська професія – одна з найдавніших. Проходили епохи, руйнувалися
і знову створювалися держави, але не вмирав театр. Протягом століть 
театральне мистецтво несло людству правду життя, дарувало насолоду, 
стверджувало високий гуманізм. «Артист – володар душ. Артист – розум свого 
часу. Артист – дзеркало свого часу. <…> Артисти були богами. Імператори 
поважали артистів і самі мріяли бути ними. <…> Але артистів і виганяли 
за межі міста, і переслідували, їх спалювали на вогнищах, як єретиків, бо 
недарма велике перевтілення народжує саме таке, навіть божественне почуття 
захоплення – цього почуття боялася влада, боялася церква» [7, с. 23]. І сьогодні, 
як ніколи, акторам потрібна велика майстерність, уміння передавати 
найрізноманітніші переживання й роздуми людини. 

Загальновідомо, що глядача цікавить не сюжет п’єси, а духовний світ 
сучасного героя, його доля. Актори повинні зробити зримим все те, що стоїть 
поза сюжетом. А це можливе лише тоді, коли всі члени театрального колективу 
відчувають себе художниками, вміють самостійно мислити і разом з тим тісно 
об’єднані загальними поглядами і цілями, коли вся вистава і кожний 
виконавець окремо підкорені чітко визначеному надзавданню, тобто тій 
найвищій громадянській і художній меті, заради якої вони і вирішили вийти 
на сцену, винести даний твір на суд глядачів. «У сфері особливого біополя, 
яке об’єднує шедевр з тим, хто його приймає, розкриваються найкращі сторони 
нашої душі, і ми прагнемо їх виявлення. Ми пізнаємо і відкриваємо себе 
в ці хвилини в безодні наших можливостей, в глибині особистих почуттів» 
[1, с. 141].

Не зовнішні прояви епохи, а сучасність, виявлена через людину, – ось 
у чому смисл і мета творчості в колективі однодумців, яким повинен бути 
театр. Але таке завдання можуть виконати лише митці, які самі активно живуть 
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громадським життям, інтересами свого суспільства, а не обмежують себе лише 
професійними турботами, оскільки особистість людини, в тому числі, звичайно, 
і актора, формується всім його життєвим устроєм, а не тільки професійною 
діяльністю. Художній образ створюється на злитті особистості актора 
і особистості героя – обидва існують в ньому порівну. «Гамлет – найулюбленіша
роль. Нелегко вона мені дісталася. Іноді здається: ні, це в останній раз, більше 
не витримаю... Я не граю принца Датського. Я намагаюся показати сучасну 
людину. Так, можливо – себе. Але який же це важкий шлях до себе», – говорив 
Володимир Висоцький [2, с. 7].

Почуття сьогодення, чим живе сьогодні країна, люди – це завжди 
повинно бути присутнім на сцені. І якщо виконавці ролей активні в цьому світі, 
якщо вони живуть повноцінним життям, це, поза їх свідомістю, буде видно
і з глядацької зали. Бо вони самі сьогоднішні. «Досконалий твір мистецтва 
вічний... але не все, що сучасне – вічне. Але те, що вічне, – завжди сучасне» 
[4, с. 232]. 

У Лондоні 1952 р. в театрі Св. Мартіна відбулася прем’єра п’єси Агати 
Крісті «Мишоловка». Вистава і сьогодні користується великим попитом серед 
шанувальників театру. Глядачі вважають за правило раз на рік подивитись цю 
виставу, вони ходять до театру як до музею, до добрих знайомих у гості. Вже 
більш як 25 тис. постановок цієї  вистави відбулося до 2017 р. в цьому театрі, 
за що це унікальне дійство потрапило до Книги рекордів Гіннеса.

Костянтин Сергійович Станіславський завжди прагнув у своїй творчій 
діяльності до того, щоб його вистави глядачі не переглядали, а приїздили 
у гості до героїв п’єси і жили їх життям, відвідували їх як старих друзів. 
«Костянтин Сергійович Станіславський вимагав, щоб глядач забув, що він 
у театрі, щоб він відчув себе у тій атмосфері і у тому середовищі, у якому 
живуть персонажі п’єси. Він радів, що глядач їздить в Художній театр 
на “Трьох сестер” не як у театр, а як в гості до родини Прозорових. Це він 
вважав найвищим досягненням театру» [3]. Так Станіславський розумів 
найвищу театральну творчість, живе мистецтво, що веде за собою не бажання 
глядача ще раз переглянути виставу, а бажання стати співучасником сценічного 
дійства. І яким би інтелектуальним, витонченим у новизні форм не став театр, 
не можна забувати того, що на його фронтоні, як закликав один з видатних 
акторів ХХ ст. Л. М.Леонідов, завжди повинно бути написано: «Сміх і сльози». 
А це означає: живі, взяті з самого життя образи зі справжніми людськими 
переживаннями.

Безумовно, великим бажанням кожного сучасного артиста театру 
є винахід такого способу техніки гри який би спонукав до досконалої 
витонченості та певної результативності сценічної діяльності. На жаль, а може 
й на щастя, сьогодні такого загального технічного інструменту, єдиних 
критеріїв та структури побудови майстерності артиста для всіх діячів сцени не 
існує. Бо кожна артистична індивідуальність має свій ключ від скарбниці 
художньої творчості, яка виникає і спонукає майстра до сценічної діяльності 
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завдяки натхненню, емоційного настрою, і, насамперед, талановитості 
до створення неповторного витвору мистецтва театру. 
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ОСВІТНЬО-МИСТЕЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 
МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОГО ЦИКЛУ

У сучасному освітньому просторі України підготовка фахівців-
музикантів відбувається в тісній взаємодії із загальномистецькими процесами. 
Аналізуючи сучасний музичний простір спостерігаємо, як у нових музичних 
образах змінюються стереотипи форми, образний світ збільшується до 
нескінченності, переломлюючи тим самим сприйняття предметів та явищ. 

Музична освіта не може залишатися поза загальномистецькими 
тенденціями та опиняється у вирі глобального реформування й впровадження 
новацій. Зауважимо, що інновація в дослівному перекладі з латинської мови 
означає оновлення, отже, інновація не являє собою повне заміщення застарілого 
новим, а лише оновлює його.

Чималу частину в програмі підготовки музикантів у вищих навчальних 
закладах відведено музично-теоретичним дисциплінам, що дає змогу 
формування професійних компетентностей. Загальновідомо, що компетентність 
це здатність діяти на основі отриманих знань. Однією з ключових 
компетентностей музиканта-професіонала є здатність інтегрувати набуті 
теоретичні знання у практичну виконавську сферу. 



69

Музично-теоретичні дисципліни утворюють окремий блок, що інтегрується
у цикл фахових дисциплін. Насамперед, це «теорія музики», «сольфеджіо», 
«гармонія», «поліфонія», «аналіз музичних творів», «музично-теоретичний 
практикум» тощо. У праці, присвяченій історії музично-теоретичних систем 
зазначено: «Теорія музики є системою знань про сутність явищ та законів 
музики. Серед багатьох галузей науки про музику теорія специфічна в першу 
чергу своїм методом, який веде до своєрідності форми науки. Метод теорії 
музики характеризується пошуком і формулюванням керівного принципу 
музичного явища, якщо так можна висловитися, – спрямованістю дослідження 
до відшукання генетичного коду музики, представлення його в логічній формі, 
подібній математичній науці» [3, с. 21]. 

В умовах сьогодення вивчення музично-теоретичних дисциплін має 
системний характер та зберігає зв'язок зі встановленими традиціями. Як для 
фольклору так і для академічної музики притаманним є консерватизм не тільки 
на рівні збереження виконавської традиції, а й консерватизм на рівні передачі 
знань у різновидах прийомів, форм, видів та засобів, що забезпечує 
спадкоємність передачі у аксіологічному розумінні. Знання отримані під час 
вивчення теорії музики, сольфеджіо, гармонії і ін. впливають на ефективність 
навчання грі на музичних інструментах, співу тощо, сприяють розвитку 
музичного мислення та динамізують процес формування музиканта-
інтерпретатора. 

Теорія музики є константою, однак реалії сьогодення спонукають до 
пошуку нових форм та методів її опанування. Цікавим є дослідження 
А. Горемичкіна [1], котрий пропонує розуміти музику як знакову систему 
мовного типу. Відтак теоретичні дисципліни стають своєрідною граматикою 
музичної мови, наприклад, теорія музики та гармонія розуміється автором 
як аналог морфології, сольфеджіо – фонетики. Аналіз музичних творів має 
мовні аналоги з синтаксисом, пунктуацією, стилістикою та теорією літератури. 
Автор зазначає, що доцільною умовою успішного навчання є технічне 
забезпечення навчального процесу, а саме наявність спеціалізованих кабінетів 
музично-теоретичних дисциплін обладнаних клавіатурами, комп’ютерами 
з відповідним програмним забезпеченням, інтерактивними дошками та ін.

Того ж принципу дотримується і Д. Шайхутдінова та зазначає, що 
«інноватика полягає в пошуку педагогічних технологій, адекватних вимогам 
того чи іншого часу, і реалізації їх на практиці» [4]. Насамперед, новацією 
структурно-організаційного рівня має бути використання інформаційно-
комп’ютерних технологій у різних формах роботи. 

Сучасні дослідники відмічають перспективи використання інформаційно-
комп’ютерних технологій як таких, що сприяють осучасненню процесу 
навчання та його актуалізації для молодого покоління. «Впровадження 
в практику інформаційно – комп'ютерних технологій здатне, з одного боку –
зацікавити школярів і зробити процес навчання відповідним духу часу, з іншого 
– полегшити організаційно-технічну роботу педагога, залишаючи при цьому 
простір для фантазії і творчого самовираження» [2, с.5 5]. 
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Використання мультимедійного обладнання в ході викладення 
теоретичних основ, а саме: проекційних екранів, проекторів, ноутбуків чи 
планшетів сприятиме більшій наочності, ефективності засвоєння матеріалу. 
М. Долгушина виокремлює ті аспекти використання технологій, які можуть 
бути задіяні у засвоєнні музично-історичних дисциплін. «Використання 
комп'ютерних технологій при вивченні музично-історичних дисциплін має 
різноманітні перспективи, але, в цілому, зводиться до трьох основних 
напрямків: 1) розширення різноманітності, всебічності та глибини уявлення 
викладачем і студентами досліджуваного матеріалу; 2) технічне забезпечення 
контролю успішності; 3) організація творчих форм роботи» [2, с. 56]. У повній 
мірі їх можна віднести і до тих засобів, які можна застосовувати у процесі 
викладання музично-теоретичних дисциплін.

У окремих випадках може бути використане програмне забезпечення, що 
встановлюється на мобільних пристроях (телефонах, планшетах та ноутбуках). 
Застосування цих пристроїв відповідає рівню сучасного інформативного 
молодіжного середовища. М. Долгушина зазначає, що від студентів варто 
вимагати вміння працювати з необхідними інформаційними ресурсами. «Вже 
на початковому етапі навчання вони повинні мати відомості про професійно 
розроблені сайти, що містять довідковий матеріал по історії та теорії музики, 
колекції нот і звукозаписів і використовувати їх в процесі самостійності 
підготовки до занять. Підготовлені студентами доповіді та навчальні проекти, 
подібно до лекцій педагога, повинні супроводжуватися презентаціями, 
технічний рівень яких необхідно обговорювати і оцінювати» [2, с. 56].

В умовах сучасної освіти можливі значні трансформації в межах 
викладання музично-теоретичних дисциплін. Так, застосування технічних 
пристроїв на заняттях з дисципліни «сольфеджіо» сприяє розвитку тембрового 
мислення та дозволяє сформувати навички запису твору, який належить до 
сфери естрадної музики, розвиває вміння «занотовувати» його задля 
аранжування, відтворення, транспонування, тобто всього комплексу 
професійних завдань сучасного музиканта. «Сольфеджіо» може поставати 
як цілісна система, що складається з «галузевих» підсистем: гармонічного, 
ритмічного, поліфонічного, тембрового сольфеджіо. Останні дві підсистеми 
«сольфеджіо» відкривають широкі перспективи їх розвитку в зв’язку 
з можливістю більш активного впровадження електронно-музичної апаратури. 
Серед новацій можна виділити такий напрямок, як «стильове» сольфеджіо, 
що базується на вивченні гармонії, мелодики, ритміки музичної мови XX, 
ХХІ ст. – як у академічному, так і в естрадно-джазовому напрямках.

Вдумливе ставлення до традицій викладання музично-теоретичних 
дисциплін, збереження їх кореневого шару та пошук нових методів, форм, 
відповідних сучасній мистецькій парадигмі, трансформаціям музичного 
простору, художнього, стильового звучання має бути вирішальним принципом 
підготовки музикантів. Розуміння музично-теоретичних дисциплін як своєрідної
граматики музичної мови дозволить поглиблено засвоювати фольклорні, 
естрадно-джазові, класичні та сучасні академічні зразки музичного мистецтва, 
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у тому числі, й у семантико-семіотичному аспекті. Особливу увагу при 
підготовці музикантів необхідно приділяти опануванню зразків академічної 
музики ХХ-ХХІ ст., що сприятиме розширенню знань щодо новітніх технік 
композиції та прийомів нотації.

Блок музично-теоретичних дисциплін має вагоме значення у формуванні 
професійних компетентностей музикантів та повинен реалізовуватися 
відповідно до загальних сучасних тенденцій. Інформаційне поле, сучасні 
комп’ютерні технології та спеціальне програмне забезпечення необхідно 
повнооб’ємно впроваджувати у навчальний процес сучасних мистецьких вищих 
навчальних закладів. Окреслені інновації потребують подальшого наукового 
осмислення та експериментальних досліджень у сфері мистецької освіти.
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В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВИЩОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ

Мистецтво створюється особистістю і звертається до особистості. Жодна 
галузь творчої діяльності людини не може конкурувати з мистецтвом 
у всеосяжних можливостях відображення людських відчуттів. Митець 
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відтворює їх внутрішній смисл в індивідуально неповторному традиційно 
трансформаційному образі, темі, формі та змісті [5].

Головним педагогічним потенціалом мистецтва є його поліфункціональна 
природа, оскільки воно виступає моделлю комплексного підходу до виховання 
особистості та відповідає головній потребі людини в універсальній діяльності 
та спілкуванні, а також уможливлює постійний безперервний усебічний 
духовний розвиток і спрямовує на самореалізацію. Тому, зміст предметного 
навчання мистецтва у вишах слід розглядати в інтегративному контексті − 
як спорідненість різних елементів знань про особливості розкриття багато-
аспектності навколишнього світу, відображення реальності «мовою» ліній, 
барв, звуків, що людина сприймає за допомогою зору, слуху та інших органів 
чуття [1].

Навчально-виховний процес у будь-якому освітньому закладі зумовлений 
чинниками та умовами існування мистецтва в суспільстві. Такий дуумвірат 
відтворює картину світу та може бути представлений у розмаїтості формул: 
мистецтво як наука; мистецтво як педагогіка; мистецтво як засіб інформації; 
мистецтво як чинник навчання; мистецтво як творча фантазія, мистецтво 
як самореалізація.

На сучасному етапі цивілізаційного розвитку українського суспільства 
особливої гостроти й актуальності набувають завдання формування 
особистості, здатної естетично сприймати, глибоко осмислювати та творчо 
примножувати матеріальні й духовні здобутки. Цікавим з точки зору якісних 
зрушень та творчих пошуків у галузі вищої освіти є інтеграційний підхід, який 
дає можливість більш глибокого розуміння процесів розвитку, їхню 
зумовленість суспільними, соціально-культурними та іншими чинниками, 
оцінити їхній стан і напрями еволюції.

У державних і міжнародних документах проблем вищої освіти 
наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних 
кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, 
розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Розв’язання цієї 
проблеми в сучасних умовах вимагає від учителя глибокого усвідомлення 
компетентнісного, особистісно зорієнтованої парадигми освіти, творчого 
підходу до організації навчально-виховного процесу з дисциплін естетичного 
циклу, мистецької грамотності й ін. [2].

Аналізуючи розвиток вищої європейської освіти сьогодні, науковці 
вказують різну кількість явищ, тенденцій, змін та інновацій, які відбуваються 
на планеті. До головних тенденцій оновлення змісту вищої освіти належить 
її гуманізація та гуманітаризація. Все більше уваги акцентовано на загально 
цивілізаційний характер тенденції розвитку вищої європейської педагогічної 
освіти ХХІ ст.: зближення держав через створення спільного економічного, 
інформаційного, а зважаючи на вимоги Болонського процесу, й освітнього 
простору Європи; перехід людства від індустріальних до науково-
інформаційних технологій та формування суспільства знань. Ці та інші 
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тенденції висувають як пріоритетні освіту і науку – сфери, що забезпечують 
розвиток людини та суспільства [3].

Підготовка фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних 
закладах нашої країни розуміється нами як складна, здатна до постійного 
розвитку та самоорганізації суспільно-культурна, мистецько-освітня система 
впровадження світових і національних культурно-мистецьких цінностей, 
творчо-мистецьких досягнень й мистецько-практичного досвіду в теорію та 
практику освітнього процесу з метою збереження, трансляції та примноження 
культурно-мистецьких надбань України і світу. Методологічні проблеми вищої 
мистецької освіти полягають у необхідності визначення методологічних засад 
підготовки фахівців мистецьких спеціальностей. Вирішення поставлених 
завдань, безперечно, потребує міждисциплінарного підходу. Це передбачає 
взаємодію суттєвих наукових підходів, серед яких виділимо гуманістичний, 
системний, комплексний, синергетичний, діяльнісний, аксіологічний, 
історіографічний, мистецтвознавчий, культурологічний, герменевтичний, 
компетентнісний, акмеологічний, етнопедагогічний, психолого-педагогічний, 
антропологічний, андрогогічний, морально-етичний, кардоцентричний, 
особистісно-відповідальний, особистісно зорієнтований, індивідуально-
диференційований, діалогічний, поліхудожній, інтегративний, проектний 
та поліінтегративний підходи [4].

Виокремлення відносно самостійної системи мистецько-творчої, 
мистецько-виконавської, мистецько-виконавчої, художньо-інтерпретаційної, 
художньо-проектної, мистецько-педагогічної та науково-дослідної діяльності 
як основи культурно-мистецької, професійно-мистецької (спеціальної) 
та мистецько-педагогічної освіти дозволяє з позицій діяльнісного підходу 
визначити концептуальні принципи підготовки фахівців мистецьких 
спеціальностей у ВНЗ України, обґрунтувати теоретичну модель означеного 
процесу та запровадити шляхи й етапи її реалізації у практику навчально-
педагогічного процесу.

Отже, головним результатом у процесі професійно-мистецької підготовки 
повинні стати набуті студентами компетенції: розуміння синтетичного 
сприйняття різних видів мистецтва та вміння їх аналізувати; вміння студентів 
вільно аргументувати особистісно-ціннісне ставлення до хореографічного, 
театрального й екранних видів мистецтва; самостійно аналізувати, оцінювати та 
інтерпретувати мистецькі твори різних видів, жанрів і стилів, як вітчизняних, 
так і зарубіжних митців, використовуючи відповідну термінологію; без 
допомоги викладача знаходити джерела інформації та використовувати 
одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавально-творчої 
та професійно-мистецької діяльності; визначати програму особистої 
професійно-мистецької підготовки та ін. Розмаїтість мистецьких поєднань 
дозволяє оволодіти цінностями духовній спадщині, збагатити творчі 
перспективи, впливати на чинники, які є визначальними у професійних якостях 
людини − творця, митця та фахівця педагогічної сфери.
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Таким чином, все це дає можливість виділити такі загальні для 
європейського регіону тенденції розвитку вищої освіти, як: перетворення 
елітарної вищої європейської освіти на загальну; кількісне зростання 
контингенту студентів та їх мобільності; подовження тривалості обов’язкової 
освіти; ускладнення структури вищої освіти та урізноманітнення мережі ВНЗ; 
збільшення та зростання ролі сектору недержавної вищої освіти; 
професіоналізація вищої освіти; удосконалення системи управління вищою 
освітою; забезпечення її якості; розробка механізмів інтеграційної політики 
в галузі вищої європейської освіти.

Література
1. Барановська І. Г. Мистецтво — джерело художньо-творчої самореалізації 

студентів педагогічних ВНЗ / І. Г. Барановська // Сучасні інформаційні 
технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2014. - Вип. 38. - С. 186-190

2. Гордійчук О. Фахова підготовка студентів ВНЗ до реалізації мистецько-
синтетичної змістової лінії / О. Гордійчук // Педагогіка і психологія 
професійної освіти. - 2014. - № 2. - С. 68-74

3. Костецька М. Розвиток вищої європейської освіти в освітньому вимірі / 
М. Костецька // Молодь і ринок. - 2017. - № 3. - С. 137-142

4. Пономарьова О. М. Методологічні засади підготовки фахівців мистецьких 
спеціальностей у вищих навчальних закладах України / О. М. Пономарьова // 
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. 
Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 1. - С. 56-60

5. Самчук О. Традиція та інновація у філософії мистецтва / О. Самчук // Наукові 
записки Національного університету "Острозька академія". Серія : 
Культурологія. - 2017. - Вип. 18. - С. 245-246

Єременко Л.М.,
Заслужений діяч мистецтв України,

доцент кафедри кіно- та телемистецтва,
Київський національний університет культури і мистецтв

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОЕТИЧНОГО КІНОКАДРУ
Поетичне кіно – це не випадкове, не відірване від усього цілісного 

культурного процесу явище. Його поява виражала загальну тенденцію 
мистецтва – звертання до щирості, відвертості, увиразнення творчої 
індивідуальності, потужний сплеск емоційного піднесення, жага розкутості 
форми. Реалізувалося відчуття зв’язків з народним корінням, черпання творчої 
снаги із глибин народного світосприйняття.  
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20-ті роки ХХ ст. – чи не найяскравіший період у національно-
культурному  розвитку України. Звідки і коли з’явився цей термін? Хто 
є представником поетичного кіно, і який вплив воно мало?

Суспільство зіштовхується із проблемами, які не зводяться до задоволення
прагматичних потреб людини. Перед людиною стоять духовні потреби, 
що можуть бути вирішені за допомогою поетичного кіно. 

Поезія містить в собі певну умовність, а кінематограф зриму, з усіх 
мистецтв найбільш реально, відображає  оточуючу дійсність. В художньому 
кінематографі творець створює конструкцію, певну модель, нехай глибоко 
реалістичну, але все-таки, народженну фантазією художника. Поетична 
умовність в даному випадку може бути використана як одне із зображальних 
засобів, але не як сама ціль. Творець поетичного образу повністю занурюється 
в пізнавальний ним об’єкт. Наповнений сильним змістом – захоплений 
поетичною хвилею, він проникає в саму суть буття, народжуючи твір, який для 
багатьох стає відвертістю. 

В ігровому кінематографі, де прослідковується життя з допомогою 
моделі, не завжди можлива така відвертість. І лише в документальному кіно, 
де не має меж, а об’єктом дослідження є безпосередньо саме життя, можливе 
поетичне переосмислення життя, можливе народження кінопоетичного образу.  

Більшість вважають, що кінофільми віднесені до поетичного кіно 
визначаються чи ліричністю кіномови, чи романтичністю, чи символікою 
і метафоричністю насичених колоритних, «живописних» кадрів (що близько 
до «живописного» кіно), або імпресіоністичним рухом кадрів.

Введемо загальне поняття «Метафоричне в кіно», яке можна визначити 
так: образність, що набуває іншого сенсу в результаті використання всіх 
виразних засобів кіно, які випливають з його синтетичної природи, з метою 
втілення на екрані образу реальності, який є фактами дійсності, відібраними, 
художньо-осмисленими, згідно з індивідуальністю автора, типом його 
естетичної свідомості і творчого мислення, відповідно до світогляду [1]. 

Найчастіше метафоричне розуміється як іносказання у вузькому сенсі 
слова. Це дає нам можливість заздалегідь виявити співвідношення 
«метафоричне-неметафоричне» і застосувати його для аналізу конструктивних 
форм.

Для сучасного кінематографа характерний рух від метафори-кадру, 
монтажної для метафор фрази (тобто найбільш явних метафор, властивих 
поетичному кіно 20-х років) – до внутрішньокадрової метафори (тобто,
прихованою), до метафори-деталі, яка сюжетно мотивується.

Метафора розчиняється в оповіданні, тому її важко виділити 
з кінематографічного цілого і вона завжди чинить опір однозначному 
трактуванню, словесному переказу. Це надає особливої складності під час
аналізу тієї або іншої метафори в кіно, адже деякі метафори, що витягують 
з твору, вирвані з контексту, втрачають свою метафоричність. Уже пізніше 
в 30-х роках з’являються нові стилі та підходи до цього явища. Сюжети 
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ускладнюються, але поетико-романтичний напрям поширюється і набирає 
нових  фарб.

У цей період успішно розвивається поетично-романтичний напрям, який 
найперше пов’язують з іменами О. П. Довженка та І. П. Кавалерідзе.

Цей реалістична – прозаїчний напрям у кінематографії, або психологічно-
розповідний, де оповідь відображалась широким планом, конкретні побутові 
сцени вимальовувалися до деталей, дії героїв психологічно-вмотивовувалися, 
характери глибоко розкривалися в зв'язку з тими чи іншими конкретними 
обставинами, акторське виконання завжди базувалося на реалістичному 
підґрунті. Цей напрям не відмовлявся й від гостро драматичних фільмів 
з частими бурхливими конфліктами, де було досить місця для розкриття  
характерів героїв. 

Природно, що ці два напрямки не існували в чітко окреслених межах, 
вони не були мертві, ворожі один одному. Навпаки. Вони взаємодіяли, 
впливали один на одного, їхні поетики часто перепліталися, взаємо 
збагачувалися, породжуючи проміжні й перехідні форми. Безумовно, що 
прозаїчний кінематограф не позбавлений поетичних інтонацій і метафоричності, 
а поетико-романтичний має і свою оповідь, і свій драматизм. Час від часу 
в кінотеорії виникає суперечка про поетичне і прозаїчне кіно. Але питання про 
прозаїчний і поетичний напрям має давню історію і був поставлений 
в літературі задовго до того, як народилося кіномистецтво.

Співвідношення прози й поезії не чітко визначеним і змінюється,
еволюціонує з часом: поезія проникає в прозу, проза – в поезію. Зрозуміло, 
це не відбувається само собою, а викликається тими або іншими якісними 
змінами в реальному житті, що ставить перед мистецтвом нові завдання. 

Так, в 30-ті роки в радянському кіно з’явився прозаїчний напрям, 
що змінив раніше домінуюче поетичне, головною фігурою в якому став 
Олександр Довженко. Саме він розвинув і очолив цілий напрямок у нашому 
кінематографі, який пізніше дістав назву «поетичного». Ім’я Довженка стає
популярним у світі. «Землю» скрізь зустрічають з тріумфом. За кордоном вона 
виконує роль культури, що й «Панцерник «Потьомкін» та інші наші класичні 
фільми. «Земля» стала майже навчальним посібником і джерелом натхнення 
для багатьох прогресивних кіномитців Заходу [2].

Цікаво, що дискусія про «поетичне кіно» припинилася наприкінці 
20 років, і причини цього потрібно шукати не лише в розвитку самого кіно. 
Про нього згадали в 60 – ті роки разом із появою нових явищ у практиці кіно. 
Як бачимо, термін цей дискусійний, як будь – який інший, що претендує 
на дефініцію мистецького явища, але все ж таки термін прижився, ним активно 
оперують.

Поезія в кіно, як і в реальному житті – рідкісна. Але вона є, і фільми, де 
вона присутня, називають поетичними. Родоначальником поетичного напрямку 
у світовому кінематографі справедливо визнано О. Довженка. Значення «Землі» 
повніше виступає при порівнянні її з тими творами світової літератури, де так 
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чи інакше порушуються питання про становлення селянства до землі, де 
подібні проблеми знаходять певне ідейно – художнє висвітлення [3].

Фільми поетичного кіно стали явищем естетики, стилістики, збуджували 
почуття національної гордості. Найповніше відчув це польський кінокритик 
Януш Газда, визначивши риси, характерні для цих фільмів: «захоплення 
давньою народною традицією, захоплення фольклором, прагнення до того, щоб 
елементи фольклору й народних легенд піднести до рангу узагальнень, зробити 
з них форму вираження загальнолюдських драм, схильність до документалізму 
деталей, але водночас до синтезу й пошуків метафоричного змісту, культ 
прекрасних речей, в яких криються людські й народні драми, суворість 
і жорстокість, але водночас і ліризм, естетичнарафінованість і віра в силу 
образів фільму, в мистецтво мислячого враження».

Через образ світу художник намагається осягнути абсолютну істину. 
Саме у цьому виявляється поетичний тип мислення: бачити за малим – щось 
більше, за окремим, особливим – загальне, узагальнене. Причому вихід 
до поетичних узагальнень здійснюється і в тих фільмах, які за старою 
традицією слід назвати прозаїчними. 

Отже, поетичне кіномистецтво, яке з’явилося на основі проникнення 
в кінематограф національних елементів та деяких соціальних теорій стало 
реальністю. 
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ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО ТА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
ХОРЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 

В Україні мистецтво сучасного танцю ще зовсім молоде: формат почав 
активно розвиватися в середині 90-х рр. ХХ ст. Сам термін «сучасний танець» 
навіть у професійних колах до сьогодні трактується розпливчасто, непевно. 
Сучасний танець неоднорідний, він включає в себе багато різних напрямків –
це театр танцю, концептуальний танець, перформанс, абстрактний танець та ін. 
Це всі напрямки пластичного експерименту, авторська хореографія, яка 
синтезує різні стилі танцю, актуальні в момент створення танцювальної 
вистави. В арсенал його засобів включені танці народів, світу, елементи різних 
видів спорту, досягнення філософської думки, все те, що може народити 
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авторське пластичне рішення і призвести до розвитку нової хореографічної 
мови [2, с. 5]. Сучасний танець – це частина сучасного виконавського 
мистецтва, де основною мовою вираження є тіло, а головними учасниками 
процесу – хореографи і танцівники.

У кінці 90-х на початку 2000-х рр. у різних містах України ентузіасти 
почали створювати свої школи, трупи, студії, фестивалі. Це піонери сучасного 
танцю в Україні: Р. Поклітару (Київ), М. Лимарь (Дніпропетровськ), 
Л. Венедиктова (Київ), О. Калішенко (Київ), Р. Баранов (Київ), Л. Мова (Київ).

Український сучасний танець в основному спирається на західний досвід. 
Тренінги, заняття, які використовують викладачі, розроблені в Європі і Америці. 
Головною ідеєю українського сучасного танцю протягом його розвитку була 
ідея технічного навчання, а потім пластичного вираження. Зараз же актуальним 
питанням є особистість в мистецтві: наскільки ця особистість та її бачення світу 
цікаві, глибокі, як свої знання про світ вона зможе втілити в хореографічну 
виставу. Хореографи повинні вирішувати нові завдання – шукати іншу, нову 
мову, не відмовляючись від класичного балету, народного танцю, вуличного 
танцю та ін., а вміло їх перемішувати і інтерпретувати. 

Українські хореографи і танцівники вже оволоділи мовою тіла, вивчили 
«слова», але зміст в них вкладають не всі. У мистецтві сучасного танцю успіху 
досягає людина, якій є що сказати. Формування і розвиток власної мови, 
необхідність в авторського висловлювання тісно пов’язані постійним 
формуванням особистості, строгістю по відношенню до себе, високим 
розумінням, що свобода сучасного танцю спирається на жорстку систему 
самообмеження. Сучасний танець, в якій би техніці він не втілювався –
це особисте відношення до обраного матеріалу. Здивувати сьогодні глядача 
все важче, він стає більш вимогливим і обізнаним. Люди, які приходять 
на танцювальну виставу і бачать «незвичні» рухи танцівників, повинні 
розуміти, що нове тілесне вираження транслює нову інформацію про те, як тіло 
може існувати в сучасному світі [2]. 

Сучасна танцювальна вистава – це текст від автора, а не інтерпретація 
сюжетного, або музичного канону. Підтекст вистави має відчуватися 
на емоційному рівні. Цей вид мистецтва вимагає від глядача також 
і інтелектуальної напруги. Інформованість публіки, виховання її смаків –
основне завдання сучасних хореографів. Зазвичай змусити аудиторію адекватно 
сприймати сучасне мистецтво майже неможливо. Успіх виховання українського 
глядача в першу чергу залежить від його інформованості. Для цього необхідна 
просвітницька діяльність в самодіяльних колективах, підтримка молодих 
хореографів і виконавців шляхом створення відповідної інфраструктури. 

Поряд з міцною практичною підготовкою сучасний танцівник повинен 
мати всебічну освіту, яке допомагає мислити мовою танцю, аналізувати 
танцювальний рух, відчувати гармонію танцювальної композиції, різними 
прийомами сполучати енергію руху тіла з музичною енергією, використовуючи 
контртемп, поліметрію та поліритмію. Тіло танцівника має бути спортивним 
та художньо виразним [1, с. 14]. В Україні є декілька вищих навчальних 
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закладів, які готують спеціалістів в галузі сучасної хореографії, але поки що 
тільки кафедра сучасної хореографії КНУКіМ (яка працює вже більше 15 років) 
має висококваліфікованих спеціалістів, які викладають спеціальні дисципліни 
та готують виконавців, викладачів та балетмейстерів сучасного танцю. 
В програму включені основи, які допомагають зрозуміти природу танцю, 
незалежно від жанру та стилю. Тому, окрім різних видів сучасного танцю 
(модерн джаз, contemporary, популярних танцювальних стилів), обов’язковими 
дисциплінами є класичний танець, народно-сценічний, контактна імпровізація, 
партнерінг, мистецтво балетмейстера, заняття з акторської майстерності. 
В якості загальноосвітніх дисциплін – історія хореографічного мистецтва, 
образотворчого мистецтва, театру, музики, філософія.

Повна відсутність програми державної підтримки сучасного мистецтва 
не дає танцівникам і хореографам надії на отримання роботи в професійній 
галузі і змушує їх орієнтуватись на попит танцівників за кордоном – переважно 
в Китаї та Туреччині, а ринок праці тут не вимагає знань, які пропонують 
програми підготовки у вищих навчальних закладах. 

Не вистачає також об’єднуючого центру, який би міг координувати дії 
хореографів, колективів, артистів, представляти інтереси танцювальної 
спільноти, вирішувати інформаційні питання. Такі організації виникли 
в пострадянських та постсоціалістичних країнах таких як Литва (Литовський 
центр інформації танцю), Росія (Міжнародний центр танцю і перформансу 
ЦЕХ), Болгарія (Derida Dance Centre), Сербія (Станція), Чехія (Танець. Прага). 
Там існують спеціальні програми, пов’язані саме з підтримкою сучасного 
танцю, а в Європі вже давно створені спеціальні комітети і виникла міцна 
грантова підтримка.

Розвиток сучасного танцю в Україні відбувається під великим впливом 
комерційних ТБ-шоу як українського, так і іноземного виробництва. Телевізійні 
проекти «Танцюють всі», «Танці з зірками», «МАЙДАНС», «Танцы на ТНТ»,
музичний канал «MTV», глобальна Мережа посилили масовий інтерес 
до популярних танцювальних стилів: хіп-хопу, свінгу, диско, джаз-фанку та ін. 
З появою таких шоу комерційний ринок танцю швидко почав рости. З’явились 
безліч студій сучасного танцю на базі шкіл, клубів, орендованих квартир, 
перетворених у танцювальні зали. З одного боку це мало позитивні результати: 
кожна людина може обрати цікаву за напрямком, зручну по місцезнаходженню 
та часу занять, доступну по фінансовим витратам, школу танців. З іншого боку, 
в більшості шкіл викладають не професіонали, люди, які не мають професійної 
освіти. 

Сьогодні людей часто приваблює бренд. Популярність дозволяє 
використовувати своє ім’я як бренд і організувати школу, студію і т.п. 
Наприклад, Влад Яма, який після участі в проекті «Танці з зірками», відкрив 
свою школу в різних містах України; учасники і переможці телевізійного 
проекту «Танцюють всі» В. Козарь (Kozar Dance Theatre), О. Лещенко 
(Форсайт), О. Останін (Ostanin Dance Centre) організували свої танцювальні 
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колективи і студії. Безумовно, окрім медійної слави потрібна тяжка робота 
по рекламі та утриманню свого бренду, але без неї не було б такого результату. 

І, нарешті, позитивні зміни в розвитку сучасного танцю, які відбулись на 
сьогоднішній день в Україні:

- з’явилась можливість участі колективів сучасного танцю та солістів 
на міжнародних конкурсах і фестивалях закордоном;

- завдяки мережі Інтернет можна дивитись вистави найвідоміших труп 
і хореографів;

- з’явилась велика кількість комерційних шкіл, в яких навчають різним 
напрямкам сучасного танцю;

- інтерес телебачення до сучасного танцю (проекти «Танцюють всі», 
«Танці з зірками», «МАЙДАНС» та ін.);

- регулярне проведення майстер-класів, семінарів, воркшопів;
- можливість українським танцівникам вчитись закордоном;
- проведення конференцій, присвячених проблемам сучасного танцю;
- поява фестивалів сучасного танцю («Вільний танець», «Танець 

ХХІ століття», «Zelyonka Fest», «Totem Dance Festival», «Feel The 
Beat», «КМАТОБ fest», «High Dance Dnepr Fest» та ін.);

- спільні проекти із закордонними хореографами.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АМЕРИКАНСЬКОГО 

МУЗИЧНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ТЕАТРУ
Наприкінці 80-х років минулого століття серед західних теоретиків 

набули популярності ідея про маскарадний, карнавальний характер суспільного 
життя і засоби його відтворення. Загальна тенденція театралізації всіх форм 
суспільної свідомості дала підстави стверджувати про зростання ролі 
театральності в соціокультурній реальності. Сучасне життя перетворилося 
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на «шоу-бізнес», де «все – від політики до поетики стало театральним»
(Г. Алмер). У зв’язку з цим на початку третього тисячоліття посилюється 
інтерес до видовищних жанрів, зокрема такого як музична комедія.  

Відомо багато дослідників цього жанру. Серед них такі українські, 
західноєвропейські, американські, російські автори як А. Вайлдер, С. Грин, 
М. Еттінгер, Ч. Міченер, Р. Нортер. Сі. М. Сміт, Л. Фенк, Д. М. Флінн, Є. Шот,
Я. Бережанська, С. Бушуєва, М. Грінберг, М. Добрюха, В. Дряпіка, О. Єзерська. 
М. Єлісєєва, Е. Кампус, В. Конен, Т. Кудінова, В. Курбанов, А. Орелович, 
Ю. Рибчинський, М. Тараканов, Г. Тататрченко, Т. Швачко та ін.

Стиль едвардіанської музичної комедії сприяв співробітництву 
театральних диригентів і композиторів-піснярів, які створювали мелодії, що 
легко запам’ятовуються, і соло для індивідуальних виконавців. Саме створенню
яскравих номерів приділяли головну увагу в структурі партитури музичної 
комедії, вставляли їх за порадою виконавців, – вони справляли найбільше 
враження на глядачів. Відповідно зростала роль композитора-пісняра. 

Вокальний рівень виконавців був не завжди достатньо високим, тобто 
музична комедія ставила до них нижчі вимоги, ніж опера і оперета . Таким 
чином з’явилися музичні вистави, в яких були задіяні найрізноманітніші 
вокальні жанри і стилі, чого доти історія театру не знала.

У 1897 р. в Лондоні було показано американську музичну комедію 
«Красуня Нью-Йорку» Густава Каркера з акторкою Едною Мей в головній ролі. 
Ця вистава підкорила англійську публіку. З цього моменту практика 
гастрольних турне відома як в Англії, так і в Америці: вистави, поставлені 
на англійській сцені, демонструються американському глядачу і навпаки.

На становлення американського музично-розважального театру немалий 
вплив мали європейські сатиричні бурлески, екзотичні екстраваганци, варьєте, 
які будувалися за концертним принципом, і театр менестрелів, створений під 
впливом афро-американської культури, де головними героями виступали 
веселуни-негри. Всі згадані жанри розважального театру за формою близькі до 
американського водевілю. Починаючи з другої половини ХІХ ст. американський
водевіля став дуже популярним жанром на сценічних майданчиках Америки –
була сформована ціла індустрія прокату театральних розваг. Саме тут, 
у «водевільній імперії», викристалізувався тип акторської гри, необхідний для 
синтетичного жанру мюзиклу. 

На поч. ХХ с. настали роки активного ввезення в Америку оперет. Проте 
інтерес до європейських оперет був недовгим, бо американська публіка 
виявилася далекою від казкового світу аристократів старої Європи, які 
найчастіші й були головними героями опереткових сюжетів. Чудові мелодії, 
європейські вальси, безумовно користувалися популярністю, запам’ятовувалися. 
Однак регтайм (синкопований танцювальний ритм) вже сприяв появі нового 
стилю популярної  музики. Пізніше, в 20-ті роки, джазові ритми разом 
з танцями типу чечітка будуть лунати не тільки з естради, а й вийдуть на сцену 
Бродвею.
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Найбільш успішним композитором першого десятиліття ХХ ст. можна 
назвати Джорджа М. Кохана, твори якого передували стилю американської 
музичної комедії. Його «Маля Джонні Джонс» («Little Johnny Jones», 1904 р.) 
з простим сюжетом із зображенням американського характеру, з піснями 
і танцями, що сприяли розкриттю дії, як наприклад, «Зверни увагу на Бродвей»
(«Give my regards to Broadway») контрастували з романтичною тематикою 
та ідеалізованими характерами  європейських творів цього жанру. 

Можливо, через  внесок композиторів публіка виокремила саме музичний 
театр, який ву той же час був і головним популяризатором пісні, бо ера радіо 
з його масовою аудиторією була ще попереду. На початку ХХ ст. композитори 
були більш відомими, ніж поети чи письменники-лібретисти. Віктор Херберт, 
Рудольф Фрімль, Зигмунд Ромберг, Джером Керн, Джордж Гершвін та Вінцент 
Юманс були найвідомішими фігурами перші два десятиліття, так само 
як і Джордж М. Кохан та Ірвін Берлін, які писали слова до музики, тим самим 
допомагаючи підготувати публіку до більшого розуміння значення лірики. 
Належне визнання за свій внесок згодом здобули такі особистості 
як Я. Л. Водхауз, Отто Харбах, Оскар Хаммерстайн ІІ, Іра Гершвін 
та Б. Г. де Cильва, але це сталося після появи Лоренца Харта, який розділив 
славу з композиторами Річардом Роджерсом  і Коулом Портером, що дозволило 
підняти написання лібрето на той самий рівень громадської оцінки, 
що й написання музики.

Знадобилося більше часу, щоб визначити  значення сценарію чи лібрето, 
а не тільки окремих успішних музичних номерів. Це також було чинником 
у популяризації театрального огляду, яке переробляло сценарії на короткі 
жартівливі чи сатиричні скетчі, зберігаючи сюжетні лінії. Флоренц Зігфельд 
був, без сумніву, домінуючою фігурою в цій справі із своїм досконало 
розробленим річником «Фоллійз», яким він керував. За жанром це було ревю, 
назва якого сформувалася не без впливу паризького мюзик-холу «Фолій Берже»
(«Follies Bergere»), а також назви колонки «Жарти дня» («Follies of the Day») 
в газеті «Нью-Йорк Таймс» журналіста Гаррі Б.Сміта. У кінцевому варіанті 
ревю «Жарти року» («Follies of the Year») перетворилися на «Follies of 1907». 
На бродвейську сцену було перенесено популярні в Старому Світі французькі 
ревю з усім блиском їх оформлення та розкішними красунями з шармом 
і вишуканою спокусливістю. Зіркою першої величини ревю стала паризька діва 
Анна Хелд, яка підкорила і європейську, і американську публіку і стала 
дружиною Зігфельда.

«Дівчатка» («Girls») були торгівельною маркою Зігфельда. Ніхто 
на Бродвеї не міг так відібрати і так подати красивих жінок, як він. Гімн серії –
пісня Ірвінга Берліна з випуску 1919 року «A Pretty Girl is Like a Melody»
(«Красуня, як мелодія»), девіз ревю – «glorifying American girl» («уславлення 
американської дівчини»), а Зігфельд «great glorifier» («великий уславлювач»).

Конкуруючи шоумены Джордж Байт и Ерл Керолл випускали свій 
власний  річник «Плітки і марнославство». Ця форма музичного театру 
збереглася популярною в продовж 40-х років. Першими  майстрами ревю були 
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постановники Хезард Шот, Джон Мюрей Андерсон, Вінцент Мінеллі, та такі 
письменники, як Говард Дитц, Артур Шварц, І. Харберг, Гарольд Арлен 
і Верной Дьюк.

Початок Першої світової війни 1914 р. вплинув на театральне життя 
в Європі: центром створення музичних комедій замість Старого Світу стає 
Америка. Бродвей перетворюються на столицю світового шоу-бизнеса, 
а мюзикл поступово на ведучий жанр. Для його розвитку важливе значення 
мала серія постановок на сцені Принцесс театру в период з 1915 – 1918 рік, 
створена соавторами Джеромом Керном, Гаєм Болтоном і Пелемом Вудхаузем. 
Вони прагнули створити інтегровану виставу, в якій пісні Джерома Керна 
і Пела Вудхауза були б органічною частиною актуального та цікавого либретто 
Гая Болтона. Успіх серії постановок на сцені Принцесс театру  намітив одним 
з головних напрямків у развитку американського музично-розважального 
театру створення єдиного стилевого рішення  интегрованої вистави.
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ КІНОКАДРУ
Створення художнього твору в будь-якій сфері мистецтва неможливе без 

композиційної побудови, без приведення до цілісності та гармонії всіх його 
частин, всіх його компонентів. Художники і живописці завжди приділяли увагу 
розмірам, формі і границям своїх полотен. Вони зрозуміли, що межі кадру –
“рама”, як вони говорили, тісно пов’язані з композицією і створюють враження, 
яке мистецтвознавці назвали антиципацією. Цей термін визначає передбачення 
здогади того, що в середині картинної площини обов’язково відбудеться щось 
значиме і гідне уваги глядача і виникне ілюзія простору. Цей вираз цілком 
справедливий для кінематографу. Включаючи в кадр певну частину 
оточуючого світу кінооператор здійснює творчий акт: дивитися на вибраний 
ним об’єкт – і це перша фаза тієї самої системи управлінь, про яку вже йшла 
мова [3].

Слово «композиція» походить від латинського «compositio» що означає 
складання, зв'язок, співставлення. Всі ці значення певним чином присутні 
в сучасному розумінні композиції, оскільки, якщо мова йде про композицію, 
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то завжди мається на увазі певна цілісність, наявність складної будови, що 
містить протиріччя, приведені до гармонійної єдності завдяки системі зв'язків 
між елементами. 

Обмежив поле зору рамкою кадру кінооператор бере відповідальність 
розташувати в ній не випадкові малозначимі деталі, а щось значиме.

Професор А. Д. Головня називав цей творчий акт кадруванням. Це дуже 
важливий момент кінозйомки. Кадруючи оператор будую ту композиційну 
модель, яку пізніше побачить глядач. При цьому скомпонував зображення 
режисер і оператор ставлять себе на місце глядачів дію яких треба аналізувати 
і вирішувати – вірні вони чи ні [4].

Основні завдання композиції кадру полягають в тому, що: оволодіти 
увагою глядача; досягти виразності і переконливості акторської дії на екрані; 
досягти виразності і художньої організації зображального матеріалу 
(кольорового, тонового і світлотіньового вирішення, як в окремих кадрах, так 
і в цілісній монтажній картині); використати можливості психофізилогічної дії 
деяких кінозобажальних прийомів, наприклад, ракурсних зйомок, зйомок 
рухомою камерою. Яскравим прикладом є фільм режисера М. Калатозова, 
оператор С.Урусевський «Летять журавлі» [2].

Існує відповідно два аспекти композиції, які відповідають за формування 
пізнаваних образів: зміст зображення (будинок, квіти, обличчя та ін.) і його 
організація (які форми і лінії знаходяться на поверхні екрану, як вони 
співвідносяться по контрасту та ін.). У переважній більшості випадків глядачі 
запам’ятовують лише зміст кадру – будинок, квіти, обличчя та ін., але на їх 
сприйняття мають вплив і інші елементи зображення, які знаходяться на 
передньому плані, – ряди ліній, форм, а також контрастність і співвідношення 
кольорів. Саме ці, здавалось би не пов’язані зі змістом «абстрактні» елементи 
можуть надати вплив на сприйняття глядача. Таким чином, кожен візуальний 
елемент в кадрі може виконувати дві функції: 

1. Функцію змісту – тобто, відносяться до тих елементів композиції, які 
забезпечують в зображені перспективу і дають інформацію про фактичний 
зміст кадру;

2. Функція форми – тобто, відносяться до елементів які відповідають 
за створення певного візуального вирішення і тих котрі знаходяться 
на передньому плані зображення; елементи цієї групи обумовлюють певну 
реакцію глядача, яка не залежить від конкретного змісту кадру [5].

Однією з основних завдань, яке доводиться вирішувати при зйомці, 
є композиція.Поняття "композиція" включає в себе сукупність всіх елементів 
образотворчої форми: лінійного, світлового, тональної побудов кадру, і його 
колориту. У будь-якому випадку особливе місце при цьому відводиться 
знаходженню певного співвідношення всіх окремих, що входять в кадр 
елементів. Завдяки їх гармонійному розміщення на картинній площині 
створюється струнка система, яка надає кадру смислову чіткість і художню 
виразність [1].
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Добре вибудована композиція краще сприймається глядачем. Вона 
підкреслює ті, чи інші способи групування об’єктів, структуру і форму, які 
допомагають глядачам найкращим чином прочитати образ. Якщо будь-що 
заважає погляду  вільно  рухатись межами кадру,  або кадр містить будь-що, 
що ніяк не привертає увагу глядача, він підсвідомо відчуває  дискомфорт 
і в його увага розсіюється. 

Одна з головних завдань оператора полягає в тому, щоб завдяки 
принципам людського зору, допомогти глядачеві певним чином сприймати
зміст зображеної інформації. Напрям погляду повинен бути безперервним, 
плавним і проходити по певному маршруту, зустрічаючи на своєму шляху 
значимі елементи зображення, не відволікаючись на другорядні моменти. 

Один з професійних елементів роботи оператора полягає в умінні 
правильно побудувати кадр, тобто звернути увагу глядача.

Добре побудований кадр має таку композицію, в якій немає зайвих 
елементів, а його усі візуальні складові організовані таким чином, що все 
привертає увагу глядача. Зазвичай, відправною точкою побудови композиції 
являється просте, давно відоме правило, виключення усього зайвого і тяготіння 
до простоти композиції. 

Одні прийоми композиції не змінюються з часом, інші – залежать від 
існуючої моди. І перші й другі відіграють важливу роль у справі грамотної 
побудови кадру. Зображення повинно не тільки передавати інформацію, але 
й мати певну художню цінність. Використання тих чи іших художніх прийомів 
залежать від культурного оточення і моди і змінюється від культурного 
оточення і моди з плином часу.

Новизна і оригінальність можуть привернути увагу глядача, але коли 
мова йде про масову аудиторію, необхідно враховувати її смаки і очікування. 
У протилежному випадку шокуюча новизна не тільки не приверне увагу 
глядача, але й призведе до втрати цікавості. Дослідження в області психології  
сприйняття довели, що людина не сприймає інформацію, яку не розуміє. Успіх 
передачі інформації безпосередньо залежить від спрямованості аудиторії.

Підсумовуючи вище сказане, можна впевнено сказати, що добра 
композиція – це найкращий ракурс об’єкта в співвідношенні з передачею змісту 
зображення. Композиція повинна, бути простою і виразною, без лишніх 
елементів, але в той самий час, достатньо зрозумілою. 
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СПЕЦИФІКА РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМИ НАРОДНИМИ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ КОЛЕКТИВАМИ:
КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

Особливе місце в роботі студентських колективів займає виконавська 
діяльність. Вона є підсумком певного етапу діяльності колективу, реальним 
втіленням у життя поставленої мети з вивчення музичних творів, головним 
засобом художнього самовираження як кожного окремого музиканта, так 
і оркестру в цілому. Г. А. Струве писав: «Участь у концертах виявляє всі 
можливості колективу, його художні успіхи, досягнутий виконавський рівень, 
демонструє його згуртованість, дисципліну, спроможність підкорятися волі 
диригента, сценічність, емоційність, зібраність. Кожний концерт має і виховне 
значення. Для учасників... повинно бути не байдуже, чи зрозуміють, чи оцінять 
їхню загальну, колективну працю слухачі».

Концертний виступ – це завжди пропаганда активного способу духовного 
життя, а у даному випадку - і народних інструментів, демонстрація їх 
художньо-виконавських можливостей. Крім того, концертні виступи 
переслідують ще одну, дуже важливу мету: дати можливість учасникам відчути 
себе артистами, виконавцями-інтерпретаторами, емоційно пережити музику, 
яку вони виконують, в умовах повної концентрації всіх фізичних і духовних 
сил колективу. Концерт – це кульмінаційний момент усієї попередньої 
музично-освітньої, виховної і художньо-творчої роботи.

Чим же конкретно відрізняється художнє виконавство студентського  
колективу від виконавства професійного? По-перше, метою виконавської 
діяльності. Якщо в професійному колективі вона полягає у високохудожньому 
виконанні різноманітних музичних творів для слухацької аудиторії, 
то в студентському колективі мета художнього виконавства насамперед 
передбачає вирішення великої кількості внутрішніх функціональних завдань. 

По-друге, особливостями підготовки до концертного виступу. У 
професійному колективі ця підготовка передбачає вивчення нотного тексту, 
усвідомлення ідейно-художнього змісту твору, характеру музики, інтерпретації 
диригента, досягнення ансамблевої злагодженості: звучання, високохудожнього, 
переконливого відтворення музичних образів. Студентський колектив, перед 
тим як приступити до вирішення завдань інтерпретації, повинен пройти 
тривалий і складний шлях колективного зростання, ретельного поетапного 
вивчення музичних творів.
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По-третє, тими обставинами, що студентський колектив, на відміну 
від професійного, не завжди укомплектований рівноцінними виконавцями, 
що негативно впливає на якість колективної гри.

По-четверте, особливостями інтерпретації музичних творів, які часто 
зумовлюються не лише художніми завданнями, а й виконавськими 
можливостями колективу.

З приводу думки про те, що особливості інтерпретації музичних творів 
часто зумовлюються не лише художніми завданнями, а й виконавськими 
можливостями студентських колективів, необхідно підкреслити, що у цьому 
твердженні немає яких-небудь протиріч. Такі протиріччя можна вбачати 
у зв’язку з тим, що, з одного боку, композитор під час створення музики 
не розраховує на різні виконавські можливості і запрограмовує у нотному 
тексті «ідеальний» варіант виконання. Річ у тім, що ці особливості інтерпретації 
є вимушеними, а не продиктованими художньою доцільністю. Насамперед 
це стосується швидких темпів, моторики відтворення нотного тексту, 
що викладений малими метричними долями. Як свідчать спостереження, 
переважна більшість аматорських оркестрів виконує швидку музику у значно 
повільніших темпах, ніж це роблять професійні колективи. Це, зрозуміло, 
збіднює художній рівень звучання твору, оскільки музика певною мірою 
втрачає необхідну пульсацію і характер звучання. Особливо відчутні ці втрати 
під час виконання класичної музики чи творів сучасних композиторів, 
у нотному тексті яких виставлені конкретні вказівки відносно швидкості 
чергування метричних долей. Чи можна розглядати такі примусові 
сповільнення темпів у контексті художньої інтерпретації? Безумовно.

По-перше, інтерпретація у кожному випадку передбачає всебічну 
самореалізацію виконавця, яка містить не лише психолого-творчі процеси, 
а й його, виконавця, реальні фізіолого-виконавські якості і можливості.

По-друге, виконавська практика професійних оркестрів, окремих солістів 
свідчить про те, що темпи, як правила, трактуються досить довільно, постійно 
змінюються у бік як прискорення, так і уповільненню. Виконуючи музику 
в уповільненому темпі, аматорські оркестри отримують можливості домагатися 
цілісного звучання музичного твору, досягти певного рівня розкриття художніх 
образів.

По-третє, необхідно пам’ятати про значну умовність таких позначень 
темпу, як аллегро, кон бріо, престо та ін., дистанція між нижнім і верхнім 
порогом яких досить суттєва. Твір не обов’язково повинен виконуватися на 
граничній швидкості: виконання в межах нижнього порогу може мати свою 
доцільність і художню логіку. Крім того, багатьом музичним творам, зокрема 
українським народним танцям, характер звучання, «моторний імідж» 
переважно нав’язаний концертним виконанням професійних колективів 
і окремих музикантів. Надшвидкі темпи часто не відповідають тому, як ці твори 
звучать у побуті.

Незважаючи на деякі відмінності виконавської діяльності студентських 
і професійних колективів, на наявність індивідуальних особливостей 
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інтерпретації, виконавські завдання, що стоять перед цими оркестрами, 
адекватні і передбачають високохудожнє відтворення музики. Аматорське 
виконавство повинне відповідати таким самим високим критеріям художності, 
як і професійне. Музика єдина за своєю сутністю і не може мати якихось інших 
можливостей відтворення дійсності, внутрішнього світу людини, крім 
емоційно-образних. Глибока передача почуттів і емоцій можлива, як уже 
неодноразово підкреслювалося, лише шляхом досягнення належного 
художнього рівня виконання. 

Чи відповідають критерії  звучання студентського колективу відповідним 
критеріям професійного колективу? Враховуючи єдність, цільність музики, 
незмінність її сутнісних характеристик, тотожність художніх засад 
професійного й студентського музичного мистецтва, основних принципів 
відтворення музичного твору як цілісності, формування художніх образів, 
відповідь на ці питання може бути лише стверджувальною. Студентське 
виконавство знаходить у слухачів такий самий живий відгук, пробуджувати 
почуття і емоції, викликати глибоке переживання, як і досконале виконавство 
професійних музикантів. Б. М. Путилов писав: «Є сфери творчості, в яких 
критерії, які вимагаються від художньої самодіяльності, у принципі нічим 
не відрізняються від тих, що існують для професійного мистецтва, а шляхи 
досягнення майстерності, власне, також однакові». 

В іншому становищі перебувають студентські колективи, якщо вони 
виконують оригінальну, спеціально написану для них музику або твори 
з джерел народної творчості. У цьому випадку дані колективи є основними 
інтерпретаторами і часто користуються дещо іншими, специфічними 
критеріями досягнення необхідного рівня художності звучання, який 
відрізняється від академічних вимог і канонів. Їхнє виконавство, а особливо 
у тих випадках, коли мова йде про самобутні фольклорні колективи, стає 
зразком і для професіоналів.

Які ж характерні риси притаманні звучанню цих колективів? 
Які елементи художності збагачують їхню гру, роблять її оригінальною, 
неповторною, такою, що викликає особливі почуття та емоції? Основними 
з них є: яскраве виявлення характерних особливостей народу, його «психічного 
складу», національних особливостей музичного мислення; виявлення народної 
традиції, використання народної, «регіональної» манери гри; поєднання 
народної манери гри з високим технічним рівнем виконання (вплив 
професійного мистецтва); творча свобода виконання, яка не обмежується 
жорсткими рамками регламентації процесу відтворення музики.

Необхідно підкреслити, що незважаючи на всю важливість об’єктивних 
факторів художності виконання музичних творів, її дійсний рівень може бути 
визначений лише у системі об’єктивно-суб’єктивних взаємовідношень, При 
цьому суб’єктивні фактори, зокрема спроможність слухачів суб’єктивним 
шляхом виносити об’єктивну оцінку, відіграють вирішальну роль. Адже,
істинна цінність музики, самоцінність окремого музичного твору не може 
визначатися інакше, ніж шляхом суб’єктивного сприймання, чуттєво-емоційного
«усвідомлення» і винесення відповідної суб’єктивно-об’єктивної оцінки.
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СИНТЕЗ МУЗИЧНИХ ТА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ФОРМ 
У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ

Танець епохи постмодерна заявив про себе як потужне і всеосяжне явище 
сучасної світової культури, яке відіграє важливу роль у розвитку магістральних 
течій музичного та хореографічного мистецтва, що дозволяє йому бути 
складовою шедеврів музично-хореографічного мистецтва, а також 
характеризується комунікативними функціями, яскраво вираженим 
консолідуючим потенціалом. На межі ХХ–ХХІ ст. теоретичні проблеми, 
пов’язані із застосуванням алеаторики в композиторській практиці другої 
половини XX століття вивчали М. С. Висоцька та Г. В. Григор’єва, 

Т. С. Кюрегян, М. В. Переверзєва, В. С. Ценова. Відомо, що танець 
постмодерна пройшов шлях від експериментальних, простих постановок до 
масштабних, технічно обладнаних відео перформансів та відео інсталяцій [2].
Танець постмодерна дуже жваво відгукнувся на новітні художні ідеї епохи. 
Він був відкритим для творчих експериментів, звернув на себе увагу провідних 
хореографів та балетмейстерів (М. Каннінгем, Л. Чайдлс, І. Райнер,Т. Браун, 
тощо) та провідних режисерів, художників, композиторів-новаторів. Їх творчі 
тандеми зіграли важливу роль у розвитку сучасного музично-хореографічного 
театру. Найвидатніші досягнення ХХ-ХХІ ст. – музичний експеримент, 
концептуалізм, алеаторика, мінімалізм, електронна, графічна музика – яскраво 
відобразилися в танці постмодерна.

Зазначимо, що застосування композиторами принципу індетермінізму, 
втіленого в алеаторичних формах, було пов’язано з пошуком зручних для нової 
хореографії структурних рішень. Індетерменізм (від лат. in – префікс, 
що означає заперечення, і determino – визначаю, обмежую) – філософський 
принцип, згідно з яким у природі, суспільстві панують безпричинна 
випадковість, свавілля і свобода волі, індетермінізм заперечує закономірну 
причинну зумовленість явищ об’єктивного світу, пізнавальну цінність 
причинного пояснення в науці [1, с. 47]. Танцівника і композитора об’єднала 
ідея «випадковості» як способу створення художнього цілого. Випадковістю 
вони користувалися на всіх рівнях створення танцю, визначаючи нею лексику, 
композицію і взаємодії з іншими співавторами – композитором, художником. 
Сенс танцю вони бачили в експериментуванні з можливостями руху людського 
тіла в часі і просторі. Метод випадкових дій поширювався в цілому 
на створення композиції, де активну творчу функцію виконували танцівники [5].

Танцівникам пропонувалася можливість вільного вибору елементів рухів 
при створенні партії. Індетермінізм і випадковість сприяли відкриттю в танці 
незвіданих шляхів до звільнення від академічних стереотипів, виявленню нових 
хореографічних можливостей, дозволили відновити хореографічну лексику 
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шляхом створення незвичайних рухів, небачених раніше їх комбінацій. 
Змінювалося відчуття простору і часу дії, розширювалися межі сцени, форма 
танцю ставала мобільною. Творчі пошуки хореографів поєдналися з новими 
музичними віяннями [6]. 

Насамперед, у творчості композиторів яскраве втілення отримали 
відкриті, модульні форми. Вони не мали явно окресленої вихідної структури 
і допускали можливість привнесення нескінченного числа комбінацій. Загальна 
конструкція поставала в розібраному вигляді і складалася з розрізнених, 
не пов’язаних між собою елементів. Музична, а нерідко і хореографічна 
композиція вибудовувалися в процесі виконання і не фіксувалися в нотному 
чи іншому тексті. Вищеназвані принципи побудови музичної композиції 
намітилися і вперше втілилися в хореографічних постановках. Дуже зручними 
для танцювальних постановок виявилися мобільні композиції, що розрізняються
за кількістю, мірою рухливості розділів і передбачають змінюваність декількох 
елементів. Загальні обриси конструкції в них залишалися незмінними [2]. 

Постмодернізм сприяв формуванню специфічних арт-практик, до складу 
яких слід віднести хепенінг та перформанс. Витоками перформанса прийнято 
вважати розповсюджені на початку ХХ ст. дійства, живі картини, демонстрації 
футуристів. Замість цільних, закінчених художніх творів перформанс 
представляє собою ефемерні дії, події, здатні безпосередньо впливати на 
свідомість та поведінку глядача [7]. У ролі самостійного напрямку перформанс 
виник на рубежі 60–70 рр. ХХ ст., висловлюючи ідеали контркультури, 
молодіжного руху на Заході. Формувався перформанс також під впливом 
масової культури з її культивуванням зірок в сфері кіно, телебачення, спорту, 
поп-музики. Об’єктом перформанса переважно є негативні аспекти людського 
спілкування, які виражаються художником-актором у вигляді демонстрації ідей 
комунікабельності, ностальгії, непорозуміння, самотності, загрози тощо. 

Живий перформанс передбачає твір і виконання музично-хореографічного
тексту в режимі реального часу, без попереднього запису музичних фрагментів. 
Для управління обробкою і генерацією звуку в живому перформансі 
використовується принцип інтерактивної взаємодії. Безперервний контроль над 
звуковими подіями в перформансі є продовженням контролю над жестами [7]. 
Це – техніка гранулярного синтезу, яка широко використовується в музично-
хореографічних системах. Своїм головним художнім завданням композитори 
та хореографи вважали перехід від твору мистецтва як об’єкта до твору 
мистецтва як процесу.

Перформанс спеціалізується на відображенні стану свідомості, турботи, 
соціально-психологічних явищ, які виникають в процесі людського 
спілкування. Засобом та матеріалом творчості в перформансі має служити тіло, 
зовнішній вигляд, жести, поведінка художника, який бере на себе роль актора. 
Хепенінг – це безфабульне театралізоване дійство, яке розвивається без наперед 
запрограмованого сценарію та розраховується на спонтанні, непередбачувані 
поведінкові акції виконавців, свідомо абсурдні, лише копіюючи повсякденний 
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побут (приймання їжі, одягання, гоління та ін.), та на активну участь глядацької 
аудиторії [4]. 

Перформанс та хепенінг дуже схожі між собою, так як відносяться до 
«постмодерністського акціонізму» [7], який дуже віддалено нагадує театральні 
постановки. Основними розбіжностями перформанса та хепенінгу з театром є: 
відсутність просторово-тимчасових обмежень та ролей; заперечення сюжетної 
основи вистави. Приведені вище прояви характеристики постмодерністського 
типу художньої культури, свідчать про те, що це явище змінює зміст самої 
культури в цілому, сприяють втраті в реципієнта критеріїв розбіжностей між 
прекрасним та потворним.
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МИСТЕЦТВО ТРАДИЦІЙНОГО КОРЕЙСЬКОГО ТАНЦЮ 
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Входження України в світові та європейські інтеграційні структури 

неможливий без забезпечення відповідних умов для вільного розвитку 
і мирного співіснування всіх національностей, які проживають в країні. 

Пробудження національної самосвідомості кожного з етносів стимулює 
процеси збереження й примноження історичних традицій, звичаїв й обрядів, 
художньої творчості. В Україні розгорнулися численні національно-культурні 
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товариства різних сфер і рівнів діяльності, що презентують культуру 
134 етносів.

Проблематика міжнаціональних відносин, функціонування та діяльності 
громадських організацій етносів України останнім часом посідає важливе місце 
в дослідженнях фахівців у сфері етнополітики, державного управління, 
соціології та культурології. Актуальні проблеми нинішнього етапу розвитку 
багатонаціонального українського суспільства розглядаються у ґрунтовних 
працях провідних  науковців В. Андрущенка, О. Ануфрієва, В. Антоненка, 
В. Бебика, М. Головатого, В. Горбатенка, В. Євтуха, І. Зварича, В. Кременя, 
І.Кураса, О. Майбороди, Л. Лойко, Ю. Римаренка. Українська етнополітична 
і суміжна проблематика збагатилася захищеними докторськими дисертаціями 
О. Антонюка, В. Вівчарика, В. Ігнатова, І. Онищенка, Т. Рудницької, 
В. Скуратівського та ін. Активно ведуться етноісторичні та етнодемографічні 
дослідження, представлені у монографічних виданнях Н. Ковальчук, 
С. Макарчук, О. Марченко, О. Нельги, що побачили світ останнім часом.

Культура стала відігравати важливу роль у соціальній мобільності та 
активності людини, згуртуванні народу України, її соборності. Національне 
самовираження представників етнічних громад відбувається насамперед через 
народну художню творчість. Під впливом етногенезу в творах мистецтва 
і фольклорі проявляються саме ті риси, які виражають ознаки самобутності 
та неповторності кожного етносу. 

Гармонійно увійшла в культурний простір України корейська спільнота. 
У вересні 1992 р. була заснована Асоціація корейців України (АКУ), до якої 
увійшли 22 національно-культурних товариства з 14 регіонів країни.

Корейська спільнота активно увійшла в суспільно-політичне і культурне 
життя незалежної України. Починаючи з 1992 р. в багатьох містах і, насмперед, 
в Києві були відкриті недільні школи з вивчення корейської мови, активізували 
творчу діяльність національні ансамблі, відкрилися культурні центри.

У квітні 2007 р. в Києві розпочав свою діяльність Корейський культурний 
центр (ККЦ). Метою створення ККЦ є налагодження та зміцнення зв'язків між 
представниками корейської нації в Україні та пропаганди національної 
культури. 

Особливу роль у процесі збереження та популяризації народної 
художньої творчості та фольклору посідають творчі колективи етнічних 
спільнот, які через свою просвітницьку і мистецьку діяльність доносять до 
широкого загалу глядачів найкращі зразки національної культури. Активним 
творчим життя живе Ансамбль традиційного корейського танцю «Тораді»
Корейського культурного центру в м. Києві. З 2000  року художнім керівником 
колективу є Маріна Лі – відома актриса театру «Дивний замок», режисер 
і педагог. Метою створення Ансамблю «Торади» стало бажання учасників 
колективу ознайомити українського глядача з яскравою і самобутньою 
культурою країни ранкової свіжості – Кореї. 

Традиційний корейський танець можна підрозділити на придворний 
танець і народний танець. Статичні, граціозні рухи придворного танцю 
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відбивають красу емоційної стриманості. На противагу цьому корейські 
народні танці є відбитком побуту, праці та вірувань простого люду. 

У захоплюючій і романтичній манері традиційні корейські танці малюють 
щирі почуття корейського народу. До категорії народного танцю належать 
сільський танець, танець в масках і шаманський танець. Розуміння корейської 
традиційної музики і танців допомагає краще зрозуміти саму Корею.

За національною традицією ансамбль «Тораді» має жіночий склад. 
Танцівниці в яскравих національних костюмах з величезними віялами, 
прикрашеними корейськими візерунками, рухаються у супроводі етнічної 
мелодії, малюючи на сцені унікальні фігури і композиції. Деколи вони на мить 
завмирають, і перед глядачами постають майже намальовані картини юних 
красунь в граціозних позах. «Танок з віялами» – улюблена композиція артистів
ансамблю. 

В репертуарі «Тораді» понад 20 хореографічних композицій. Серед них –
«Імператорський танок з рукавами». Історія танцю уходить в глибоку давнину, 
але вміння берегти найкращі традиції у творах мистецтва допомогли донести до 
нашого часу красу національного корейського танцю.

Учасниці колективу не зупиняються на досягнутих успіхах і вдосконалюють
свою професійну майстерність за допомогою провідних хореографів 
з Південної Кореї, які приїздять працювати з ансамблем «Тораді» на замовлення
Корейського культурного центру. Мистецтву імператорського танцю учасниці 
ансамблю вчилися у кращих майстрів східної хореографії, перебуваючи 
на стажуванні в Національному Сеульському театрі. Так в репертуарі колективу 
з’явилися сучасні інтерпретації імператорських танців хореографа-
постановника Со Чі Ні: «Танець квітів» і «Хваганму» (Танок квіткових корон). 
Пишні костюми і неквапливі мелодії передають урочистий настрій танцю. 
Відповідно до етикету імператорського двору, руки танцівниць укриті довгими, 
білими рукавами, а голови красунь прикрашають високі фігурні зачіски 
з традиційними прикрасами – шпильками «пінйо», вироблені з золота, срібла, 
нефриту та коралів. На чорному смоляному волоссі танцівниць закріплені 
білосніжні квіти лотосу. Лотос в Кореї шанують як символ створення життя, 
процвітання, звільнення від страждання. Мотиви лотоса в корейських 
прикрасах символізують чистоту і цнотливість, оскільки вважалося, що хоча 
лотос росте в мулі на болоті або в ставку, він завжди залишається чистим. 
У релігійних корейців лотос символізує відродження, визначає нерозривний 
зв’язок між символами життя – сонцем і водою, а також є ознакою благородної 
бідності і піднесеної самотності. 

Танцювальні композиції ансамблю «Тораді» виконуються у супроводі 
традиційної корейської музики « кугак», яка має загальні культурні коріння 
з музичним мистецтвом Китаю та Японії. Кугак підрозділяється на дві основні 
категорії: минсогак, або народна музика, та чонгак – музика для вищих верств 
корейського суспільства. 

Танок «Пуче-чум» хореографа-постановника Лім Хі Джонга відтворює 
калейдоскоп химерних образів. Граціозні рухи танцівниць з яскравими віялами 
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підкреслюють вишуканість стилю придворної музики «чонгак». Особливість 
«чонгак» полягає в тому, що мелодія має медитативний характер, виконується 
в дуже повільному темпі і спрямована на інтелектуально-філософське відчуття 
образів. Музичні акценти співпадають з ритмом дихання, кожний звук лунає 
не менше трьох секунд. Корейський «чонгак» виконувався для високої знаті 
імператорського оточення. Тому і образи танцівниць, і танцювальні рухи мають 
вишукану гармонію, притаманну культурі Сходу.

В репертуарі ансамблю «Тораді» є зразки традиційного фольклору. Один 
з яких – танець «Чанго-чум» (хореограф-постановник – СоЧі Ні) передає 
запальний характер і оптимізм сільських свят. Цей старовинний корейський 
танець виконується під акомпанемент перекинутого через плече барабана 
в формі пісочного годинника.  

Особливе місце в традиційному корейському мистецтві посідає 
шаманський танок. Шаманізм – найдавніше вірування, що зародилося на зорі 
первісної історії Кореї. Шаманісти одухотворяли видиму природу, населяючи 
безліччю духів і демонів все живе і неживе на землі, будь то скелі, дерева, гори, 
струмки або небесні тіла. Для корейця, що дотримується традиційного способу 
життя, шаманізм – це релігія страху і забобонів, тоді як для сучасного 
покоління це барвистий, видовищний елемент національної культури. 

Шаманський обряд з його численними заклинаннями для вигнання злих 
духів знайшов своє відображення в театралізованих виставах з музикою 
і танцями.

У репертуарі ансамблю «Тораді» великий успіх має  хореографічна 
композиція «Сам-бук». Цей танок бере початок від шаманських традицій 
і виконується  танцівницями під бій трьох барабанів. Експресивні рухи, 
ритмічне розмаїття в динаміці хореографічного малюнку є відображенням сили 
духу корейського народу в прагненні до перемоги добра і світла.

Незвичайний національний колорит має танок з ножами «Кальчум».
Зачаровують плавні рухи танцівниць у виконанні шаманського ритуалу 
й унікальна техніка володіння ножами, яка вишукано і гармонійно поєднує 
агресію і витонченість.

Поява більш складних релігій, таких як даосизм, конфуціанство і буддизм, 
не призвели до повної відмови від вірувань і обрядів шаманізму. Шаманізм 
і досі є глибинною основою релігійних вірувань корейців, невід’ємним 
елементом національної культури.

Крім традиційних корейських танців ансамбль «Тораді» поширює свій 
репертуар новими сучасними композиціями. Авторський танець «Аріранг»
керівника і балетмейстера колективу Марини Лі гармонійно поєднав традиційні 
рухи корейських танців і сучасне хореографічне мистецтво. Танок виконується 
з ліхтариками. Містична музика і вогники, що виринають із темряви неначе 
закликають у світ душевної рівноваги і краси. 

Багаторічна творча праця ансамблю «Тораді», удосконалення професійної 
майстерності допомогли колективу здобути популярність і любов численних 
шанувальників етнічної культури. Ансамбль «Тораді» прикрашає тематичні 
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свята відомих корпорацій – LG, Samsung, Wrigley’s, Лукойл, Ssang Yong 
в Україні і Кореї, має виступи в телевізійних шоу-програмах і фестивалях 
етнічних спільнот. Ансамбль «Тораді» є лауреатом і дипломантом всеукраїнських 
фестивалів «Всі ми діти твої, Україно», «Фольклорама», «Кореада», Міжнародного
фестивалю «Калинове літо на Дніпрі», Міжнародного танцювального конкурсу 
«Веселкова Терпсіхора».

Підсумовуючи, робимо висновок, що етнічність є головним чинником 
самоорганізації національно-культурних спільнот. Процеси, що відбуваються 
в етнічній культурі на різних етапах існування етносу, знаходять відображення 
в творах художньої творчості та мистецтві. Сприяння культурно-мистецькій 
діяльності етнічних громад є надійним підґрунтям гармонійних 
міжнаціональних відносин у державі та важливою складовою інтеграції 
України в світовий простір високо розвинутих країн.

Рис. 1

Рис.2
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Рис.3
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ВИДИ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ 
У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ОДЯГУ

Розбираючи модні огдяди, все частіше стикаєшся з виразами на кшталт: 
«обирайте складні фактури», «особливий акцент на об’ємні матеріали», 
«актуальний тренд – змішання фактур», «увага до об’ємних структур». 
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Стандартні прийоми формотворення, такі як шви, виточки, складки, широко 
розглянуті в науково-популярній літературі, але здебільшого ці розгляди носять 
прикладний характер. Серед найцікавіших ілюстрованих видань можна 
виділити праці Wolff Colette [4] та Аlison Reid [3], які присвячені зміні фактури 
тканин без використання додаткових елементів. З вітчизняних дослідників 
заслуговує на увагу праця М. В. Кісіль [1], в якій розглянуто «фактурне 
формотворення». Отже, спробуємо розібратись які прийоми формотворення 
використовують дизайнери в сучасному одязі.

Формотворення костюма може відбуватися на рівні формування образу, 
рівні загальної форми, рівні основних деталей, рівні конструктивно-
декоративних елементів, рівні поверхні матеріалу, рівні кольору та рисунку 
матеріалу, рівні оздоблювальних елементів [2]. Зупинимо увагу на трьох 
останніх рівнях формотворення та розглянемо формотворні можливості 
поверхні матеріалів, які в останній час привертають до себе особливу увагу 
практикуючих дизайнерів.

Докладно розглянемо вторинні фактури поверхні, або форму матеріалу 
набуту за рахунок зміни просторового розташування матеріалу або зміни 
рельєфу чи вигляду (кольору, характеру малюнка) його початкової поверхні. 
Саме вторинним фактурам, або «вторинним поверхням», які отримані шляхом 
трансформації «початкового» матеріалу приділимо увагу й спробуємо 
систематизувати їх розмаїття.

Найбільш поширеним видом вторинних фактур є зміна просторового 
розташування матеріалу, під якою будемо розуміти будь які зафіксовані 
вигини початкової поверхні. У змінах просторового розташування матеріалу 
можна виділити декілька груп характерних прийомів, Кісіль М. В. називає даний
вид трансформацій «фактурним формоутворенням», та виділяє суцільнокроєне, 
вшивне, нашивне формоутворення та орігамі [1]. Спробуємо відкоригувати 
та доповнити дану класифікацію – виділимо суцільнокроєні, вшивні, нашивні 
та зшивні прийоми. 

До суцільнокроєних прийомів віднесемо всі трансформації поверхні 
матеріалів утворені призбируванням, стягненням, складанням, які не потребують
розрізів, вставок та використання додаткових матеріалів (при наймні 
на поверхні). До таких трансформацій можемо віднести: витачки, защипи, 
односторонні, зустрічні, бантові, хаотичні та віялові складки, драпіровки, плісе, 
гофре, креш, фасонні та збірчасті буфи, скрутки. 

Наступний підвид прийомів зі зміни просторового розташування 
матеріалів - нашивні прийоми. До них віднесемо трансформації, в яких 
не ріжуться основні деталі та використовуються додаткові елементи, виконані 
з основних матеріалів нашиті на поверхню. Найчастіше даний вид представлений
воланами, оборками, рюшами, драпіровками, нашивними елементами інших 
форм.

До підвиду вшивних прийомів віднесемо трансформації, в яких 
використовуються розріз та з’єднання основних деталей для вшивання 
додаткових елементів, виконаних з основних матеріалів. Таки ознаки мають 
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різні види вставок, також вшивними можуть бути волани, оборки, модулі інших 
форм. 

До підвиду зшивних прийомів віднесемо трансформації, в яких зміна 
просторового розташування та його фіксація відбувається за рахунок контуру 
та порядку з’єднань елементів. Це різні рельєфи, підрізи, шви криволінійних, 
прямолінійних та ламаних конфігурацій, які останнього часу набули 
фантастичного вигляду.

У другий популярний вид трансформацій виділимо всі трансформації 
поверхні з використанням накладного декору. Цей декор може накладатися
як зверху, так і знизу основної поверхні. Це різни види вишивки, аплікації,  
нашивання декоративних елементів, фурнітури, тощо.

В третій вид виділимо трансформації, в яких використовується розріз, 
зміна первинної структури матеріалу, плетення, які створюють додаткові 
візерункові ефекти. До візерункових технік віднесемо: вирізання, 
гільйоширування, випалювання, наскрізну вишивку, плетиво та напівплетиво 
(вузелкові техніки, в’язання).

До четвертого виду – зміни пакетного устрою – віднесемо трансформації, 
які виникають за рахунок використання в пакеті для одягу додаткових об’ємних 
матеріалів (синтепона, шнурів, інших прокладочних матеріалів), з’єднання 
деталей з різними властивостями або використання різної кількості шарів 
матеріалів. Це печворк, стьожка, квілтінг, буфи зі шнурами.

До п’ятого виду трансформацій, віднесемо трансформації кольору або 
нанесення кольору на поверхню. Це може бути фарбування, батік, набійка, 
принтування, друк.

Отже, ми спробували розглянути та класифікувати формотворення 
на рівні поверхні матеріалів, яке останнім часом розвивається дуже активно. 
На жаль, у вітчизняній дизайнерській освіті даному напрямку формотворення 
не приділяється достатньої уваги, він мало систематизований та вивчений, 
але надзвичайно перспективний. За рахунок використання прийомів 
трансформації поверхні можна збагачувати як класичні форми одягу так 
і створювати абсолютно нові, інноваційні. 
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УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ ЯК МЕНТАЛЬНА ОСНОВА 
РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ ВОКАЛЬНО – АНСАМБЛЕВОГО ЖАНРУ 

В УКРАЇНІ
Коли йде мова про сучасну українську пісенну культуру, зайвий раз 

переконуєшся у одному з найцінніших духовних надбань народу за багатовікову
його історію. Переконуєшся, що фундамент для розвитку українського 
мистецтва закладений навіки. І сьогодні на ньому побудована уся музична 
пісенна та танцювальна культура.

Неповторний український мелодизм, поєднання різнобарвних 
національних традицій різних регіонів України, прикрашає усіляку творчість 
народу і єднає її на високому рівні з іншими культурами народів світу.

Українська народна пісня: жанрово – інтонаційна сфера української 
музики та пісні з багатим  метро-ритмічним різноманіттям дає можливість 
митцям яскраво заявити в світі, що український менталітет є особливим 
і несхибним Яскравим підтвердженням цього є численні успішні гастролі 
та отримання високих нагород українськими митцями на міжнародних  
мистецьких форумах.

Використання сучасними виконавцями фольклорної основи складається 
з декількох компонентів:

- Звернення до конкретних фольклорних жанрів.
- Цитування популярних найкращих зразків.
- Народна манера виконання.
- Залучення традиційних українських народних інструментів (сопілка, 

дримба, кобза, бандура, козобас, бугай, бухало, кувиця, теленка, най, коза 
(волинка) і др.) та ще й кларнет, скрипка і труба.

- Використання сучасних електронних інструментів (синтезатор, 
електрогітара, бас-гітара, барабани та ін.)

- Викорстання певних специфічних фольклорних метро- ритмо-
композиційних структур (полька, краков’як, коломийка, дума, романс, колядка, 
гаївка, щедрівка, тощо).

- Залучення словесних діалектів.
- Традиційне та нетрадиційне голосоведення.
- Вплив і використання принципів співу, гармоній та виконання духовної 

церковної музики.
- Акапельний (a capella) спів.
Якщо ми сьогодні прислухаємося до сучасної музики, чи то в академічному

жанрі, чи то в естрадно-сучасному, то побачимо, що найкращі традиції 
українського фольклору органічно зливаються із світовою сучасною культурою.
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Яскравим прикладом є твори Євгена Станковича, Валентина Сільвєстрова, 
Мирослава Скорика, Івана Карабіца, Левка та Жанни Колодуб, а також 
різножанрові твори Олександра Саратського; обробки українських народних 
пісень у виконанні національного академічного хору ім. Г. Верьовки, капели 
«Думка», капели бандуристів, хору «Київ», ансамблів «Калина» та яскраві 
обробки ансамблю «Кралиця» під керівництвом заслуженого працівника 
культури України Івана Синельнікова і багато інших; оригінальні обробки 
українських мелодій для ліричних та запальних танців національного ансамблю 
танцю ім. П. Вірського, українська народна музика у виконанні національного 
оркестру народних інструментів Віктора Гуцала.

Сучасні естрадно джазові та рокові колективи: вміло синтезують 
сучасну музику з українським фольклором такі сучасні колективи, 
як «Мандри», «В. В.», «ManSound», «Плач Єремії» і легендарний ВІА «Кобза», 
який з кінця :60-х років ХХ століття,разом з «Ватрою», «Смерічкою», 
«Світязем» та ін. розпочали цей непростий, але дуже цікавий творчий шлях.

Життя диктувало необхідність цього музичного синтезу заради виховання  
української молоді на фольклорному мелосі. Це була епоха розквіту «Beatles», 
«DeepPurple», «RollingStones», трохи пізніше «ABBA», та багато інших

В ті роки в Україні були дуже популярні італійські та польські естрадні 
виконавці. Яскравим прикладом є поляки: – жіночий вокальний ансамбль 
«Філіпінки», гурти «Но то цо», «Червони гітари», «Скальдове» та ін. 
За манерою виконання вони були найбільше приближені до нас і також яскраво 
використовували польський фольклор у своєму репертуарі.

Українські сучасні автори та виконавці: звернемося до тематики пісень 
тих часів. Це, по-перше, пісні про кохання, а далі – вже яскраві відголоски 
українського народного мелосу. Це авторські пісні, які по праву вважаються 
народними: – «Веснянка» муз. В. Філіпенка на вірші О. Навроцького, «Ой, ти 
ніченько – чарівниченько» муз. А. Пашкевича, вірші Д. Луценка у виконанні 
ВІА «Кобза» Також колядки, щедрівки сучасних авторів: І. Шамо, А. Пашкевича, 
О. Білаша та ін.

Дуже цікавим, на мій погляд, є, фольклорний пісенно-драматичний твір 
В. Павліковського у виконанні ансамблю «Дніпро» та талановитих молодих 
виконавців. Цікавою і , напевно, единою в своєму роді була відзнята телеверсія, 
яка може бути по праву методичним матеріалом для навчання дисципліни 
«Ансамбль»

Особливу сторінку в репертуарі сучасних виконавців займає лірична 
пісня, як народна, так і авторська. Якщо звернутись до історії, то українська 
народна лірична пісня зародилася в кін. XVII-го, на поч. XVIII-го ст. і з часом 
набула надзвичайної популярності у XIX ст., в яких відбивалась вся 
багатогранність життя, в тому числі і побуту. До ліричної пісні звертаються  
сучасні українські талановиті композитори. І їхній талант у тому, що ці пісні по 
праву вважаються народними. Згадайте тільки назви ціх пісень це: 
«Черемшина», «Червона рута», «Марічка», «На долині туман», «Вівці мої, 
вівці», «Чарівна скрипка», «Чорнобривці», «Пісня про рушник», «Два кольори», 
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а пісня Олександра Білаша на вірші Михайла Ткача «Квітка люби мене –
не покинь» у виконанні ВІА «Кобза», 17 років була найкращою іноземною 
ліричною піснею у Японії.

Довгими зимніми вечорами українські дівчата вишивали рушники, 
сорочки та подушки, пряли пряжу, шили одежу та займались хазяйством. 
І всі ці дії супроводжувались чудовим ліричним співом про долю, щастя 
і кохання. Співали в один голос, в два і в три. Так з’явився ,багатоголосний 
акапельний спів, який зберігся  по цей час і є одним з характерних надбань 
українського пісенного мистецтва. Багатоголосся увійшло в репертуар багатьох 
хорів, капел, тріо бандуристок, а, також, використовується авторами –
піснярами, та сучасними вокально – інструментальними ансамблями.

Нажаль, багато ВІА України не збереглися до сьогодення, але вони всі 
внесли в розвиток українського пісенного мистецтва, кожен свою яскраву 
сторінку. Я з вдячністю Вам про деяких з них нагадаю: Вокальний жіночий 
ансамбль «Мрія», ВІА «Смерічка», ВІА «Кобза», ВІА «Червона рута», 
ВІА «Ватра», ВІА «Світязь», ВІА «Беркут», ВІА «Опришки», ВІА «Водограй», 
ВІА «Краяни», ВІА «Гроно», ВІА «Мальви».

Невичерпне джерело у народної творчості, і воно буде жити вічно, а ми 
будемо до нього звертатись завжди, щоби насолоджувались люди народною 
мудрістю і творчістю!

Ковпак Н.К.,
асистент кафедри сценічного мистецтва,

Київський національний університет культури і мистецтв

СПЕЦИФІКА ПЕРФОРМАНСУ 
ЯК НОВІТНЬОЇ ФОРМИ МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

Динамічний розвиток сценічних мистецтв ХХІ-го ст. характеризується, 
насамперед, виникненням нових форм, видів та жанрів. Такі якісні зміни 
в культурі та мистецтві відбуваються завдяки міжнародному соціокультурному 
співробітництву. Виходячи з цього, сучасні видовищні форми потребують 
нових концептуальних підходів до їх створення. Такою новітньою формою 
сьогодні є перформанс.

Дослідники трактують перформанс як напрям, жанр, вид. Проте, 
враховуючи схожість з хепенінгом, перформанс, все ж таки, науковці 
визначають як форму сучасного сценічного мистецтва. Перформанс – вистава, 
виступ. Це публічне дійство з символічним реквізитом, конкретними, іноді 
не підготовленими діями, із застосуванням візуальних засобів. Саме таке 
дійство демонструється перед глядачами у реальному часі.

Перформанс можна віднести до двох мистецьких напрямів. Перший –
до образотворчого мистецтва, де квазітеатральне дійство виконує професійний 
художник поодинці або з декількома найнятими статистами, колегами-
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соратниками, зазвичай без словесного супроводу. «Перформанс (уживана назва –
перфоманс, англ. Performance – виконання, подання, виступ) – форма сучасного 
мистецтва, в якій твір складають дії художника або групи в певному місці 
і в певний час. До перформансу можна віднести будь-яку ситуацію, що включає 
чотири базові елементи: час, місце, тіло художника і ставлення художника 
і глядача. У цьому полягає відмінність перформансу від таких форм 
образотворчого мистецтва, як картина або скульптура, де твір визначається 
виставленим об’єктом» [1].

Другий – до театралізовано-пластичних дійств. На відміну від власне 
театральної вистави, перформанс часто нехтує фабульною побудовою. Частий 
елемент шокуючого блюзнірства концентрується в невизначеній одиниці часу, 
при цьому кожна наступна фаза не відрізняється принципово від попередньої.

Перфоманс може поєднувати хореографію, музику, навколорелігійне 
дійство та карнавал блюзнірств, але все це втілюється в єдності осмисленого 
творчого жесту. Жанр дозволяє художнику лавірувати між шаманизмом 
(«оргії» й «містерії» Германа Ніцше, близько 1962) та технократією (майже 
всякий перформанс передбачає фото- і відеофіксацію), часом поєднуючи 
й те й інше.

Перформанс – це гра з публікою. Він має кілька ознак: реакція глядача 
передбачена наперед; головне завдання – шокувати публіку, викликати емоції;
домінує прояв реальності над літературною складовою; складається з дратівливих, 
психологічно травмуючих елементів: звук, фрази.

Перформанс зосереджений на те, щоб зробити глядача більш розкутим. 
Філософське тлумачення дійсності, атмосфера метафізики, подолання 
незвичного – все це засоби для досягнення головної мети перформансу: 
заповнити у глядачів нішу нестачі емоцій у повсякденному житті.

Перформанс народився з вуличних виступів футуристів, клоунади 
дадаїстів, театру Баухауза. Поява перформансу пов’язана з проблемами 
живопису авангарду: подолання живописного простору картини, вихід 
до конструкції як основна тенденція авангардного мистецтва. «Вперше слово 
«перформанс» було застосовано до свого твору-дії композитором Дж. Кейджем 
в 1952 році, який виконав на сцені «4’33"» (4 хвилини 33 секунди тиші). 
В афіші цього концерту значилося – перформанс» [1].

Перформанси – дуже багатогранна форма мистецтва. Існують театральні 
перформанси – і там дійсно межа між театром та performance art майже 
не помітна. Не завжди легко відокремити найсучасніший театр від 
перформансного. Перш за все, відмінність у візуальній та концептуальній 
частинах, в тому, хто його робить. Перформанс іноді називають «театром 
художника». Якщо «театр» роблять художники, то це, швидше за все, ближче 
до перформансу. Якщо роблять люди з театральною освітою, то, скоріше, 
це театр, навіть дуже сучасний із застосуванням інноваційних технологій.

У театрі діє принцип сценічної умовності, якого немає в перформансі –
там все справжнє: час, предмети, почуття, там немає сцени, ролей, а є принцип 
«тут і зараз».
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Дивитися перформанс потрібно уважно. Бажано з початку й до кінця 
наживо, а не в документації. Важливо прочитати концептуальний текст, який 
супроводжує роботу. Дивитися треба з відкритим серцем і розумом, задіювати 
всі органи чуття. 

Класичний перформанс, на відміну від посткласичного, більш сучасного 
(який започатковано у 80-х рр.), не пов’язаний безпосередньо з медіатехнологіями, 
хоча він може їх використовувати. Він пов’язаний з тілом та особистим 
досвідом, він автентичний. Це означає, що в ньому все справжнє. Класичний 
перформанс часто стає свого роду випробуванням, дослідженням власних 
можливостей. Твір народжується з особистої історії та міфології автора. Такий 
перформанс екзистенціальний.

Перформанс може бути і реальністю, і символом, він – багатогранний. 
Художник-перформансист схожий на живописця, але полотно – це простір, 
а кисть – це тіло. Оскільки у людини в просторі більше можливостей, більше 
вимірів, ніж на полотні, художники звертаються до перформансу все частіше.

На Новій сцені петербурзького Олександрійського театру відбулася 
прем’єра безпрецедентної за вітчизняними мірками вистави. Проект 
«Нейроінтегрум» являє собою аудіовізуальний перформанс, керований 
за допомогою енцефалограми.

Перш ніж глядача допускають до «Нейроінтегрума», йому належить 
подивитися відеоролик. Лідер проекту медіахудожник Юрій Дідевич придумав 
спроектувати на великий екран в режимі реального часу рухливу комп’ютерну 
графіку, інспіровану командами з людського мозку. Фокус «Нейроінтегрума» 
в тому, що мозкова активність не опосередкована м’язовою: зображення 
безпосередньо керується нейронними сигналами, які вловлює насадка 
енцефалографи, що розташована на голові жінки-перформера. Для Юрія 
Дідевича це не пустощі, а реалізація філософських поглядів: художник мріє про 
симбіоз людини і комп’ютера, а в згаданому відеоролику розповідає, 
що інтеграція з машиною – справа найближчого майбутнього і нова щабель 
еволюції.

Далі публіка потрапляє в глядацьку залу, де її поглядам відкривається 
гола вертикальна площина, затягнута полотнищем екрана. Перед ним самотньо 
сидить на стільці перформер Олександра Румянцева: саме її мозок управляє 
комп’ютерною системою. Олександру Румянцеву вибрали на спеціальному 
кастингу – нічим подібним вона раніше не займалася, до театру відношення 
не мала, зате має емоційну стабільність. Світло гасне, динаміки вистрілюють 
тривожними низькочастотними вібраціями, а на екрані хаотично шикуються 
чорні ламані лінії – тріщини. Спочатку вони вміщаються на вертикальній 
площині, поступово заповнюючи й підлогу. Потім диспозиція змінюється: 
на чорному фоні видніються білі точки, щось на зразок сніжинок, а над ними 
розгойдуються великі щупальця. Потім вони забарвлюються в різні кольори. 
На прощання перформер О. Румянцева генерує велику порцію пластівців, 
які світяться та розлітаються по екрану.
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Важливим у перформансі є включення в дійство ігрового елементу, який, 
навіть, може шокувати глядачів. Він «звільняє мистецькі твори від претензій 
на виключність, від амбіцій пророцтва та учительства. Гра зводить до лаконічних
й елементарних форм, з перестановкою акцентів зі змісту на механіку гри, 
будується на абсурді та парадоксах, що звільняють художника від скутості 
нормативами відомого» [3, с. 73].

Тож, враховуючи підготовку та проведення перформансу, варто зазначити, 
що дана форма містить багато елементів театрального мистецтва.

У Львові вже відмічає десятий ювілей єдиний в Україні міжнародний 
фестиваль «Дні Мистецтва Перформанс». У рамках проведення фестивалю 
перформансу у Львові у 2009 році було створено Школу перформансу, 
де сучасна молодь проходила навчання даної сучасної форми. Майстер-класи 
проводили європейські фахівці. 

Аналізуючи перформанс, як один з провідних мистецьких напрямів, 
К. Станіславська зазначає, що «перформанс сьогодні – це, напевне, найщиріша 
з мистецьких форм, тому що відбувається тут і зараз, презентуючи особистість 
митця в теперішньому просторі й теперішньому часі, в цю саму мить. 
Це головна з відмінностей театру і перформансу: глядач і художник 
знаходяться у реальному, а не ілюзорному світі. Більше того, сучасний театр 
та нові форми театральності набувають сьогодні перформативних ознак, 
що дає право прогнозувати як раз таки не театралізацію перформансу, 
а перфоматизацію театру» [2, с. 90]. Звичайно, з таким визначенням можна 
погодитись, а можна й ні, адже театр – це самодостатнє високе мистецтво. 
Але те, що перформанс ствердився як мистецька форма, є беззаперечним 
фактом.
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СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Формувати громадську думку – це означає впливати на свідомість 
суспільства, на емоції, почуття, ідеали, переконання, інтереси, настанови. 
Вплив на погляд суб’єкта з метою досягнення ним певної мети –
є маніпулюванням. Відтак формування громадської думки насправді стає 
маніпулюванням громадською свідомістю. Дослідження свідчать, що основа 
маніпулювання громадською свідомістю полягає в ідентифікації суб’єкта 
з осередком збудження через підключення мотиваційно сильних бажань для 
досягнення ефекту «солідарності». Завдяки зазначеному психологічному 
механізму суб’єкт опиняється у владі маніпулятора.

Маніпуляція – це майстерне спонукання іншого до досягнення 
(переслідування) побічно вкладеної маніпулятором мети [3, с. 6]. На практиці 
іноді зручніше користуватися безпосередньо метафорою: маніпуляція – це дії, 
скеровані прибрати до рук іншу людину. Тобто здатність на розсуд 
маніпулятора впливати на свідомість або однієї людини, або цілої групи людей 
для досягнення певної мети, встановленої  самим маніпулятором [3, с. 360]. 
І таке майстерне, що складається враження ніби вона самостійно керую своєю 
поведінкою. Отже, причин маніпуляції можна назвати чимало. Зрозуміло 
і те, що їх не можна розглядати разом. 

Можна виділити кілька груп ознак, у кожній з яких виділено 
узагальнений критерій, який претендує на те, щоб увійти у визначення 
маніпуляції: родова ознака – психологічний вплив; ставлення маніпулятора 
до іншої людини, як до засобу досягнення власної мети; намагання отримати 
однобічний виграш; прихований характер впливу (як факту впливу, так і його 
спрямованість); використання психологічної сили, гра на слабкостях. 

Крім того, існують ще два критерії, які виявилися дещо відокремленими: 
спонукання і мотиваційне привнесення; майстерність у здійсненні 
маніпулятивних дій. 

Один з обов’язкових елементів визначення – вказівка на родову 
приналежність поняття. Варто зазначити, що маніпуляція – це вид 
психологічного впливу, майстерне виконання якого призводить до прихованого 
спонукання іншої людини до намірів, що не збігаються з її актуальними 
бажаннями [2].

Можна запропонувати й інші формулювання – в тому числі спрощені 
визначення міжособистісної маніпуляції. Наприклад, маніпуляція – це вид 
психологічного впливу, за якого майстерність маніпулятора використовується 
для прихованого занесення у психіку адресата цілей, бажань, намірів, стосунків 
та настанов, які не збігаються з тими, які є в адресата на даний момент. 
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Або маніпуляція – це психологічний вплив, покликаний змінити напрям 
активності іншої людини, виконаний настільки майстерно, що вона цього 
впливу не помічає [1, с. 31-33]. Ще варіант: маніпуляція – це психологічний 
вплив, скерований на приховане підштовхування іншої людини до здійснення 
визначених маніпулятором дій. 

З’ясувавши, що таке «маніпуляція», розглянемо її застосування 
в телетехнологіях. 

Телетехнології, засновані на маніпулятивних механізмах, застосовуються 
для продажу будь-якого товару. І цим товаром може бути як продовольство, 
так і інформація або людина.

Телемовлення реалізує цей механізм через «інформаційну операцію», 
яка включає підбір автоматизмів підключення до маніпулятивного впливу, 
через їх комбінування та сполучення і створення спільного маніпулятивного 
впливу.

Телебачення оперує низкою засобів, які породжують символи, ритуали, 
які формують знакові події. У цій ролі виступають і мас-медіа, і мистецтво, 
і культурно-розважальна галузь. Усі вони створюють символічний світ, який 
живе у людській свідомості за власними законами, що відрізняються від законів 
реального світу. Інформація змінюється в символічну, перетворюючись на міф. 
Цей міф, змінюючи поведінку людей, знову повертається у реальний світ. 

Символом може бути політична подія або сам політик. Символізація 
сформувала ноосферу, а слідом йде техносфера, гігантські мегаполіси 
вкривають планету; незабаром не залишиться людей, які вміють спілкуватися 
з природою, це робитимуть професіонали. Умоглядний світ людини формує 
нову реальність. Телебачення, на відміну від фотографій та кінематографа, 
створює її прямо зараз.

Телебачення може зрежисувати подію безпосередньо під час зйомок, усе 
залежить від таланту оператора. Він – не просто свідок, а інтерпретатор. Коли 
матеріал монтують, а потім демонструють і коментують у програмі – це вже 
продукт усіх рівнів режисури. Навіть прямий ефір або репортаж з місця події 
обумовлений завданням програми і подається у певному контексті. Існують 
подієві моделі, стереотипи, що спираються на юнгівські архетипи сприйняття. 
Є ігрові композиції, описані Еріком Верном, де всі події, у яких беруть участь 
люди, мають латентні мізансцени.

Глядач про це не знає. Він захоплено дивиться в екран телевізора, щомиті 
вірячи – все, що відбувається – правда, а все показане рівнозначне тому, що він 
побачив би на власні очі. 

Звертаючись до своєї аудиторії, телебачення спирається у своїй 
комунікації на найавторитетніших її членів: на лідерів думок, професіоналів 
аналізу та експертів подій. Західна комунікативна культура має масу методів 
отримання, опрацювання та подання інформації. Використання відомих 
комунікацій і створення нових, залежно від мети заходу, – явище і звичайне 
і творче. Так, вийти на контакт з потрібною людиною можна через її оточення, 
коли вона знаходиться у комфортних для себе умовах. Усе залежить від задуму 
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комунікатора. Американський фахівець Р. Орт виділяє низку характеристик 
джерела повідомлення, які впливають на його ефективність.

Отже, серед шляхів і методів впливу телебачення на громадську думку 
у наш час переважають ті, що довели свою політичну ефективність у справі 
маніпулювання свідомістю. Оскільки глядач є переважно пасивним споживачем 
телепродукції, який швидко втомлюється та втрачає до неї цікавість, 
телебачення намагається дати йому можливість діалогу, зокрема впроваджуючи 
програми інтерактивного характеру.

Водночас, керуючи емоціями і почуттями, телебачення формує 
настанови, стосунки та впливає на ідеали і переконання, настрої суспільства, 
його думки. Керування тут пов’язане у психологічному аспекті з феноменом 
маніпулювання. І воно виступає як важливий метод впливу телебачення на 
громадську думку.

Література
1. Бердяев Н. А. О человеке, его свободе и духовности: избранные труды / 

Н. А. Бердяев. – Москва : МПСИ, 1999. – 312 с. (6)
2. Брунер Дж. Психология познания / Дж. Брунер. – Москва : Прогресс, 1997. –

412 с. (8)
3. Грушин Б. А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы 

исследования / Б. А. Грушин. – Москва : Политиздат, 1987. – 368 с. (24)

Колосова Н.А.,
кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри мистецтв,
ПВНЗ «Київський університет культури»

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕКОРАТИВНИХ ЗАСОБІВ 
ОБРОБКИ ПРИМІЩЕНЬ

Саме історія настінного розпису бере свій початок у далекому минулому. 
І цьому є чимало підтверджень. Наприклад, на півночі Іспанії в печерах 
Альтаміра були знайдені наскальні малюнки, висічені нашими пращурами 
понад XVIII тис. років тому. І неважливо, що палітра первісної людини 
складалася всього лише з чотирьох кольорів – білого, чорного, жовтого 
й червоного – все одно їх роботи можна прирівняти до творів мистецтва, 
до яскравого прикладу монументального первісного реалізму.

На поч. XXI ст. активно створюються та винаходяться нові декоративні 
оздоблювальні матеріали і це наштовхує на розгляд та вивчення даної 
проблеми. За допомогою дизайну стін можна дуже красиво обробити будь-які 
приміщення. Галузь будівництва та дизайну не стоїть на місці та постійно 
дивує людей новинками у тій чи іній специфіці, безпосередньо це стосуються 
і оздоблювальних матеріалів.
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Декоративні засоби обробки стін досліджували К. Пушкарьова, 
І. Кузнецова, Е. Пономарева, В. Фомина, Н. Новосельчук, О. Олійник, 
П. Кривенко, А. Мірніков, Л. Баркер та інші.

Однак, як засвідчив аналіз літератури, на даний час в дизайні є багато 
різноманітних джерел по різних видах декоративних матеріалів, але не має 
одного цілісного, комплексного дослідження засобів декоративної обробки 
інтер’єрів громадських будівель.

Первісна людина використовувала для оформлення свого житла не тільки 
шкури тварин, мохи та лишайники, але і розмальовували стіни печер 
малюнками – це були зображення тварин, людей і різні рослинні орнаменти. 
В якості полотна виступали природні фактури, тому в фактурній штукатурці 
не було необхідності. Точні, легкі контури лінії починають відігравати важливу 
роль. Зустрічається накладання фарб одна на одну, що створює об’ємне 
зображення.[9.]

Пролітали роки і століття. Людство набиралося досвіду й удосконалювала 
свою майстерність. З'явилися нові техніки настінного розпису. Замість печер 
стали зводиться храми, в яких розпис був більш різноманітним і мав закінчений 
вигляд, залишаючись самим важливим елементом декору. Архітектурні 
пам'ятки свідчать про те, що в Стародавній Греції будівельники висловлювали 
занепокоєння з приводу дизайну інтер’єру. В оформленні внутрішніх 
приміщень використовуються штукатурки дерева для стіни, мозаїчна підлога. 
Для суспільних споруд використовується позолота, інкрустація золотом 
і глазур'ю на мармурові плити, пластини з кованої міді. У Стародавній Греції 
створюється ордер архітекторів, який має на увазі складний художньо 
осмислений порядок  розміщення частин конструкції споруд. Для  кожного 
будинку,  грецький архітектор вибирав особливе місце і там будував споруду, 
яка органічно зливалася з природою, доповнюючи її, ніби виросла із неї. 
Натуральний мармур був основним будівельним матеріалом. У Стародавньому 
Єгипті стіни приміщень були покриті малюнками. Особливо інтенсивно і якісно 
з використанням дорогих матеріалів, оформлялися культові споруди. Храми 
виділялись від зовнішнього світу масивними високими стінами. Велич храмів 
вражала публіку своїм розкішним оздобленням.

У Стародавньому Римі, будують купольні покриття, які вражають своєю 
величчю. Розвивається монументальний живопис, інкрустації з каменю, 
архітектурні твори прикрашають скульптурою. Зокрема, відзначається 
розкішний інтер'єр Візантії: мармуровий набір, розписна штукатурка, мозаїка.

Унікальне мистецтво Київської Русі – це прекрасна Київська «Софія», 
Золоті ворота, які донесли до нас прекрасні зразки сакрального мистецтва, 
що представляє собою синтез багатьох видів декоративно-прикладного 
мистецтва. Прекрасні приклади оформлення інтер'єру, особливо світського, 
залишились нам з часів Бароко і Класицизму. Український народ будував свої 
будинки не з дорогих матеріалів, а з каменю та цегли. Хоча все було виконано 
в простому стилі, українці із своїм внутрішнім бажанням краси, все ж намагалися
прикрасити свої будинки. Це помітно в розписаних печах і стінах на Сході, печі 
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кахлю і ліжники в горах, які, кожен у своєму власному стилі створювали комфорт 
та затишок. Кращими прикладами органічного синтезу всіх компонентів інтер'єру 
є великі громадські будівлі, які були побудовані провідними майстрами 
архітектури. Художньо-композиційні прийоми для інтер'єру були об'єднані 
єдиним задумом архітекторів, який був створений спеціально для цього об'єкта. 
У цей період архітектор був креативний директор, виправдовуючи своє 
історичне місце основного будівельника, а кращі будівлі стали віхами розвитку 
архітектури на межі ХІХ-ХХ ст. У руках архітектора був один з основних 
методів надання внутрішньому простору будівель виразності, урочистості та 
елегантності – це декоративно-художнє оформлення. Однак, рівень обробки 
залежав від функціонально-технологічного призначення будівлі. Для 
матеріально-технічної і змістовної організації громадських просторів можна 
віднести стандартну схему декоративно-художнього оздоблення, яка 
проявляється в ранжируванні приміщень за принципом зміни насиченості 
декоративними елементами інтер'єру. Така картина спостерігається у всіх 
великих громадських будівлях незалежно від стилю, в якому вони вирішені. 
Вибір декоративної обробки безпосередньо залежить від впливу стилю, в якому 
вирішено проектувати інтер'єри будівлі. Так, в інтер’єрах громадських будівель 
кінця ХІХ століття, під час правління в архітектурі історизму та еклектики, 
можна прослідкувати різноманітність видів обробки. Найбільш популярна стала 
кругла скульптура, барельєф і горельєф в різних формах. Основними носіями 
краси стали максимально насичені деталями, багатством скульптурного 
лікування, різноманітні рельєфні прикраси, які рясно вкривали стіни 
і стелі кімнат. Насамперед, це було характерно для інтер'єрів вирішених 
у неоренесансній та необароковій стилізаціях. [4, c. 129]

Ситуація змінилася на початку ХХ століття, в період становлення стилю 
«модерн». У цей час відбувається перехід від домінування об’ємного 
декоративного оздоблення до площинного, що особливо характерно для 
українського модерну. Отже, форми і види декоративного оздоблення несли 
загальні ознаки стильового рішення інтер’єру. Художньому і композиційному 
процесу оздоблення підлягали в першу чергу стеля і стіні, а також значну 
кількість структурних і декоративних елементів інтер'єру. Тому вкрай 
необхідно осмислити місце й значення  цього процесу в сучасному дизайні, 
глибоко усвідомити його специфіку, виявити напрями його розвитку, 
осмислити традиційні та інноваційні прийоми використання.
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ВПЛИВ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
НА КУЛЬТУРУ УКРАЇНИ

Наприкінці ХХ ст. на поч. ХХІ ст. людство стало на новий етап свого 
розвитку, який характеризується таким поняттям як глобалізація. Процес 
глобалізації – це загальноцивілізаційний процес єднання різних сфер людської 
діяльності. Глобалізація є макротенденцією сучасного світового розвитку –
це природний процес, який неможливо зупинити і важко коригувати, він 
відображає свого роду «рівнодіючу» різноманітних і різноспрямованих 
глобалізаційних сил світу [1, с.144].

При вивченні процесу глобалізації необхідно, перш за все, виділити 
її духовно-моральний вимір і оцінити той вплив, який вона здійснює 
на людину, її свідомість, систему цінностей і поведінку. Антигуманний варіант 
реалізації глобальних перетворень деформує духовно-моральну сферу 
людського буття, руйнує самобутність та унікальність, перетворює його 
у безлику людину «одного дня», відчужену і втрачену, з викривленим 
уявленням про добро і зло. [2, с.175]

Глобалізація охопила майже всі сфери життєдіяльності суспільства –
політику, економіку, право, освіту, культуру та ін. Проте ставлення 
до глобалізації не є однозначним. Якщо в економічній, інформаційній 
та політичній сферах глобалізаційні процеси сприяють розвитку та зростанню 
рівня країни, то в культурному плані вони мають як позитивні так і негативні 
наслідки. З одного боку глобалізація відкриває ширший доступ до культурних 
цінностей інших культур і це призводить до їх взаємозбагачення, а з іншого –
призводить до певної втрати національної самоідентичності.

Глобалізація культури часто набуває форми не стільки організації єдності 
різноманіття, що забезпечується взаємодією різних культурних традицій, 

http://www.uamodna.com/articles/10-trendiv-u-dyzayni-intereru-yaki-
http://artultra.ru/istorija-nastennoj-rospisi.php.
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зразків та цінностей, скільки уніфікації культурних моделей за американським 
зразком. У цих умовах назріла необхідність у виробленні такого світогляду, 
який враховував би існуючі зміни та динаміку розвитку сучасного світу, однак 
при цьому не відторгав фундаментальні основи культурного минулого. Крім 
того, важливо зазначити, що сама проблема культурних взаємодій, а також 
культурних інтегративних процесів, які відбуваються в рамках сучасних реалій, 
потребує визначення принципів осмислення культури. [3, с.186]

Глобалізаційні процеси в культурі – це в першу чергу процеси інтеграції 
окремих національних культур в єдину світову культуру. Під час цих процесів 
відбувається нав’язування інноваційних культурних форм країн-лідерів країнам 
з меншим рівнем економічного розвитку. Разом з тим ці процеси дають 
можливість різним культурам популяризувати свої досягнення та вийти за межі 
своєї національної обмеженості. Сучасних вчених непокоїть розповсюдження 
однакових культурних зразків, яке вже набуло планетарних масштабів. 

Відомий американський політолог С. Хоффман в своїй роботі «Зіткнення 
глобалізацій» говорить про те, що «розвиток глобалізації культури починається 
з технологічної революції та економічної глобалізації, які разом створюють 
потік культурних благ». [4, с.81]

Найважливішим фактором прискорення глобалізаційних процесів 
вважається рівень розвитку технологій, який сприяє створенню глобального, 
необмеженого якимись рамками інформаційного суспільства. Саме інформація
стала найважливішим ресурсом глобалізації. Завдяки глобалізації в інформаційній
сфері створюються можливості для розширення світогляду індивідууму 
та ознайомлення його з надбаннями світової культури: віртуальні музеї, 
картинні галереї, виставки, бібліотеки та ін. 

Сучасна українська культура вже зазнала та і надалі зазнає значних змін, 
які відбуваються під впливом світових глобалізаційних процесів. 
Особливостями цього впливу є те, що вона знаходиться між світових стилів 
західної та східної культурних традицій. Намагаючись бути на рівні з іншими 
європейськими державами вона тягнеться до культурних стандартів країн 
заходу, а це неабияк призводить до зникнення національних особливостей 
культури. Проте, для культури сьогодення характерним є поєднання 
різноманітних традицій, які за своїм змістом досить складно поєднуються 
між собою. В українській культурі з’являються атрибути інших культур, 
які не мають нічого спільного з нашою культурою.

Одним з найбільш сильних проявів впливу глобалізаційних процесів 
на культуру є розвиток субкультурних течій, коли представники певних 
субкультурних об’єднань незалежно від країни проживання мають одинаковий 
стиль в одязі, творчості, музиці, поглядах на життя.  

Отже, одним з найкращих варіантів вирішення проблеми впливу 
глобалізаційних процесів на українську культуру є прагнення збереження своєї 
культурної своєрідності, бажання не втратити своєї ідентичності та необхідність
брати від інших культур ті цінності, які не суперечать власним національним 
особливостям та інтересам. Знання світової культури так само як і знання 
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власної культури сприяє всебічному духовному розвитку кожної людини, 
збагаченню її внутрішнього світу. Перед сучасною українською культурою 
стоїть непросте завдання існувати у всепланетарній культурній єдності і при 
цьому всьому не втратити своєї культурної ідентичності.
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АСПЕКТИ СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ ПРОСТО НЕБА 
ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО ВИДОВИЩА

Сучасне театралізоване видовище просто неба має свої специфічні 
особливості, серед яких досить важливими є відкритість і демократичність 
діалогу «актор – глядач», що передбачає відповідну конструкцію сцени. 
На цьому на початку ХХ століття наголошували видатні режисери (Б. Брехт, 
В. Мейєрхольд, Е. Пискатор та ін.). Трансформація сценічного простору мала 
велике значення для театральних режисерів (тривимірне у Г. Крега, музичний 
простір у В. Мейєрхольда, психологічне в К. Станіславського тощо).

Сценічні майданчики просто неба поділяються на стаціонарні, тимчасові 
та пересувні. Стаціонарних майданчиків у формі амфітеатральних споруд 
в Україні досить мало. Якщо говорити про стаціонарні паркові естрадні 
майданчики просто неба, слід зазначити деякі з них, що знаходяться практично 
у всіх великих містах нашої країни, а саме: Співоче Поле (м. Київ), літня 
естрада в Маріїнському парку (м. Київ), сценічний майданчик у парку 
ім. Л. Глоби (м. Дніпро), літній театр парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка
(м. Дніпро) та інші. Свого часу основними сценічними майданчиками 
слугували так звані «черепашки». Подібного роду сцена збереглася в парку 
культури і відпочинку ім. Т. Шевченка (м. Одеса). 
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Панівною формою сценічного святкового простору є тимчасові 
майданчики. Їх монтують на час проведення фестивальних заходів 
і театралізованих святкових дійств. Як правило, їх виготовляють із легких 
металевих конструкцій, до яких кріпиться дерев’яний настил. Тут за різних 
просторових ситуацій застосовуються різноманітні сценографічні прийоми, 
щоб максимально наблизити дію до глядача, використовуючи ті чи інші 
інтерактивні технології. Для цих цілей слугують різні конфігурації перехідних 
сценічних майданчиків, які з’єднують естраду та глядача. Тимчасові естрадні 
майданчики збирають також на основі великовантажних автомобілів. Для цього 
на місці дії щільно, один повз один, ставлять два-чотири автомобілі кабінами 
в один бік. Така конструкція найчастіше використовується на відкритих 
територіях: полі, галявині лісу тощо. 

Такі майданчики, як правило, не мають механізмів сцени. Вони 
позбавлені механічних штанкетних підйомників, лаштунків, ланцюгів, 
поворотного кола, налаштованого світлового обладнання і навіть завіси. 
Їх оформлюють залежно від авторської ідеї та задумів художника й режисера 
декораціями чи декоративними елементами, які представляють образно-
символічне відображення подій, що відбуваються. 

Подібного роду сценічний майданчик було встановлено під час 
проведення XIV Міжнародного музичного фестивалю «Jazz Koktebel»
(м. Чорноморськ, Одеська обл.), який відрізнявся масштабним open-air і лайн-ап 
виконавців [3]. 

У разі побудови тимчасових сценічних майданчиків, де глядачі 
знаходяться з одного боку, доцільно передбачати встановлення глядацьких 
місць. Часто на святах багато глядачів, зокрема дітей, через утому не в змозі 
довго стояти перед сценою. Як наслідок, глядачі залишають сценічний простір.

Практика показує, що на театралізованих видовищах, де перед 
майданчиком установлено кілька рядів крісел або дерев’яних лавок, завжди 
є глядачі, а в іншому разі – їх дуже мало. Присутність невеликої кількості 
глядачів (із психологічної думки) негативно впливає на виступ артистів, 
що позначається на якості концертів, особливо під час проведення конкурсів 
та ігрових програм, де наявність учасників є необхідною умовою. Цьому 
питанню організатори повинні приділяти належну увагу. 

До пересувних сценічних майданчиків належать об’ємні установки, для 
яких використовуються залізничні платформи, автомобілі, електрокари, вело-
і мотоплатформи, баржі, теплоходи тощо. Головним смисловим змістом 
пересувних майданчиків є статичні або динамічні пластичні композиції, 
учасники яких за допомогою декорацій, костюмів, бутафорії  відображають 
певну тему, уособлюють точно визначений епізод вистави, святкової ходи. 
Ці майданчики найчастіше застосовуються як частина святкового, 
карнавального ходу, маніфестації, демонстрації або як основний художній засіб 
широкомасштабних театралізованих карнавальних дійств. 

Прикладом таких дій можуть бути різноманітні театралізовані вистави, 
що відображають історичні етапи життя країни. 
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Особливо цікавими є різні варіанти створення підвішених, динамічних, 
здатних до переміщення в повітрі майданчиків. Вони рухаються за допомогою 
потужної будівельної техніки (підйомних кранів, телескопічних автовишок) 
або електропідйомників. 

Окрему групу становлять сценічні майданчики на воді. Їх особливість 
полягає в тому, що сцена кріпиться на палях, які знаходяться біля берега або 
на деякій відстані від нього. Декоративним оформленням тут може слугувати 
природний ландшафт, але сама сцена потребує дерев’яного настилу для 
виступу колективів і декорованих деталей, які відображають сценічний образ 
свята. 

Водночас сценічним майданчиком можуть слугувати понтони або баржі 
й теплоходи, що використовувалися у святі «Миколаїв River Fest» (м. Миколаїв, 
Україна). Яскравим видовищем і візитівкою святкового дійства був 
театралізований парад на воді.

На більшості сценічних майданчиків просто неба (на відміну від 
класичного театрального приміщення) не передбачено зміни декорацій під час 
дії. Декоративне оформлення здебільшого вирішується за принципом 
симультанності, стаціонарної установки, яка відображає ідейно-тематичну 
основу видовища. Такі сцени можна прикрасити декоративними деталями 
символічного, умовного характеру та фітодизайну. 

Декораціями можуть слугувати фасади замків (середньовічний фестиваль 
«Аккерманський форпост», м. Білгород-Дністровський, Україна; арт-шоу 
«Ніч у Луцькому замку», м. Луцьк, Україна; фестиваль вина в замку Буда, 
м. Будапешт, Угорщина; фестиваль «Дні музики», замок Мондзеє, Австрія 
та інші), монастирів, сучасних архітектурних ансамблів або ландшафтне 
оточення (фестиваль вуличних художників «Pflasterspektakel», м. Лінц, Австрія; 
Вальпургієва ніч, Англія; Андріїв день, Шотландія; День Святого Патрика, 
Ірландія; фестиваль «Марді Гра», Австралія; Хеллоуїн, США тощо).

Сучасне театралізоване видовище дедалі більше потребує нестандартних 
сценографічних рішень, і проблема системи сценічного майданчика тут посідає 
перше місце. Культура початку ХХІ ст. ламає стереотипи, класичні рішення 
та канони. На думку дослідниці Н. Кислої, у сучасному видовищі «на поверхню 
виходять різні синтези, які не вписуються у відому схему формотворення 
і чіткий устрій видового мистецького універсуму, а створюють всі ці 
трансформації, симбіози < … > речі вже відіграють роль образів, існують 
як симулякр, як тотальна настанова, коли споглядаємо начебто повністю 
ідентичну копію реальності, а за нею ховається щось інше, що завершує низку 
міжзнакових відносин культури» [1, с. 143].

На сучасному етапі активно використовуються різні інсталяції, 
які встановлюються як у закритому приміщенні (найчастіше), так і просто неба, 
як елемент пластичного рішення сценічного простору. Український дослідник 
К. Станіславська розглядає інсталяції як «мистецько-видовищні форми» [2]. 
Мистецтвознавець наголошує на тому, що останнім часом «активно 
розвиваються і комбіновані (мультимедійні) інсталяції, що включають, наряду 
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з предметними статичними об’єктами, усілякі фото-, слайдо-, кіно-, 
відеоелементи, комп’ютерні об’єкти, лазерні установки, звук, віртуальну 
реальність, інтернет – усі ці компоненти ще більше посилюють видовищність 
сучасних інсталяцій» [2, с. 77]. 

У роботі розглянуто основні види сценічних майданчиків просто неба. 
Проаналізовано специфічні особливості пересувних і тимчасових майданчиків. 
Наведено приклади використання архітектурних ансамблів і ландшафтного 
оточення під час проведення театралізованих видовищ. Зроблено акцент 
на плавучих сценах та особливостях їх застосування.

Матеріал статті може стати основою для подальших досліджень у галузі 
режисури сучасних театралізованих видовищ.
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНЕ
МИСТЕЦТВО

Відзначимо, що сучасна інформаційна культура – продукт багатовікової 
еволюції людства, їх знань і діяльності. Її історія починається тоді, коли багато 
тисячоліть тому у людей формальне ставлення до сигналу ситуації, властиве 
тваринному світу, змінилося на змістовне. Людина стала розуміти зміст 
сигналу, що послужило основою для розвитку специфічного засобу 
спілкування – мови спочатку у вигляді звуку, слова, а потім у вигляді інших 
засобів – писемності, документів і т.д. про що у нас вже йшла мова. Зараз 
людина володіє різноманітними засобами передачі інформації. Проте вони 
представляють собою органічну єдність і разом з тим продукт історичного 
розвитку. Поняття «інформаційна культура», необхідно розглядати в аспекті 
еволюції загальної культури. Еволюція інформаційних технологій проходила 
непомітно, приховано, якісно змінюючи забезпечення повного використання 
достовірного, невичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих 
видах людської діяльності. Ці зміни привели до інформаційної культури.

http://koktebel.info/new/
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Сучасна інформаційна культура увібрала в себе всі свої попередні форми 
і з'єднала їх в єдиний засіб. Як особливий аспект соціального життя вона 
виступає в якості предмета, засобу і результату соціальної активності, 
відображає характер і рівень практичної діяльності людей. Це результат 
діяльності суб'єкта і процес збереження створеного, розповсюдження 
та споживання об'єктів культури [2, с. 4].

В інформаційному суспільстві діяльність людей все більше починає 
залежати від їх спроможності ефективно використовувати електронні 
інформаційні ресурси. Для вільної орієнтації в електронних інформаційних 
потоках сучасна людина повинна вміти отримувати, обробляти 
і використовувати електронні інформаційні ресурси з допомогою комп’ютера, 
телекомунікації та інших засобів зв’язку [3, с. 104].

Представляючи собою найважливіший сегмент культури епохи 
інформатизації, інформаційна культура, разом з тим, як би пронизує всі інші 
культурні фрагменти, функціонування яких у наш час неможливо поза 
залежності від інформаційної культури. Цим і визначається важливість аналізу 
інформаційної культури. «З цього випливає, – пише А. І. Ракітов, – що питання 
про інформатизацію культури має не “залишковий”, але фундаментальний 
характер» . Тут зав'язуються в один вузол культурні процеси створення 
інформаційно-індустріального суспільства і принципово нової технологічної 
бази його духовної і соціальної модернізації»  [6, с. 53]. У соціокультурному 
сенсі інформаційна культура – це сукупність принципів і реальних механізмів, 
що забезпечують позитивне взаємодія етичних та національних культур, 
їх поєднання в загальний досвід людства. У цьому аспекті інформаційна 
культура є елементом загальної культури людства, найважливішим засобом 
формування світової культурної спільноти, створення світового інформаційного
простору. Вона визначає рівень інформаційного спілкування – принципово нові 
форми зв'язків без особистої присутності індивідів у режимі діалогу. В епоху 
інформатизації суспільства інформаційна культура є готовність до освоєння 
нового способу життя на базі використання інформації, побудова нової 
(інформаційної) картини світу і визначення свого місця в цьому швидко 
змінюється. Як частина загальної культури особистості інформаційна культура 
повинна засвоїти етику і естетику, ергономіку і питання інформаційної безпеки 
(як у сенсі захисту інформації, так і в сенсі Захисту людської психіки) 
[4, с. 205]. Суперечлива єдність інформації та культури є конкретним проявом 
протиріччя між технократією і культурою, яке характерно для сучасного 
суспільства. «Напруженість, яка існує між технократією і культурою, – пише 
Д. Белл, – рівною мірою є однією з основних проблем сучасного суспільства»
[1, с. 460]. Справа в тому, що техніка та інформаційні технології дозволяють 
розвивати культуру, і вони ж породжують деградацію, а часом і знищення 
духовних цінностей. Виникає парадоксальна ситуація: з одного боку, 
відбувається широке впровадження передової техніки і технології, з іншого –
гостра критика технократії. Це парадоксальне становище, однак, лише 
підтверджує наявність істотного зв'язку між культурою і технікою.
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На думку К. Е. Разлогова: «XX ст. не тільки і не стільки породив конфлікт
між технікою і культурою, скільки поглибив взаємодія між ними, бо сучасні 
форми культури (кіно, радіо, звукозапис, ТБ, відео, комп’ютери у сфері 
дозвілля і творчості) пов’язані з технікою, виростають з техніки» [5, с. 17].

Найбільш прогресивним з напрямків сучасного мистецтва сьогодні 
є відео-арт, який помітно прогресував завдяки цифровим технологіям. Він
є найбільш демократичним у виробництві видом мистецтва, де крім камери, 
яку можна взяти напрокат, майже нічого не треба. Якщо б не цифрові 
технології в області відео, то сьогодні ми б остаточно розпрощалися з таким 
явищем, як незалежне кіно. Втім, з експонуванням відео-арту є проблеми, 
тому що потрібна для якісного показу техніка коштує недешево. WEB-дизайн 
та VJ-інг найбільше близькі салонного мистецтва, з яким, знаходять повне 
взаєморозуміння і злиття. Мережеве мистецтво сьогодні вже не обмежується 
інтерактивними Інтернет-проектами, воно виходить у реальність, створюючи 
мережі, які об'єднують людей і створюють нові горизонтальні засіб комунікації 
від людини до людини, минаючи пропагандистську машину мас-медіа. У цій 
області мистецтва «аналог і цифра» переживають найбільш цікаві колізії. 
Розпочавшись як суто цифрове, мережеве мистецтво парадоксальним чином 
еволюціонувало в аналогове, сильно вплинувши на такі явища, як акціонізм 
(з’явився медіа-активізм) і хепенінг (з'явився флешмоб). Величезний вплив 
цифрові технології надали на музику. Завдяки «цифрі» виникла електронна 
культура(«drum'n'bass», «хаос», «easy», «techno»), яка протягом вже четвертого 
десятиліття залишається провідною в сфері неакадемічной музики. Особливо 
сильно це помітно в галузі мас-медіа. Телебачення все більше відіграє роль 
душоприказника для людства і ставить його в положення слуги наростаючого 
товарообігу. Воно активно асимілює відкриття художників, використовує 
ці відкриття в рекламі.

Сфера духовного життя суспільства, що охоплює насамперед систему 
мистецьких цінностей, виховання, освіти та наукової творчості вже неможлива 
без використання сучасних інформаційних технологій, а також передбачає 
організаційні структури (інфраструктуру): засоби, способи, технології 
комунікації, установи й організації, що забезпечують реалізацію інформаційних 
потреб, інтересів суб’єктів суспільних відносин.
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
В СВІТОВУ КУЛЬТУРУ

Прийнятий у квітні 1990 р. закон СРСР «Про розмежування повноважень 
між Союзом РСР і суб’єктами федерації» розширив самостійність союзних 
республік надавши їм право вступати у відносини з іноземними державами, 
укладати з ними договори, обмінюватись дипломатичними і консульськими 
представництвами, здійснювати зовнішньоекономічні зв’язки і брати участь 
у діяльності міжнародних організацій. А з ухвалою Верховної Ради УССР 
«Декларації про державний суверенітет України» – розпочався новий 
історичний етап у справі міжнародної співпраці. Відтоді Україна, як суб’єкт 
міжнародного права, здійснювала безпосередні зв’язки та відносини з іншими 
державами, укладала з ними домовленості, зокрема в сфері культурної 
співпраці.

Інтеграція (від лат. «integratio») – відновлення, об’єднання в одне ціле 
якихось частин, елементів, процес об'єднання однотиповим строєм.

Отже нові аспекти економічної політики влади, надали в Україні 
позитивного імпульсу міжнародним культурним зв'язкам українських митців 
і вчених. Але, в зарегламентованою владою процесі, як і раніше 
унеможливлювалося живе професійне спілкування з іноземними колегами. 
Обмін професійними знаннями, в результаті мали динамінування комерційного 
інтересу в культурному співробітництві.

Демократія в суспільстві, яка виникла в результаті боротьби, виникли 
і демократичні цінності: з'явилося бажання жити краще, по-новому, в гармонії 
зі світом, який має такі ж цінності. 

Підтримкою налагоджених зв'язків, засвоєння нових форм відносин –
Українська держава поступово ставала на свій шлях без контролю СССР. 
Виникли інституції які опрацьовували теорії та шляхи, за якими відроджувались
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або виникали зв'язки з іншими культурами, порядками, ідеалами, правилами, 
які лежали в основі тих чи інших держав.

Не боячись руйнувати стереотипи, з небаченою активністю, український 
народ шукав прогресивного досвіду, а наукова інтелігенція пропонувала свої 
доробки, відкриття, свою щиру зацікавленість.

Суттєвою прикметою часу стало спонсорство. Суть проблеми за кордоном: 
усі фестивалі є, насамперед, великим бізнесом. Вони існують завдяки певним 
фондам, приватним внескам, спонсорським коштам, тощо. Запрошуються 
відомі виконавці, митці, працюють висококваліфіковані спеціалісти в галузі 
реклами. І тому серйозна музика, як це не дивно, залишалась прибутковою 
справою.

У 1990 р. в Києві, українськими композиторами, митцями, музикантами, 
був започаткований перший Міжнародний щорічний музичний фестиваль, 
в якому брали участь багато іноземних держав. А вже через рік ця географія 
розширилася і учасників фестивалю фольклору стало набагато більше. Були 
представники таких держав як: Болгарія, Угорщина, Китай, Італія, Канада, 
Куба, Монголія, Нідерланди, Польша, Румунія, США, Туреччина, Фінляндія, 
Франція, Чихословаччина, Німеччина, Шотландія, Югославія, Ізраїль і багато 
інших. Але не було досягнуто важливих результатів в фінансуванні. Ми бачили 
що демократичні шляхи досягнень даються з великими втратами, в результаті 
ослабла економіка, виникли культурні та політичні проблеми, втрачено Крим. 

На сьогоднішній день іде агресія зі сторони Росії, якій не подобається 
наша незалежність. Вони всіляко хочуть повернути Україну у вчорашній день 
з повним контролем всієї держави. 

Великий вклад зробили наші емігранти, які в кількості до 20 000000 
розповсюджені по всіх державах. Особливо в Канаді, Франції, Польша, 
які своїм відношенням і ностальгією до нашої культури, допомагали нам 
і морально, і матеріально, і духовно, підтримали революційні процеси 
та співпрацювали з нами в творчості. 

У результаті демократичного направлення, виникли противоріччя 
в церквах: розділення на українську та російську. Враховуючи нашу 
багатонаціональніст, ми враховували потреби всіх повноправних 
національностей, але Росія почала використовувати весь цей процес 
і розпалювати ворожнечу серед людей. Якщо Україна підпорядкувала ідею 
виникнення демократії моральному оновленню і зростанню економічних 
та стратегічних взаємовідносин між такими державами як США, Німеччина, 
Франція, Нідерланди, Грузія, то все що було побудоване на соціалістичних 
принципах – почало змінюватись на очах. 

Але не дивлячись на важкі умови розвитку, українське мистецтво 
в світовій культурі вносило свою присутність, хоча творчій інтелігенції 
це привнесло нові проблеми – найважливіші з них стосувалися фінансування. 

Українське мистецтво, як і раніше, було відсутнє на світових форумах, 
а спроби іноді викликали конфлікти. Поступові зрушення між іншим новим 
традиційно-стабільним, на теперішній час до фундаменту теоретичних 
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досліджень додаються нові, з новітніми технологіями. Окрім того ініціативи 
інституцій спрямовані на створення інтелектуальної атмосфери навколо явищ 
сучасної культури та мистецтв. 

26 серпня 2017 р. до Києва з’їхались представники діаспор з понад 
30 країн відзначити 50-річчя світового конгресу українців. Серед великих 
українців які мають наше коріння – це перша канадська жінка-космонавт Ліна 
Бондар. Дуже багато вчених, дуже багато представників культури, медицини. 

Але інтеграція на цьому не закінчилась, вона продовжується: 
О. Пономарьов, Руслана, гурт «Гринджоли», Тіна Кароль, Вірка Сердючка, 
Ані Лорак, Гайтана, Злата Огневич, Марія Яремчук, Джамала, O.Torvald, 
MELOVIN.

Найвідоміші художники України – Іван Марчук, Дияк, Савадов.
Видатні оперні співаки – Людмила Монастирська, Андрій Бондаренко 

(баритон).
Отже, на важкому шляху інтеграції в світову культуру, можна зазначити 

головні зміни: Україна нарешті отримала самостійність, культурні зв’язки 
з іншими державами, митці змогли встановити контакти, які спрямовані 
на підняття української культури в світі.

Кукоренчук В.В.,
заслужений діяч мистецтв України, 

лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка
Прядко О.М.,

кандидат технічних наук, доцент,
заслужений працівник культури України

ФОТОГРАФІЯ ЯК МОВА СУЧАСНОГО СПІЛКУВАННЯ
Слово фотографія з грецької буквально означає «малюнок світлом». 

Фотографія – це процес фіксування зображення на світлочутливий аналоговий 
матеріал або, в випадку цифрової фотографії, за допомогою цифрового 
електронного носія.

Фотографія проявляється практично в усіх сферах сучасного життя. 
Як форма спілкування та документації фотографія є скрізь – в газетах, 
журналах, рекламі, плакатах, телебаченні, Інтернеті, паспортах, посвідченнях, 
архівах, системах безпеки та спостереження, судово-медичній експертизі 
та медицині [4]. Більшість зроблених сьогодні фотографій мають форму 
фіксації звичайних подій.

На початку свого існування фотографія була відзначена власною
універсальністю. ЇЇ використовували для створення власних або сімейних 
портретів, фотографій на паспорт та у наукових дослідженнях, комерційне 
використання в рекламних цілях, для створення художніх образів, і таке інше. 
Спостерігаючи за таким стрімким розвитком, дуже важко визначити місце 
і роль фотографії в історії людства. Мабуть, основне питання: «Що таке 
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фотографія?» провокує складні відповіді, які потребують розгляду 
різноманітних ролей і можливостей фотографії [1].

Ще ніколи фотографія не панувала так у візуальній культурі, як сьогодні; 
кожна повсякденна подія або звичайний погляд миттєво фіксується і стає 
"жертвою" "смартфонів" та сайтів соціальних мереж. Варто відзначити, що 
в 2016 р. тільки в соціальних мережах було зафіксавано понад 10 міліардів 
фотографій. Розповсюдженість фотографічного зображення все частіше визиває 
гнітюче відчуття присутності в сучасному середовищі. І тому все складнішим 
стає знайти ту нішу, що є притулком для справжніх художніх, витончених 
образів.

Фотографія не просто представляє сучасне життя, вона стала однією 
з складових умов сучасного життя. Успіхи в розвитку технологій, зокрема 
в фотографії дозволяють швидко й точно фіксувати будь-що, та за мить 
представляти об’єкти, місця та людей безпосередньо перед глядачем. Таким 
чином змінюється уява про відстані та час. 

Сфера фотожурналістики найбільш вразлива до сумнівів та сперечань 
щодо зв’язку фотографії з реальністю. Для багатьох професійних фотографів 
найважливішим було й залишається надалі відображати основні події в історії. 
Фотожурналістика, напевно, здається менш престижною сьогодні, ніж у період 
її розквіту з 1930-х до 1960-х років, коли такі журнали, як Life і Vu були 
присвячені розповіді про головні події тих часів, де в повній мірі були 
використані документальні картини історії. Однак падіння фотожурналістики 
пов'язане не з сумнівами щодо правди фотографії, а з появою нових медіа та 
форумів для обігу новинних зображень. Багато з образів нещодавніх революцій 
і повстань в Україні і світі були зняті протестуючими та простими 
громадянами, які потім поширювали зображення в Інтернеті. Багато робіт 
досягають досить високого професійного рівня, що дає можливість більш 
демократично ставитися до документальної фотографії. За межами різних 
дебатів у повсякденному досвіді візуальної культури, переконливим лишається 
те, що фотографія є правдивим свідченням всього існуючого. Навіть 
зображення продуктів, що відображаються в інтернет-магазинах, впливають 
на продаж більше, ніж текстовий опис. Товар для продажу на електронному сайті
без супроводжуючої фотографії автоматично втрачає свій рейтинг і вже не буде 
таким важливим, які якості він має. У другій половині ХІХ ст. фотографія 
намагалася наблизитися до живопису. І саме тому в фотографії виникає 
напрямок – піктореалізм, прихильники якого прагнули до піктореального –
картинного, подібного до живопису фотографічного зображення. На початку 
ХХ століття, з появою авангардних течій, таких як дадаізм, радянський 
конструктивізм та сюрреалізм, кардинально змінився підхід до фотографії 
як мистецтва. Ці групи були прихильниками новітніх форм фотографії 
і не пов’язували її з живописом, вони шукали нову естетику, засновану 
на різних технічних можливостях фотокамери. 

Олександр Родченко вважав, що фотографія дозволила художникам 
відійти від «старої точки зору», яку він пов'язував з буржуазними "пострілами 
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з кулемету", і стверджував, що камера дозволила використовувати менш 
традиційні погляди на дійсність, такі як верхній та нижній ракурси, 
екстремальні крупні плани та кадрування [2, с. 182]. Фотографію можна 
вважати як захоплююче продовження природнього зору, яка фіксує те, що 
є недосяжним для людського ока. Мікрофотографія з використанням потужних 
збільшувальних лінз, використання серії фотоапаратів для фіксацїї руху 
та рентгенівських променів, все неосяжне бачення природи, створило те, 
що Вальтер Бенджамін назвав «оптичним несвідомим». 

Деякі фотографи-художники, зокрема ті, що пов'язані з журналом 
Aperture (Ансель Адамс, Доротея Ланж) у 1940-х і 1950-х рр., створили течію 
модерністського фотографічного живопису. Абстраговані предмети були 
представлені у вигляді модних чорно-білих зображень, що підкреслювалися 
виразними можливостями фотоапаратури. Девід Кампані стверджував, що цей 
підхід був спрямований на відокремлення художньої фотографії від 
повсякденних, народних знімків. Саме тому вони вирішили використовувати 
чорно-білий матеріал, а не колір; виразність і абстрактні ефекти зображення 
досягалася завдяки незвичним кутам або вишуканому оформленню.

Навпаки, інші фотографи-художники займаються документальним   
жанром, який часто фокусує увагу на міському житті вуличної фотографії. 
Художники з 1960-х років почали відходити від того, щоб ототожнювати 
фотографію як мистецтво, і лише зверталися до неї як до повсякденної 
документації про земне життя.

Наприкінці 60-х років так зване концептуальне мистецтво зіштовхує 
зі сцени виразну естетику модерністського мистецтва, залучаючи її до мистецтва
інтелектуалів. Художники-концептуалісти почали використовувати фотографію 
як порожні, нейтральні зображення, але незабаром це стало впливовою 
естетикою в рамках художньої фотографії. Вони повернули предмет 
в мистецтво, але це був предмет, що не був опоетизований художнім баченням. 
Міжнародну популярність новому мистецтву принесли такі особистості 
як Роберт Раушенберг, Рой Ліхтенштейн, Енді Ворхол. 

Сучасна фотографія тісно пов'язана з повсякденним життям і демонстрацією
її реалій. З іншого боку іде втрата унікального, особливого характеру цього 
мистецтва. Більшість фотографів-художників, як правило, працюють в окремих 
або обмежених виданнях. У фотографії помітно зменшується «аура» мистецтва, 
але вона дає можливість розвинутися більш демократичним та аматорським 
формам мистецтва.

Це відбувається тому, що уніфікується фотографічна мова. Фотографія 
стає конвеєрним потоком життя, вона втрачає індивідуальні риси. Відмінності 
цих конвеєрних фото за формою подання все меньш помітні. Крім того ми 
настільки глибоко занурилися у нескінченний потік нав'язаних нам візуальних 
образів, що вже важко уявити нашу власну ідентичність та самобутність. 
Нажаль, людина дедалі втрачає сама себе; вона аккумулює інформацію 
з величезного потоку правдивої та неправдивої інформації та видає її за своє 
уявлення дійсного моменту. Вона сама стає тим «продуктом» або образом, 
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що її створює оточуюче середовище. Така тенденція помічається не тільки від 
впливу сучасної фотографії; ми знаходимося в епіцентрі дуже потужної 
інформаційної пропаганди, яку створює мас-медіа [3].

Цифрова фотографія стала буденною та незамінною, її більшість 
розповсюджується з комп'ютера на комп’ютер, вона не має фізичної форми. 
Але певні фотографії все ще помічаються, втілюються, відображаються 
та розглядаються.  Ролан Барт стверджує, що фотографія – це заморожений 
минулий момент, і тільки наша віра в її реальність робить цей момент живим. 
Фотографії створюють потужну ностальгію, і це викликає минуле в теперішній 
час. Кращим прикладом цього є сімейна фотографія, яка часто стає заміною 
відсутніх близьких і іноді її торкаються і пестять, немов вона має живу 
оболонку. Звістно, ми уважно ставимось до таких образів, і не має значення 
в який спосіб вони предстають перед нами. Барт стверджує, що фотографія –
це «прозорий конверт», який ми розглядаємо для того, щоб надати йому зміст. 
Ця незбагненна риса дозволила фотографії приймати нові форми і вписати себе 
в широкий спектр контекстів. Невидимість фотографії не означає кінець 
середовища, невидимість фотографії – це його таємниця.
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ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ РОСТИСЛАВА ЗАХАРОВА 
ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Ростислав Захаров (1907–1984) – видатний балетмейстер радянської доби, 

який одним з перших хореографів започаткував жанр «драмбалету»
(хореографічного спектаклю, побудованого за законами драматичної п’єси). 
Затверджений ним новий метод роботи над балетною виставою ґрунтувався 
на поглибленні розробки експозиції балетного твору; чіткому формуванні 
мистецьких завдань, поставлених хореографом; самостійній роботі танцівників 
над образами за системою К. Станіславського; залученні хореографічної 

http://old.computerra.ru/hitech/206254/.
http://bluecat.com.ua/ru/artgallery/photo/.
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режисури, яка сприяла створенню дієвого танцю й реалістичних художніх 
образів [1, с. 211]. 

Серед найвизначніших театральних робіт Р. Захарова варто назвати такі 
хореографічні спектаклі, як «Бахчисарайський фонтан» (1934), «Втрачені 
ілюзії» (1936), «Кавказький бранець» (1938), «Мідний вершник» (1949), 
«Попелюшка» (1945) тощо. У контексті історії українського балетного театру 
постать Р. Захарова цікава тим, що починав свій мистецький шлях майбутній 
балетмейстер й теоретик танцю саме на сцені Київської державної академічної 
опери України (тепер – Національна опера України). Метою даної доповіді
є хронологізація творчого шляху Р. Захарова на київській сцені, виявлення 
впливів його балетмейстерської роботи на формування хореографічного 
репертуару театру. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю 
надання нової оцінки творчості радянських митців балету з позиції сучасного 
мистецтвознавства.

Отже, Р. Захаров потрапив на роботу до Київської державної академічної 
української опери у 1926 р. одразу по закінченні Ленінградського 
хореографічного училища (клас В. Пономарьова). Прекрасне знання техніки 
класичного танцю, дозволило танцівнику досить швидко оволодіти стильовими 
особливостями хореографії доби романтизму й вільно опанувати провідні 
чоловічі партії у спектаклях академічної спадщини: «Лебедине озеро» 
П. Чайковського, «Дон Кіхот» Л. Мінкуса, «Корсар», «Жізель» А.-Ш. Адана, 
«Горбоконик» Ц. Пуні, «Марна пересторога» П. Гертеля, «Коппелія» Л. Деліба 
тощо.

У жовтні 1928 р. на сцені Київської української опери відбулася прем’єра 
балетної вистви “Червоний мак” на музику відомого радянського композитора, 
киянина – Рейнгольда Глієра (диригент – Л. Брагінський, декорації –
О. Хвостенка-Хвостова). На тлі творчої біографії Ростислава Захарова 
спектакль є цікавий тим, що танцівник не лише виконав в ньому характерну 
роль веселого Братішки, який завзято станцював запальне «Яблучко», 
а й вперше виявив свій балетмейстерський хист: створив кілька танцювальних 
епізодів. Серед них: дуети Тао Хоа (О. Гаврилова) з Лі Шанфу (О. Сталінський) 
та Капітаном радянського корабля (К. Манкутевич), масові кордебалетні сцени 
тощо. 

Варто сказати кілька слів про головного балетмейстера-постановника 
вистави – Михайла Дисковського. Справа в тому, що він був колишнім оперним 
режисером, прихильником пластичної акробатики й ритмізованої пантоміми; 
не мав базової хореографічної освіти, а тому класичний танець знав досить 
поверхово. Намагаючись пластично втілити у «Червоному маці» актуальну 
на той час революційну інтернаціональну тематику музики Р. Глієра, 
постановник вирішив зробити новаторську героїчну виставу з оригінальним 
змістом. За його задумом, спектакль мав стати музичною хореографічно-
драматичною драмою, де дії було б представлено мовою хореографії,
з використанням революційних віршів та масового співу «Інтернаціоналу». 
Саме таким чином М. Дисковський намагався відійти від копіювання редакції 
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«Червоного маку», поставленої хореографами В. Тихомировим та Л. Лащиліним
на сцені Великого театру у Москві роком раніше (1927). Через те, що найважливіші
танцювальні епізоди, які розкривали ідейний зміст спекталю, було поставлено 
саме Р. Захаровим – це певною мірою врятувало «Червоний мак» від провалу. 
Тогочасні українські балетні критики назвали Р. Захарова співпостановником 
М. Дисковського. 

Слід підкреслити, що співпраця Р. Захарова та М. Дисковського одним 
спектаклем не обмежилася. Того ж року (1928) Р. Захаров взяв участь у балеті 
на музику С. Прокоф’єва «Казка про блазня, що сімох блазнів перевершив»
в редакції М. Дисковського не лише як танцівник, а й хореограф. На жаль, 
виставу в якій було використано кострубато-загострені пози та ексцентрично-
акробатичні номери, а також імітацію досить реалістичних бійок у манері 
балаганного видовища, було оцінено критиками незадовільно. Проте окремі 
танцювальні сцени, поставлені Р. Захаровим визнані «сміливою танцювальною 
вигадкою, спробою поєднати виражальні засоби класичного, характерного 
й українського танцю в колоритних комедійних сценах...» [2, с. 326].

У 1938 р. за режисерським планом Р. Захарова балетмейстер Г. Березова 
створила на сцені Київського державного академічного театру опери та балету 
постановки танцювальних вистав «Бахчисарайський фонтан» та «Кавказький 
бранець» на музику Б. Асаф’єва. Причому Березова намагалася, з одного боку, 
дотримуватися власної балетмейстерської манери, з іншого, – бути співзвучною 
творчим принципам Р. Захарова: драматичній і психологічній наповненості 
подій, що розгорталися на сцені; стрункості режисерського задуму; виразності
мізансцен; вмотивованості сценічної поведінки танцювальних персонажів 
тощо.

1952 р. Р. Захаров у творчій співпраці з головним балетмейстером 
Київського державного академічного театру (з 1939 року – ім. Т. Шевченка) 
С. Сергеєвим поставив героїчний балет на сучасну тематику «Під небом Італії»
на музику українського композитора В. Юровського (диригент Б. Чистяков, 
сценографи – Я. Штоффер, О. Лібер; за мотивами твору М. Горького «Казки 
про Італію»). У спектаклі були зайняті найкращі сили Київського ДАТОБ 
ім. Т. Шевченка: А. Бєлов (Валентино), М. Апухтін (Джузеппе), Л. Герасимчук 
(Лючія), І. Соніна (П’єтро) тощо. За визначенням відомого українського 
мистецтвознавця Ю. Станішевського, «балетмейстери й актори забарвили 
класичну лексику елементами сучасного й італійського народного танців 
і створили емоційно правдиві та переконливі образи молодих борців за мир»
[2, с. 384].

Таким чином, підсумовуючи викладене в доповіді, наголосимо, що продовж
роботи Р. Захарова на сцені Київської державної української опери (згодом 
Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка) він цілеспрямовано впроваджував 
новаторські (реалістичні) принципи формування балетної вистави. Серед них: 
звернення до значимих літературних образів, підсилення ролі драматургії 
та режисури у балетних виставах, зміцнення засобів психологічної 
характеристики персонажів тощо. 
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Певна річ, дослідження теми творчості Р. Захарова у контексті розвитку 
вітчизняного балетного театру ХХ ст., не може обмежуватися лише даною 
науковою розвідкою й вимагає подальшого обговорення проблематики 
в академічних колах сучасними українськими мистецтвознавцями.
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ПАРАМЕТРИЧНИЙ ДИЗАЙН ТА ЙОГО МІСЦЕ 
В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ

Параметричне проектування (від англ. Parametric Design) – новий 
напрям, що виник у проектній культурі на перетині ХХ-ХХІ ст. та ґрунтується 
на створенні форми засобами алгоритмічних змін, що генеруються через 
програмне забезпечення [7, с. 293]. Параметричний дизайн передбачає 
застосування методів параметричного моделювання (параметризацію) 
з використанням параметрів елементів моделі та співвідношень між даними 
параметрами. Параметризація дозволяє за короткий проміжок часу 
«програти» різноманітні конструктивні схеми та уникнути принципових 
помилок. Параметричне моделювання суттєво відрізняється від традиційного 
двовимірного креслення або тривимірного моделювання. Дизайнер у процесі 
параметричного проектування створює математичну модель об’єктів 
з параметрами, при зміні яких відбуваються зміни конфігурації деталі, взаємні 
переміщення деталей у збиранні [8].

Піонером параметричного проектування вважають американця Маркоса 
Новака, якому належить формулювання теорії «кіберпростору» [7, с. 296]. 
У теоретичних працях німецького архітектора, професора університету 
та засновника дослідницької лабораторії AA Design (AADRL) Патріка 
Шумахера параметризм представлено як новий глобальний стиль архітектури 
та урбанізму. 

Новий напрямок виріс з робіт, експериментів і пошуків творчої 
майстерні «Zaha Hadid Architects» (ZHA). З її засновницею британським 
архітектором іракського походження, лауреатом Прітцкерівської премії 
з архітектури за 2004 рік Захою Хадід (1950-2016 рр.) Патрік Шумахер 



127

співпрацював з 1988–2016 рр. З 2002 р. він був партнером в офісі Zaha Hadid
Architects. Теорія параметризму сформувалась, коли шлях, по якому йшла 
Заха Хадід, отримав світове визнання та були реалізовані визначні проекти 
в різних країнах (клуб дозвілля Пік Гонконг 1982–1984 рр.; Луїс і Річард 
Розенталь – центр сучасного мистецтва 1998-2003 рр.) і досвід роботи над 
окремими будівлями, над їх взаємодією з оточуючим урбаністичним 
середовищем вилився в реалізацію більш масштабних містобудівних проектів 
(Генплан Віста у Сінгапурі, Soho City у Пекіні, генплан змішаного 
використання для Більбао, генплан Kartal-Pendik у Стамбулі 2006 р.). Згідно 
з тезами Патріка Шумахера, параметризм спирається на теоретичну 
платформу, в основі якої – декілька ключових положень: пропагований 
засобами архітектури існуючий економічний і політичний суспільний устрій; 
осмислення й оцінка історичного розвитку архітектури; новий погляд 
на взаємовідносини архітектурної форми та функції; вироблення нових 
способів і прийомів професійної роботи архітектора [1]. 

Вже сьогодні параметризм об’єднує велику кількість різноманітних 
напрямків, зокрема таких, як параметричний урбанізм, морфо-екологічний 
дизайн, цифрове бароко, параметричний орнамент, цифровий морфогенезис, 
кожен із яких має свій власний інструментарій і різні естетичні 
характеристики. При цьому унікальність параметризму обумовлена тим, 
що він базується на наукових методах і цифрових технологіях, розроблених 
у спеціалізованих лабораторіях (ARUP AGU – Advanced Geometry Unit –
науково-дослідна дизайнерська група інженерної фірми ARUP; Evolute
GMBH) і одночасно направлений на розроблення системи формоутворення 
з новими естетичними критеріями [4]. 

Географія застосування параметрики досить велика. Параметричний 
дизайн лежить в основі творчості австралійського архітектора словацького 
походження Тома Ковача та француза Франсуа Роше [7], а також низки 
російських архітекторів: Максима Малеіна, Сергія Мічуріна, Петра 
Васильєва, Едуарда Хаймана та Олександри Болдирєвої [3]. Можливості 
та переваги застосування параметричного моделювання в об’єктах різної 
типології яскраво представлено у творчому доробку молодого українського 
архітектора Дмитра Аранчія [9]. 

Провідні закордонні університети й архітектурні школи вже декілька 
років успішно займаються підготуванням спеціалістів у галузі параметричного
проектування. Нині автори параметризму поширюють і популяризують 
відпрацьовані принципи та методи і на об’єкти предметного середовища, 
створюючи не лише унікальні архітектурні будівлі, але й інноваційний дизайн 
меблів, одягу, взуття, й аксесуарів.

Комп’ютерні програми, що застосовуються в параметричному 
проектуванні. Основою сучасного параметричного проектування фахівці 
вважають технологію інформаційного моделювання будівель – ВІМ 
технологію (Вuilding Information Modeling), що дозволяє відтворити 
проектований об’єкт з усіма конструкціями, інженерним оснащенням 
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і матеріалами. При цьому дії архітекторів, конструкторів і проектувальників, 
котрі працюють над однією моделлю, взаємопов’язані, вони можуть бачити 
результати один одного, відповідно підлаштовуватися під кожного, а зміни 
автоматично поширюються по комплексному проекту [2]. Серед найвідоміших
систем, котрі містять у собі можливості моделювання, текстурування, 
фактурування, анімацію та створення додаткових ефектів, можна назвати: 
Maya, Softіmage3D, 3D Studіo MAX, Lіghtwave, Rhіno, Renderman, Strata
StudіoPro, Extreme 3D, Sіmply 3D [6]. Російські архітектори та дизайнери 
надають перевагу таким програмним продуктам, як Processing, C++, C#, 
Cinema 4d, Rhinoceros + плагін Grasshoper [3].

Висновки. Параметричний дизайн є інноваційним, популярним 
напрямком, що активно розвивається, та базується на використанні складних 
інформаційних моделей архітектурних об’єктів на основі передових 
комп’ютерних технологій, із застосуванням технічних можливостей нових 
будівельних конструкцій і матеріалів. Параметризм займає провідне місце 
в сучасному мистецтві, а параметричне моделювання заслуговує на активне 
впровадження у навчальний процес, зокрема в учбове проектування 
майбутніх дизайнерів.
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ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИСУРИ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ТАРАСА ТОМЕНКА 

«БУДИНОК «СЛОВО»
9 листопада 2017 р. в українському прокаті з’явився документальний 

фільм «Будинок «Слово», успіх якого засвідчили повні зали кінотеатрів, 
численні відгуки в мережах, де глядачі ділилися враженнями: багато хто навіть 
не зміг стримати сльози, хоч історія про Розстріляне відродження, переважно 
відома нинішньому поколінню. Світова прем’єра стрічки відбулася в конкурсі 
33-го Варшавського кінофестивалю і ця подія стала знаковою для України, бо 
відкрила новий рівень діалогу із європейським суспільством. Фільм відібрано 
до конкурсної програми «Five Continents» міжнародного Гетеборзького 
кінофестивалю, що вважається одним із найбільших серед скандинавських 
країн. Український інститут у Лондоні також нещодавно організував показ 
цього фільму в столиці Британії. Цю стрічку було номіновано на Національну 
премію імені Т. Шевченка. Проект став одним із переможців сьомого 
конкурсного відбору Держкіно й отримав державну фінансову підтримку. 
Стрічка створювалася компанією Fresh Production Group за підтримки 
Міністерства інформаційної політики, Комітету ВР з питань свободи слова, 
Міністерства культури та Міністерства освіти і науки. Режисер фільму – Тарас 
Томенко, продюсери – Юлія Чернявська та Олег Щербина. Сценарій написали 
Любов Якимчук і Тарас Томенко [1, с. 2].

Фабула фільму: за проектом відомого харківського архітектора 
М. І. Дашкевича в 1927 р. розпочато будівництво кооперативного (з усіма 
вигодами, сквериком і навіть солярієм та душем на даху) п’ятиповерхового 
будинку на 64 квартири. Форма будинку, якщо глянути згори, нагадує 
прямокутну букву «С». Митці заселилися, обжилися, творили. Та починаючи 
з 1933-го мешканців сорока квартир, один за одним, було заарештовано 
й більшість – знищено. 

Сценарна основа – фрагменти творів, щоденників, спогадів, документів
слідчих справ (переважно, малодосліджених). Зоровий ряд утворюють кадри
двох типів [3]: перший – кадри пам’ятки, що виступають зорово-зображальним
відбитком слідів минулого: кінохроніка, цитати з вєртовських та інших фільмів,
зображення документів й текстів, фотографії митців та їхніх близьких, інші
світлини, що виконують переважно ілюстративну функцію; сам будинок
як місце історичної події, знятий у різні пори року, з усіх можливих ракурсів
(особливо згори, дронами). Другий – кадри реконструкції: контекстуальні
дозйомки, як от, друкарська машинка, рушниця, інші речі тої доби у певних
контекстних мізансценах, зрежисованих знімальною групою як ігрові кадри.
Монтажне поєднання цих кадрів творить певну цілісність. Численні кадри
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будинку згори (бачити таким його мешканці тоді не могли) настирливо
вмонтовуються майже у кожен епізод і нагадують символічне «С».

Дві третини стрічки – історії життєпису мешканців будинку, часом веселі,
як от, довкола полювання, побуту, сімейних чеснот та зрад, нюхання кокаїну…
Фінал – трагедія. Саме у контрапунктному поєднанні комічного й трагічного
досягається найсильніший вплив на глядача. Сюжет стрічки розгортається
за принципом гортання сторінок домової книги, глядач ніби стає свідком
18-ти коротких історій. Зав’язка: Остап Вишня звертається із запискою до
Кагановича допомогти завершити будівництво. Влада допомагає (та чомусь
у кримінальний спосіб, і це – на десятому році по революції!): «Увечері на
порозі готельної кімнати виник чолов’яга з великою сумкою і револьвером.
«Ви Остап Вишня?» – «Я Остап Вишня…». Він висипав на стіл пачки
з купюрами. «Що це за гроші?» – «Ті, що ви просили» на будинок Слово» [4].

Важливим документом, окрім кінохроніки, виступають фотографії -
не «академічні», не з підручників. Письменники на них – небайдужі, лагідні,
їхні погляди теплі, зворушливі, дають відчути, що митці були незвичайними,
й водночас, домашніми, простими і красивими людьми. Фотографії органічно
монтуються з кінохронікою. На рівні сприйняття фізіогномічної інакшості
митців й представників влади, відчувається непримиренний ментальний
конфлікт, як от в епізодах декади письменників у Москві (Сталін, Каганович –
Поліщук, який запитує про можливість приєднання до України частини
Курської, Воронезької губерень, Кубані, де є українці); допиту Курбаса –
Постишевим: «Александр Степанович! Вам нужно пересмотреть ваш
творческий путь и отречься от него». – Курбас: «Мені нічого відрікатися. Своїм
минулим я горжуся!»

Текст фільму перенасичений цікавими, водночас, ніби й другорядними
деталями. Глядач отримує зливу подробиць про сосюрині зізнання «Слухай,
ти бачив оту дівчину? Вчора я в неї закохався…», і про початкуючу поетку Раю
та її богемні походеньки, і про роман Семенка з Наталією Ужвій, і про
кочегарку та купу вугілля, з якої узимку діти з’їжджали на санчатах, про
столову й дитячий садок при будинку, і що діти письменників відрізнялися
від інших дітей…

Фінал – «реконструкція мороку». Жіночий голос (спогад від імені
Антоніни Куліш, дружини драматурга) повідомляє, що у ніч з 12 на 13 травня
1933 року забирають письменника Михайла Ялового. Ніхто не знає причин
арешту. Того ж дня застрелився Хвильовий, залишивши записку: «Арешт
Ялового – це розстріл цілої Генерації...». Митці сплять в одязі, із зібраною
валізкою. 1 грудня 1934 року радіо сповіщає про вбивство Кірова в Ленінграді –
тієї ж ночі арештувують Вишню, Епіка, Слісаренка, Підмогильного, Поліщука,
Вороного, Гжицького, Досвітнього та багатьох інших, що жили поза «Словом».
Той самий підступний голос інформує черговий донос: «Кулиш считает, что
дела о террористической деятельности украинских националистов выдуманы
и сфабрикованы». Продовжує (заяву Е. Штейнберга стосовно Куліша, 1935):
«Талантливый писатель должен или отказаться от украинской литературы,
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перекочевать в русскую, или, если послушается голоса своего сердца,
и напишет подлинное художественное произведение, его посадят в тюрьму…».
Той же жіночий голос (дружина Куліша отримує листа): «Їду кудись на північ,
почуваю себе дуже добре, цілую тебе і дітей». І за якийсь час почала діставати
листи з Соловків».

Останні кадри – засніжені сосни, скупе сонце, обриси Соловків.
Наводиться факт, що 27 жовтня 1937 р. 1111 соловецьких в’язнів, серед
яких було щонайменше три сотні українських митців, науковців,
військових, відправили на баржі в Біле море, і що усіх в’язнів розстріляли
1, 2, 3 та 4 листопада 1937 року в лісовому урочищі Сандармох у Карелії.
Закінчується фільм узагальненням – панорамою, знятою згори будинку
на тлі вечірнього Харкова. З фільму глядач не довідається, хто саме автор
«С»-подібної форми споруди, та виходячи з трагічного кінця, одним із здогадів
може бути, що цей загадковий знак, скорше, закодоване «Сталін», а не «Слово»…

Цьому фільму було надано всеукраїнський кінопрокат, що для 
документального кіно – рідкість. Виникає запитання, чому попередні 
документальні історико-пізнавальні фільми, що досі не втратили естетично-
пізнавальну цінність, на початку незалежності поставали тяжкими зусиллями 
кінематографістів, – не були свого часу поширені? Чому ці фільми злочинно 
було приховано, не використано їхню просвітницьку функцію, як от, 
і 144-серійного циклу «Невідома Україна: нариси нашої історії» (НКУ, 1993 р.)?
Очевидно, мало пройти чверть століття, щоб на державному рівні почалося 
усвідомлення: прогалини історичних знань на рівні масової свідомості 
громадян - дорого коштують, і варті нині втрати Криму, частини Донбасу, 
гібридної війни… І поширювати український погляд на власну історію, 
культуру, ракурс бачення себе серед інших – це власне, одна з функцій 
держави, що її ніхто інший, окрім України, адекватно не виконає. 
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СУБ'ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ 
ЗАСОБАМИ ОПЕРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Суб’єктивна реальність виступає найважливішим аспектом будь-якого 
кінотвору. Адже головне в художньому фільмі образ людини. Але якщо в театрі 
глядач сприймає гру актора безпосередньо, то в кінематографі він бачить 
відтворення цієї гри, зафіксоване оператором [2].

Оператор не тільки забезпечує глядачеві можливість побачити в кадрах 
фільму зовнішній вигляд людини, але підкреслює певні її риси, внутрішній 
стан, найтоншу міміку обличчя, жести, ходу. Операторське мистецтво 
в художньому фільмі сприяє створенню акторського образу за допомогою 
визначення точки зйомки, освітлення, композиційної побудови кадрів, 
створення оптичного малюнка. Всі ці засоби змушують глядача бачити 
акторський образ на екрані очима оператора.

У професійному кінематографі головне творче завдання оператора 
художнього фільму - робота над екранним образом актора. Мистецтво 
оператора в художньому фільмі безпосередньо пов'язане з мистецтвом актора. 
А для цього оператор повинен відчути і зміст сцени, що він знімає, і той 
внутрішній зміст, що вкладає актор у свою творчість.

В історії мистецтва зображення людини завжди привертало увагу великих 
майстрів живопису, графіки. Досить добре відомі твори таких великих 
портретистів як Д. Веласкеса, Х. Рембрандта, В. Тіціана. У портреті вони могли 
передати характер, душу людини. Влучні характеристики своїх сучасників 
залишили великі російські живописці кін. XIX–поч. XX ст.: І. Крамськой, 
В. Перов, Н. Ге, І. Рєпін, B. Сєров та багато інших.

Кінематографічна техніка визначила засоби кінематографічного 
мистецтва. Ці засоби дозволили сформувати новий вид портрету, що по своїй 
силі, виразності і впливу на глядача не може йти в порівняння ні з мальовничим, 
ні з графічним, ні тим більше з фотографічним. У кінопортреті (часто не зовсім 

https://focus.ua/culture/385904/
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точно, як ми побачимо нижче, названому великим планом) позначилася найбільша
перевага виразно-образотворчих засобів кінематографу, насамперед, – рух.

Щоб зрозуміти і оцінити достоїнства кінопортрету, ми розглянемо деякі 
питання, що стосуються змісту і завдань портрету в образотворчому мистецтві 
взагалі.

Мистецтво кіно, де зображення сполучається з безпосереднім справжнім 
рухом, дією, з вільним розвитком подій у часі, з живою мовою, звуком, часто 
і музикою, з акторською майстерністю і чарівністю, має найбільш потужні 
засоби створення портрету в самому широкому змісті цього слова.

Творчість оператора являє собою, на нашу думку, роботу над формою 
художнього кінозображення. Оператор малює різні характери, їх зіткнення 
і розвиток за допомогою портретних характеристик героїв. Робота оператора 
над кінопортретом повинна бути найважливішим змістом його творчості. У цій 
цікавій, але складній роботі він повинен використати всі засоби кінематографу.

Найтонша мімічна гра, показана за допомогою великого плану, може 
передати внутрішні переживання героя тільки у випадку виразного освітлення 
обличчя. [1]

У мистецтві кінооператора питання вибору або створення виразного 
освітлення – одна з найбільш складних, але і цікавих сторін художньої роботи. 
Техніка освітлення великого плану надзвичайно різноманітна. Тому 
кінооператору дуже важливо навчитися аналізувати результати технічних 
прийомів освітлення та їх відповідностей художнім завданням і характеру 
об'єкту зйомки.

Відомо, що різний характер освітлення може створювати різний настрій, 
виявляти характерні риси подій або осіб. Наприклад, глибокі великі тіні 
звичайно надають дії драматичність, а перевага світла створює легкий, 
оптимістичний настрій. Занадто різкі контрасти світла і тіні, руйнуючи звичні 
форми навколишнього світу, передають відчуття тривоги. Точно і ясно 
виражена форма створює спокійний настрій. Занадто мале використання 
світлотіні й зловживання розсіяним світлом часто збіднює сприйняття форми. 
Без світлотіні особа людини відтворюється не так жваво, у ній немає відчуття 
руху. Висвітлені розсіяним світлом мімічні м'язи погано видні глядачеві.

У великому плані ми можемо відокремлити наступні елементи, 
що входять у поняття композиції кінопортрету. [3]

1. Характер оптичного малюнка зображення: а) різке зображення, 
б) зм'якшене зображення, в) зміни, пов'язані із внутрішньокадровим рухом 
об'єктів (глибина різко зображуваного простору застосовуваного об'єктива).

Треба вирішити, яким об'єктивом буде вестися зйомка, чи будуть 
застосовані спеціальні оптичні насадки, наприклад, сітки, дифузійні диски, 
фільтри та ін.

2. Масштаб зображення (ступінь крупності обличчя в рамці кадру).
3. Точка зйомки. Варто визначити положення камери щодо об'єкта, 

з огляду на те, на яке тло буде проектуватися обличчя.
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4. Положення фігури людини в кадрі (поворот корпуса і голови, а також 
нахил голови щодо камери).

5. Характер освітлення: а) тіньовий або безтіньовий, б) ступінь контрасту, 
в) кольоровість, д) розподіл світла на обличчі.

6. Тло (його зміст і характер освітлення, його динамічні елементи).
Варто звернути увагу, що відбувається в кадрі: з якого положення вийде, 

у яке ввійде той або інший елемент крупнопланової композиції й, отже, 
як зміниться світлова характеристика обличчя. 

Оператор у приміщенні працює зі штучним світлом, а на натурі при 
природному освітленні. В обох випадках він створює й запам'ятовує 
на кіноплівці ту світлову картину, що сприяє розкриттю художнього задуму.

Тому, розглядаючи роботу зі світлом як на натурі, так і в приміщенні, ми, 
власне кажучи, говоримо тільки про різну техніку висвітлення при тих же 
художньо-образотворчих завданнях. Тим більше, що в практиці кінозйомки 
можливо і комбіноване освітлення, коли, наприклад, для підсвічування тіней на 
натурі штучні джерела світла використовуються для додаткового (до сонячного) 
освітлення об'єкта.

У яких би умовах не працював оператор над освітленням великого плану, 
якою б технікою не користувався, майже завжди варто прагнути до створення 
об'ємних форм обличчя, фактури шкіри, виділяти очі. Все це часто допомагає 
в розкритті людського характеру, у виразному створенні кінопортрета.
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ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КОНТЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

У демократичному суспільстві медіа є одним із найважливіших 
інструментів громадянського суспільства, оскільки передовсім вони 
забезпечують людей інформацією, яка впливає на процес формування думок 
і позицій та на здійснення політичного вибору. Для ефективного виконання 
свого важливого соціального завдання медіа мають бути вільними та незалежними, 
адже вони мають надавати достовірну, своєчасну та повну інформацію 
в нейтральному тлумаченні.
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Хоча українці прагнуть розбудувати державу європейського взірця, 
ситуація у вітчизняному медіапросторі не відповідає існуючим демократичним 
стандартам. Як засвідчує аналіз, попри те, що на тлі появи нових викликів 
та загроз національній безпеці нашої держави впродовж 2014 р. почало 
відбуватися поступове оздоровлення професійної тележурналістики в Україні 
та підвищення її відповідальності перед суспільством, актуальною проблемою 
вітчизняного медіапростору залишається його змістовне наповнення (контент), 
яке характеризується невідповідністю вітчизняного інформаційного продукту 
світовим критеріям і стандартам. 

Серед головних чинників, що створюють передумови для високої 
ефективності внутрішніх негативних інформаційно-психологічних впливів, 
варто зазначити високий рівень монополізму недержавних ЗМІ – адже 
переважна кількість впливових українських медіа є не окремими друкованими 
виданнями, теле- чи радіоканалами, а перебуває у власності медіа-холдингів 
окремих олігархів. Наразі в українському медіапросторі функціонує 
шість загальноукраїнських медіа холдингів: StarLightMedia Віктора Пінчука 
(до складу входять: шість телеканалів – СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2 
і OTV), UMH Group Сергія Курченка, InterMediaGroup Дмитра Фірташа 
(до складу входять: 8 телеканалів – «Інтер», «НТН», «Ентерфільм», «Піксель», 
«К1», «К2», «Мега» і «MTV Україна»), 1+1 Media Ігоря Коломойського 
(контролює: телеканали «1+1», «2+2», ТЕТ, «Плюсплюс», «Сіті» та «Уніан-ТВ), 
MediaGroupUkraine Ріната Ахметова (володіє: телеканалами «Україна», «Футбол», 
регіональним телеканалом «Донбас», «34», «Сігма», «ТБ-Сфера) та «Мультимедіа
інвест-групп» Ігоря Гужви (холдинг володіє: загальнонаціональним 
телеканалом UBR, регіональними телеканалами «Мультиплексресурс» (Київ), 
«Медиасети» (Львів)).

Монополізація медіаринку окремими медіа-холдингами не лише створює 
передумови для маніпуляції в інформаційному просторі окремими власниками 
через належний їм значний медійний ресурс суспільною думкою та звужує 
коридор можливостей для виходу на ринок нових суб’єктів, а й суперечить 
європейській практиці регулювання медіа, яка скерована на зменшення 
концентрації та монополізації ЗМІ окремими комерційними власниками. У цій 
площині Комітет Міністрів Ради Європи рекомендував державам-учасникам 
«регулярно оцінювати існуючі в них механізми, що мають розвивати 
плюралізм, є скерованими проти концентрації та вивчати можливості їх 
перегляду» [2].

До прикладу, в Австрії відповідно до ст. 6 (2) Закону про кабельне 
та супутникове телебачення, який набув чинності 1 липня 1997 р., видавці 
щоденних і щотижневих газет, а також компанії- мовники (як радіо-, так і теле-) 
не можуть володіти на території Австрії більш ніж 26 % акцій будь-якої 
приватної компанії-мовника. Відповідно до ст. 10 Закону про регіональне 
радіомовлення видавці газет не можуть володіти на території однієї 
з 9-ти провінцій Австрії більш ніж 26 % акцій будь-якої регіональної приватної 
радіокомпанії. Якщо ж видавець володіє в одній провінції 26 % акцій приватної 
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регіональної радіокомпанії, то він не може володіти більш ніж 10 % акцій двох 
інших радіокомпаній у двох провінціях.

У Німеччині компанія вправі надавати необмежену кількість телевізійних 
послуг у загальнонаціональному масштабі за умови, що вона в такий спосіб 
не здобуває домінуючого становища в суспільно-інформаційному полі. Критерієм
визначення домінуючого становища є 30 % охоплення аудиторії. У Франції 
право власності встановлюється за оцінкою потенційної аудиторії радіомережі, 
яка не повинна перевищувати 150 млн осіб. При визначенні факту належності 
мовника до тієї чи іншої мережі французька влада бере до уваги не тільки те, 
хто має право власності на акції чи хто здійснює більшість прав голосу, 
а й ураховує також, чи збігається програмна політика відповідної радіокомпанії 
з політикою інших радіокомпаній, що входять у ту ж мережу [1].

В Україні нині захист економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення 
регулюється ст. 8 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», в якій 
у п. 1. зокрема зазначається, що «жодна фізична або юридична особа не має 
права контролювати у будь-який спосіб через вплив на формування 
управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізацій більше 35 відсотків
загальних обсягів відповідного територіального теле-радіо-інформаційного 
ринку - загальнонаціонального, регіонального або місцевого [3]».

Однак ця стаття не дає чіткої відповіді на питання: на основі чого слід 
вимірювати обсяг ринку. Тому для боротьби з монополізацією медіасфери 
в Україні необхідно визначити, на основі чого слід вимірювати обсяг ринку 
(аудиторія/наклад, доходи від реклами, загальні доходи), який може 
контролювати фізична чи юридична особа через належні їй 35 % (чи менше %) 
від загальних обсягів теле-радіо-інформаційного ринку. Також необхідно, 
за прикладом європейських країн, чітко законодавчо визначити ринки 
горизонтальної, вертикальної й перехресної концентрації ЗМІ та припустимі 
рівні концентрації для всіх її видів.

Разом з тим практика телебачення останніх років, зокрема під час 
виборчих перегонів та кризових суспільно-політичних процесів, актуалізує 
проблему професійної компетентності та моральної відповідальності 
журналістів перед суспільством. На відміну від журналістських стандартів 
країн з розвинутою демократією, коли телебачення є у тому числі своєрідним 
фільтром, що відсіває суспільно небезпечну чи шкідливу інформацію, 
вітчизняні журналісти заміщують професійність політичною заангажованістю. 
Відтак значна кількість традиційних журналістських форматів містить все 
менше інформування та все більше оціночних суджень (незалежно від того, 
кому саме належить ЗМІ і на яких ідейних позиціях воно стоїть).

Отже, необхідно констатувати, що передумовою до порушення 
професійних та етичних стандартів як з боку окремих журналістів, так 
і телередакцій загалом є передусім відсутність обов’язкових правових вимог 
щодо їх дотримання, а також відсутність як державної, так і громадської 
ефективної системи контролю за змістовним наповненням медіа чи дієвого 
інституту саморегуляції (установи з контролю за їх дотриманням). 
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МЮЗИКЛ ЯК ФЕНОМЕН МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДИ 
ХХІ СТОЛІТТЯ

Соціокультурний розвиток українського суспільства у ХХІ ст. тісно 
пов'язаний з кардинальними змінами в культурно-мистецькій сфері. В сучасних 
умовах концертна естрада спрямована на відродження та розвиток 
національного духовного надбання в галузі мистецтва, розширення 
міжнародних культурних та мистецьких зв’язків. У процесі культурної 
інтеграції зростає попит та зацікавленість суспільства до таких видовищних 
жанрів як мюзикл.

Жанр мюзикл нині посідає важливе місце у світовій музичній культурі. 
У культурному просторі мюзикли дедалі частіше з’являються на театральних 
сценах провідних культурних центрів, у постановках яких прослідковуються 
американські музичні традиції. Хоча, як вважає у своїх дослідженнях А. Бахтін: 
«Мюзикл залишається на сьогодні одним із самих не вивчених музично-
драматичних жанрів, до цих пір не виявлено жанрової та естетичної специфіки 
цього цікавого сценічного феномену, не сформульовані його основні жанрові 
характеристики» [1, с. 3].

Мюзикл є рухом мистецтва до широкої аудиторії. Але в Україні театр 
поставив досить високу естетичну планку, через яку цей жанр приживається 
нешвидко. Тим більше що і драматичний театр, і опера, і балет швидко 
запозичують його високі технології. Багато дослідників відзначають, що 
мюзикл, як раніше комічна опера і вар’єте, є однією з улюблених розваг 
середнього класу. Широко представлена проблема і перспектива жанру 
мюзиклу провідними композиторами, музикознавцями, театрознавцями, 
журналістами на конференціях, в мережі Інтернет, іноді скандальна або 
несподівана. Наукознавці підкреслюють, що в даний час мюзикл проходить 

http://parlament.org.ua/index
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_095
http://zakon4.rada.gov.ua/
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етап становлення, формування національних традицій цього популярного 
в світі музично-театрального жанру.

Мюзикл як феномен мистецтва естради у сучасному культурному 
просторі України залишається одним із яскравих та видовищних жанрів. Адже,
в ньому поєднуються такі види мистецтв як музика, вокал, хореографія тощо. 
Феєричність, динамічний темпоритм, неперевершена гра акторів протягом 
довгого часу привертають увагу не тільки глядачів, а і дослідників та науковців 
даного жанру, які все більше акцентують увагу на теоретичному обґрунтуванні 
мюзиклу як феномену сценічного мистецтва.

Так, Т. Полянський зазначає, що «серед нових жанрів особливе місце 
посідає мюзикл – надзвичайно цікаве явище синтетичного музичного театру: 
тим чи іншим чином тут знайшли своє відображення практично всі попередні 
музично-театральні форми – від мінестрельного театру до оперети й рок-опери. 
Закріпившись у культурному просторі XX ст., мюзикл розвинувся від 
простеньких музичних сценок до феєричних шоу» [4, с. 122]. Сам термін 
«мюзикл» походить від скороченої назви «музична комедія», і усі жанри –
попередники орієнтувалися на неї. Мюзикл зібрав в собі усе найкраще від них, 
що було напрацьовано. Його жанрові витоки – баладна опера, театр менестрелів, 
бурлеск, водевіль, ревю – ще в першій половині ХХ ст. майже зникли, 
поступившись місцем кіномистецтву, проте сильно вплинули на формування 
мюзиклу.

Видатні твори цього жанру впевнено очолюють рейтинги популярності 
та комерційного успіху серед видовищних мистецтв, а кращі бродвейські 
мюзикли, підтримані потужною рекламою, встановлюють рекорди довголіття 
на сцені.

Умовно можна визначити мюзикл, як «шоу (вистава або фільм), в якому 
головна роль музики як виразного засобу поєднується з яскравою та цікавою 
драматургією» [3, с. 6]. Мюзикл є п’єсою, що має такі особливості, як: 
демократичність, музично-драматична форма, синтетичність, наявність елементів
джазу, специфічний мовний колорит, особлива увага надається декораціям 
та костюмам. Драматургічну лінію твору складають двадцять – тридцять 
пісенно-танцювальних номерів, де образ героя доповнюється, підсилюється 
і розвивається у пісні та у танці. При цьому, як і в опереті, музичні номери 
чітко пов’язані з розвитком дії. Якщо з п’єси прибрати музичні номери, то дія 
розсиплеться на ряд окремих епізодів. Що ж стосується драматургії всередині 
самої музики, то в кожній п’єсі є «шоу тюнc» («showtunes») – найбільш 
ефектний музичний номер, який звучить у виставі декілька разів і обов’язково 
проводиться у кінці, як, наприклад, пісні «Дивно, можливо», «Хелло, Доллі» 
з мюзиклу К. Портера «Цілуй мене, Кет» або «Я танцювати хочу» з мюзиклу 
«Моя чарівна леді». Але зустрічаються мюзикли і з елементами розгорнутої 
музичної драматургії. Так у «Вестсайдській історії» фраза саксофону-альта, 
з’явившись вперше у пролозі й надалі декілька разів повторюючись, пронизує 
усю виставу, малюючи напружений стан персонажів, а повторення мелодії 
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«Сьогодні ввечері» нагадує, що і в цьому, наскрізь пронизаному расовою 
неприязню куточку світу можливе щастя.

Мюзикл неможливий без універсальних виконавців – «синтетичних» 
акторів, які володіють здатністю поєднувати різного роду професійні вміння: 
мову, міміку, спів, танок, об'єднувати їх в єдину лінію сценічної поведінки. Від 
актора це вимагає різнобічних обдарувань і далеко не кожному з них (навіть 
талановитому акторові драматичного або оперного театру) це під силу.

«В мюзиклі, що має власні закони побудови сценічної форми, музична 
драматургія виступає співавтором сюжетної цілісності вистави. Отже, 
в мюзиклі існує дві драматургічні структури – літературна і музична. У першій –
низка подій, визначення ситуативних обставин, де взаємодіють персонажі. 
Друга наділяє дійових осіб музичними характеристиками, при цьому найбільш 
яскраві можуть стати лейтмотивом сценічного твору [2, с. 112]. 

Естрадне мистецтво повинно не тільки існувати для розваги людини, 
а й для її естетичного виховання, для розуміння навколишнього світу, для 
надання певних питань до роздумів. Треба працювати над задумом постановки 
та втілювати її так, щоб у людей з’явилося почуття прекрасного. Мюзикли 
давно виховують наш смак, однак найкращими виявлено американські 
мюзикли, адже принцип створення музичного дійства в Америці базувався 
здебільшого на побутових гумористичних сценках, примітивних сюжетах, які 
було взято з життя американців, а все ж таки гумор західного народу дуже 
відрізняється від українського. Однак, професійний рівень та висока 
виконавська майстерність в українських мюзиклах захоплює глядачів не тільки 
з України.

На окрему увагу заслуговують мюзикли відомих українських режисерів 
таких, як Семен Горов, у творчому доробку якого такі відомі мюзикли 
як «Попелюшка» (2003р.), «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (2001р.), 
«Пригоди Вєрки Сердючки» (2006 р.), «Сорочинський ярмарок» (2004 р.), 
«Червона Шапочка» (2009 р.) та Максим Паперник, відомий постановкою 
мюзиклу «За двома зайцями» (2003 р.), «Снігова королева» (2003), «12 стільців» 
(2005), «Аліса в країні чудес» (2014).

Безперечним є той факт, що будь-які творчі ідеї режисера вимагають 
грамотного, професійного композиційного рішення та втілення, особливо 
в такому жанрі як мюзикл. Створення загального сценічного художнього 
образу всього мюзиклу – найскладніша форма творчої діяльності режисера, 
результат активної переробки дійсності. А саме творення образу можливо 
досягти за допомогою поєднання всіх засобів виразності та засобів ідейно-
емоційного впливу, якими апелює режисер. Особливу увагу потрібно приділяти
професійному синтезу сценографії, світла, кольору, мізансценуванню, 
правильному використанню всіх видів монтажу. Та все ж головним у мюзиклі 
є артист. С. Горов акцентує увагу на тому, що « < … > жанр мюзиклу – це жанр, 
і він має свої закони. Це один з класичних жанрів музичного театру, у нього 
є чіткі принципи: 20 музичних номерів, короткі сцени між ними. Крім того, 
артист мюзиклу – це артист, який може перевтілюватися, якому не обов’язково 
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бути собою, він розуміє, що це роль. Звичайно, він привносить свої вібрації, 
свою внутрішню культуру в цю роль, але перш за все він перевтілюється» [5].

При всій своїй зовнішній легкодоступності, мюзикл – явище складне, 
безмежно універсальне, з найширшою різножанровою, різностильовою 
амплітудою і, мабуть, саме тому настільки привабливе та популярне.
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КІНЕМАТОГРАФ І ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ
Поняття про віртуальну реальність – VR (англ. virtual reality – віртуальна 

реальність) виникло і стало надзвичайно популярним в 60-хх роках минулого 
сторіччя. Саме тоді М. Хейліг та Айван Сазерленд винайшли перші пристрої 
(«Сенсораму» та віртуальний шолом) для створення VR. Сам термін 
«віртуальна реальність» був введений у широкий вжиток Д. Ланьє в 1989 р. 
Під VR зазвичай розуміють створення інтерактивної ілюзорної реальності 
за допомогою комп’ютера і спеціальних інтерфейсів (шоломів, костюмів, 
інтерактивних контролерів і навіть безпосереднього підключення до людського 
мозку), які передають людині зорові, звукові, тактильні відчуття.

З одного боку потужний розвиток комп’ютерних технологій, який 
дозволив в реальному часу досить реалістично візуалізувати віртуальні світи, 
з іншого – розвиток індустрій комп’ютерних ігор, військових симуляторів 
та експериментальних аудіовізуальних мистецтв, в першу чергу відеоарта, 
вимагав нової якості візуальних атракціонів, які могли б привабити публіку. 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2010/11_09_
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І безумовно, не могло не виникнути питання виявлення як спільних рис, так 
і відмінностей між VR і кінематографом.

Кінематограф і віртуальну реальність поєднує, перш за все, прагнення 
створити певну штучну реальність. Але на відміну від кіно в VR наче нема 
окремого екрану – там на екран перетворюється весь віртуальний оточуючий 
світ і ми наче знаходимось всередині твору мистецтва чи атракціону. Термін 
імерсія (immersion)  – «занурення» у віртуальний світ найбільш точно описує 
цей процес і полягає в тому, що «користувач перестає відчувати себе зовнішнім 
спостерігачем і включається у  віртуальне оточення, починає сприймати його 
«як справжнє» (або «майже як справжнє»)» [1, 3]. У чомусь подібний процес 
відбувається і з кіноглядачами, де темнота кінозалу, величезний екран наче 
відрізають їх від зовнішнього світу і занурюють у віртуальний світ кінокартини. 
Останнім часом в кінозалах з’явилося також багато різних додаткових 
атракціонів – від стерео 3D зображення до різноманітних 4D-атракціонів 
з використанням «літаючих» крісел, поривів «вітру», бризок води і інших 
натуралістичних ефектів, які мали б занурити глядача у світ фільму. Таким 
«зануренням» не може похвалитися телебачення, адже через невеликий розмір 
телекрану глядач весь час вимушений «випадати» з віртуального світу 
в сьогоденне буття. Може саме тому стерео 3D телебачення так і не стало 
популярним продуктом.

Безумовно, VR – це певний етап еволюції екрану в мистецтві. Екран,
тобто відгороджена певною рамкою частина реального світу в якій 
демонструється інший віртуальний світ – став вже звичним для нас феноменом 
людської культури. Екран виступає у якості метафізичного вікна у цей 
віртуальний простір. Лев Манович поділяє еволюцію різних типів екранів 
в культурі на кілька етапів [2, с. 65]. 

1)Класичний екран веде свій родовід ще від картин епохи Відродження 
з нерухомим зображенням в рамці, яка фіксує кордони цього віртуального 
художнього світу – і аж до сучасних комп’ютерних моніторів. 

2)Динамічний екран – це кіноекран, який може передавати зображення 
що змінюються з часом. 

3)Екран реального часу на якому зображення оновлюється в реальному 
часі – це екран радарів чи телевізорів. 

4)Інтерактивний екран (від скетчпадів і айпадів до віртуальної 
реальності) – це екран, взаємодіючі з яким  користувач може змінювати 
контент, який на ньому відображається.

У світі віртуальної реальності екран наче щезає - в цьому й відмінність 
її від кінематографічної реальності, яка створюється певним «диктатом» 
режисера – адже, саме він, з допомогою композиції кадру, монтажу та інших 
кінематографічних прийомів визначає куди має бути спрямована увага глядача 
в тій чи іншій сцені. Тому серед VR-фільмів найпопулярніші – це видові фільми 
про подорожі чи історичні пам’ятки та науково-популярні фільми, де глядач 
сам вирішує на чому йому зосередити увагу. Це чимось нагадує панорами 
чи діорами – популярні видовища XIX ст.
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Теоретики кіно також вважають нерухомість спостерігача найважливішою
рисою інституту кіно, адже феномен кіно і базується на глядачеві, який 
непорушно сидить в кріслі кінозалу.

На думку Л. Мановича, віртуальна реальність встановлює нові відносини 
між тілом глядача і зображенням. «На відміні від кіно, де рухома камера 
пересувається незалежно від глядача, глядач тепер повинен рухатися 
в фізичному просторі, щоб відчути рух у віртуальному просторі. В результаті 
створюється ефект, ніби камера встановлена на голові користувача»[2, с. 71].

Проте VR також закріпачує глядача, прив’язуючи його до пристроїв –
комп’ютера, окулярів віртуальної реальності, VR-шоломів. Так само глядач 
в кінотеатрі прив’язаний до свого крісла. Проте з розвитком технологій 
мініатюризації комп’ютерів та периферії і постійного підключення до мережі 
інтернет «сітківка ока та екран зливаються» [2, с. 76]. 

В художніх фільмах «Газонокосильник»(1992), трилогії «Матриця»
(1999–2003), «Початок»(2010) тема віртуальної реальності стає домінуючою, 
як і в напрямі фантастики під назвою «кіберпанк». А фільм «Аватар»(2009) став 
чудовою художньою метафорою віртуальної реальності, в якій людина, навіть 
з певними фізичними вадами, з допомогою VR може відчути себе могутнім 
і безстрашним воїном.

Якщо раніше VR була досить дорогим задоволенням, доступним або для 
військових або для творців блокбастерів чи атракціонів, то в останні кілька 
років з’явилися недорогі спеціалізовані відеокамери, здатні знімати відео 
з охопленням майже 360 градусів оточуючого світу, а більшість сучасних 
програм для відеомонтажу (Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro X) вже 
підтримують монтаж такого 360 VR-video. Окуляри віртуальної реальності 
також стали доступними за ціною, як, наприклад, Samsung Gear VR, побудовані 
на основі смартфонів компанії Samsung, які використовуються в якості 
віртуального екрану. Окрім того, в Україні вже функціонують кілька 
кінотеатрів в яких демонструються спеціалізовані VR-фільми. Але все 
ж основна сфера розвитку VR сьогодні – це індустрія комп’ютерних ігор, які 
доповнюють віртуальний світ кінофільмів ще й інтерактивністю – тобто 
активною взаємодією з віртуальними світами.

Як більш дешевий варіант VR зараз бурхливо розвивається «доповнена 
реальність» – AR (Augmented Reality), яка «міксує» реальність з певними 
віртуальними елементами. Згадаємо окуляри Google Glass і нещодавно 
популярну гру Pokémon Go, в яких на зображення реального світу 
накладаються певні віртуальні елементи – написи, вказівники, віртуальні 
персонажі, тощо. Доповнена реальність дешевше але і більш обмежена 
за своїми можливостями. Тому зі зростанням потужності комп’ютерних 
процесорів і зменшенням розмірів VR-інтерфейсів технологія віртуальної 
реальності буде сприяти все глибшому зануренню людства у нові віртуальні 
світи і кінематограф, безумовно, тут буде одним з лідерів у поєднанні нових 
технологій і мистецтва.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОГО ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 
СТУДЕНТІВ-ХОРМЕЙСТЕРІВ – ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР 

ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Нині залишається актуальним питання переходу професійної мистецької 

освіти на сучасну концепцію шляхом застосування компетентнісного підходу 
до фахового навчання. Разом з тим, проблема організації і керівництва 
навчально-виховним процесом підготовки майбутніх диригентів-хормейстерів 
під цим кутом зору досліджується фрагментально, аспект формування 
професійних компетентностей хорових диригентів потребує подальших 
наукових досліджень і розробок.

Фахова компетентність хорового диригента охоплює комплекс загальних 
диригентсько-виконавських, хормейстерських та педагогічних здатностей, які 
формуються, проявляються і виховуються в навчальній підготовці фахівців при 
наявності творчих здібностей студентів. Одним із основних компонентів 
творчих здібностей студентів у сфері диригентського виконавства є активізація 
і розвиток їх сприйняття, уяви, уявлення та музичного мислення. Цей процес 
пов’язаний з формуванням у студентів навичок самостійного цілісного аналізу 
хорових творів, що вивчаються у класі диригування. Однак, на практиці цій 
важливій формі навчального процесу приділяється недостатня увага. 
Студентські анотації та аналізи хорових творів здебільшого являють собою 
формальний перелік зовнішніх особливостей твору, без будь-якої спроби 
використання їх для характеристики музичного образу і, відповідно, 
особливостей виконавської інтерпретації. Це частково пояснюється тим, 
що в теорії і методиці хорової теорії остаточно не визначена головна мета 
аналізу, що робить неясною перспективу його використання майбутніми 
фахівцями в подальшій виконавській і педагогічній практиці і тому породжує 
у студентів пасивне ставлення до нього. Однак, практика засвідчує, 
що аналітичне засвоєння хорового твору займає вагоме місце в диригентсько-
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хормейстерській роботі хорового фахівця. Перед виходом до колективу 
диригент-хормейстер повинен добре знати хоровий твір, який буде розучувати 
з хором, усвідомити і обґрунтувати своє ставлення до нього і «заразити» ним 
хористів. З огляду на це, керівник хору має досконало вивчити хорову 
партитуру як музикант, фахівець-хормейстер, педагог і диригент. 

Всебічний музично-хорознавчий аналіз хорових творів забезпечує 
конкретну реалізацію різнобічних знань і навичок, здобутих студентами на 
теоретичних курсах диригентсько-хорової спеціалізації і являє собою втілення 
в практику навчального процесу педагогічного принципу міжпредметних 
зв’язків і, що особливо важливо, здійснюється це в самостійній роботі студента.

Всебічне вивчення хорової партитури, під керівництвом викладача 
з фаху, допомагає студенту самостійно виявити комплекс відомостей, які 
стосуються структури, стилю, характеру музичної мови, а також встановити 
роль кожного із вказаних елементів в образно-художній структурі музичного 
твору. Аналітична робота студента над хоровою партитурою сприяє кращому 
засвоєнню музичного і літературного тексту твору; визначенню технічних, 
стилістичних, вокальних та інших особливостей твору, труднощів, які можуть 
виникнути при розучуванні та виконанні хором; створенню виконавського 
плану твору, визначенню конкретних виражальних засобів. Всебічне вивчення 
хорової партитури збагачує знання диригента-хормейстера в галузі теорії 
та історії музики, гармонії, поліфонії, музичної форми, хорознавства, 
диригування, що складають основу диригентської професії, її теоретичну 
та інтелектуальну частину. Інтелектуальний розвиток особистості диригента, 
глибоке знання природи своєї професії, всеохоплююче освоєння культури –
необхідні умови розвитку творчої індивідуальності, бо пізнання – це вже 
початок творчості. Крім того, аналіз виховує вміння грамотно, професійно 
викладати свої думки, що для педагога-диригента досить важливо. 

Виявлений, в результаті глибокого та різноманітного аналізу хорового 
твору, зміст викликає у студента адекватний емоційний стан, активізує музичне 
мислення, уявлення, які формують образне сприйняття. В ході всебічного 
вивчення партитури у студента виникають художні асоціації, які активізують 
музичне мислення, доповнюють уявлення про художній зміст твору, формують 
яскраві музичні уявлення, допомагають глибокому проникненню в музичний 
образ, закладений у творі.

Сучасний розвиток методики і теорії цілісного аналізу музичних творів, 
а також поява публікацій, які розкривають закономірності диригентсько-
виконавської виразності, дають можливість на новій основі підійти до методики 
аналізу хорового твору в класі диригування, усвідомити його мету і значення 
у навчанні і вихованні хорових диригентів.

Аналіз хорового твору складається з 5-ти розділів, які передбачають 
музикознавчий, хорознавчий і виконавський аспекти вивчення хорової 
партитури. Музикознавчий аналіз – це цілісний аналіз хорового твору, який 
включає в собі комплекс даних, які стосуються творчості композитора і поета, 
структури, архітектоніки твору, засобів музичної виразності, ладо-гармонічного 
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плану, стилістики музичної мови, художнього образу. Хорознавчий аспект 
аналізу визначає тип і вид хору, характер хорових партій, їх діапазони, фактуру 
твору, інтонаційні, ансамблеві, дикційні труднощі та шляхи їх вирішення. 
Осмислення змісту, характеру та взаємопроникнення різнобічних засобів 
художньої виразності відкриває шлях до виконавського аналізу партитури, який 
виникає на основі музикознавчого та хорознавчого аналізу, є засобом для 
реалізації твору в його реальному звучанні, обумовлює художні наміри 
диригента і є основою для визначення його мануальних дій.

Найважливішими і найскладнішими розділами цілісного аналізу є –
аналіз хорової фактури та розробка виконавського плану хорового твору. Саме 
ці розділи вимагають від студента ґрунтовної теоретичної підготовки, знання 
стильових і жанрових особливостей хорового мистецтва, особливостей 
колективного виконання.

У навчально-педагогічній практиці здебільшого використовуються 
аналізи двох типів: коротка анотація та розгорнутий цілісний аналіз. Коротка 
анотація – це стислий виклад основних даних про авторів музики і тексту, їхню 
творчість, відомостей про твір з фіксацією темпу, метру, ладо-тональних 
особливостей, особливостей форми, фактури тощо. Цей вид аналізу, на нашу 
думку, є ніщо інше, як механічний акт, спрямований лише частково 
на пошукову, творчу діяльність, здебільшого на констатуючу роботу студентів 
вишів 1-2 рівнів акредитації.

У музичних вишах 3-4 рівня акредитації мова повинна йти тільки про 
розгорнутий, творчий аналіз, що носить дослідницький характер. У процесі 
аналітичного вивчення хорового твору студент повинен самостійно зробити 
свої власні висновки: про зміст і форму твору; характеристику музично-
виразних засобів для втілення художнього образу; відповідність художніх 
образів поетичного тексту і музики; секрет виражального впливу музики; 
продумати загально виконавські і спеціальні диригентські засоби, за допомогою
яких він може більш впевнено втілити зміст, ідею та художні образи твору.

Вимоги до аналізу хорових творів диференціюються в залежності 
від курсу навчання студента та його рівня музичної і загальної підготовки 
і визначаються: а) зростаючою складністю хорових творів, що аналізуються; 
б) зростаючими вимогами до якості аналізу, його глибини і різнобічності.

Маючи справу з конкретним студентом, викладач повинен враховувати 
його індивідуальні особливості і попередню музичну підготовку, пам’ятати 
що має справу з творчо несформованою особистістю, що більшість творчих 
якостей цієї особистості знаходяться в зародковому стані, тобто творча 
домінанта ще невизначена. У даному випадку завдання викладача полягає 
в тому, щоб виявити найбільш сильні сторони студента і використати їх 
як важіль, з допомогою якого можна більш повно розкрити творче начало 
у студентів. Викладач з досвідом повинен створити при роботі над аналізом 
атмосферу творчого пошуку, пробудити у студента почуття першовідкривача, 
підтримувати творчу ініціативу студента і направляти її у відповідне русло. 
Виконуючи означену дослідницьку роботу, студент здатний висловлювати свої 
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оригінальні судження про досить відомий твір, бути дослідником нового
недавно створеного твору чи маловідомого із створених раніше. Не підлягає 
ніякому сумніву, що вже з першого курсу навчання студент може і повинен 
проводити самостійні дослідження, зіставляти факти, робити самостійні 
узагальнення та висновки. Викладач має навчити студента самостійно ставити 
питання і шукати шляхи їх вирішення, а не давати готові рецепти.

Такі деякі загальні питання методики навчального аналізу хорової 
партитури. Зрозуміло, що аналіз хорової мініатюри буде неминуче відрізнятися 
обсягом, глибиною та широтою проблем від аналізу розгорнутої хорової 
партитури. Але основне коло питань аналізу і план аналізу повинні бути 
збережені незалежно від масштабу чи жанру твору, що аналізується.

Аналітична робота над партитурою повинна привести студента до 
глибокого розуміння змісту твору, знаходження своєї обґрунтованої 
виконавської трактовки, виразних і технічних засобів для її втілення. Пошуки 
відповідей на питання аналізу ставлять студента перед необхідністю самостійно 
обдумувати виявлені факти, робити визначені узагальнення, висновки, 
приймати самостійні творчі рішення. 

Написання аналізів хорових творів є ґрунтовним фундаментом для 
глибокого проникнення в композиторський задум хорового твору, забезпечує 
вірне сприйняття хорової партитури, створює умови для виявлення 
виконавської індивідуальності майбутніх фахівців, дає студентам змогу 
напрацьовувати загальну музичну культуру, ерудицію з тонким розумінням 
хорової специфіки, що, насамперед, формує професійну компетентність 
майбутнього хорового диригента.
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ЗАСОБИ ІДЕЙНО-ЕМОЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ СЛОВА ЯК ОСНОВНІ 
СКЛАДОВІ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА XXI СТОЛІТТЯ

Ораторське мистецтво є сьогодні, з одного боку, одним з найбільш дієвих 
інструментів маніпуляції громадською думкою і настроєм кожної особистості, 
а з іншого, – мистецтво полеміки і спілкування стає засобом досягнення 
визнання і лідерства. Це з очевидною гостротою актуалізує потребу підвищення 
культури спілкування і мовлення, зростання ролі ораторського мистецтва. 
Осмислення змісту ораторського мистецтва як соціокультурного феномена, 
розкриття його функцій та обґрунтування його ролі в сучасних соціальних 
процесах, у формуванні культури спілкування і мовлення являють сьогодні 
особливий науковий і практичний інтерес.

Як відомо, риторика – універсальний принцип словесної культури, теорія 
ораторського мистецтва (красномовства), наука про вміння говорити красиво, 
відповідно до конкретної ситуації.

Оскільки публічна промова – це виступ (виконання), певне видовище, 
спектакль одного актора – оратора, партнером якого є аудиторія – зал для 
глядачів, то ораторське мистецтво невіддільне від сценічного мистецтва. Тим 
більше, що всі люди, незалежно від виду діяльності, певною мірою причетні до 
акторського ремесла, так чи інакше використовуючи в житті прийоми 
акторської майстерності при виконанні соціальних «ролей» (лікар, вчитель).

Ораторське мистецтво – своєрідний вид мистецтва, що вимагає втілення 
в публічних промовах (з використанням компонентів сценічної майстерності) 
принципів театрального мистецтва. Близькість ораторського мистецтва до 
одного з найбільш суспільно-активних мистецтв пояснюється конкретними 
причинами. Дієво-ігрова специфіка театру вимагає своєрідної єдності між 
підмостками і залом для глядачів, емоційної зацікавленості аудиторії, яка 
є учасником вистави. Творчий процес акторів відбувається на очах 
у глядачів і, естетично на них впливаючи, викликає інтелектуально-духовне 
співпереживання. Театр, з усім його різноманіттям напрямів, шкіл, 
режисерських систем, акторської гри, теорій сценічного мистецтва, скерований 
на розкриття внутрішнього світу людини, дослідження і вирішення морально-
суспільних проблем. І в цій соціальній спрямованості, мабуть, головна схожість 
театрального й ораторського мистецтва.

Мистецтво в цілому, будучи відображенням дійсності й пізнавальною 
моделлю реального життя, органічно поєднує доцільну діяльність з ігровою. 
Невипадково виконавську творчість (музикантів, акторів) називають «грою». 
Виконавське мистецтво – відносно самостійна форма творчої діяльності.
Можна стверджувати, що ораторське мистецтво відрізняється від інших видів 
виконавського мистецтва тим, що оратор, якщо він, звичайно, не озвучує 
кимось написану промову, є одночасно автором тексту, режисером і виконавцем
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свого твору, що (навіть при наявності імпровізації під час виступу) свідчить 
про повне злиття авторської позиції з виконавською, відсутність антагонізму 
в цьому плані. Живе спілкування, встановлення емоційної єдності виконавця 
і публіки, феномен його роздвоєння на «автора» і «виконавця», яскраво 
виражене значення його індивідуальності – це ті аспекти, які зближують 
театральне мистецтво з ораторським.

Вчені відзначають, що «з точки зору традиційної риторики 
монологічність мовлення – діяльність мовця, ритора (оратора)», хоча в процесі 
спілкування «дві форми мовленнєвої творчості – монолог і діалог –
взаємопроникають один в одного» [2, c. 24]. Монолог, який являє собою 
внутрішнє мовлення або тривале міркування, яке ніким не переривається, 
(«думки вголос») з притаманною тематичною єдністю висловлювання, 
є особливою формою спілкування з аудиторією, яка відрізняється від діалогу 
відсутністю обміну репліками. Монолог дуже близький за виражальними 
засобами втілення до мистецтва художнього читання, й істотно відрізняється 
від драматичного мистецтва. 

Таким чином, ораторське мистецтво, яке виникло як відповідь на 
об’єктивні потреби суспільства, зумовлені необхідністю активної участі 
людини в різних сферах соціального життя, являє собою особливий вид творчої 
діяльності, подібний за своїми принципами реалізації та засобами 
виражальності до театрального, читецько-виконавського та авторського 
мистецтва.

Так, ораторське мистецтво скероване на розкриття загальних зв’язків, 
взаємодії і взаємозумовленості явищ дійсності. Воно апелює до адресата і, тим 
самим, ініціює процеси уподібнення, узагальнення і полемічних дискусій між 
людьми в пошуках істини.

Ця функція тісно пов’язана з процесом пізнання, що є для оратора 
способом самовираження. Предметом пізнавальної діяльності оратора може 
бути не лише оточуюча дійсність, а й почуття, думки, бажання, тобто 
внутрішній світ людини. Пізнання в ораторському мистецтво відбувається 
в формі чуттєвих образів, абстрактних понять, наукових обґрунтувань 
й узагальнень. Пізнавальна функція ораторського мистецтва, як виду 
мистецтва, має певні особливості: специфіка ораторського мистецтва криється 
в особистісному ставленні людини до світу, до оточуючих і до самої себе, 
в самопізнанні, в її світогляді.

Ораторське мистецтво виконує також функцію активного відображення 
об’єктивного світу за допомогою абстрактного мислення, для якого властиві 
формулювання мети і знаходження шляхів її досягнення, висунення ідей, 
а також аналіз, синтез, нерозривний зв’язок з діяльністю людини в усіх її видах. 
Оскільки головним засобом впливу оратора на аудиторію є мовлення як форма 
вираження мислення, ораторське мистецтво, будучи естетичною майстерністю 
особливого рівня, є також мистецтвом мислення і виконує, так само, 
як і мовлення, культурно-історичну функцію. Промовці своєю творчістю 
створюють своєрідну (усну та письмову) теорію ораторського мистецтва, 
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передаючи з покоління в покоління правила і принципи його вдосконалення. 
Саме передання культурно-історичного свідчить про те, що ораторське 
мистецтво є одним із способів існування людини в культурі та її залучення
до світових цивілізаційних цінностей.

Суттєво впливаючи на формування системи життєвих цінностей людини, 
що визначає критерії її ідеалів і потреб, мету і спрямованість її діяльності, 
ораторське мистецтво виконує аксіологічну, або ціннісну функцію. Ораторське 
мовлення апелює до процесу самовизначення особистості, до вибору нею свого 
шляху і ролі в суспільному житті. Це вимагає особливої відповідальності 
оратора перед суспільством, прийдешніми поколіннями.
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РЕЖИСЕРСЬКА СПАДЩИНА І. П. КАВАЛЕРІДЗЕ В КОНТЕКСТІ 
РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Для сучасного етапу формування духовно-матеріальних цінностей 
та професійних навичок у студентів феномен творчості Івана Петровича 
Кавалерідзе потребує докладного дослідження та теоретичного осмислення. 
Це дає можливість нового погляду на численні мистецькі події ХХ ст., спонукає 
до заповнення «білих плям» на карті культури України. Проте доробок 
Івана Кавалерідзе відомий набагато менше, ніж він того заслуговує і все ще 
залишається маловивченою сторінкою історії вітчизняної культури.

Важливо вказати, що багатогранність творчої натури Івана Петровича 
Кавалерідзе викликає захоплення. В дослідженнях С. Зінич, Л. Донець, 
Н. Капельгородської, О. Мусієнко, Т. Медвєдєва, В. Слободян, С. Тримбача, 
Ю. Шлапака та інших розкривається його багатогранна особистість. Але 
завжди виникає проблема, як поєднати в одній оповіді цю багатогранність.

По-перше, Іван Кавалерідзе – видатний український скульптор. Його 
славетні пам’ятники: княгині Ользі та Іванові Сковороді в Києві, Тарасу 
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Шевченку в Полтаві та Ромнах, Богдану Хмельницькому в Чернігові, Артему 
в Святогорську є визнаними шедеврами монументального мистецтва. 

По-друге, Іван Кавалерідзе – кінорежисер. Мало хто знає, що величезний 
доробок його художніх фільмів складає близько 20 кінострічок він брав 
безпосередню участь. 

По-третє, використовуючи безцінний досвід сценариста і режисера, 
Іван Петрович почав писати драми. Але з дванадцяти закінчених п’єс в умовах 
творчих гонінь вдалося поставити тільки чотири. 

У цьому сенсі не випадково ЮНЕСКО назвало Івана Кавалерідзе 
«українським Мікеланджело», сучасники ж величали митця Триголовим генієм. 
З цього приводу в біограф митця, засновник Музею-майстерні Івана 
Кавалерідзе Ростислав Синько вказує: «Він і скульптор, і режисер, і драматург. 
За життя був членом усіх трьох спілок. Але ніколи не був кінорежисером серед 
скульпторів і скульптором серед режисерів» [4]. 

Зауважуємо, що проблема дослідження творчості майстра своїми 
сучасниками в минулому, та й зараз ні своїми послідовниками, ні значною 
кількістю сучасних дослідників не вивчається і є недостатньо розробленою. 
Ця проблема осмислюється кандидатом мистецтвознавства Олександрою 
Синько: «У дослідженнях, присвячених художньому доробку І. Кавалерідзе, 
викладено окремі факти його життя, розглядаються тематичний і жанровий 
діапазон багатогранної творчості майстра, проте й досі не визначено плідної 
ролі цього митця у світлі типових шукань його доби, які б відобразили не лише 
її еволюцію, а й характер. Причина – у політичних нашаруваннях, на що завжди 
мусили зважати автори» [3, с. 5]. Таким чином, стає зрозумілим чому у долі 
Кавалерідзе залишилося чимало загадок.

Нагадаємо, що «Коліївщина» – не перший фільм І. Кавалерідзе, але саме 
ця стрічка принесла йому славу великого режисера, основоположника 
українського історичного фільму. Неодноразово радянська влада звинувачувала 
режисера в «націоналістичному ухилі». 

Як кінорежисер він поставив «Перекоп», «Коліївщина», «Прометей», 
«Григорій Сковорода», «Повія» (за твором Панаса Мирного) та інші. А його 
фільми-опери «Наталка Полтавка» (1936) та «Запорожець за Дунаєм» (1937) 
донині є кращими кіноекранізаціями творів І. Котляревського та С. Гулака-
Артемовського. 

Якщо окремі найбільш суворі критики фільму «Наталка Полтавка» 
закидали її авторові у порушенні кінематографічності деяких епізодів, 
ілюстративності. З цього погляду «Запорожець за Дунаєм» одностайно був 
визнаний безперечним взірцем вдалої екранної інтерпретації оперного твору.

Разом із тим, на думку О. Брюховецької «у радянському кіно фільм-опера 
був «просвітницьким» жанром, який ніс в широкі маси високе мистецтво. Кіно 
розглядалося як спосіб якнайкраще передати виставу і повністю 
підпорядковувалося театральним умовностям, зрідка дозволяючи собі окремі 
акценти. Таким чином виник своєрідний гібрид: не зовсім кіно й не зовсім 
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вистава, а – як ретушована фотографія – щось невизначено середнє, застигло-
бутафорське. Та, зрештою, це – загальна характеристика кіно сталінської доби» [1]. 

Окремо слід згадати про стрічку «Злива», або «Офорти до історії 
Гайдамаччини». Ця історична фільм-драма 1929 р. випуску була знята 
за мотивами поеми Т. Шевченка «Гайдамаки». У фільмі митець розробив та 
застосував унікальну зображальну систему – синтез скульптури та кінематографії, 
формотворчим елементом якої було світло. Проте, за «нез'ясованих обставин», 
фільм загубився в радянських спецхранах й до наших часів не зберігся.

Повертаючись до думки місця, яке займав І. Кавалерідзе у розмаїтій 
складній картині розвитку радянського кіно, С. Зінич та Н. Капельгородська 
пояснюють: «У динамічне мистецтво кінематографа він сміливо вводить 
специфічне для різьбяра відображення дійсності в узагальнено-пластичних 
образах і об'ємно-просторових формах, цікаво використовуючи при цьому 
світло, що перетворюється у нього на чарівний різець. І. Кавалерідзе прагне до 
монументальності художнього вислову, він талановито збагачує кіномистецтво 
засобами, що близькі до скульптури…

Навмисно уповільнений ритм акторської поведінки в кадрі, що набуває 
в І. Кавалерідзе максимальної експресії, вніс у кінематограф нову течію, 
сприяючи зростанню його зображальної культури. Усі ці художні чинники 
одразу ж виділили стрічки митця серед основної маси сучасних їм кінокартин. 
Його роботам притаманна багатопланова, часто побудована на контрастах 
поглиблена композиція, напружений драматизм і пластична виразність» 
[2, с. 170–171].

Т. Медведєв та Л. Донець справедливо зауважили: «Творча доля режисера 
Івана Петровича Кавалерідзе складна і суперечлива. Разом з Довженко 
і Савченко Кавалерідзе один з найзначніших майстрів українського 
радянського кіно. У його кращих роботах – масштабність бачення життя, 
епічний розмах подій, революційна патетика, піднесена романтичність –
істинна національна якість, що йде глибоко в історію народу» [6, с. 136].

У зв’язку з цим кінокритик Сергій Тримбач, роздумуючи про збереження 
національної кінематографічної спадщини та внесок І. Кавалерідзе 
в кіномистецтво України, наголошує: «Нині ми мало дивимось, майже 
не аналізуємо його стрічок. Сьогодні вважається, що художні фільми 
І. Кавалерідзе – це не рейтингове, нецікаве видовище. Відповідно ці картини 
навіть не показують на Першому Національному, не кажучи вже про 
комерційні телеканали.

Кавалерідзе мусить бути повністю переосмислений. Ми повинні 
реставрувати всі його фільми. Початок цьому вже покладено. На часі 
кінокритикам, культурологам, філософам ще раз переглянути і переосмислити 
твори цього митця. У кіномистецьких колах уже визріла необхідність 
організації міжнародного симпозіуму, присвяченого цій людині. Необхідно 
повернути спадок Кавалерідзе у контекст українського мистецтва...» [5].

Таким чином, Іван Петрович Кавалерідзе – скульптор, сценарист 
і кінорежисер, драматург і прозаїк, і в кожній галузі – художник-мислитель, 
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оригінальний творець, що залишив слід у духовній культурі українського 
народу. 
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РОЛЬ ВИВЧЕННЯ МАЛЬОВАНИХ ШРИФТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ДИЗАЙН»

Шрифти відіграють вирішальну роль у таких сферах дизайну, як розробка 
знакових систем для візуальних комунікацій, графічний дизайн у поліграфії 
і мультимедійному просторі. Присутність обґрунтованого застосування 
шрифтових форм є необхідною складовою у дизайні середовища. Перед 
дизайнером у процесі фахової діяльності часто постають завдання підбору 
і застосування шрифтів, або виникає необхідність створювати нові шрифтові 
форми.

Шрифт не тільки передає інформацію, а й містить естетичне начало. 
За Ю. Гордоном, шрифт це особлива художня форма, нескінченний пазл, де всі 
деталі в будь-яких комбінаціях повинні утворювати пластично закінчене 
ціле [1, с. 60]. 

Вивчення шрифтів як складової професійної освіти дизайнера не тільки 
залишається актуальним, але й набуває нової ваги, адже в даний час значний 
діапазон шрифтів потребує, як ніколи, усестороннього професійного підходу 
для опрацювання вітчизняної і світової спадщини шрифтової графіки, 
створення нових якісних шрифтових форм. 
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Мета статті − наголосити на важливості вивчення і особливостях 
викладання мальованих шрифтів при підготовці фахівців за спеціалізацією 
«Дизайн». 

До теми вивчення мальованих шрифтів у різних аспектах зверталися 
А. Кудрявцев, М. Куленко, Т. Куцин, В. Лесняк, В. Мітченко, С. Соболєв, 
Н. Таранов, Я. Черніхов та інші.

З одного боку, великий асортимент комп'ютерних шрифтів полегшує 
роботу дизайнера, а, з іншого ускладнює її, тому що багато комп'ютерних 
шрифтів у технічному та естетичному відношеннях мало придатні для 
професійної роботи. [2, с. 3] Такі технологічні перевороти, як винахід 
фотоформ, поява фотонабору і комп'ютерних видавничих програм, відводили 
шрифт все далі від матеріалу письма, поки він не став остаточно віртуальним. 
[1, с. 24] Тим не менше, рукописний шрифт є першоджерелом усіх сучасних 
шрифтів. [3, с. 6] Рукописні шрифти за В. Мітченком поділяються, залежно від 
техніки виконання, на каліграфічні, мальовані, а також виконані у графічній 
техніці (офорт, літографія, лінорит, ксилографія). Мальований шрифт – шрифт 
для якого використовувалася побудова контуру з наступним доопрацюванням 
різними інструментами. [3, с. 6, 7] Будь-який друкарський набірний шрифт 
є похідним від мальованого. А розробка оригінального малюнка шрифту 
вимагає не тільки теоретичних знань, а й значного практичного досвіду. 
[4, с. 106]

Можливість створювати написи в текстових і графічних редакторах 
призводить у студентів дизайнерів, які розпочинають навчання, до хибної 
думки, що виконувати шрифти від руки не потрібно. Проте слід наголосити, 
що віртуальні інструменти комп'ютерних програм, як і будь які інструменти, 
не даватимуть задовільний результат у руках дилетанта. Справжній дизайнер –
фахівець повинен володіти різними методами проектування шрифтів, і розуміти 
закономірності, які лягли у в основу існуючих шрифтових форм, що неможливо 
без вивчення історії розвитку шрифтів та принципів створення шрифтів 
різноманітними інструментами.

Вивчення теоретичних основ побудови літер і напису необхідно 
розпочинати освоювати з простих шрифтів, виконуючи практичні завдання від 
руки, і лише після засвоєння основ шрифтової графіки, студент може 
розпочинати застосовувати сучасні програмні засоби для роботи із створення 
і редагування шрифтів. 

З огляду на обмеженість часових рамок дисциплін присвячених вивченню 
шрифтів, важливо наголосити на необхідності включати у практичні заняття 
з вивчення шрифтів трьох основних концептуальних блоків практичних завдань 
з виконання мальованих шрифтів. Метою цих завдань є закріплення на практиці 
теоретичних положень про закономірності побудови і стильової єдності літер 
шрифту та отримання вміння виявляти графічну і метричну структуру шрифту.

Першим етапом вивчення мальованих шрифтів повинні бути завдання 
з виконання креслярського або архітектурно-будівельного шрифту, який 
застосовують для оформлення креслень. Цей шрифт легко читається і простий 
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в накресленні, Шрифт можна використовувати для виконання виносок, 
приміток, умовних позначень, пояснень, експлікацій, заголовків тощо. 
Як зазначає Т. Куцин: «Гарне виконання шрифту пов'язано перш за все з його 
уважним вивченням, тривалою практикою і не залежить ні від хорошого 
почерку, ні навіть від художньої здатності виконавця» [5, с. 23]. 

На другому етапі студенти повинні вивчити кілька варіантів простих 
в написанні шрифтів типу гротеск, які мають однакову товщину штрихів 
і в яких відсутні засічки. Цими шрифтами можна виконувати заголовки 
та підписувати графічні роботи. Наприклад Архітектурний шрифт вимагає для 
виконання надзвичайно мало часу в порівнянні з іншими шрифтами.

На третьому етапі вивчення мальованих шрифтів студенти повинні 
ознайомитися з принципами побудови шрифтів типу антикви. Вдалим зразком 
для виконання завдання є вивчення літер романського шрифту, який прийнято 
вважати основою багатьох шрифтів. Це один з найпопулярніших набірних 
шрифтів у наш час, він вважається одним з найкрасивіших, характеризується 
простотою, чіткістю контурів і легкістю читання. На прикладі цього шрифту 
найкраще вивчати закономірності і особливості побудови різних елементів 
шрифту.

Виконуючи завдання, студенти повинні переконатися, що грамотне 
відтворення того чи іншого шрифту можливе лише при хорошому знанні 
законів його побудови, оскільки графічний і метричний аналіз літер дає 
можливість точно охарактеризувати шрифт і виявити його найголовніші 
особливості для використання цих даних при побудові шрифту [6, с. 33, 43].

Студенти повинні навчитися аналізувати характер шрифту 
(монументальний, важкий, легкий, динамічний, національний, тощо) і його 
образотворче вирішення (стиль, малюнок, ритм, колір, тощо). Засвоїти, 
що конструюючи шрифт і виконуючи написи у всіх буквах алфавіту і цифрах 
потрібно витримувати загальні стильові особливості і художні риси, до яких 
відносяться загальні параметри (пропорції, висота букв, товщина основних 
штрихів) і подібні за зображенням елементи (напрямок і форма основних 
штрихів, характер засічок, декоративне оформлення та інше) [7, с. 174].

Окрім того, студенти зможуть використовувати вивчені шрифти 
у оформленні проектів від руки під час навчання і у професійній діяльності.

Майбутні фахівці з дизайну, виконавши запропоновані завдання, будуть 
готові до самостійного аналізу інших видів шрифтів, які застосовуються 
у практичній діяльності дизайнера. Отримані знання і навики є обов'язковим 
навчальним етапом перед тим як приступати до освоєння каліграфічних 
шрифтів, отримання уміння поєднувати літери у написі та створювати 
шрифтові композиції, обирати відповідно до завдання стилістику шрифту 
і створювати необхідний художній образ чи проектувати власний шрифт. 

Оволодіння практичними навиками побудови і компонування шрифтів, 
вміння використовувати ці знання у проектній роботі є необхідною складовою 
повноцінної дизайнерської освіти.



155

Література
1. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. Москва: Издательство Студии 

Артемия Лебедева, 2006. – 384с. 
2. Кудрявцев А. И. Шрифт. История. Теория. Практика. Учебно-методическое 

пособие. Под общей редакцией Н. В. Нестеровой. Москва: Университет 
Нестеровой Н., 2003 – 247 с. 

3. Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту. К.: Грамота, 
2007. — 208 с.

4. Таранов Н. Н., Иванов С. И. Основы учебного рисунка и производственной 
графики. Львов: Изд-во "Свит", 1992. – 205 с.

5. Куцын Т. И. Начертание шрифтов. Пособие для архитекторов и ниженеров. 
Москва: и-во Архитектуры и градостроительства, 1950. 2013 – 203 с.

6. Чернихов Я.Г., Соболев Н.А. Построение шрифтов. Москва, "Архитектура-
С", 2007 – 116с. (Перевидання 1958 р.)

7. Рускевич Н. Л. Розділ 8. Шрифти. З праці: Архитектурное черчение: 
Справаочник. Под ред. М. Н. Ткача. К: Будивельник, 1991. –272 с.

Олійник В.А.,
аспірант,

Київський національний університет культури і мистецтв
Школьна О.В.,

доктор мистецтвознавства, доцент ВАК,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва, 

Київський державний образотворчий університет ім. Б. Грінченка

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розвиток дизайну на сучасному етапі, що характеризується швидким 

прогресом інформаційних технологій, революційними технологічними змінами 
та кардинальним переглядом цивілізаційних стратегій, природньо 
супроводжується створенням нових цінностей і норм матеріального 
та духовного життя. При цьому фігура дизайнера та його безпосередня 
діяльність набувають нового значення і вимагають осучасненого критичного 
оцінювання, що відображено у наукових публікаціях деяких дослідників. 

Зокрема, творча концепція у контексті дизайнерського процесу (котра 
визначається науковцями як його головний складник) частково вивчалася 
в роботах І. Рижової, В. Сьомкіна, В. Трофімчук, С. Захарової та інших. 
Але сутність цього феномену ще не досліджена у повній мірі.

Загалом, концепція дизайнерської культури – це основна структурована 
й смислова спрямованість цілей, завдань, засобів творчого проектування, 
які можуть здійснюватися на різних рівнях – від концепції дизайну 
як діяльності, що дає уявлення про особливості цього виду проектування 
і формує його загальні принципи, до концепції конкретного виробу, 
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пов’язаного з творчою позицією дизайнера у контексті діяльності і завданнями 
конкретної розробки [4]. 

Як стверджує І. Рижова, дизайн-концепція дає можливість створити 
цілісну ідеальну модель майбутнього об’єкту дизайну, описати його якісні 
і кількісні ознаки. С. Захарова зауважує людиновимірний характер 
дизайнерської діяльності, зумовлений необхідністю пошуку дизайнерського 
рішення зі всієї багатоманітності альтернатив, що мають місце у творчої 
особистості, оптимальність яких забезпечується балансом між дизайнером 
і замовником, а потім зі споживачем і глядачем [1]. Основні принципи цього 
процесу базуються на безумовному пріоритеті загальнолюдських цінностей 
і можливості гуманізувати відносини людини і предметно-просторового 
середовища засобами дизайну за рахунок гармонії та краси природних 
відносин.

У контексті людиновимірного характеру природи дизайнерської 
діяльності як предметної творчості людини С. Захарова виділяє чотири типи 
творчих особистостей: 

1) дизайнер як творча особистість (формує об’єкт дизайну, володіє своїм 
професійним баченням конкретного вирішення проблеми дизайну шляхом 
знаходження оптимального рішення для реалізації творчого проекту); 

2) замовник (фінансує дизайнерський проект і має власне творче бачення 
образу об’єкта дизайну, а також свої цілі, котрі він бажає реалізувати у межах 
даного дизайнерського проекту);

3) споживач (оскільки попитом частково визначається вибір дизайнерського
проекту); 

4) глядач (бере участь у творчому процесі своїми переживаннями, 
сприйняттям образу об’єкта дизайну, маючи власне уявлення про красу 
і гармонію та відповідно реагуючи).

На нашу думку, така класифікація є не зовсім коректною, адже, 
незважаючи на те, що всі ці особи дійсно впливають кожна по-своєму 
на результат дизайнерської діяльності, називати таку їхню участь повноцінно 
творчою можна не у всіх випадках.

Стосовно самої дизайн-концепції, то в своїй іншій статті С. Захарова 
(подібно до точки зору Г. Коптєвої [3]) визначає це поняття як цілісну ідеальну 
модель майбутнього об’єкта, що описує його основні характеристики, орієнтує 
проблематизацію завдання на проектування, тематизацію можливих підходів 
до його вирішення, виявлення і відбір шляхів вирішення суперечностей, 
направлених на досягнення гармонізації буття. Тобто, як вважає дослідниця, 
дизайн-концепція, вивчаючи порівняльні переваги різних варіантів, виробляє 
свого роду передпроектну ідею майбутнього вирішення дизайнерської задачі [2].

Більш чітко, на наш погляд, висловлюється з цього питання В. Сьомкін, 
вбачаючи у дизайн-концепції смисловий центр дизайн-програм і дизайн-
проекту комплексного об’єкта і формулюючи її основну функцію як таку, що 
орієнтує дизайнера в проектній ситуації у контексті усвідомлення цієї ситуації 
у ширшому соціально-культурному просторі [6]. Так, концепція є способом 
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обґрунтування поглибленого й змістовного опрацювання проблеми, 
формування принципових шляхів її вирішення. У процесі проблематизації 
загалом вже окреслюється концептуальний задум комплексного об’єкта, 
що проектується. 

Оформлювачі і бутафори прикрашають свої речі, а дизайнер повинен 
мислити масштабно й різноаспектно, уявляючи, як майбутнє творіння вплине 
на середовище і як середовище уживатиметься з річчю, а головне, він має 
надати речі максимальної привабливості. Кім того, дизайнер зобов’язаний 
зберегти чистоту ідеї – функціональну обґрунтованість для форми, матеріалу, 
суперграфіки, тобто всіх складових. І зрештою передбачити необхідність 
створюваної ним речі [5].

Циклічність дизайн-проектування, що керується, у першу чергу, законами 
творчого процесу, традиційно забезпечується чотирма етапами,  де створення 
дизайн-концепції є найважливішим з них. Адже поруч із підготовчим 
(отримання завдання, вивчення його умов тощо), технологічним (безпосереднє 
виготовлення макету, вибір матеріалів, декорування) і заключним (коригування 
моделі виробу , випробування тощо) етапами саме концептуальне визначення 
майбутнього об’єкту дизайнерської діяльності «задає тон» всьому проектувальному
процесу.

В основі творчої концепції лежить цілісний, лаконічний, оригінальний 
задум, який стилістично пронизує всі етапи виконання дизайн-проекту. 
Здатність самостійно сформувати дизайн-концепцію визначається здібностями 
до виконання певних видів діяльності, що обумовлені самим процесом 
проектування, та свідчить про проектну та технологічну компетентність автора [7]. 

Про виняткову важливість етапу розробки творчої концепції в дизайн-
проектуванні свідчить його масштабність і трудомісткість. Адже у ході 
творення дизайн-концепції здійснюється поглиблений аналіз вихідної 
проблемної ситуації, формулюються та обґрунтовуються завдання й очікувані 
соціально-економічні, культурні та науково-технічні результати реалізації 
дизайн-програми чи дизайн-проекту комплексного об’єкта. Часто для 
формування успішної дизайн-концепції митцеві доводиться звертатися до 
різних галузей мистецтва, науки чи техніки за потрібною інформаційною 
підказкою, стильовими ознаками тощо.

Концепція припускає також розроблення моделі вирішення проблем 
у всіх взаємозалежних аспектах, властивих конкретній проблемній ситуації. 
Не менш важливою частиною концепції є прогноз напрямків розвитку техніки, 
виробництва, потреб економічного розвитку, асортиментної політики, 
експортного потенціалу. Тобто розробка дизайн-концепції вводить проектну 
ситуацію та зумовлені нею цілі до широкого контексту ставлення дизайнера 
до дійсності. А формулювання мети завершує, резюмує постановку проблеми 
і водночас передбачає майбутню дизайн-концепцію, переводить зміст проблеми 
в статус «до виконання».

Отже, варто відзначити, що у дизайнерській практиці визначальним 
фактором, а отже – запорукою успіху є вміння правильно побудувати дизайн-
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концепцію. А відтак, творчий підхід до дизайнерської культури, гармонійне 
поєднання її елементів, включаючи інноваційні ідеї, незалежність і плюралізм 
моделей дизайнерської культури, можуть забезпечити не лише успіх діяльності 
конкретного дизайнера, його творчу індивідуальність, а й розквіт вітчизняної 
дизайнерської культури в цілому. 
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ЕСТЕТИЧНА ТА РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ У РОЗВИТКУ 
МИСТЕЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ

Естетичне та релігійне відношення до всесвіту мають дещо спільне в тій 
зовнішній реакції , яка їх характеризує. Естетичне та релігійне відношення 
не сприймаються без глибокого емоційного переживання , без перевтілення цієї 
емоції в конкретно-чуттевий образ. Цей образ може бути хибним, містичним 
або відносно достовірним , але він обов'язково повинен виникнути на основі 
емоційно-образного освоєння діяльності.
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Однак ця спільність в процесі історичного розвитку породила дуже 
складні явища мистецтва, в котрих змішані естетичне відображення дійсності 
та релігійна фантазія.

Там, де переважило естетичне пізнання, виникали такі міфологічні або 
релігійні форми мистецтва, які ставали художніми  цінностями людства.

Там, де була перевага з боку релігійної фатазії, що відводе від дійсних 
властивостей обекту, виникали художні явища, тягнуть до містичних 
та ідеалізованих образів тих чи інших світових релігій, хоча вони в більшості 
і зберігли ознаки художньо-образного відображення дійсності. Релігійна 
свідомість, здобувши синтез художньо-образного та релігійно-образної єдності, 
старалися закріпити цей синтез навіки, вважаючи його единим та незмінним 
проявленням надприродньої краси.

І хоча традиційні художні принципи світових релігій трансформувалися 
в культурах різних різних націй, але все ж основнв тенденція догматичної 
свідомості полягала у прагненні навіки зберегти знайдені принципи 
естетичного художнього зображення божественних образів.

Єстетичне відчуття стає одним з високих проявів духовного життя 
людини, тому воно не може бути ізольованим від інтелекту ,мислення, 
безпосередньо включаючись в процес пізнання об`єктивного світу.

Зв`язок естетичного відчуття з пізнянням придає йому інший зміст, 
не схоже на психофізичне емоційне відношення людини до оточуючої дійсності.

Суттевою рисою декоративно-прикладного мистецтва, визначаючою його 
спецефічні риси як виу мистецтва. Вся релігія та релігійні організації 
використовують в своїх цілях декоративно-прикладне мистецтво, але звертаючись
до нього, воно порушує гармонічну єдність улітарно-практичної і художньо-
естетичну функцію, акцентуючи увагу не тільки на ритуальному назначенні 
предметів цього мистецтва.

Світові релігії вже на початку свого існування усвідомили ідеологічне 
значення національної архітектури. Вони змогли естетичними елементами 
архітектури надати релігійного містичного змісту. 

Релігії намагалися підпорядкувати народне естетичну свідомість, 
трансформувати закономірно з`явившихся образних рішень в ахітектурі 
в співвідношенні з релігіозними приципами церкви.

Взаемовідношення музики та релігіозної свідомості одна з найскладніших 
проблем в історії людської культури. На думку естетів-ідеалістів, саме в цих 
відношеннях найбільш переконливо підтверджуеться думка про те, що без 
релігійної відвертості, без містичного натхнення не могли б виникнути великі 
твори світової музичної культури. Ця думка лунає в роздумах Платона про роль 
музики в ідеальній державі; Платон залишає в цій державі тільки вищі музичні 
твори – гімни в честь богів та воєнні марші.

І, дійсно, історія музичної культури у класовому суспільстві здебільшого 
пов`язана з створенням музичних творів на релігійні теми і сюжети. Більшість 
музичних форм були пов`язані з практикою релігійного життя та потреб 
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церкви. Що ж так поеднує музику з релігійним створенням, що робить 
настільки маловідчутним на перший погляд земний зміст музичних образів.

Процес сприйняття музичного твору. Музика торкається до самих 
таємних куточків душі, пробуджує цілий потік почуттів, страстей, роздумів, 
котрі можуть виникнути в духовному житті людини.

Релігійні уявлення стійкі; і як би не змінювалися соціальні умови, їх суть 
завжди залишається певними. Ця канонічна сутність релігійних естетичних 
уявлень може бути виявлена і засобами середньовічного псалма і у формі 
сучасного живописного твору, але суть релігійних уявлень завжди залишається 
незмінною.

Тому як розвинена суспільна естетична оцінка, так і індивідуальний смак 
не можуть спиратися лише на формальні досягнення, вони завжди несуть себе 
як суттєве в естетично сприймаємих явищах.

«Прекрасне те, що подобається без розуміння» [1 ,с. 63]
Будь-яка епоха, етап розвитку соціально-економічних формацій 

в будь-якому разі породжують палітру художньої культури, наступній в руслі 
прогресивного руху духовного життя суспільства.
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МИТЕЦЬКА ПОСТАТЬ В. В. БЕСФАМІЛЬНОВА В КОНТЕКСТІ 
ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ БАЯННО-АКОРДЕОННОЇ ШКОЛИ 

В УКРАЇНІ
Баянно-акордеонне мистецтво в академічному напрямку, на відміну від 

інших класичних інструментів, почало розвиватися лише у другій половині 
ХХ ст. Серед розмаїття імен, що зробили суттєвий внесок у формування 
української баянно-акордеонної школи, розвиток виконавської майстерності 
на баяні, затвердження баяна в якості камерно-концертного інструмента, 
особливої уваги заслуговує ім’я  Володимира Володимировича Бесфамільнова  –
уславленого баяніста-віртуоза, провідного педагога, методиста, редактора, 
музично-громадського діяча.

Дослідження впливу В. В. Бесфамільнова на розвиток баянно-акордеонного
мистецтва України у вітчизняному музикознавстві виявляється сьогодні 
актуальною потребою, хоча деякі роботи в цьому напрямі вже зроблені. 
Це, насамперед, монографічні дослідження присвячені творчості В. Бесфамільнова, 
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що здійснені В. та Н. Гончаренками, Ю. Ястребовим, які мають науково-
популярний нарисовий характер. Також, творчій постаті В. Бесфамільнова 
приділялася увага таких авторів як А. Мірек, А. Басурманов, М. Імханицький, 
М. Давидов, А. Кудрицький, А. Семешко, В. Зубицький, В. Власов та ін.

Але ж наукового музикознавчого дослідження, присвяченого 
комплексному аналізу усіх напрямів і досягнень творчої діяльності
В. Бесфамільнова з точки зору його впливу на формування вітчизняної 
баянно-акордеонної школи та цієї галузі музичного мистецтва в цілому поки 
що не існує. З огляду на це виникає необхідність вивчення досвіду видатного 
митця.

Тож, метою роботи є дослідження та виявлення особистого внеску 
відомого українського музиканта В. В. Бесфамільнова у справі формування 
і розвитку вітчизняного баянно-акордеонного мистецтва.

Витоками, що обумовили формування основних напрямів творчої 
діяльності В. Бесфамільнова, виявляються коріння його родини, що складала 
цілу династію музикантів-баяністів з декількох поколінь та мала міцні музично-
виконавчі традиції. На формування творчої постаті В. Бесфамільнова в якості 
видатного митця вплинула робота його викладачів, а також творчі зв’язки 
з відомими піаністами, іншими музикантами-інструменталістами, диригентами 
симфонічних оркестрів, провідними композиторами, аранжувальниками тощо 
[1, с. 137–139].

Основними осередками виконавської діяльності В. Бесфамільнова були 
такі концертні заклади як Саратовська естрада, Київська та Ворошиловградська 
філармонії, Укрконцерт. За 50 років своєї концертної діяльності музикант 
відвідав 25 країн світу та більш ніж 500 міст по всіх республіках колишнього 
СРСР [4, с. 43]. 

В. Бесфамільнов – майстер мініатюри, пропагандист жанру баянного 
інструментального концерту, перший виконавець творів багатьох вітчизняних 
композиторів (М. Різоль, К. Мясков, М. Сільванський, Я. Лапінський, І. Шамо, 
Ю. Шамо, І. Яшкевич, В. Власов та ін.) [2, с. 349].

В. Бесфамільнов першим в Україні серед солістів-баяністів був 
удостоєний почесних звань «Заслужений артист УРСР», «Народний артист 
УРСР». Один з перших радянських баяністів-лауреатів (три міжнародні 
конкурси − Москва, Брюссель, Відень), один з провідних професорів кафедри 
народних інструментів Київської консерваторії (НМАУ ім. П. І. Чайковського). 
Творчі заслуги митця відзначені золотою медаллю Академії мистецтв України, 
«Срібним диском» (Москва) та почесним дипломом Міжнародної конференції 
акордеоністів «За видатні заслуги» [5, с. 17]. 

Педагогічна результативність В. Бесфамільнова, що отримала широкий 
резонанс у нашій країні й закордоном завдяки блискучим перемогам його учнів 
на багатьох міжнародних конкурсах, тим не менш, залишається недостатньо 
висвітленою. Досвід, накопичений В. Бесфамільновим за багаторічну 
концертну діяльність, не міг позитивно не позначитися на його роботі з учнями. 
Протягом тривалої педагогічної діяльності сформувалися педагогічні принципи 
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музиканта, деякі особливості педагогіки, що є достатньо цікавими (наприклад,
принцип «колективізму», що виражався в «педагогічному союзі» Різоль –
Яшкевич – Бесфамільнов) [2, с. 262–271]. 

Суттєвою і невід’ємною частиною педагогічного спадку митця є багаторічна
і плідна науково-методична та редакторсько-видавнича діяльність. 

Як баяніст-виконавець В. Бесфамільнов здійснив рекордну кількість 
записів, що становлять своєрідну антологію баянного виконавського мистецтва 
(12 грамплатівок,19 компакт-дисків) [3, с. 49–50]. 

В. Бесфамільнов брав безпосередню участь у розробці і створенні нових 
моделей баяна разом з відомим майстром А. Колчиним (моделі – «Росія», 
«Апасіоната» [4, с. 36]. 

У результаті проведеного дослідження шляхом аналізу сучасної наукової, 
монографічної, публіцистичної літератури можна зробити висновок, що 
В. Бесфамільнов зробив неоціненний внесок у розвиток баянно-акордеонного 
мистецтва в нашій країні та закордоном.

Матеріали дослідження можуть бути використані у педагогічній практиці 
мистецьких ВНЗ в якості матеріалів до курсу історії виконавського мистецтва 
на народних інструментах, в класі спеціального інструменту тощо.
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доцент кафедри мистецтв,
ПВНЗ «Київський університет культури»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ 
СПАДЩИНИ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА 

Сучасна мистецька і, зокрема, дизайнерська освіта в Україні має два 
основних витоки, початок яких відноситься до першої третини ХХ ст. Один 
з них продовжує традицію класичної художньої освіти, другий – сформувався 
в контексті розвитку авангардного мистецтва, як результат революційних 
інновацій в процесі навчання. Характер сучасного українського мистецтва 
і дизайну органічно продовжує експериментальний дух, притаманний діяльності
видатних українських художників-авангардистів.
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Органічною складовою художнього життя України кін. 1920-х рр. стала 
діяльність К. Малевича, теоретичні погляди якого і мистецький доробок 
розвивалися в руслі провідних тенденцій українського авангарду. Одним 
з найвищих проявів розвитку теорії авангарду стала серія його статей, що були 
видрукувані у 1928–30-х рр. в часописах «Нова генерація» і «Альманах 
авангард» [1, с. 28–155], очолюваних лідерами українського панфутуризму. 
В основу публікації було покладено цикл лекцій, які К. Малевич прочитав на 
педагогічному факультеті Київського художнього інституту (далі – КХІ) 
спеціально для методичної комісії. Він сам визначив завдання своїх лекцій, 
сказавши, що «лікує» студентів від психологічної розгубленості перед складною 
всесвітньою культурою, від внутрішньої загальмованості, невизначеності, від 
«живописної неврастенії» або «кольоробоязкості» [2, с. 317]. Щодо циклу 
київських лекцій, то він представляє самий процес викладання і дає уявлення 
про задуману К. Малевичем «Ізологію», як про теоретично обгрунтований з 
педагогічної точки зору історичний цикл. Над «Ізологією» К. Малевич 
продовжував працювати і пізніше, після примусової ізоляції радянською 
владою від педагогічної діяльності. У листі до Л. Крамаренка від 2 жовтня 
1931 р. він зазначає: «... сам я тепер у вільний час пишу книжку «Ізологія». Світ 
мистецтва – це світ безпредметний, а радянське мистецтво є мистецтвом 
символічним, а не натуралістичним чи реалістичним» [3,c.168]. Таким чином, 
цикл київських лекцій можна вважати етапом великої теоретичної роботи, яку 
було замислено багато років перед цим. Зокрема, про «Ідеологію мистецтва» –
«аналіз кубізму, сезаннізму, футуризму, супрематизму та ін.» К. Малевич пише 
у лютому 1925 р. в листі до видавців «Європа-Альманах» [3]. 

В цілому, лекції у КХІ, опубліковані в українських часописах, – це чітко 
скомпонований цикл статей, що характеризується послідовністю та доказовістю 
викладення. Їх було присвячено теорії і практиці французького кубізму, 
італійського футуризму і власній концепції художника – супрематизму. 
Науково-дослідні розвідки К. Малевича в даному випадку мали за мету 
представити еволюцію сучасного мистецтва, починаючи з пізнього періоду 
творчості П. Сезанна і до найрадикальніших течій сучасності. Оригінальному 
мистецькому мисленню К. Малевича був притаманний своєрідний онтологізм, 
який виявився у пошуках першоелементів живописної матерії. Він називав їх 
«живописні елементи» або «елементи, що формують» [4, c. 117]. Весь шлях, 
який пройшов світовий живопис до винаходу і вивільнення цих формуючих 
елементів, К. Малевич уявив як еволюцію малярства від речових до безречових 
стадій. Безречова стадія має декілька форм виявлення: кубізм, футуризм, 
супрематизм й ін. Причому, згідно цієї моделі розвитку малярства супрематизм 
очолив еволюційну верхівку безречової стадії. Переважаюче значення в системі 
своїх доказів К. Малевич відводив кубізму, як попередній стадії супрематизму. 
Зокрема, розкриваючи механіку дії винайденого ним «об’єктивного елементу», 
художник називає його додатковим або деформуючим, «коли одні відносини 
елементів кубізму перебудовуються щодо супрематизму» [4, c. 117]. Особливу 
увагу К. Малевич приділяє визначенню своєрідної матриці, що виконує роль 
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основного стильоутворюючого елементу. Принциповим зрушенням, що згодом 
привело до супрематизму, К. Малевич вважає введення до кубістичних 
композицій «нового додаткового або формувального елементу» у вигляді 
площини. На його думку це змінило всю структуру живопису і надало новий 
порядок сполучення контрастних елементів. Саме в супрематизмі вбачає 
художник існування «об’єктивного елементу форми», завдяки якому можна 
виявляти «елементи відчувань світу: кольорові, динамічні, статичні, механічні, 
рух і т. ин.» [4, c. 120]. На його думку, вищий (suprem) рівень сприйняття тут 
полягає в тому, що пластична реальність явища сприймається не через дотик 
(оком), а через відчування. Прагнучи очолити рух нового мистецтва під 
прапором супрематизму, Малевич визначає своє відкриття не як 
індивідуальний здобуток, а як об’єктивний закон розвитку малярства. Йому 
було замало втілення супрематизму лише у власних творах, і тому невипадково 
він з притаманною йому пристрасністю і безапеляційністю звертається до 
виховання митців нового покоління. Природжений лідер, він проповідує 
колективний розвиток супрематичної форми. З 1928 р. К. Малевич впродовж 
двох років працює професором КХІ. Київ став останнім притулком, де він мав 
змогу реалізувати свої ідеї на практиці. К. Малевич був чудовим лектором. 
За спогадами слухачів, його лекції були вільною імпровізацією, або ж він читав 
якийсь текст із записника, який потім обов’язково обговорювався. На своїх 
учнях, спочатку у Вітебську та у Петрограді-Ленінграді, а згодом і в Києві, 
перевіряв К. Малевич ідеї своїх теоретичних праць та власний педагогічний 
метод. Відомо, що в КХІ він мав дослідний кабінет, де, як він висловлювався, 
«лікував студентів від реалізму». Концептуально сенс такого «лікування» 
висловлено в статті «Аналіз нового та образотворчого мистецтва» [5], 
де проаналізовано сутність мистецтва «речової» і «безречової» стадій розвитку. 
К. Малевич починав з виявлення особистих нахилів і уподобань студента. 
За головне завдання він вважав вивчення «природи художника». Першим 
етапом педагогіки Малевича було очищення від будь-яких впливів. Слід було 
досягти чистоти живописної культури, і туди вносити додаткові елементи. 
Тоді це було вкрай важливо, адже впливів було безліч в той бурхливий 
і суперечливий період на зламі старого і нового мистецтва.  Малевич вважав 
за необхідне, щоб учні пройшли 5 систем, 5 китів, на яких стоїть мистецтво, –
імпресіонізм, «сезаннізм», кубізм, футуризм і супрематизм. Це було 
універсальне професійно-естетичне виховання художника [2]. На початковому 
етапі спілкування зі студентом в дослідному кабінеті КХІ ставився «діагноз» 
і визначалися методи «лікування». Чималу роль відігравали в цьому т. з. 
«рецептурні» натюрморти, що мали визначити схильність студента до вживання 
«додаткових елементів» того чи іншого стилю [2,с.317]. Все це мало на меті 
розвинення стильового бачення, звільнення від еклектизму, який К. Малевич 
вважав за найбільше зло у мистецтві, що знищує самобутність змісту. Науковий 
характер теорії та педагогічної практики К. Малевича підтверджує ґрунтовний 
супровід у вигляді текстового і графічного матеріалу. Зокрема, він пише статтю 
«Вступ до теорії додаткового елемента в малярстві» і підготовлює спеціальні 
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таблиці, що пояснювали його ідеї та слугували ілюстраціями до статті. Пізніше 
ці таблиці переросли у серію відомих теоретичних таблиць, що було 
демонстровано в Ленінграді, Польщі, а потім і в Німеччині. На прикладі 
згаданої вище статті і серії статей в українських часописах добре простежується 
хід думки митця, конкретизація і уточнення вихідних положень його теорії. 
Якщо в першій він формулює загальне уявлення про «додатковий елемент» 
і засадничі принципи його проявів в різних стилях, то в лекціях, що він читав 
у КХІ, це відбувається через достеменний аналіз творів Сезанна та художників, 
що працювали у системах кубізму, футуризму і конструктивізму. К. Малевич 
аналізував, за його словами, поведінку митця, показував розвиток і появу нових 
формотворних елементів у різних митців за тих чи інших історичних умов. 
Підкреслюючи загальну тенденцію мистецтва ХХ ст. до відмови від предмета, 
«розпорошення його», прагнення до безпредметності, К. Малевич неодноразово 
наголошував на зростанні ролі архітектури як комплексного мистецтва. 
Практично ця думка втілилася в абстрактних об’ємно-просторових моделях 
«планітах» та «архітектонах», що, зокрема, експонувалися на персональній 
виставці К. Малевича в Києві [1, c. 420].

Насамкінець необхідно зазначити, що сучасні дослідники, вивчаючи 
теоретичну спадщину К. Малевича, відзначають актуальний характер його 
мистецтвознавчих висновків і педагогічних методик, можливість їх використання
в сучасній мистецькій і освітній галузях.
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ІНАУГУРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ІМІДЖУ
Інаугурація президента держави, зазвичай, транслює ціннісно-світоглядні 

переконання відносно певних явищ та об’єктів державного устрою. Ця подія 
має сакральний зміст, що створюється завдяки використанню певних процедур 
ритуального типу і є важливою іміджевою складовою держави. Дослідник 
ритуалів Дюркгейм вбачає їх основну функцію у спрямуванні на обновлення 
та підтримку традицій, норм, цінностей певної спільноти. Власне ритуали 
для того і втілюють, щоб відновити минуле і  зробити його сьогоденням. 
За допомогою ритуалу спільнота періодично відновлює свої переживання, свою
віру і у кінцевому результаті – свою соціальну сутність. Дія, канонізована 
по формі, змісту, часу та місцю є очевидним підтвердженням лояльності 
індивіду по ставленню до спільноти. Зазвичай ритуал, володіючи сформованою 
канонічною формою працює на підтвердження чогось вже досягнутого, аніж 
на підтримку та розвиток нових сенсів [1].

Інаугурація; також інавгурація походить від латинського inauguro,  
«посвячення» – церемонія вступу на посаду глави держави. Професор В. Кісін, 
характеризуючи державні обряди Римської імперії зазначив наступне: «Основні 
державні акти проводилися публічно, готувалися і оголошувалися заздалегідь, 
відбувалися у спеціально підготовленому просторі, спеціально костюмувалися 
і декорувалися, мали свій виразний реквізит (скіпетри, тризубці, штандарти 
й герби, парадну зброя)». Цікавим фактом, що наводить В. Кісін, є факт про 
наявність професійного штату виконавців, які мали виробляти і передавати 
із покоління у покоління унормовану публічну процесуальну поведінку 
(мізансцени, жестикуляцію, ходу, мовні та інтонаційні манери) [2, с. 88]. 
У римського державця не було ніякої перспективи, якщо він не був 
талановитим ритором, не володів мистецтвом солідної, величавої зовнішньої 
поведінки, виразною статурою. Він мав бути «видовищною постаттю», 
яскравою особистістю. Уже тоді виникла потреба у професійних організаторах 
– постановниках ритуалів. Античні римські державні ритуали були першим 
видом документального видовища, де виконавці не були акторами, а були 
реальними функціонерами і події, хоча й театралізувалися, але й залишалися 
реальними подіями політичного життя.

Кожна подія, для того щоб виділитись серед собі подібних, має дивувати, 
заражати та надихати своїх учасників. А. Ротовський надає  наступне 
визначення сучасної спеціальної PR – події: «це особлива форма групової 
комунікації, створена для формування, зміцнення або корекції певних 
стереотипів, установок у цільової аудиторії» [4, с. 87]. Автор зазначає, 
що в деяких ситуаціях спеціальна PR - подія виступає єдиним ефективним 
каналом донесення до цільової PR-аудиторії ключового PR-повідомлення. 
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Базову складову PR-процесів – соціальні комунікації, Г. Почепцов визначає 
як процес перекодування вербальної сфери у невербальну та навпаки. Як зазначає
Г. Почепцов: «якщо вербальна комунікація використовує для передачі вербальний
канал, візуальна – візуальний, то перформанс розташовує повідомлення 
у просторі» [3, с. 35].Процес інаугурації президента демонструє важливість 
ритуалів у політиці. Президент вступає у законну силу лише після цього 
«перформансу».Тенденції сьогодення свідчать про те, що ритуал залишається 
як функція, але отримує варіативність по формі і стає результатом творчих 
зусиль його учасників.

За часи Незалежності утворилися певні традиції проведення цього заходу. 
Якщо досліджувати нововведення, що запроваджені під час інаугурацій 
президентів України, слід відмітити наступні. Вперше 5 грудня 1991 р. глава 
держави Леонід Макарович Кравчук присягався на Пересопницькому Євангелії 
і вперше в просторі ритуалу була виконана «Молитва за Україну» Миколи 
Лисенка. Пересопницьке Євангеліє є одним з головних атрибутів інаугурації 
першої особи в державі. Зазвичай присягають на Конституції. У 1991 р. Україна 
не мала власної Конституції (у той час діяла Конституція УРСР). Ідея 
використання на інаугурації Пересопницького Євангеліє належить екс-раднику 
президента Миколі Жулинському. Саме це перше Євангеліє було складене 
в Пересопницькому монастирі у 1561 р. на території сучасної Рівненської області
і було перекладене на українську розмовну мову. Зараз ця книга знаходиться 
в Інституті старовинних рукописів при бібліотеці імені Вернадського.

Під час інаугурації другого президента України Леоніда Даниловича 
Кучми19 липня 1994 року вперше було затверджено протокол інаугурації.

30 листопада 1999 року на інаугурації на другий термін Л. Кучми були 
вперше затверджені президентські символи – Знак президента (нагрудний 
ланцюг, еталонний зразок Гербової печатки та Булава). 

Режисер громадської інаугурації президента В. Ющенка 23 січня 2004 р. 
В. Вовкун зазначав, що в самій події було мало видовищних речей і було багато 
символічних елементів, які спрацьовували на підсвідомість. Присутність 
малолітніх на той час дітей президента, які були одягнені в стилізовані 
українські жупанчики від вітчизняного модельєра Лілії Пустовіт (що було 
відразу відзначено у коментарях прямого репортажу з місця події), запускання 
в небо голубів – вістівників новин, урочиста піша вулична хода політичних 
лідерів від Верховної Ради до Майдану, дружина президента, вдягнена 
у вишите вбрання. Весь цей набір візуальних символів інаугурації президента 
В. Ющенка на той час були революційними і відіграли значну роль 
у позитивному сприйнятті цієї події українською громадськістю. Зокрема, 
й піднесенню духу патріотизму, настільки необхідному в умовах кардинальних 
змін.Для церемонії інаугурації 

В. А. Ющенко з Польщі було привезено булаву та прапор Богдана 
Хмельницького.
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Нововведенням в інаугурації четвертого українського президента 
В. Ф. Януковича було проведення присяги президента на факсимільній копії 
Пересопницького Євангелія.

Інаугурація п’ятого президента України не була відзначена особливими 
нововведеннями у візуальному вирішенні ритуалу. Проте, як свідчить преса 
за 17 червня 2014 року. президент проголошував промову впевнено, чітко, 
без ляпів та відвертих помилок, до яких українці встигли звикнути за три роки 
попереднього президентства В. Януковича. Виступ президента був достатньо 
емоційним і зупинявся оплесками понад тридцять разів. Після офіційної 
частини інаугурації в Верховній Раді Порошенко на Софіївській площі 
познайомився з армією, а потім відправився на молебень до Софіївського 
собору.

Ритуали інаугурації президентів держави в культурі зазнали протягом 
тисячоліть значних змін, але завжди впливали на свідомість людей. Наприкінці 
ХХ – поч. ХХІ ст., в зв’язку зі значним загально-цивілізаційним, технічним 
та технологічним поступом, у тому числі розвитком ЗМІ, на світових 
та українських теренах їх трансформації  прискорилися. Це підвищує їх роль 
у процесі суспільних комунікацій і загалом у суспільному житті, стимулює 
зацікавленість науковців у їх подальшому дослідженні.
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ДУАЛЬНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
З метою інтеграції освітньої діяльності до динаміки сучасного життя, 

до адаптації у реальних професійних умовах, до стандартів та вимог європейської
системи вищої освіти в Україні впроваджується дуальна модель навчання. 
Колегія Міністерства освіти і науки України прийняла «Концепцію підготовки 
фахівців за дуальною формою» здобуття освіти в Україні. «У Концепції 
передбачається встановлення рівноправного партнерства закладів вищої, 
фахової передвищої, професійно-технічної (професійної) освіти, роботодавців 
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та здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіду практичного 
застосування компетентностей та їх адаптація в умовах реальної професійної 
діяльності. Розроблена концепція використовує німецький досвід дуальної 
форми здобуття освіти» [3]. Концептуально впровадження такої форми освіти 
потребує дослідження та аналізу партнерства навчальних закладів та професійних
колективів, розробки законодавчих актів, засвоєння інноваційних освітніх 
технологій, новітніх моделей навчальних програм, оновлення комплексів 
професійно-орієнтованих дисциплін [2]. 

Проблема поєднання академічної освіти та професійного навчання 
найбільш глибоко досліджується в тих країнах Європейського Союзу, 
де створені і впроваджуються в освітні програми моделі дуального навчання. 
Це знайшло своє підтвердження у роботах дослідників, таких як Д. Бауд, 
Дж. Бреннан, Дж. Гарнетт, Д. Грей та ін. Наукові розвідки з питань професійної 
підготовки та системного аналізу впливу дуального навчання на результати 
підготовки фахівців з’явилися і у вітчизняних дослідників. Про гнучкість форм 
дуального навчання у вишах та зв'язок їх з середньою школою наголошує 
Д. Дзвінчук; М. Дернова розглядає моделі дуальної системи у контексті 
професійної освіти для дорослих.

Взаємодія теоретичної та практичної підготовки фахівців мистецької 
галузі, реалізація їх у професійній діяльності завжди знаходилися в центрі 
уваги освітніх програм, в яких домінантою були самостійна та практична 
робота студента. Розглянемо детальніше інтеграційні процеси підготовки 
бакалаврів музичного мистецтва – артистів ансамблів, оркестрів, керівників 
творчих колективів, викладачів фахових дисциплін в умовах дуальної моделі 
навчання. Сутність дуальної системи у поєднанні академічної освіти 
та професійного навчання є також притаманною для мистецької освіти. 
Особливості академічної освіти, зокрема, взаємозв’язок теоретичної підготовки 
з виробленням практичних навичок й умінь та реалізація їх в творчих доробках 
(концертах, музичних проектах, в створенні композицій та аранжувань для 
різноманітних творчих колективів), професійній практичній діяльності, 
надають можливість ефективного впровадження дуальної моделі навчання.

Традиційно структура мистецької галузі має систему пов’язаних між 
собою спеціалізованих навчальних закладів різного рівня акредитації, 
професійних та самодіяльних творчих колективів тощо. Спеціалізовані 
мистецькі навчальні заклади завжди були центром, об’єднуючим художньо-
творчі колективи різного спрямування у навчально-творчі комплекси до яких 
відносимо: дитячі музичні школи, школи мистецтв, коледжі культури 
і мистецтв, музичні училища, музичні академії, музичні факультети 
університетів, професійні заклади культури, театри, оркестри і т. п. Практична 
підготовка музикантів з вищою освітою здійснювалася на базах практики 
(народна консерваторія, педагогічні студії, самодіяльні творчі колективи), 
які підпорядковувались освітнім закладам. На відміну від дуальної моделі 
освіти працевлаштування відбувалося після отримання диплому і проходило 
за конкурсом на заміщення вакантних посад у різноманітних творчих 
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колективах. Дійсно, в такому випадку, молоді спеціалісти не завжди 
відповідали вимогам роботодавців і потребували часу для отримання досвіду, 
особливо це стосувалося педагогічної діяльності. 

Алгоритмом професійної підготовки музиканта є набуття практичних 
навичок колективного музикування, опанування специфіки музичного 
виконавства, вміння адаптуватися до різноманітних сценічних та акустичних 
умов, навчитися комунікації, не тільки з музикантами а й з слухачами різних 
рівнів підготовки та вікових груп. Розробка та впровадження дуальної моделі 
навчання допоможе студентам в подальшому швидко інтегруватися у виробничий
процес, застосовувати набуті компетенції, зокрема: успішно керувати творчим 
колективом, планувати виховну роботу, здійснювати концертну діяльність, 
проводити культурно-мистецькі заходи. Базовою складовою дуальної моделі 
є практична підготовка, під час якої студенти вивчають реальні умови і форми 
практичної діяльності учасника музичного колективу, удосконалюють свою 
виконавську майстерність, набувають навичок колективного музикування, 
відчуття ансамблю, здобувають сценічний досвід, опановують різноманітний 
репертуар, розвивають організаторські та викладацькі здібності.

Проектування дуальних форм навчання враховує особистісні якості 
студента, його творчі здібності, наявність музично-теоретичних, спеціальних 
фахових знань та навичок, практичного попереднього досвіду, що реалізується 
в розробці індивідуальних моделей навчання. Представимо деякі дуальні 
навчальні проекти: 

1. Навчальний проект з організації та керівництва творчим колективом 
здійснюється на базі музичних освітніх закладів, будинків творчості.

2. Навчальний проект з формування навичок виконавської майстерності 
в якості артиста оркестру, ансамблю здійснюється на базі творчих професійних 
та самодіяльних колективів, на посадах стажера або артиста оркестру.

3. Навчальний проект з виховання педагогічної майстерності 
здійснюється в музичних освітніх закладах різного рівня акредитації.

Відповідно до практично-орієнтованих дуальних моделей передбачена 
організація навчального процесу у мистецьких закладах: розробка інтегрованого
навчального плану за участі студента, навчального закладу, професійної 
установи; договірні відносини з підприємствами на роботу студентів 
на оплатній основі (постійну або за сумісництвом); розробка індивідуального 
плану практичної підготовки студента, наскрізного або модульного, з урахуванням
всіх компонентів професійної діяльності музиканта, що акумулює в собі 
музично-теоретичні, спеціальні фахові та практичні навички; заохочення 
провідних фахівців, практиків, видатних музикантів до кураторської діяльності 
на оплатній або безоплатній основі.

У цьому сенсі значної трансформації зазнають впроваджені у навчальний 
процес навчальні плани та програми, що передбачають особливу увагу 
до поєднання теоретичної та практичної підготовки. Зокрема, нові вимоги часу 
спонукають до створення комплексів професійно-орієнтованих дисциплін, 
а саме: фах, творчий колектив, ансамбль, музично-теоретичний, сольно-
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ансамблевий, диригентський практикуми, музична інтерпретація, мистецтво 
імпровізації, аранжування та інструментування музики, котрі розробляються 
за допомогою як традиційних підходів так і дуальних освітніх програм, 
дистанційного навчання. Акцентуємо увагу на розробці індивідуальних 
підходів до створення дуальних освітніх модулів, що не пов’язані з музичним 
мистецтвом а є вільним вибором студента, наприклад, опанування професії 
звукооператора або звукорежисера. 

Отже, запропонована концепція підготовки фахівців за дуальною 
моделлю в Україні має перспективи практичного застосування у мистецькій 
освіті. Впровадження її не означає нівелювання надбання традиційних 
вітчизняних освітніх систем та спрямовано на узгодження та гармонізацію 
у контексті європейського освітнього простору. Створення дуальних моделей, 
індивідуальний підхід забезпечують мобільність студентів у творчих 
мистецьких проектах, конкурентноздатність, комунікацію у професійному 
середовищі. Проблеми партнерства навчальних закладів та підприємств, 
проблеми ролі викладача в дуальній моделі освіти потребують подальших 
досліджень.
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ПРИРОДА АВТОРСТВА В СУЧАСНОМУ КІНО. 
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

У сучасному культурному просторі особливе місце належить авторському 
кінематографу, що дає нам підстави розмірковувати про сутність і характер 
авторства, що в кіномистецтві має колективний характер.

Кінематограф – це передовсім мистецтво кінорежисера, що є «лідером 
авторського колективу кінематографічного твору» [3, с. 94], особливо коли 
йдеться про режисера-автора, котрий, визначаючи художню цілісність 
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кінотвору, його стиль, мову, темпоритмічну побудову, атмосферу, монтажний 
лад [9, с. 29] прагне «схопити реальність у русі, в розвитку, в моменти розквіту 
і в’янення й відтворює цей рух наново, як свою концепцію буття» [1, с. 128 ]. 
Отож, кіноавтору, виявляючи власну волю й «бачення, вбираючи всі складові 
колективних зусиль» [3, 94], належить глибоко проникати в буття, його явища, 
осмислювати й оцінювати їх, «виявляючи себе як суб’єкт художньої 
діяльності» [9,18] у створенні цілісного екранного образу фільму, котрий 
є унікальним відбитком картини світу. Визначний радянський режисер, 
сценарист і теоретик  Л. Трауберг, зазначав: «Кінематограф з перших днів свого 
розквіту став режисерським. З цього приводу можна сумувати, протестувати, 
боротися, але така історія. Однак режисерський кінематограф передбачає 
наявність режисера! Не оповідача. Автора!» [10, с. 17].

Розробляючи концепцію авторської кінорежисури, Л. Кулешов, 
С. Ейзенштейн, Вс. Пудовкін, О. Довженко, І. Кавалерідзе, Г. Козінцев, 
Л. Трауберг, Д. Вертов, відображали тогочасні умонастрої суспільства, 
використовуючи засоби кіновиразності не стільки для того, щоби « розкрити 
характерний факт зсередини, виявити його суть, глибинне наповнення, скільки
проілюструвати думки автора…» [8, с. 43]. Сила таланту названих режисерів 
була настільки потужною, що дозволяла у контексті «ідеологічно вірного» 
твору, застосовуючи авторські методи «перетворення реальності в її екранних 
проекціях», затверджувати і доносити за допомогою вишуканої кіномови, 
пересипаної формотворчими пошуками [5, с. 79], особисте розуміння дійсності 
як в ігровому, так і документальному кінематографі, відмінному від фотографічної 
зображальності затято обстоюючи індивідуальне – право на власний почерк 
[4, с. 99].

Зазначимо, що корифеї радянського авторського кіно визнавали 
колективний характер творчості. Адже, як підкреслює О. Нечай, «індивідуальність
режисера не суперечить колективному характеру творчості в кіно (як стверджують, 
приміром, прихильники концепції «авторського кіно», що отримала 
розповсюдження в різних країнах), але спирається на нього, базоване на ньому 
[6, с. 29]. Отож, у кожного з них був «свій» оператор чи то художник 
(матеріалом творення яких ставав зовнішній вигляд об’єктів), драматург, 
акторський ансамбль (що реалізував режисерське бачення пластичної дії), 
композитор-соратник, у співдружності з котрими народжувались найбільш  
яскраві в авторському відношенні фільми, адже в кожного з учасників 
колективного процесу творення була можливість обрати в ній свою домінанту, 
на якій концентрувались зусилля [3, с. 94]. 

Проте, розглядаючи колективний характер творчості в аудіовізуальних 
мистецтвах і, зокрема, виокремлюючи роль лідера-режисера авторського 
колективу в кінематографі «варто наголосити, що О. Довженко визнає 
доцільність такої роботи радше тільки в професійно-виконавському аспекті. 
Що ж до концептуально-авторського бачення майбутньої кіноречі, то тут він 
завжди займав егоцентричну позицію» [4, с. 101]. Насамперед, зазначимо, 
що унікальними співавторами в творенні візуальної культури фільмів 
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О.Довженка та С. Ейзенштейна стали відповідно кінооператори Д. Демуцький 
та Е. Тіссе; високохудожні кінотвори народились і в процесі багаторічної тісної 
співпраці В. Пудовкіна з кінодраматургом Н.Зархі, й оператором А.Головнею 
та ін. На переконання С. Юткевича «творцем кінострічки не обов’язково 
повинна бути одна особа, але автор – один. Ним може бути сценарист, режисер, 
будь-хто, але він повинен виражати певну ідею, концепцію, якій би 
підпорядковувалось усе, навіть стильові та суто технічні прийоми» [13, с. 112].

У роботі «Історична динаміка термінології сучасних екранних мистецтв 
(О.Довженко. Теоретичні погляди)» В. Горпенко вказує, що на думку 
Довженка, відповідальність перед глядачем щонайперше несе режисер як автор 
фільму. Загалом, його точка зору щодо авторства в кінофільмі абсолютно 
однозначна і незмінна – автором фільму є, без сумніву, режисер і тільки 
режисер. Навіть оператор для нього є фігурою суто технічною» [4, с. 97] .

Суголосні, на наш погляд, до вищенаведених думок і міркування одного 
з найпослідовніших представників української моделі авторського кіно 
Ю. Іллєнка. У програмному виступі він зазначав: «Для мене проблема 
авторства в теоретичному вигляді не існувала. Для мене не існувало різниці, 
в якій саме ролі в тому чи іншому фільмі виступаю – сценаристом, режисером, 
оператором чи ще кимось. Ця проблема здається складною тому, що є постійне 
намагання кінокритики комусь приписати авторство. Звідси і непорозуміння. 
Адже в кінематографі на відміну від інших видів мистецтва, автор не завжди 
єдиний, отож і проблема авторства не може зникнути сама собою» [7, с. 67].

Наведені вище міркування режисерів (практиків і теоретиків водночас) не 
можуть заперечувати твердження стосовно того, що специфіка художньої 
творчості припускає суб’єктивне бачення («суб’єктивний образ об’єктивної 
дійсності») [2, с. 95]. То ж природно виникає запитання, чи можливе суб’єктивне 
колективне ставлення до предмета відображення в мистецтві? Адже 
суб’єктивний – означає властивий тільки даному суб’єкту, одній особі.

До того ж і в мистецтвознавстві існує течія «крайнього суб’єктивізму» 
[14, с. 32] (термін введений Єжи Плажевським). На думку А.Чміль « мистецтву 
як продукту людської діяльності першопочатково властива суб’єктивність, 
авторське кіно ХХ ст. цілеспрямовано оголило цей феномен» [12, с. 242]. 
А тому уявляється доцільним запропонувати думку про те, що повнокровним 
автором художнього твору може бути все ж одна потужна харизматична творча 
особистість, котра має своїх однодумців-помічників, які й дають їй можливість 
максимально реалізуватись як творцеві. «Хоч би й що казали, – читаємо 
в Анатоля Франса, – твір є невіддільним від автора, кожне з наших творінь 
говорить тільки про нас» [11, с. 483].
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Київський національний університет культури і мистецтв

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ФОТОМИСТЕЦТВА 
АНРІ КАРТЬЄ-БРЕССОНА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Мистецтво фотографії в даний період часу набирає стрімкого розвитку. 
І сьогоденні вподобання та відношення людей до мистецтва зазнає змін. 
Водночас проблема мистецтва фотографії полягає в тому, що з безліччю 
фотографів та видань про фотографію, люди відносяться до цього виду 
мистецтва не як до художнього, а як до побутового. Безліч великих та малих 
книг, брошурок, фотоальбомів набирає стрімку популярність, проте вся ця 
література не розказує широко саме про Анрі Картьє-Брессона. За час свого 
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існування фотомистецтво набуло статус універсальної мови для сучасної 
цивілізації. Мистецтво що твориться тут і зараз це сучасне мистецтво. Якщо 
зробити аналіз вподобань людей на даний час то ми матимемо змогу побачити 
що за напрями є наразі більш актуальними [1, с. 17].

Щоб розібратися в даному питані треба звернутися до праць таких 
теоретиків як Анрі Картье-Брессон, Горевалов С. , Зикун Н., Надежин Н. та ін. 

Як вид художньої творчості, фотографія має свій шлях розвитку. 
Фотомистецтво обрало свої виражальні засоби, свою оригінальну форму. Все 
це дозволяло їй міцно зайняти рівноправне місце серед інших образотворчих 
мистецтв.

Бажання зберегти красу швидкоплинного життя створило дивовижний 
вид мистецтва – фотографію. Історія фотографії – це захоплююча історія 
зародження та втілення в життя мрії про фіксацію і тривалому збереженні 
зображень навколишніх явищ і предметів, один з найяскравіших і бурхливих 
етапів розвитку сучасної інформаційної технології. Тільки озираючись 
на минуле фотографії, можна оцінити той величезний вплив, яке воно зробило 
на розвиток сучасної культури, науки і техніки.

Історія фотографії, на відміну від досліджень в інших видах мистецтв, 
мають багатовікові традиції, почала розроблятися лише в недавньому часу, 
точніше в післявоєнні роки. У цей час в багатьох країнах стали виходити 
книги, присвячені фотографічному мистецтву. Звичайно ж, дослідження в цій 
області по початку відставали від жанрів мистецтва фотографії. Тому 
послужило кілька причин: відсутність великої кількості музеїв, архівів, 
колекціонерів, а також недовговічність негативів і паперових відбитків того 
часу. Ставили під сумнів фотографічну живопис також кількість знімків 
і швидкість відтворення. Адже, на відміну від картин, які малювалися роками, 
на фото-твір йшло зовсім мало часу.

Важливим рубежем у мистецтві фотографії стало поява спрощеної 
можливості фотографування.  Людей почали ловити на вулиці. Піймати 
миттєвості життя стало цікавіше та проще. Майже кожна людина що має 
фотоаппарат тепер має змогу фіксувати сценки з життя у необмеженій 
кількості. Проте така легкість з якою можна отримати фотографію, призвела 
до недбалості у виборі композиції [2, с. 68]. Людям стало вважатись що більша 
кількість фотографій сама собою може перерости у якість знайденого образу. 
Проте не все так легко. Це вело людей в оману, та досі наносить великий урон 
фотомистецтву, понижає рівень творчих критеріїв. Питання про критерії 
жанрової фотографії є досить непростим. Сьогодн,і коли фотографія обрала 
свою художню мову, виражальні засоби, виражальні засоби що були вже десь 
взяті нас не будуть радувати.

Важливим буде зазначити, що Анрі Картьє-Брессон один з титанів 
фотографії. Його винахідницька робота на початку 30-х років допомогла 
визначити творчий потенціал сучасної фотографії. Після Другої світової війни 
він допоміг знайти фотоагентство «Магнум», що дозволило фотожурналістам 
охопити широку аудиторію через журнали, такі як «Життя», зберігаючи при 



176

цьому контроль над своєю роботою. Картьє-Брессон продовжуватиме 
виробляти великі органи фоторепортажу, захоплюючи такі події, як Китай під 
час революції, Радянський Союз після смерті Сталіна, Сполучені Штати 
в післявоєнному бумі та Європі, оскільки її старші культури стикаються 
з сучасними реаліями. Опубліковано для того, щоб супроводжувати виставку 
в Музеї сучасного мистецтва, це перше велике видання для повного 
використання широкого кола фондів Картьє-Брессон, включаючи тисячі 
принтів та великий ресурс документів, що стосуються життя та роботи 
фотографа. Серце книги вивчає кар'єру Картьє-Брессон через 300 фотографій, 
розділених на 12 розділів. У той час як багато з його найвідоміших картинок 
включені, велика кількість зображень буде незнайома навіть для фахівців. 
Широкомасштабне натхнення Пітера Галассі, головного куратора фотографії 
в музеї, пропонує абсолютно нове розуміння неординарної кар'єри Картьє-
Брессона та її перехресних контекстів журналістики та мистецтва. Великий 
допоміжний матеріал, що містить детальні хронології професійних подорожей 
фотографа та розповсюдження його картинних оповідань, як вони з'являються 
в журналах, революціонізують вивчення роботи Картьє-Брессона [3, с. 20].

Отже, сучасне мистецтво має більш авангардні прояви. Це спостерігається
і у фотомистецтві. Фотографія не побутового характеру, а художнього набирає 
все більш поширеності в соціальних мережах, навіть у людей, що не володіють 
цим мистецтвом професійно. Наразі із сучасними віяннями у праві 
конкурувати в змозі і фотографії такого видатного фотомитця як Анрі Картьє-
Брессон. Адже, коли справа доходить до вуличної зйомки, котра зараз по праву 
можна назвати одним із самих популярних жанрів, все згадають про генія 
жанрової фотографії.
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МУЗИКА ПОШТОВИХ СИГНАЛІВ
Спостерігаючи за природою, людина помічає, що птахи в разі небезпеки 

галасливо подають сигнал тривоги, слон – вожак трубить, збираючи навколо 
себе стадо. Передача сигналів – звісток з’явилася прообразом листів. Дотепер 
у деяких африканських племенах «звуковий лист» з одного населеного пункту 
в інший передають за допомогою труб або бубнів. Жителі Карпат звуками 
трембіти інформують про народження, смерть односельців та інші важливі 
події. Територіальні умови сприяють збереженню традиційної сигнальної 
символіки як одного із засобів спілкування.

Так, у Німеччині зв'язок виник дещо незвичайно. Коли німецькі зв'язківці 
трубили у ріжки, мешканці вже знали: в місто прибули м’ясники. Закуповуючи 
і доправляючи стада до місця продажу, м’ясники здійснювали регулярні походи 
по всій Німеччині. Кожна подорож зумовлювала інформаційний зв’язок, яка 
нагадувала про оказію і надавала своєрідну послугу. Гра на ріжку була 
мистецтвом. Свідченням тому є звернення до звуків ріжка Баха, Гайдна, 
Моцарта, Шопена та інших композиторів.

Поштова імперія мала в своєму складі двадцять тисяч чиновників 
у блакитних мундирах з жовтими комірами і обшлагами, в чорних лакованих 
капелюхах, які обслуговували п’ятсот поштових установ. Рядові поштарі 
носили підвішений на мотузці ріжок, інші чиновники – шпаги. Графи фон 
Таксис стали князями Турн-і-таксис, і в 1806 р. їх поштова імперія припинила 
своє існування

Ріжок був обов'язковим атрибутом поштарів. Виготовлявся він з рогів 
тварин. Важко сказати, за якою конструкцією виготовлялись і який вид мали 
перші ріжки, але, за свідченням А. Олеарій (його подорож до Москви здійснено
в 1633 – 1635 pp.), різноманітними письмовими та літописними пам'ятками 
можна скласти приблизне уявлення про те, що перші поштові ріжки майже 
не відрізнялися від тих, які застосовували під час полювання мисливці. 
Можливо, деякі деталі, наприклад, мундштук, мали певні особливості, пов'язані 
з видобутком звуку під час руху.

Перший поштовий ріжок, мав кільцеподібну форму завдовжки сім 
сантиметрів ладу «Сі-бемоль», з’явився в Європі в кін. ХVІ ст. Він являв собою 
маленький мідний ріжок, який використовували форейтори (форейтор –
верховий, який міститься на передніх конях, запряжених цугом), щоб 
привернути увагу до себе під час руху поштової карети.

Однак листоноші в Росії не вміли використовувати ріжок за його
призначенням і замінювали звичайним свистом. За непокору їх били батогами 
і штрафували. З Меммеля (Клайпеди) запрошували до Петербурга поштаря, 
який навчав грі на ріжку поштарів, проте це вміння важко прищеплювалося 
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в нецивілізованих умовах Росії. Так, полковник Вебер, який перебував 
на військовій службі в Росії, розповідав, що деякі листоноші брали отруту, коли 
їх змушували вчитися грі на ріжку. Довгий час звуки поштового ріжка
сприймалися як «діявольський глас». А втім, в описі «жартівлівого походу»
в 1714 р. на весіллі князя-батька М. Зотова зустрічаємо: «п'ять рогів великих 
і два поштових ріжка, що свідчить про можливість виконання на поштовому
ріжку певної мелодії. За часів імператриці Єлизавети навіть створювались
ансамблі в складі: мисливського ріжка, труби, ріжка поштового [1]. У 1751 р.
A. Мapeш вводить до складу рогового оркестру два поштових ріжка, які
виконують певну тембрально – звукову функцію [2].

Мареш – валторніст, навчався у відомого дрезденського музиканта
А.Гампеля. У 1748 р. переїхав до Петербургу, де отримав посаду придворного 
музиканта. Мареш був непоганим віолончелистом [3] та інструментальним
майстром. Це і сприяло створенню рогового оркестру.

До складу оркестру входили металеві роги конусноподібної форми. 
Кожний інструмент виконував тільки один звук. Роги мали довжину від 9,5 см. 
до 2,25 м з загальним діапазоном від ля контроктави до ре третьої октави. 
Кількість рогів в оркестрі досягала до 300. Спочатку склад виконавців був 
37 чол., пізніше збільшився до 49 і навіть до 91 виконавця.

Середній роговий оркестр складався з 40 виконавців. Кожний виконавець
грав на одному, двох і навіть трьох рогах (різних за строєм). Виконавцю
необхідно було вміти вірно рахувати паузи та виконувати звук, коли це
необхідно, з певною силою, тривалістью, висотою. К. Вертков про це пише так: 
«Гра в оркестрі була дуже важкою працею, яка до того виключала можливість
будь-якої особистої творчої ініціативи. Кріпосні музиканти, взяті часто 
в дитячому віці, майже все життя грали на певному розі, перетворюючись 
у живі «клавиші» величезного виконавського апарату...» Роги поділялись 
на п’ять груп: дисканти, альти, тенори, баси і контрабаси.

Роговий оркестр, створений Я. Маришем з кріпосних людей Наришкіна, 
мав велику славу. Мареш був призначений диригентом придворної єгерської
школи. Для цьго оркестру він сам писав музику та перекладав твори 
симфонічної музики французьких та італійських композиторів. Рогові оркестри
удосконалювались Карлом фон Лау – валторністом, чехом, капельмейстером 
оркестру графа К. Розумовського, учня Яна Мареша. Всі конструктивні зміни
заключалися у пристосуванні дорогів клапанів.

Хороші рогові оркестри були в Москві у Шереметьєва, П. Количева, 
М. Демидова, Д. Столипіна та ін. Менше було рогових оркестрів в Петербурзі. 
Один із кращих рогових оркестрів був у Ф. Вадковського. Хороші оркестри 
були у Г. Потьомкіна, С. Наришкіна, Г. Орлова, К. Розумовського. Рогові
оркестри були в Єгерському та Кінногвардійському полках. Два рогових
оркестри існували при царському палаці.

Участь в оіфційних придворних святах, домашніх балах, серенадах, 
прогулках «на воді», фейерверках, маскарадах. Пізніше в кінці XVIII ст. рогова
музика брала участь у театральних постановках та концертах. У 1801 р.
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в Москві у концертному виконанні йшла опера Д. Кашина «Наталья, боярська 
дочка», яка супроводжувалась великим оркестром та роговою музикою. 
Роговими оркестрами були захоплені відомі композитори М. Глінка, Л. Шпор
та ін. М. Глінка часто слухав рогову музику графа Наришкіна. Оркестр часто 
виконував твір Шимановського «Вілія» та ін. 

У 1824–30 рр. оркестр Салтикова гастролював по країнах Західної
Європи. Успіх був великий. Відомий музичний критик Едуард Ганслік, 
підводячи підсумок концертного сезону у Відні за 1834 р., писав: 
«из выступлений на духовых инструментах наиболее интересным был концерт 
русских горнистов…, которые могли гордится точностью своего ансамбля».

Рогові оркестри перестали існувати в 40-ві рр. XIX ст. З’явились нові, 
вентильні мідні духові інструменти, які і витіснили рогову музику. Сьогодні
самі інструменти рогового оркестру зберігаються у Санкт-Петербурзькому 
інституті театру, музики та кінематографії і в Історичномумузеї Москви. 
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КОМПЬЮТЕРНА ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: 
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В НАВЧАННІ

Варто визнати, якщо підлітки замість того, щоб дивитися телевізор, 
воліють блукати по мережі, читаючи, думаючи, аналізуючи і критично 
оцінюючи різні ситуації, то їх мислення від цього тільки розвивається. Вони 
вчаться цінувати якість інструментальних засобів, оперативність доступу 
до інформації, різноманітність послуг і свободу вибору. За допомогою 
персонального комп'ютера та Інтернету підлітки грають, пізнають світ, 
спілкуються, шукають собі нових друзів - словом, займаються всім тим, з чим 
пов'язані наші традиційні уявлення про нормальне, щасливе дитинство. 
З іншого боку, комп'ютерні системи являють собою середовище, яке в значній 
мірі змінює сприйняття підлітками навколишнього світу й сприяє більш 
ранньому розкриттю  різних сторін їх особистості.

Для того щоб співвіднести сучасну комп'ютерну «віртуальну реальність» 
із власне реальністю, треба для початку знайти їй місце в контексті попередніх 
віртуальних реальностей. А для цього потрібно, насамперед, розібратися 
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в походженні терміну «віртуальна реальність» і визначити суть сучасного 
терміну віртуальна реальність в контексті психології та філософії віртуального.
Слово «віртуальний» в «віртуальній реальності» сходить до лінгвістичного 
розмежування, сформульованого в середньовічній Європі. Середньовічний 
логік Дунс Скот (помер в 1308 р.) надав терміну конотації, які стали 
традиційними: латинське «virtus» було головним пунктом його теорії 
реальності [1]. Він наполягав на тому, що поняття мови містить в собі 
емпіричні атрибути не формально (якщо б річ існувала окремо від емпіричних 
спостережень), але віртуально. Хоча для розуміння властивостей мови нам 
може знадобитися заглибитися в наш досвід, сама реальна річ вже містить 
у своїй єдності безліч емпіричних якостей, але містить віртуально – в іншому 
випадку всі вони не закріпилися би як якості цієї речі. Термін «віртуальний» 
Скот використовував для того, щоб подолати прірву між формально єдиною 
реальністю (передбачуваної нашими концептуальними очікуваннями) і нашим 
невпорядковано-різноманітним досвідом.

Подібним чином в наші дні ми використовуємо термін «віртуальний», 
щоб відрізнити дане нам середовище і майбутній рівень досяжної людської 
діяльності. «Віртуальний» в його сучасному вживанні в словосполученні 
«віртуальна реальність» бере початок у комп’ютерній інженерії, де спеціалісти 
по комп’ютерам позначали її «віртуальною пам’яттю». Термін «віртуальний» 
підійшов для позначення різноманітних комп’ютерних явищ – від віртуальної 
пошти до віртуальних офісів і телестудій. У кожному з цих випадків 
прикметник відноситься до неформальної реальності. Віртуальний простір, 
як протилежність природному фізичного простору, містить інформаційний 
еквівалент речей. Віртуальний простір змушує нас відчувати, ніби то ми маємо 
справу безпосередньо з фізичною реальністю [2]. 

Важливою частиною інтерактивних мультимедіапрограм (зокрема, різних 
комп'ютерних ігор та енциклопедій) є можливість зміни в реальному часі 
зображально-пластичного художнього простору з боку користувача: можливо 
«переміщатися» в будь-якому напрямку, управляти об’єктами (укрупнюючи 
або видаляючи їх), змінювати ракурс, прискорювати або сповільнювати рух 
«камери». Художні та алгоритмічні рішення комп’ютерних ігор пропонують
користувачеві багатий ігровий об’єктний простір. Ці об’єкти підпорядковуються
певним законам, що описують їх поведінку, і можуть взаємодіяти як один 
з одним, так і з граючим. Занурення користувача в тривимірний віртуальний 
світ забезпечує сьогодні багато видів ігор (ігри дії, пригодницькі, військові, 
рольові, навчальні та ін) [3]. 

У віртуальній реальності є очевидна перевага в порівнянні з традиційними
формами передачі знань – це перехід від більш-менш пасивного спостереження 
до взаємодії з комп'ютерними подіями, до участі в них, до активної 
(а не пасивної) формі мистецтва та арт-терапії. Віртуальна реальність дозволяє 
підвищити значення штучного досвіду в порівнянні з реальним. Це стає 
можливим не тому, що допускається менше помилок, а тому, що вони 
допускаються в штучних умовах. Віртуальна реальність стає посередником між 
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сприйняттям і реальним досвідом, так само як і новою можливістю людей 
взаємодіяти один з одним. Люди у все більшій мірі є продуктами штучного 
досвіду. Досвід театру, романів, фільмів і телебачення, комп'ютерних ігор 
та Інтернету, частково заміщає взаємодія в реальному світі, являє собою значну 
частину нашего життя [4]. У середовищі педагогів і психологів страхи 
з приводу руйнівного впливу комп'ютерних технологій на психіку дітей 
сьогодні досить сильні. Є думка, що з розвитком технології – особливо 
Інтернету і відеоігор - збільшується число дітей із серйозними відхиленнями 
в поведінці, порушенням інтелектуального розвитку та здатності до соціальної 
адаптації. Деякі автори стверджують, що машинна цивілізація зруйнувала всі 
цінності, прийняті раніше у суспільстві, і тепер ми живемо серед деградуючих 
і агонізуючих тінейджерів, у яких за душею вже нічого не залишилося. Нам ця 
позиція видається не достатньо аргументованою. Але у випадку, коли 
спілкування у віртуальному світі заважає критичній та творчій взаємодії з ним, 
а в реальному житті людина в тій чи іншій мірі дезадаптована, вона може 
підкорити своє реальне життя віртуальним переживанням. Ця ситуація сьогодні 
зафіксована фахівцями і називається «віртуальною залежністю» («virtual 
addiction disorder»). Основні ознаки цього розладу такі: використання 
комп'ютера викликає дистрес (хворобливий негативний стресовий стан); 
використання комп'ютера заподіює шкоду фізичному, психологічному, 
міжособистісному, економічному чи соціальному статусу. Можна говорити про 
те, що людина страждає від «віртуальної залежності», якщо вона:

1. Не може контролювати час, проведений за комп'ютером – обіцяє 
зменшити його, вийти з програми і не в силах це зробити (зазвичай, «віртуально 
залежний» ще й дуже сердиться на тих, хто його відволікає від комп'ютера).

2. Бреше щодо часу, який він провів за комп'ютером, зменшуючи час  
тривалості роботи, або приховуючи, якого роду заняттями він був захоплений 
(наприклад, говорить, що п'ять годин поспіль писав дисертацію, в той час 
як насправді весь цей час він грав у мережеву гру або знаходився в мережевому 
чаті мережі Інтернет).

3. Страждає від негативних наслідків від часу, проведеного за комп’ютером
(до їх складу можуть увійти як незроблені важливі справи в реальному житті, 
так і головні болі).

4. Бере участь в ризикованих або неприпустимих у звичайному житті 
заняттях у процесі роботи з комп'ютером (мається на увазі, наприклад, 
агресивні ігри або відвідування порносайтів); йде на компроміс з совістю 
і звичними моральними нормами, користуючись, наприклад, анонімністю 
спілкування в мережі. 

5. Переоцінює роль комп'ютера в своєму житті, закриваючи очі 
на породжувані їм проблеми і відмовляючись від критичних оцінок; глухий 
до думки оточуючих на цю тему.

6. Відчуває змішане почуття ейфорії і провини від роботи за комп'ютером –
або за причини надмірного часу, проведеного за «віртуальними» заняттями, 
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або за причини ненормальної (від просто роздратованої до психопатологічної) 
поведінки при спілкуванні з комп'ютером.

7. Відчуває депресію або тривогу, коли щось втручається в його плани 
посидіти за комп’ютером (наприклад, перешкоджає грі, скорочує термін роботи 
в мережі або перериває можливість роботи). 

8. Занурений у віртуальну активність, будучи поза доступу до комп'ютера 
(наприклад, думає про те, як пройти на наступний рівень комп'ютерної гри, 
переживає мережевий роман чи смакує, як він спрограмує новий вірус).

Однак треба зазначити, що не віртуальна реальність породжує віртуальну 
залежність, а та чи інша форма дезадаптації до реального життя. У цьому 
випадку людина і без комп'ютерної віртуальної реальності знайде собі уявний 
світ, у який можна втекти від взаємодії з реальним життям - будь-то ізоляція, 
наркотики, асоціальні групи або щось ще. А якщо буде можливість «піти» 
в кіберпростір, він скористається нею. І тоді для нього реальний простір почне 
займати місце всередині кіберпростору, прагнучи помінятися з ним місцями.

Незважаючи на негативізм вищесказаного необхідно відзначити, що 
мультимедіа – комп’ютери та віртуальна реальність – це ще один крок 
до «інформаційної демократії». У давнину спеціальні знання були доступні 
тільки обраним, до них не допускали непосвячених. Навіть сьогодні сільському 
жителю складніше отримати будь-яку інформацію, ніж городянину. У майбутньому
ж у розпорядженні будь-якого власника персонального комп'ютера, підключеного
до Інтернету, завжди будуть свіжі новини з усього світу, статистичні дані, 
об'ємні словники, наукові публікації, художня література, колекції художніх 
музеїв, фільми, програмне забезпечення та музичні твори. Головне, потрібно 
навчити людей зуміти розумно розпорядитися всім цим багатством. У цьому 
і полягає актуальність наукових досліджень віртуальної реальності 
на сьогоднішній день.
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ 
КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИК 

(НА ПРИКЛАДІ ТЕАТРУ-СТУДІЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ «ЧОРНИЙ КВАДРАТ»)

Сьогодення актуалізує питання щодо активного використання 
дозвіллєвих форм в різних видах мистецтва, що в свою чергу дозволяє 
встановити діалог між учасниками культурно-мистецького заходу. 

Про необхідність культивування культурно-мистецьких форм, дозвіллєвих
зокрема у вітчизняних культурних практиках наголошує О. Копієвська, 
зазначаючи, на унікальній здатності вищезазначених форм у процесі 
формування, як у  окремого індивіда, так і у спільноти світоглядних стосунків 
з «Іншим». На думку вченої, саме у трансформаційних умовах, це питання 
є одним з найпріоритетніших, адже діалог, заснований на рівноправному 
партнерстві, сприяє закріпленню власної ідентифікації та соціально-
онтологічної характеристики і є запорукою миру [1, с.35].

Науковці акцентують увагу на тому, що сучасний світ позначився 
виникненням багатьох міжцивілізаційних проблем, серед яких – формування 
нової, глобальної етики. Визначаючи реальність наявних загроз, науковці 
одностайно наголошують на беззаперечній позитивній ролі культури 
у вирішенні різноманітних конфліктів, в тому числі і міжетнічних 
та міжнаціональних. На думку вчених, саме культура іі базові цінності,
здійснює суттєвий вплив на вибір життєвої стратегії людини. Саме завдяки 
культурі між представниками різних етнічних, національних, релігійних 
спільнот виникає міжкультурний діалог, який ґрунтується  на характерних для 
цієї культури цінностях, однією з яких є  толерантність [2, с. 20].

Так, місія сучасних культурних практик у встановленні міжкультурного 
діалогу беззаперечна.

В українському культуротворчому просторі існує безліч форм і засобів 
які спрямовані на вирішення окресленої нами проблеми.

У контексті питання трансформації дозвіллєвої діяльності у мистецтво 
на увагу заслуговує Київський театр-студія імпровізації «Чорний квадрат», що 
був заснований в 1991 р. на базі народного молодіжного театру «Товариш». 
Специфіка театру імпровізації полягає в тому, що на його сцені грають 
як студенти театрально-творчих вузів, так і усі бажаючі, хто має акторські 
здібності. У цій театральній студії постановки носять досить умовний сюжет, 
який «розвивається» протягом вистави. В якому напрямку почне «рухатися» 
дія, не знають ані глядачі, ані актори, ані навіть сам режисер. Спонтанна 
імпровізація на якій «будується» вистава дає поштовх до реалізації прихованих 
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можливостей кожного з її учасників. Такий вид творчої активності цінний 
не тими естетико-художніми надбаннями, які глядачі чекають від «класичного» 
театру, а тим досвідом самопізнання та самовираження, що його може надати 
«сцена» – символ колективного спілкування і творчості.

Імпровізаційні театри чи студії – це яскравий приклад «атрибуту міського 
життя» як засобу розширення форм дозвіллєвої діяльності. 

Слід зазначити, що художній керівник цього театру – А. Нейолов –
проводить для усіх бажаючих тренінги з символічною назвою «Театр життя 
на кожен день». Кредо колективу театру-студії (ще раз наголосимо, що він 
складається не тільки з професійних акторів, а й з любителів) наступне: грою 
оточене і просякнуте все наше існування, вимагаючи від нас різної поведінки: 
виграє, як правило, той, хто краще володіє ігровими здібностями. Ця теза, 
вочевидь, перегукується з теорією Дж. Міда та Дж. Морено, згідно якої, як вже 
зазначалось, на людину впливає суспільство взагалі та кожен окремий індивід, 
зокрема, а відтак, людина вимушена «грати ролі». На наш погляд, театр-студію 
«Чорний квадрат» можна вважати своєрідним продовжувачем психологічного 
театру Дж. Морено. Водночас, цей театр є продовженням і своєрідним 
«продуктом» культу індустрії, сучасний прагматичний «інструменталізм» якої, 
дозволяє намічати сценарії і запускати їх в довільне розігрування, тиражування 
і спільну інтерпретацію. У цьому контексті будь-яка людина – потенційний 
драматург, що маніпулює іншими й розставляє персонажі на свій розсуд. Навіть 
можна стверджувати, що потреба бути «ляльководом» сильніша від здатності 
контролю над власною поведінкою [3]. 

Відтак, театр імпровізації «Чорний квадрат» – це не тільки 
експериментальний театр, а й дослідницька театральна лабораторія, в якій 
створюється атмосфера, що надихає на мистецтво імпровізації. До того ж це ще 
й форма проведення дозвілля для тих, хто знаходиться в залі у якості глядачів, 
і дозвіллєвої діяльності – для тих хто грає на сцені. 

Таким, чином вітчизняні культурно-дозвіллєві практики, мають потужний 
міжкультурний потенціал, вивчення і подальше впровадження форм і засобів 
для його досягнення дозволить встановити діалог між різними соціально-
віковими, демографічними споживачами культурних благ, зняти негативну 
напругу, встановити міжкультурні взаємини. 
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ПИТАННЯ КЕРІВНИЦТВА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
СТУДЕНТСЬКОГО АМАТОРСЬКОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ

Керівництво аматорським хоровим колективом спрямоване на стимулювання
активного ставлення студентів до мистецтва музики й особливо до хорового 
співу. Для керівника особливого значення набуває вміння організовувати 
і спрямовувати зусилля учасників студентського аматорського хорового 
колективу на вирішення різних за складністю завдань, на розвиток їхньої 
музичної, емоційно-творчої, інтелектуальної, художньої і загально-естетичної 
культури. Але в процесі художньо-творчої діяльності нерідко виникають 
суперечливі проблеми, які заважають роботі колективу. Тому вміння керівника 
переконливо впливати на учасників хору, розв’язувати проблеми крізь призму 
наявних творчих можливостей кожного співака визначає ефективність 
керівництва студентською самодіяльністю.

Поряд з цим, успішність діяльності керівника адекватно впливає 
на формування його авторитету у студентському аматорському хоровому 
колективі й виражається в почутті довіри, поваги, шанобливого ставлення 
до диригента хору. Довіра співаків і колег у свою чергу складається 
з переконливості у певних заслугах, професійної компетентності і моральних 
якостей керівника студентського аматорського хорового колективу. Його 
авторитет залежить також і від стилю управління хоровим студентським 
аматорським колективом.

У залежності від прагнення керівника домінувати, стилі керівництва 
розподіляють на авторитарний (диктаторський), ліберальний та демократичний.

Диригенти-диктатори (авторитарного стилю керування колективом) 
не вступають ні в які обговорювання з хором і, тим більше, не допускають 
ніякого впливу з його боку на свою виконавську концепцію. Диригент-
хормейстер цього стилю діяльності бере на себе всі функції управління 
процесом, владно, категорично і різко формулює свої розпорядження. 
Колектив характеризується підвищеною плинністю, зниженням активності 
і зацікавленості. Ставлення диригента до колективу виявляє його позицію 
як до «колективного інструменту», який безапеляційно виконує його вказівки 
та вимоги.

Диригенти-ліберали, на відміну від диригентів-диктаторів, характеризуються
обмеженням ролі керівника хору. При цьому процес виховання колективу 
здійснюється у повільному темпі, а співаки-хористи здобувають повну свободу 
дій. Безумовно, такий тип стилю не йде на користь творчого розвитку 
колективу.

Найбільш продуктивним спеціалісти вважають демократичний стиль 
управління, застосування якого створює сприятливий морально-психологічний 
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клімат; сприяє продуктивній діяльності хорового студентського аматорського 
колективу; стимулює позитивні зміни, набуваючи індивідуального стилю 
керівництва як цілісної, відносно стійкої системи способів, методів і прийомів 
впливу на колектив з прогнозуванням на успіх, при цьому на цю систему мають 
вплив як особистісні якості диригента-хормейстера, так і особливості 
керованого ним колективу.

Аналіз практичної діяльності з студентським аматорським хоровим 
колективом показав, що стиль керівництва має динамічний характер, проте він 
набуває певних змін, обумовлених об’єктивними умовами діяльності, 
виникаючими ситуаціями змін, негативними факторами. Ми згодні з позицією 
А. Свенціцького, який вважає, що «керівник повинен уміло використовувати 
переваги кожного стилю керівництва залежно від особливостей ситуації» 
[4, с. 68].

На нашу думку ефективне й демократичне за стилем керівництво 
студентським аматорським хоровим колективом – це процес взаємодії, 
що базується на відкритості й щирості, спільній ініціативі, ретельній творчій 
роботі над хоровим репертуаром, на гуманістичних засадах спілкування 
й міжособистісних морально-етичних контактах, раціональної спільної 
художньо-творчої колективної діяльності та конструктивної критики. 

Варто зазначити, що між поняттями «лідер» та «організатор» існує певна 
різниця і водночас залежність. Лідери – це особи, здатні вести за собою інших, 
об’єднувати їхні прагнення у розв’язанні спільного завдання, докладаючи 
більше за інших зусиль щодо створення єдності дій, впливати на групові 
настрої, на формування думок. Особи, яких офіційно призначають на 
виконання цих функцій – є організаторами.

В практиці керівництва студентським аматорським хоровим колективом 
питання лідерства та керівництва розглядається в основному з позиції 
управління колективом безпосередньо диригентом-хормейстером, хоча 
усвідомлення лідерства деякими учасниками хору та зовнішня виваженість 
його прояву посилюється адекватно загальному зростанню творчого потенціалу 
колективу. Саме тоді лідерство є своєрідним генератором активності 
та самостійності всіх учасників хорового аматорського колективу. Стосовно 
цієї тези цікавим є висловлювання С. Казачкова, який звернув увагу 
на неоднозначну залежність між продуктивністю художньо-творчої діяльності 
хорового колективу та стилем лідерського керівництва з боку диригента-
хормейстера. Позитивна залежність між цими змінними відзначається лише 
у тих випадках, коли інтенсивність творчої взаємодії керівника хору 
із виконавцями є достатньо високою, в інших випадках зниження ефективності 
художньо-творчої діяльності хорового колективу в цілому постає 
як першопричина і новий стимул щодо зміни стилю керівництва внаслідок 
недостатньої її результативності.

На наш погляд, диригент-хормейстер як керівник студентського 
аматорського хорового колективу виступає як лідер-організатор, забезпечуючи 
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максимальну включеність всіх учасників до спільної поліаспектної художньо-
творчої діяльності.

Ми вважаємо, що стиль керівництва студентським аматорським хоровим 
колективом є багатомірним утворенням, ключовими позиціями якого 
виступають наступні системоутворюючі характеристики: активність керівника 
хорового колективу в забезпеченні продуктивної взаємодії з учасниками –
студентами аматорами; колегіальність при прийнятті рішень в організації 
художньо-творчої діяльності колективу; орієнтація на поліаспектний 
характер функціонування студентського аматорського хорового колективу 
в соціокультурному просторі; орієнтування всього складу колективу на успіх, 
на позитивну результативність у художньо-творчому процесі; забезпечення 
ефективного зворотного зв’язку з акцентуалізацією на співпрацю й продуктивне
співробітництво; орієнтація на ціннісні настанови культури як основи 
духовного розвитку особистості кожного учасника хорового колективу.

Література
1. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования: Некоторые вопросы 

исполнительства и творческого взаимодействия дирижёра с музыкальным 
коллективом. – М.: Музыка, 1988. – 80с.

2. Казачков С. Некоторые вопросы репетиционной работы с хором: Автореф. 
дис. ...канд. искусствоведения. – Казань, 1955. – 16с. /Ленингр. ордена 
Ленина гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова. 

3. Кофман Р.Й. Виховання диригента: психологічні особливості. – К.: Музична 
Україна, 1986. – 40с.

4. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления. – Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1986. – 176с.

5. Смирнова Т.Г. Формирование профессиональных навыков руководителя 
самодеятельного коллектива: Учеб. пособие / Моск. ин-т культуры. – М., 
1990.-76с.

Скоромний В.П.,
народний артист України,

професор кафедри музичного мистецтва,
ПВНЗ «Київський університет культури»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
ДИРИГЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА. ПЕРЕДУМОВИ УСПІХУ

Багаторічний особистий досвід в якості диригента хору дає підстави 
визначити ряд значущих і життєво важливих особливостей цієї надзвичайно 
різнопланової творчої діяльності.

Перш за все, слід вказати на необхідність наявності специфічних 
природних диригентських даних: гострого звуковисотного і гармонічного 
слуху, почуття ритму, вокальних навичок, тонкого розуміння поезії 
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як першооснови хорового мистецтва, темпераменту, яскравих вольових 
якостей, що допоможуть поєднати ці, а також багато інших, похідних рис 
музиканта-організатора творчого процесу.

До цього «комплексу повноцінності» диригента ще варто додати такі рис, 
як: високий рівень загальної музичної культури, широту світогляду, 
художника-митця.

Шлях до справжнього мистецтва музичної інтерпретації (а саме це 
є кінцевою метою в діяльності диригента) лежить через єдність високої 
духовної ідейності та технічної майстерності.

Диригент має пройти кілька певних послідовних обов’язкових етапів 
становлення власної творчої особистості.

Початковий – через практичну участь у колективному ансамблевому 
виконавстві.

Паралельно йшло усвідомлення необхідності ґрунтовного, всебічного 
музичного і загального навчання, засвоєння всього комплексу диригентських 
дисциплін, здійснювались перші самостійні кроки в управлінні процесом 
ансамблевого виконавства, створення власного «інструменту» вокального 
ансамблю, хору та ін.

Аналітичний підхід до омріяної вибраної справи життя диктує 
необхідність для музиканта-митця вивчення природних законів, відповідно до 
яких відбувається мистецьке пізнання та відображення життєвих колізій.

Природа пізнання – це безперервний триєдиний процес аналізу конкретних 
фактів буття з подальшим внутрішнім осмисленням і узагальненням (синтезом) 
та практичним втіленням (в нашому випадку – художнім виконавством).

У творчій діяльності диригента тією чи іншою мірою обов’язково 
проявляються: єдність протилежностей форми і змісту художнього твору; 
фізичного і психічного в творчості митця; індивідуального і типового 
у створюваному образі; свободи і необхідності в творчому процесі; 
внутрішнього і зовнішнього в інтонації, жесті, міміці диригента.

Зазначу роль досконалого володіння елементами диригентської техніки 
в інтерпретаційних пошуках і здобутках диригента-хормейтера. З усіх, по-своєму
важливих, «зовнішніх» елементів взаємодії диригента зі співаками хору, 
вважаю ауфтакт.

Він, як «переддія», є своєрідною програмною установкою майбутніх 
компонентів звучання: темпу, характеру звуку, його динамічних, тембральних 
властивостей, штрихових і регістрових аспектів музичного інтонування.

За психологією сприйняття виконавцями поділяю ауфтакти на дві 
принципово-відмінні категорії: ауфтакт «на збудження» – для прискорення 
темпу, збільшення інтенсивності звучання, зростання об’єму хорової фактури; 
ауфтакт «на заспокоєння» –- для уповільнення темпу, зменшення сили 
звучання, фактурного спрощення.

В процесі розгортання форми музичного твору в часі дуже важливий 
взаємозв’язок різного типу ауфтактів, так звана «система ауфтактів», їх жива 
змінність відповідно до змінності хорової звучності.
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Необхідно відзначити принципову відмінність ключових музичних 
категорій: метру і ритму. Побутуючий термін «метро ритм» вважаю безглуздим 
конгломератом двох несумісних (хоча і постійно співіснуючих) понять.

Метр – кістяк, «каркас» музичного мовлення, константна категорія 
музичного мовлення.

Ритм – жива плоть музики, безкінечно змінна і конкретна в кожен момент 
її часового буття.

Метричні схеми (не змішувати з «метричними розмірами») мають бути 
диригентом графічно виписаними, зрозумілими, однозначно «прочитуваними» 
музикантами керованого ансамблю без сумнівів і вагань.

Спостереження і аналіз окремих видів рухової діяльності людини (спорт, 
балет та ін.) підказують стратегію подібної поведінки і, власне, диригента. 
Особисто мені (як це не парадоксально) підходить стратегія мануальної роботи 
боксера-шульги з його постійно працюючою «метричною» правою рукою 
і, перебуваючою, наче в засідці, лівою, що приберігається для важливих 
тактичних «ритмічних» дій.

Для лівої руки, яка на певних стадіях мануальної роботи диригента 
можлива і доречна в одночасному «паралельному» проявлення з правою, все ж 
доцільна своя, відмінна від правої, диференційована художня функція.

«Лексика» лівої руки диригента – це зображальні образні жести, 
відхилення від метру (різноманітні ритмічні зміни пульсації музичної мови, 
агогічні моменти музичної декламації, зупинки (фермати), поновлення руху 
музичних ліній, окремі вступи голосів та зняття, зміна динаміки та ролі 
окремих партій та груп голосів, надавання пріоритету більш важливим 
мелодичним лініям і відведення «в тінь» менш важливих на даний момент, 
диференціація динамічного, тембрального, артикуляційно-штрихового та 
дикційного балансів звучання. 

Слід вказати на три  основні чинники і показники рівня зовнішньої 
жестової культури диригента: діапазон жесту (широкий, середній і вузький); 
план жесту (дальній, середній і близький); позиція жесту (висока, середня 
і низька).

Ці три елементи перебувають у постійному динамічному синтезі, 
мотивуючи, змінюючи баланс, динаміку, встановлюючи цезури, фразування, 
темпи, визначаючи кульмінації і загальну логіку виконання твору.

Не менш важливим елементом диригентської майстерності є фактор 
часу – вміння переконливо розгорнути в часі форму музичного твору, тобто 
цікаво, захоплююче, темпераментно його «розповісти». 

Дуже важливими аспектами діяльності диригента вважаю: психологічну 
стійкість, врівноваженість нервових реакцій диригента на змінні процеси 
творчого пошуку, передбачення складних психологічних ситуацій і проблем 
взаємовідносин та вміння їх позитивного вирішення. Вважаю, що мануальні та 
інші фізичні дії диригента не самоціль, а є наслідком попередніх психологічних 
та інтелектуальних мотиваційних зусиль. Враховуючи специфіку та заданий 



190

об’єм цієї роботи, назву коротко (тезово) основні етапи роботи диригента-
хормейстера над вивченням партитури музичного твору.

Це: програвання партитури на фортепіано; спів окремих голосів 
у комбінації з грою інших голосів на інструменті; спів вертикалей; аналіз 
музичного твору за типовим планом з метою системного його осмислення.

Головне завдання диригента – організація спільних дій своїх творчих 
партнерів, узгодження їх індивідуальних запитів і уподобань з власними 
художніми цілями, вироблення єдиної виконавської стратегії і тактики втілення 
авторського задуму.

Психологічний фон, на якому розгортається взаємодія керівника 
і колективу, – суть процесу спілкування у всіх його формах і проявах. Має 
панувати взаємна довіра дигента і колективу та взаємовимогливість. У роботі 
диригента з колективом також важливі: конкретність, адресність вимог, точна 
і чітка постановка завдань, послідовність, контроль, самокритичний підхід 
до оцінки своїх дій в кожному робочому епізоді репетиції. Ще і ще наголошую 
на ролі переконливого показу-ілюстрації за фортепіано, голосом, жестом. 
Зрозумілість, образність, доцільність порівнянь, позитивний характер вимог 
і критичних побажань нададуть роботі взаємну художню насолоду, що 
неодмінно позначиться на інтелігентній, високохудожній інтерпретації. 
Правильний, раціональний розподіл м’язової енергії диригента ідеомоторно 
передається виконавцем, а через них і слухачам.

Абсолютна внутрішня переконаність на базі вичерпного знання 
музичного матеріалу партитури є джерелом внутрішньої і (природно) 
зовнішньої свободи диригента та результатом його творчої діяльності. Хорове 
виконавство є результатом творчої взаємодії диригента і хору. Артист хору, 
співак є носієм специфіки жанру хорового мистецтва. Наголошую, що хорове 
мистецтво є мистецтвом колективним за формою, а за суттю – синтетичним 
(поєднує вокальну, поетичну та акторсько-театральні техніки).

Репертуар є провідним компонентом жанру, а ансамблева творчість 
співака хору – основним матеріалом мистецтва диригента-хормейстера. 
Необхідно відзначити і слухача як активного коректую чого компоненту 
творчої діяльності хорового колективу. Слухач по суті є адресатом його 
музичного продукту.

Настав час проаналізувати постать Його Величності Диригента. Вона, 
насамперед, багатовимірна: організатор, педагог, лідер, психолог, координатор-
об’єднувач виконавських дій музикантів на основі своїх творчих установок. 
Окремо і в деталях можна розглядати організаційну роботу хормейстера 
та її особливості. Художній результат взаємодії творчої діяльності диригента 
та хору напряму залежить від «техніки контактності» (термін Л. М. Гінзбурга), 
доцільної організації психологічної взаємодії між учасниками творчого 
процесу. Встановлення взаємних психічних контактів і комунікацій диригента 
з виконавцями, обмін інформацією між партнерами по творчому акту, 
взаємовплив і психологічні взаємодії – ось далеко не повний перелік 
необхідних дій, що впливають на художній результат.
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Виконання диригентом механізмів вимушеної (вольової) жорсткості для 
створення та закріплення необхідних комунікативних елементів поступального 
творчого процесу. «Зовнішні» та «внутрішні»психологічні контакти диригента 
з колективом; їх особливості, взаємозв’язок та взаємовплив.

Окремо закцентую увагу на позитивних прийомах психологічного впливу 
на колектив, яких особисто дотримувався останні 10-15 років в роботі 
з професійними колективами (Академічний хор Українського радіо та 
Національна Заслужена кабела бандуристів Уккраїни). Переконливий майстерний 
показ музичного твору чи його елементів голосом або на інструменті, стимуляція 
бажання розвинути запропоновану диригентом художньо-технічну ідею.

«Програмний» вдих з чіткою ментальною ідеєю зразкової звуковисотності, 
чіткої необхідної фонеми (голосної), художнього тембрального забарвлення 
майбутнього звука, перспектив розвитку музичної фрази. 

Пошуки, визначення та закріплення смислових констант: іктові елементи 
мотивів, кульмінації фраз, речень, періодів; моменти ладово-гармонічних 
змін-відхилень, модуляцій, співставлень; інтонаційні заготовки-кліше 
(тетрахорди, секвенції та ін.); логіка кадансів.

Форми позитивних критичних установок при роботі над елементами 
вокально-хорової техніки: яскраві дійові порівняння, метафори, афоризми; 
образні співставлення, аналогії з суміжних мистецтв, літератури; повчальні 
життєві спостереження; заміна негативної частки «не» на переконливий 
позитивний стверджувальний підказ «як треба».

Психотренінг диригента. Ментальні команди – «накази» художньо-творчого
призначення з підкріпленням елементами образної вербальної, жестово-
мімічної та ілюстративної техніки.

Техніка затриманого дихання в програмному моделюванні необхідного 
психофізичного стану диригента і співаків до конкретної ситуації 
репетиційного чи конкретного творчого процесу.

Короткий огляд та аналіз деяких психофізичних методик саморегуляції 
(методики Бутейко, Фролова, Стрельникової, техніки медитації, основи 
з «Хатха-йоги», дзен-буддизму та ін.); їх адаптація до потреб психологічної 
мобілізації диригента і всіх учасників творчого художнього акту втілення 
музичного твору.
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ДО ПРОБЛЕМИ АВТЕНТИЧНОГО ВИКОНАННЯ КЛАВІРНОЇ МУЗИКИ 
STYLUS FANTASTICUS

Stylus fantasticus – це специфічно інструментальний, найбільш вільний 
та невимушений стиль композиції в бароковій музиці, що не прив’язувався ані 
до поетичного тексту, ані до музичної теми та мав імпровізаційну природу. 
(А. Кірхер, Musurgia Universalis [26]). До нього належить такі жанри як 
прелюдія, фантазія, ричеркар, токата і соната. Виник в Італії. Засновником 
цього стилю вважається Клаудіо Меруло (1533-1604). До stylus fantasticus
в своїй творчості звертались Джироламо Фрескобальді, Антоніо Берталлі,
Джованні Антоніо Пандольфі, Франческо Джемініані (Італія); а також Йоганн 
Якоб Фробергер, Йоганн Генріх Шмельцер, Генріх Ігнац Бібер, Дітрих 
Букстехуде, Йоганн Адам Рейнкен, Йоганн Себастьян Бах (Германія). 
У французькій аналогом цього стилю вважаються безтактові прелюдії 
Луї Куперена та Жана-Анрі д’Англебера, а також більш пізні прелюдії Франсуа 
Куперена з «Мистецтва гри на клавесиниі».

Stylus fantasticus виник із безпосереднього бажання музиканта розкрити 
темброві особливості та віртуозні можливості свого інструмента (органа, 
клавесина), і став одною з перших сходинок на шляху відокремлення клавірної  
музики у самостійну галузь. З розвитком світської музики, та зокрема 
фантазійного стилю клавір вийшов з-під впливу органу і був відкритий 
як солюючий інструмент. Stylus fantasticus – це своєрідна творча лабораторія, 
в якій клавіристи досліджували та випробовували виразні та технічні можливості
свого інструменту. Про це свідчить різноманітність типів фактури, а також 
використання прийомів, запозичених із вокальної та скрипкової традицій.

Імпровізаційна свобода, як один із основних елементів stylus phantasticus, 
дає виконавцю значну свободу в трактуванні авторського нотного тексту. 
Найбільш яскраво це проявляється в трактовці ритму. Прикладом цього є таке 
явище, як ломбардський ритм. Дж. Фрескобльді в передмові до Першої збірки 
токат зазначає: «Де б ви не побачили passo восьмими в одній руці разом із passo
шістнадцятими в іншій, не грайте це надто швидко; шістнадцяті мають бути 
трохи пунктированими, при чому не перша нота має бути з крапкою, а друга, 
і весь цей пасаж шістнадцятими повинен гратись подібним чином: перша нота 
коротка, друга з крапкою» [37]. Пасажі в творах фантазійного стилю 
поділяються на два типи: віртуозні (інструментальна природа) та афектні 
(вокально-речитативна природа). До першого типу належать passi doppi
(шістнадцятті в обох руках), виконуються вони рішуче та з демонстрацією 
спритності, до другого – пасажі із рельєфним мелодичним малюнком, 
стрибками або ритмічними цікавостями (такими, як пунктирний ритм, синкопи, 
тощо).

Орнаментика в творах фантазійного стилю – це елемент імпровізації. 
Довгі акорди (особливо на початку твору) можуть бути не просто розкладені, 
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але й прикрашені імпровізованими каденціями. Трель зазвичай виписується 
в нотному тексті, проте майже ніколи не виконується ритмічно. Фрескобальді 
радить починати трель повільно, потім поступово її «розкручувати» 
(прискорювати), а також грати трель швидше, ніж партію лівої руки (якщо вони 
виписані однаковими тривалостями).

Значний вплив на музику фантазійного стилю мала риторика. 
Це проявляється у побудові форми (співставлення контрастних розділів), 
широкому використанні риторичних фігур, застосування прийомів ретардації. 
Риторична виразність та патетика в інструментальній музиці розкривається 
засобами агогіки та артикуляції. Даніель Готтліб Тюрк відзначає патетичні 
акценти в наступних випадках:

– затримання, що дисонує з басовим тоном;
– синкопи;
– інтервали, утворені з тонів, котрі не являються звуками діатонічного 

звукоряду;
– звуки, що виділяються своєю протяжністю, висотою чи глибиною;
– інтервали, підкреслені основною гармонією [12, с. 207].
Детальна та максимально рельєфна артикуляція, якої вимагає stylus

fantasticus, окрім зв’язку з риторикою, обумовлюється також специфікою 
італійських клавесинів (плектори на цих інструментах розташовувались 
на мінімальній відстані від струн, що додавало тембровому забарвленню звуку 
яскравих високих обертонів, а також забезпечувало активну атаку та чітке 
припинення звуку). Тому артикуляція в творах stylus fantasticus має бути чіткою 
та обов’язково відзначати метричні долі, особливо в басовій лінії. Розрив 
робиться також перед більш довгою тривалість після короткої. Крім того, 
артикуляція має відтіняти найменші мотиви, стрибки, синкопи, та інші 
гармонічні і ритмічні цікавості. Градацій довжини звуку може бути дуже багато 
– від короткого акцентованого штриха, до в’язкого легато, що реалізується 
шляхом перетримання нот з накладенням їх звучання одна на одну. 
Артикуляція завжди працює в парі з агогікою. Більш детальна артикуляція 
призводить до заповільнення музичного часу, і навпаки.

Аплікатура в бароковій традиції нерозривно пов’язана з артикуляцією. 
Так звана автентична аплікатура передбачає зміну позиції без участі першого 
пальця. Таким чином автоматично здійснюється артикуляційний розрив 
між короткими мотивами. Такий аплікатурний прийом використовується 
як в повільних частинах, так і в швидких пасажах.

Питання автентичності виконання – це питання арсеналу автентичних 
засобів виразності, яким володіє виконавець, та розуміння (відчуття) стилю. 
Адже для того, щоб мова стала зрозумілою і приємною для слухача, вона має 
стати рідною для того, хто говорить. Барокова музика це в першу чергу 
мистецтво говорити. А це мистецтво вимагає змістовності, чіткої розбірливості 
та інтонаційної виразності. Кожне «слово» має бути влучним, кожна інтонація 
вивіреною, кожна пауза змістовною, кожне підвищення голосу – логічно 
виправданим. І коли це все нарешті напрацьовано, тоді лише з’являється 
можливість свободи спілкування із слухачем, свободи вираження. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО 
МОВЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Сьогодні в світі спостерігається тенденція до переходу від аналогового 
телебачення до цифрового. Цей етап переходу розпочався ще в 2006 р., коли 
західноєвропейські країни Люксембург та Нідерланди офіційно відмовились від 
користування аналоговим мовленням.

Згодом відбулась «хвиля ланцюгової реакції» переходу до так званої 
«цифри» у Фінляндії, Андоррі та Швеція (2007 р.), Швейцарії (2008 р.), США, 
Німеччині, Данії та Норвегії (2009 р.), Іспанії, Словенії (2010 р.), Австрії, 
Японії, Канаді, Бельгії, Франції (2011 р.), Чехії, Ірландії, Великій Британії, 
Болгарії, Італії, Південній Кореї (2012 р.) тощо. Нині значна більшість країн 
користується лише телевізійним сигналом. Однак, цього не скажеш про 
українське телевізійне мовлення.

Порівняно з іншими європейськими країнами Україна випередила за 
строками переходу на суспільне телемовлення лише Республіку Білорусь. 
Польща, у свою чергу, відмовилась від аналогового сигналу ще у липні 2013 р. 
(з кожним роком кількість користувачів цифрового мовлення стрімко зростає: 
у 2011 р. – 31%, 2014 – 38%)

5 жовтня 2005 р. Парламентська Асамблея видала резолюцію «Про 
виконання обов’язків та зобов’язань Україною» (№1466), в якій закликала 
органи влади України перетворити державні телерадіокомпанії в канали 
суспільного телемовлення згідно з відповідними стандартами Ради Європи.

Відповідно до Женевської угоди, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 серпня 2010 р., українське аналогове мовлення 
повинно було припинити своє існування ще 16 червня 2015 р.

Однак, вже понад 2 років ця подія відкладається черговими постановами 
Кабінету міністрів або внесенням корекційних поправок до них. 

За останнім таким документом визначено, що аналогове телемовлення 
необхідно вимкнути у країні не пізніше, ніж 30 березня 2018 р.

Цей етап неминучий і нагально потрібний для розвитку не тільки 
вітчизняного мовлення, а й телевізійного мистецтва в Україні.

17 квітня 2014 р. було ухвалено Закон України «Про суспільне 
телебачення і радіомовлення України». Разом з тим розпочав свою роботу 
новостворений Благодійний Фонд підтримки створення та розвитку 
суспільного телемовлення в Україні, основними завданнями якого встановлено 
впровадження заходів, що сприяють розвитку суспільного мовлення, допомога 
та заохочення журналістам та громадським діячам у їхній діяльності, 
направленій на створення суспільного мовлення в нашій державі.
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Однак у зв’язку з відключенням аналогового мовлення існує імовірність 
виникнення низки суперечливих обставин, несприятливих для розвитку 
телебачення, а також суспільного становища в країні.

Перша обставина стосується безпосередньо споживача (населення 
країни), який повинен буде за свій власний рахунок придбати цифровий прилад 
(приставку) та примусово ознайомитись з правилами користування нового 
приладдя. Цей процес може затягнутися на досить тривалий проміжок часу, 
а також викликати невдоволення та, навіть, протест з боку споживачів.

По-друге, процес переходу є трудомістким та нерентабельним, зважаючи 
на недосконалу систему покриття зв’язку трансляційних систем малонаселених 
територій.

По-третє, на перехідному етапі рекламна прибутковість цифрового 
телемовлення є досить низькою, а плата за послуги збільшується для всього 
населення.

На противагу всім цим, скажімо, недолікам відмови від аналогового 
сигналу та переходу до електронного, вкажемо, що основною метою переходу 
є незалежне функціонування телемовлення, без підтримки та фінансування 
політичних структур країни (що було можливим у випадку аналогового 
мовлення).

Це завдання є основним для усвідомлення кожним українцем нагальності 
та важливості таких трансформацій.

За це питання має відповідати новостворений у процесі формування 
реформи суспільного телемовлення – Наглядова рада публічного акціонерного 
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 8 грудня 
2017 р. Кабінет міністрів України затвердив статут публічного акціонерного 
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (статутний 
капітал складає 2 млрд 544 млн 273 тис. грн).

За словами відомого польського журналіста та медіа-експерта 
українського походження Марека Сієранта, суспільне телебачення в Україні 
повинно коштувати 75-80 гривень на місяць, при цьому безоплатно для 
льготних груп населення. Абонемент сплачувався б не від людини, а від 
квартири чи домогосподарства. Завдяки цим коштам можна буде створити 
незалежний від політиків та олігархів медійний холдинг.

Схожа ситуація спостерігається у Німеччині, де кожна квартира (сім’я) 
сплачує помісячно абонентську плату за послуги суспільного телемовлення.
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РОБОТА НАД СЦЕНІЧНИМ ОБРАЗОМ В СИСТЕМІ
К. СТАНІСЛАВСЬКОГО

Видатні майстри театральних шкіл В. Немирович-Данченко, М. Чехов, 
В. Мейерхольд, Є.Вахтангов, Л. Курбас переслідували одну мету: допомогти 
акторові віднайти необхідний образ, навчитися перевтілюватися в нього.

І все ж К. Станіславський, автор знаменитої системи, сформулював 
не тільки принципи естетики свого, а й світового театру, а й розробив систему 
сценічної творчості актора, яка узагальнює сценічну теорію, методологію 
створення ролі та відповідну артистичну техніку. Його система справила 
величезний вплив на розвиток світового театрального мистецтва, мистецтва 
в цілому.

Однак сьогодні у зв'язку з потребою в осмисленні фундаментальних, 
засадничих ідей минулого і на підставі розуміння того, що саме собою являє 
сценічний образ, виникає необхідність переосмислення творчої спадщини 
К. Станіславського.

Сценічний образ – це вінець акторської праці, його завдання, його мета. 
Поняття сценічного образу діалектично пов'язане з поняттям перевтілення. 
Не може бути перевтілення без наявності сценічного образу, оскільки образ 
не виникне без перевтілення. Ці поняття взаємозалежні, прямопропорційні для 
акторської творчості.

Сценічний образ – це нова сполука, яка виникає в результаті поєднання 
відмінних особливостей новоствореного персонажу та характеру актора-творця, 
осмислення надзавдання ролі в контексті всієї вистави. Ці компоненти 
є обов’язковими та знаходяться в постійному внутрішньому русі. 

Саме за цієї причини К. Станіславський та В. Немирович-Данченко 
багато уваги приділяли внутрішньому життю артиста.

Основною метою актора є створення сценічного образу, для чого він 
повинен подолати своєрідний «бар’єр» - мить перевтілення.

Перевтілення є творчою основою й головною особливістю мистецтва 
актора, що полягає в здатності діяти на сцені в образі іншої людини –
персонажа, якого він зображує в даному спектаклі. «Принцип перевтілення 
актора – один із основних принципів системи Станіславського, яка включає 
в себе низку прийомів сценічної творчості». [1, с. 221].

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1039-2016-%D0%BF
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Театральний режисер М. Резнікович наголошує на тому, що для вірного 
пошуку сценічного образу необхідно «пройти шлях через себе»: тільки 
пропустивши проблему через свої нерви вдасться відкрити подробиці людської 
логіки» [3,с. 179]. Перше завдання актора полягає в аналізі логіки дії ролі: він 
повинен спробувати зробити її своєю, занурити себе в сценічні обставини 
п’єси, встановити відношення до місця дії та до партнерів. Далі – необхідно 
знайти характерність і почати діяти згідно з вказівками автора від свого 
власного імені. 

У процесі творчості актор народжує та вирощує в собі характерні 
майбутнього образу, відкриваючи та розвиваючи потрібні майбутньому образу 
сторони власного характеру та прикриваючи непотрібні. У результаті тривалої 
і складної роботи над собою актор стає «іншим», залишаючись при цьому 
самим собою.

Тому вся увага актора, всі його помисли повинні бути звернені 
на вивчення шляхів, що ведуть до перевтілення. По суті, вся система 
Станіславського спрямована на вирішення цього завдання.

«Актор – це людина, що володіє та управляє своєю нервовою системою 
для створення сценічного образу та випромінювання його у простір глядача» –
слова театрального режиссера В. Пацунова, який свого часу дослідив та 
написав книгу про теоретичну спадщину К. С. Станіславського 
«Станіславський в XXI ст. Культ? Миф? Або реальність?» [2, с. 5].

Якщо для актора домінуюча риса характеру персонажу є не характерною 
і навіть неприйнятною, а образ володіє саме цією якістю, то актор повинен 
уявити фізичну поведінку персонажу. На допомогу йому може прийти принцип 
«якби» К. Станіславського для зміни свого ставлення до обставин і до 
партнерів. Треба задати собі питання: «як би я вчинив у такому конкретному 
життєвому випадку?» І, згідно вже зміненої логіці, діяти, керуючись 
авторським задумом.

У поведінці актора може виникнути проблема відношення до партнера. 
Скажімо, партнер по сцені – незнайома акторові людина, – однак, для 
персонажа він – близький друг. Виникає зміна відносин. Акторові необхідно 
згадати реально існуючого і ставлення до нього: почуття та думки, які 
виникають в цей момент, згадані жести та моменти спілкування. У результаті 
спогадів актор повинен перенести цей образ близької та рідної людини на 
партнера «по сцені».

Змінюючи своє відношення до навколишнього світу та до партнерів, 
актор починає діяти від імені свого персонажу. Характер людини виявляється 
в його вчинках, тож, змінюючи вчинки, актор змінює і свій характер.

У повсякденному житті поведінка людини залежить від тих вимог, які 
накладають на нього оточуючі його люди. Згідно з цими вимогами він і діє. 
Змінюється оточення – змінюється і поведінка людини. При цьому одні люди 
змінюються разюче, як би надягають маску іншої людини, інші – «трохи».

Ось це-то властивість мінливості людини і лежить в основі творчого 
перевтілення актора. У житті воно «некероване»: ми не думаємо, якими ми 
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будемо в тих чи інших обставинах; працюючи ж над роллю, ми свідомо 
підводимо себе до моменту перевтілення.

К. Станіславський, використовуючи цю властивість людини, штовхає 
актора на шлях пошуків в самому собі творчих сил, здатних створювати 
різноманітні сценічні характери. Це і є процес перевтілення актора –
вирощування і виховання в самому собі необхідних для створюваного образу 
елементів, прихованих у душі. Отже, виховання актора – це виховання в ньому 
вміння тренувати свою здатність змінюватися, залишаючись самим собою. Але 
це означає, що ми з перших кроків виховання актора повинні шукати шляхи до 
вирішення складної задачі створення образу.

Так, розмірковуючи про шляхи до перевтілення, ми неминуче знову 
приходимо до таких понять, як «характер» і «характерність». Останнє 
вживається найчастіше зі знаком «мінус». Це досить природно, тому що 
характерність легше імітується, ніж характер; і часто замість того, щоб 
розкривати характер, вона тільки умовно позначає його, перетворюючись 
на штамп. Штампом ми називаємо поверхневе уявлення про те чи інше явище 
життя, зовнішній прийом, позбавлений внутрішнього духовного змісту. 
За висловом К. Станіславського, штамп – це «акторський прийом, що втратив 
всяку внутрішню суть, що його породила».

Штамп був і залишається сьогодні головною ознакою ремесла. Але 
з часом штампи змінюються. Вчорашні штампи – грубий награш, зображення, 
зловживання гримом – сьогодні майже зовсім зникли зі сцени. 
К.С.Станіславський пише про штамп: «Так, наприклад, військові взагалі 
тримаються прямо? Марширують, замість того? Щоб ходити, як всі люди, 
ворушать плечима; щоб грати еполетами, клацають ногами; щоб дзвеніли 
шпори, говорять і відкашлюється голосно; щоб бути грубими та ін. Селяни 
плюють, сякаються на землю, ходять незграбно, кажуть кострубато і з оканням, 
втираються порожнистої кожуха і т. д. Аристократ ходить завжди з циліндром 
і в рукавичках, носить монокль, говорить гаркавлячи і грасуючи, любить грати –
ланцюжком від годинника і стрічечкою монокля та ін» [4, с. 246]. Це все 
штампи, про які говорив К. Станіславський, осуджуючи акторську гру тих
часів.

У боротьбі зі штампом багато стали заперечувати характерність. Але не 
треба забувати, що сам К. Станіславський, як актор, через всю свою творчу 
біографію проніс ідею перевтілення в образ. Він стверджував цю ідею цілою 
системою створених ним чудових сценічних характерів.

Відомо, що К. Станіславський свого часу попереджав: «нехарактерних 
ролей не існує». Він намагався відвести актора від свого звичного «я» до 
образу. Про це він не тільки писав, а й у своїй практиці чудового характерного
актора стверджував це на сцені [4, с. 248].
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МУЗИЧНИЙ ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР У СУЧАСНОМУ 
КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Із здобуттям незалежності Україною раніше заборонені радянською 
системою жанри музичного фольклору здобули нові імпульси для подальшого 
відродження у  культурному житті нації.

На сучасному етапі розвитку фольклорної музичної обрядовості 
відбувається стихійне відновлення, тому особливої актуальності набуває 
виокремлення класифікації музичного обрядового  фольклору.

Розглядаючи музичний обрядовий фольклор як комплексне поняття –
інструментальний, пісенний, у всьому розмаїтті його типів , видів та жанрів –
виокремимо саме вокальну складову музичного фольклору.

За жанрами фольклорні пісні поділяються на трудові, обрядові, 
календарно-побутові (колядки, щедрівки, веснянки, русальні, купальські, 

У народних піснях різних жанрів віками складалися і розвивалися 
традиції  багатоголосного співу. Виникнення й виконання багатоголосних 
пісень становлять єдиний творчий процес. Сприятливою передумовою їх 
розвитку є схильність народу до гуртового співу. Основна маса багатоголосних 
пісень, особливо поліфонічного складу – селянського походження. На думку 
дослідників А. Іваницького [2], О. Курочкіна [3], С. Грици [1] та ін. сільське 
населення, яке постійно жило в одній місцевості, ставало осередком 
формування й усталення певних художніх традицій.

Упродовж століть створювалися та передавалися із покоління у покоління 
шедеври самобутньої за стилем народної багатоголосної пісенності. Дослідники 
засвідчують зростання ролі багатоголосся у народнопісенній творчості. 
Особливо помітною є роль календарних і сімейно-обрядових жанрах. Еволюція
багатоголосся здійснюється під впливом інших жанрів, зокрема, протяжної 
ліричної пісні. На сучасному етапі спостерігається переважаюча роль 
багатоголосного співу порівняно з одноголосим.

Якщо ще до першої половини ХХ ст. жниварські пісні співали переважно 
жіночі гурти або окремі виконавці одноголосно без інструментального 
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супроводу, то спостереження за динамікою функціонування пісенної 
обрядовості виявили, що у сучасному культурному просторі жниварські пісні 
виходять із репертуару співаків старшого покоління і стають реліктовим 
календарним жанром. Отже, індустріалізація суспільства змістила акценти 
в землеробському циклі обрядових пісень і власне витіснила сферу 
побутування – обряд втратив свою актуальність. 

У сучасному соціокультурному просторі спостерігається підвищений 
інтерес до купальських, русальських, та веснянково-закличних пісень. Ці жанри
складають значну частину репертуару сучасних українських гуртів, які 
зберігають та відтворюють музичний фольклор України у новітніх 
субкультурних формах ( «Берегиня», «Даха-Браха», «Воплі-Водоплясова» 
та ін.) У природному фольклорному середовищі виявлено характерні вокальні 
особливості інтонування на крайніх звуках грудного регістру, значна гучність 
звука («криком)». Що в сучасному концертному виконанні збагачується 
різноманітними не притаманними для традиційного музичного фольклору 
акустичними та семпльованими тембрами.

До цього часу збережена у багатьох регіонах України традиція русальних 
пісень. Пісні виконуються під час Зелених свят на початку або в середині 
травня за старим стилем, в час найбільшого замаювання землі зелами, квітами 
й травами (впродовж Русального тижня). У християнстві це свято відоме 
як Трійця і відбувається на 50-й день після Пасхи.

У репертуарі вторинних фольклорних колективів значне місце займають
веснянки, що співаються майже завжди одночасно з танцями та іграми, 
які мають «закликати» весну та добрий урожай. Існують і паралельні назви: 
на Поліссі – маївки, магівки; у західних регіонах України веснянки називають 
гагілками, гаївками; на Яворівщині – риндзівками; на Волині – рогульки. 

Дослідження сучасного процесу функціонування обрядового музичного 
фольклору засвідчує, що веснянки збереглися у дитячому музичному фольклорі 
та активно пропагується вторинними дитячими фольклорними колективами 
(«Левеня», «Яворина», «Цвітень», «Зернятко», «Дай Боже» м. Київ, «Струмочок 
покуття» Гвіздецьк та ін.) та активно пропагуються на численних фольклорних 
фестивалях.  С. Чернецька зазначає, що під терміном «фольклорний фестиваль»  
ми розуміємо поліфункціональну, інтерактивну та масову за кількістю 
учасників імпрезу, в якій чільне місце посідають народні традиції, звичаї, інші 
культурно-побутові елементи» [4], до яких ми «безперечно» відносимо 
обрядові пісні, які виконуються на фестивальних майданчиках України 
(«Котилася торба…» м. Дубно, «Прикарпатські візерунки» м. Львів, «Берегиня» 
м. Луцьк та ін.)

Отже, дослідивши сучасний стан музичного фольклору у контексті 
соціокультурної ситуації сьогодення, можна констатувати, що традиційні 
жанри збагачуються сучасними новотворами, синтезуються з сучасними 
формами субкультури, набувають нових естетичних ознак та сучасного 
тембрового звучання. Однак, музична обрядовість потребує збереження 
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традицій, науково-теоретичного осмислення та дбайливого впровадження 
у культурно-мистецький побут українців.
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ПРИРОДНІ ФОРМИ МІНЕРАЛІВ 
У СУЧАСНОМУ ЮВЕЛІРНОМУ МИСТЕЦТВІ 

Досліджуючи творчі проблеми розвитку мистецтва в сучасних умовах, 
хочеться зосередити увагу на особливостях розвитку сучасного ювелірного 
мистецтва. Нині майстри мають у своєму арсеналі величезну матеріально-
технічну базу, собівартість матеріалів коливається від кількох центів до сотень 
тисяч доларів. Чимало ювелірів працюють із напівкоштовним і виробним 
камінням, проте, завдяки художній майстерності створюють з ними неповторні 
прикраси, унікальність яких формує значно вищу вартість, аніж однотипних 
фабричних коштовностей із однаково ограненими діамантами. У даному 
випадку набуває актуальності протиставлення «авторське – масове», яке 
поступово але впевнено витісняє «коштовне – виробне». Зокрема, хочу 
акцентувати увагу на особливостях новітніх тенденцій використання 
напівкоштовних матеріалів. На початку ХХ ст. в світі набуло популярності 
використання природних форм мінералів, що самі по собі є досконалим 
шедевром природи. Протягом століть краса натуральних форм, структур 
і фактури каменів нівелювалася, їх піддавали потужним огранкам, що цілком 
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знищували їхню індивідуальність. Нерівні барочні перлини вважалися 
другосортними, хоча їхні унікальні поверхні іноді нагадували дрібну 
скульптурну пластику. Шаблонні стандарти і нині популярні у великих 
ювелірних компаніях, натомість самостійні художники-ювеліри все частіше 
звертаються до природних форм. Принцип роботи над концепцією майбутнього 
виробу поділяється на два типи: створення ескізу та підбір до нього необхідних 
матеріалів, або навпаки – підбір основних матеріалів й розробка на їх основі 
ескізу. Другий принцип дає можливість якнайкраще передати красу мінералу, 
доповнюючи його деталями з металів або іншими мінералами. 

Хочеться навести приклади виробів молодого українського ювеліра 
Андрія Комарова, який часто працює із необробленими мінералами. Він обирає 
основний мінерал, до якого потім підбирає решту матеріалів. Довкола 
центральної частини формується вся композиція: відповідно до колориту 
й форми майстер розробляє структуру оправи, яка підкреслює переваги силуету 
вставок та має відповідний малюнок. 

Наприклад, серія перснів «Морське диво» з барочними перлинами 
у срібних оправах розкриває красу химерних перлин, їхні дивакуваті силуети 
й колористичне забарвлення. Шар перламутру розміщений поверхнею 
нерівномірно, завдяки чому нагадує муарову стрічку. Оправи стилізовані під 
самородки срібла: їхня фактура підкреслено груба, де-не-де вкрита чорнінням. 
Центральні вставки утримують невеликі дужки, які не заважають сприйняттю 
перлин. Частина перснів має невеликі детальні вкраплення у вигляді дрібних 
кристалів гранату, турмаліну. Зовнішній вигляд перснів візуально асоціюється 
із таємничою морською істотою, яка причаїлася у водоростях. Таким чином, 
серія повністю виправдовує свою назву.  

Одним із улюблених матеріалів Андрія Комарова є азурит, який стає 
основою багатьох прикрас. Азуритові сережки «Глибини космосу» 
демонструють красу природного відтворення космічних пейзажів у внутрішніх 
частинах кристала. Гемологічні шедеври, які в умілих руках майстра набули 
ювелірного завершення, вдало доповнені срібними оправами, які де-не-де 
вкриті позолотою. Лінії оправ нагадують завихрення космічних туманностей, 
або ж застиглі в безмежних глибинах Всесвіту сліди вибухів наднових зірок 
[1, с. 46–47]. Серія перснів із азуритами оформлені за аналогічним принципом –
оправи мінімізовані, вся увага акцентується на кольорово-насичених крупних 
вставках. Азуритовий кулон в срібній оправі має дещо іншу художню 
концепцію: центральна вставка закріплена у масштабній ажурній оправі, яка 
доповнює силует каменю. Тонкі лінії оправи роблять її легкою, повітряною –
вона немов хмара космічного пилу огортає азуритові вставку. Втім, його 
візуальний образ можна трактувати, і як квітку; флористичний мотив 
та, зокрема, образ кам’яної квітки став одним із найпоширеніших мотивів 
у ювелірному мистецтві. 

Особливої уваги заслуговують вироби, що комбінують геологічні 
мінерали із елементами зоологічного походження. Наприклад, варто розглянути 
кулони Андрія Комарова, у яких основним елементом є зуб акули, що 
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доповнюється невеликими мінералами. Зокрема, амулет із зубом акули 
оформлений масштабною срібною оправою, яка не лише утримує основну 
вставку, а й естетично узагальнює композицію. В середині верхньої площини 
оправи закріплений невеликий насичено-оранжевий бурштин, що попри свої 
пропорційно невеликі розміри відразу ж привертає увагу. Автор синтетично 
поєднав мінерал рослинного походження, зоологічний матеріал і метал, 
створивши таким чином цілісну природну гармонію. 

Унікальна фактура піриту стала основою гарнітуру «Незвичне золото», 
що складається з персня та пари сережок. Історично пірит рідко 
використовувався для ювелірних виробів – його затаврували «фальшивим 
золотом» та «золотом дурнів». Ще з часів колонізації Америки іспанцями та 
каліфорнійської Золотої лихоманки 1849 р. видобуток піриту замість золота 
увійшов у прислів’я. Його використання обмежилось побутово-виробничими 
потребами і в якості сировинної бази. Незаслужена зневага до візуально 
красивого, хоч і досить поширеного порівняно із золотом, мінералу, почала 
відступати наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст., коли майстри-ювеліри звернули 
увагу на його складну кристалічну структуру. Фактура, подібна до срібного 
самородка, знайшла ювелірне втілення у вигляді краплевидних вставок, які 
утримують максимально прості, гладкі срібні оправи. Ніщо не відволікає 
глядача від сприйняття основних елементів, які самі собою є взірцями 
художньої майстерності природи. 

Розглянувши вироби Андрія Комарова, можна стверджувати, що на 
сучасному етапі розвитку ювелірне мистецтво розділилося на дві основні течії –
одиничні авторські вироби й масове виробництво однотипних прикрас. 
Авторські концепції все частіше базується на особливостях природних форм 
мінералів. Основним завданням художників-ювелірів є пошук гармонійних 
форм оправ, які б відповідали структурі вставки; та підбір візуально-змістовної 
композиції, що якнайкраще підкреслить красу натуральної форми обраних 
мінералів. Важливим питанням сьогоднішнього мистецтвознавства стало 
дослідження творчості окремих митців, яка формулює загальну картину 
розвитку мистецтва у сучасних умовах.
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ДІЯ ВЕРБАЛЬНОГО ТЕКСТУ 
НА ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ВОКАЛЬНОГО ТВОРУ

Жанр пісні є одним з найбільш популярних, що зумовлено як його 
формальною стороною, так і змістовною. Проте інтерес публіки до нього 
досить часто призводить до того, що пісні нерідко існують у багатьох 
варіантах. Навіть, коли йде мова про пісні, що мають відоме авторство –
композитора та поета, досить часто їх побутування не відрізняється від 
народних пісень, для яких характерна особлива мінливість тексту і наспіву. Для 
народних пісень притаманне існування в численних варіантах, константним 
компонентом яких залишається наспів та мотив. Проте  інші складники 
зазнають більших змін «Можна сказати, що варіювання захоплює всі сторони 
плану змісту, плану вираження і реального функціонування фольклору, істотно 
впливаючи на них і багато в чому визначаючи фольклорний процес в цілому» 
[3, с.191]. 

Виконання твору, і не лише фольклорного, а й авторського призводить до 
розкриття усіх семантичних можливостей та розмаїття трактувань. «Варіанти 
здійснюють закладену в фольклорі тенденцію до максимально повного, 
об'ємного і глибокого втілення задуму, до охоплення його багатоаспектної 
природи. Але в ході здійснення цієї тенденції відбувається збагачення задуму, 
його нарощування, відбуваються зрушення в ньому. Тим самим безперервний 
процес виникнення нових і нових варіантів ми маємо право розглядати з двох 
сторін: як багаторазово повторювані відтворення задуму / основного сенсу 
з різними видозмінами, відтінками і як виявлення нових, відсутніх або 
прихованих до пори, семантичних можливостей, імовірних трактувань, 
сюжетних ходів, тобто і як все більш широке прочитання задуму, і як внесення 
в нього нових значень і елементів змісту, пов'язаних з новим історичним, 
побутовим і художнім досвідом і підключенням нових кодів» [3, c.194–195]. 

Варіативність притаманна не лише фольклору, але й сфері естрадного 
виконавства. Існують багато випадків, коли навіть за умов мінімальних змін 
вербального тексту здійснюється адаптація пісні до іншого гендерного 
забарвлення. Автор пісні може планувати, що композиція має виконуватись 
жінкою, на що вказуватиме не лише літературний текст, а й теситура, 
особливості мелодико-інтонаційних зворотів, проте часом відбувається 
модифікація, та мова йде від чоловічого імені. Одним з яскравих прикладів 
в історії музичного естрадного мистецтва XX ст. є різноманітні варіанти пісні 
«Для мене ти найкрасивіша» («Bei Mir Bistu Shein») Шолома Секунди –
американського композитора єврейського походження. Власне пісня була 
написана в 1932 році на слова Джейкоба Джейкобса для мюзиклу на ідиш 
«Можна було б жити, але не дають» (англійська назва «I would if I could»). 
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У 1937 р. права на пісню викупили в Шолома Секунди, після чого Семмі 
Кан та Саул Чаплін написали англомовний текст до пісні, залишивши лише 
одну фразу з оригінального вербального варіанту. Після зміни літературного 
тексту, було змінено й головного героя, замість чоловіка, мова йшла від жінки. 
Першими виконавицями оновленого варіанта стало тріо сестер Ендрюс: Лаверн 
Софі Ендрюс, Максін Анджеліна Ендрюс та Патриція Марі Ендрюс. Сестри 
Ендрюс, розпочали  кар'єру з наслідування відомому тріо сестер Босуелл. Хоча 
вони виступали з різними виконавськими колективами, справжню популярність 
їм приніс саме запис пісні Шолома Секунди в 1937 р. Завдяки «Bei Mir Bist Du 
Schön», мільйон копій якої було продано, сестри стали першим жіночим 
вокальним тріо, запис яких отримав статус «Золотого диска».

Розглянемо структуру оригінальної пісні («Bei Mir Bistu Shein»). Форма 
пісні є досить нетиповою. Зазвичай у заспівах пісень йде виклад історії, 
а в приспіві відбувається емоційна реакція на попередній виклад. За авторським 
задумом Ш. Секунди головний акцент припадав саме на сферу почуттів. 
Жанровими витоками заспіву є речитативне начало, а для приспіву більш 
характерною є танцювальність, як інтонаційному, так і ритмічному, що сприяло 
надзвичайній популярності невибагливої мелодії. Навіть в першому варіанті 
тексту, написаному Джейкобом Джейкобсом, було закладено діалогічність, 
яка потім була розвинена й у подальших версіях. Це досягається завдяки 
повторенню і розвитку початкового мотиву приспіву, який побудований 
на чергуванні двох перших мотивів, які мають запитальний характер. Після них 
слідують два мотиви, які мають стверджувальний характер, до того ж другий 
завершується на тоніці. Для порівняння, в джазових стандартах ери свінгу 
зазвичай в основі побудови мелодії було закладений такий шаблон: перший 
мотив – питання, другий мотив – відповідь, які повторюються.

Для того, щоб не було постійного повторення, в пісні вводиться 
невеликий розвиток у приспіві, що є досить нетиповим. У гармонічному 
відношенні є відхилення в субдомінантову сферу зі зміною мелодії 
та збереженням ритмічного інваріанту початкового мотиву. У даному випадку 
в цього мотиву є більший затакт і поступовий рух вгору до першої долі, а вже 
потім йде стрибок вниз. Ця своєрідна «гойдалка» притаманна для клезмерської 
музики, трохи нагадує «7.40».

Аранжування композиції, яка виконувалась сестрами Ендрюс, сприяло 
стильовій модифікації пісні, якій було надано більш свінгового звучання. Темп 
фактично не змінився, проте додалось вокальне багатоголосся у приспіві 
а також виникли вставки з інструментальною фоновою імпровізацією, яка 
доповнювала мелодію та відтінювала її. Аранжування підкреслює унікальність 
пісні та одночасно відповідає комерційним запитам тієї епохи. Звучання 
оркестру складає певне тло для вокальних партій. Своєрідним лейттембром 
пісні є кларнет, який відповідає на всі репліки вокалісток. При подальшому 
розгортанні пісні заповнюють паузи та грають фонову імпровізацію 
інструменти біг-бенду, зокрема секція дерев’яних духових (група саксофонів) 
та мідних духових (труби та тромбони). Вони відтінюють майстерно написане 
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вокальне аранжування, в якому мало повторів і кожний приспів аранжований 
для вокалісток по-іншому. Переплетення голосів та ритмічна мінливість 
їх партій стимулюють розвиток і роблять пісню більш цікавою для 
прослуховування. У середині є інструментальне соло труби, яке витримано 
в джазовому стилі, наближуючи дану композицію до кращих зразків творів ери 
свінгу. Вокальне та інструментальне аранжування органічно поєднані 
і створюють єдине ціле.

«Важливе значення для інтерпретації також має вибір стильового 
напрямку, в якому буде виконаний той чи інший джазовий стандарт. Від стилю 
залежить ритміка, гармонічна мова, трактування мелодики, фразування, тембр, 
штрихи та інші засоби музичної виразності. У більшості випадків джазові 
стандарти в наш час виконуються не в тих стилях, в яких були створені і це 
не може на них не вплинути» [4, с. 243–244]. Ми згодні з твердженням про те, 
що досить багато сучасного репертуару відтворюється зовсім у іншому 
стильовому напрямку. І на нашу думку, це якнайкраще можна продемонструвати
на  прикладі й інших версій пісні Ш. Секунди. Адже згодом ця композиція 
здобула значної популярності й на території СРСР, існувало не менше чотирьох 
версій вербального тексту.  Отже, яких саме змін зазнала пісня в радянському 
музичному просторі? Насамперед, популярним став принцип створення 
пародійних варіантів – «Старушка не спеша дорогу перешла» та «Красавица 
моя», які за стильовими ознаками стали подібними до шансону, 
що виконувався під акомпанемент гітари. На великій сцені вони зазвичай 
не звучали, а спрощене аранжування відповідало жанру вуличної побутової пісні.

Так само пародійний характер мав літературний текст варіанту пісні, 
яку записав у 1942–1943 рр. Леонід Утьосов – «Барон фон дер Пшик». Пісня  
відповідаючи запитам часу, повинна була підтримувати бойовий дух 
радянських військ та іронічно змальовувати недоліки німецького командування. 
А. Полєжаєва вірно відмічає здатність вербального тексту пісні викликати 
емоційний відгук у слухачів. «Пісенний текст неминуче викликає переживання. 
Як текст художній і особлива словесно-музична структура пісенний текст 
володіє великими можливостями в плані його продовження, співтворчості, 
асоціювання і апелює до таких характеристик його слухача, як емоційність, 
не сформованість  психіки, орієнтацію на власну субкультуру» [2, с. 16].

У музичному відношенні пісня «Барон фон дер Пшик» демонструвала ряд 
змін, порівняно з версією сестер Ендрюс. На початку пісні було додано 
розгорнутий вступ, в якому соло труби імпровізаційного характеру чергувалось 
з репліками тутті оркестру. Простота вокальної партії компенсувалась більш 
динамічно високим рівнем звучанням оркестру. Згодом виник ще один варіант 
вербального російськомовного тексту – «Жанетта», автором якої став 
П. Гандельман – учень 9-го класу ленінградської школи. Через деякий час 
більше відома ця версія стала під назвою «В Кейптаунском порту». Кількість 
заспівів ще більше збільшилась, аранжування стало простішим, а пісню можна 
було відтепер віднести до міського фольклору. 
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Виникає питання про те, що ж саме було запорукою такої популярності 
даного твору? Звичайно ж, найважливішим компонентом був власне музичний 
матеріал – вдале поєднання не досить звичної форми пісні, мелодико-
інтонаційне начало, яке легко запам’ятовується. Ключовим моментом для 
стильової модифікації твору стала зміна літературного тексту. Можна 
перерахувати певні вимоги, які зазвичай висуваються по відношенню до 
вербального тексту пісні, що згадуються в праці В. Панченка: «1. Ритм повинен 
відповідати тій музиці, для якої він пишеться, з усіма перепадами та підйомами, 
уповільненнями, вірші треба ідеально вписувати в цю композицію. 2. Вірші 
пісні повинні виражати одну ідею. 3. Вірш має відповідати настрою пісні, 
її емоційному стану. 4. Текст пісні не повинен бути банальним, в ньому бажана 
наявність цікавих словосполучень та рим унікальної якості, які б ніде 
не зустрічалися. 5. В пісні має бути своя родзинка, тобто певна думка, 
яка пронизує текст, є його основною рисою. 6. Приспів пісні повинен бути 
легким для сприйняття, легко запам’ятовуватись та бути зрозумілим кожному 
слухачу» [1, с.55]. Отже, пісенний жанр допускає багато можливостей його 
творчого переосмислення. Інтерпретації твору докорінним чином можуть 
відрізнятись завдяки  зміні вербального тексту пісні, що є поштовхом 
до переосмислення її образного змісту та, відповідно, стильового перевтілення. 
Вибір стильового напрямку, в свою чергу, впливає на вибір виразних засобів, 
виконавську манеру та специфіку інтонування. Аналіз особливостей можливих 
модифікацій художнього твору видається перспективним напрямком для 
подальших досліджень.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Набуття державної незалежності, зміна політичного устрою, 
демократизація суспільного життя відкрили простір для формування 
поширених у світовій практиці ринкових відносин. Ейфорія перших кроків 
незалежності, утвердження власної державності посприяли тому, що оцінки 
майбутніх труднощів були істотно заниженими. Погляди спрямовувалися 
переважно на позитив: вигідне геополітичне положення України, її значні 
природні багатства, трудовий та інтелектуальний потенціал, потужну 
матеріально-технічну базу тощо [12, 1–3].

Історичний досвід свідчить, що будь-яка модернізація суспільства 
зумовлює в ньому суттєві суспільно-політичні трансформації і, зазвичай, 
пов’язана з дестабілізуючими процесами – посиленням конфронтації, 
загостренням боротьби за владу, значним перегрупуванням політичних сил та 
їх активізацією, ломкою ідеологічних стереотипів, втратою суспільством 
принаймні на деякий час орієнтирів розвитку [2, с. 259]. 

Загальна ситуація в українському суспільстві, зміни, які відбулися 
й відбуваються в політичній, соціальній, економічній сферах життя не могли 
не позначитися на стані культури. 

Проблеми культури і мистецтва, духовності й моралі у бурхливий час 
катаклізмів відійшли на другий план. Нехтування ними далося взнаки, коли 
на зміну ідеалам «розвиненого соціалізму» прийшов «дикий капіталізм». 
Культура й мистецтво позбулися ідеологічного пресингу, але водночас 
і відчутної державної підтримки. Для митців «свобода творчості» невдовзі 
перетворилася на «вседозволеність» і виявилась досить несподіваною 
перешкодою, що породило стан розгубленості та творчої дезорієнтації [9, с.5]. 

За історично короткий проміжок часу після 1991 р. культура України 
опинилася в складних умовах. 

Значна частина митців, переважно молодого покоління, трансформується 
у «синтетичних» художників, що мають справу з віртуальною реальністю, 
стають дизайнерами, художниками в рекламних агентствах, на телебаченні, 
в пресі. Завдяки Інтернету вони спілкуються з усім світом, добирають собі 
партнерів для виставок у віртуальних експозиційних залах. Самі собі куратори, 
організатори і менеджери [1, с. 57]. 

Митці підтримують думку про те, що «сьогодні в мистецтві кожен 
іде своєю дорогою. Суспільство вже не адресує їм ті питання, відповіді 
на які колись вважались прерогативою художників. Мистецтво розчинилось 
в тканинах цивілізації» – вважає Т. Сільваші [4]. 
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В той же час докорінно змінився замовник. Це вже не держава, 
а переважно конкретна людина зі специфічним характером і смаком, 
як правило, художньо необізнана але має достатньо коштів, щоб звернути увагу 
на конкретний твір і придбати його [1, с. 57]. 

З одного боку, вивільнення від ідеологічного тиску створювало умови для 
експериментів, вільного самовиявлення, а з іншого – сприяло появі творів 
низької якості, розрахованих на грошовитого, але мистецьки не досвідченого 
покупця [6, с. 10]. 

Відтак у всіх видах мистецтва відбулись і відбуваються своєрідні 
трансформаційні процеси, які зумовлені соціокультурною ситуацією в країні. 

Театр вбирає в себе дедалі більше елементів розважальних жанрів (шоу, 
естради, цирку), водночас він стає елітарнішим, тяжіє до камерності й втрачає 
риси масового мистецтва, яким він був упродовж багатьох років. Характерною 
ознакою музичного мистецтва стає синтез академічної (класичної), народної 
та популярної (естрадної) музики. У кіномистецтві поява ряду фільмів про 
українську повстанську армію, різноманітні мюзикли, серіали тощо. 
В образотворчому мистецтві відбувається інтенсивний пошук нових форм, 
прагнення злитися з іншими видами художньої творчості – музичним, 
театральним, екранними мистецтвами [11, с. 192–233]. 

Тому перша половина 1990-х років для сучасного мистецтва є періодом 
особистих ініціатив, що базувалися швидше на ентузіазмі митців, ніж 
на реальних економічних або соціальних можливостях [3, с. 124].

Соціалістичний реалізм поступився місцем «новим технологіям», 
«новим» напрямам і течіям в мистецтві. З середини 1990-х рр., коли вітчизняне 
мистецтво вступило до нової фази свого розвитку, позначеної розгалуженням 
художнього життя, підкресленою різноманітністю пошуків. Однією з провідних 
тенденцій цього періоду стає не тільки залучення українського мистецтва 
до світових художніх надбань, а й прагнення визначити його місце 
у загальному культурному процесі [10, с. 140]. 

Ставши на шлях демократичних перетворень, українське суспільство, 
культура і мистецтво залучилися до ринкових відносин. Це призвело до змін 
у художньому житті з його приватними та громадськими інституціями, творчими, 
виробничими, виставковими структурами, позначилося на ідеологічних, 
світоглядних та особистісно-психологічних орієнтаціях. У мистецтві провідною 
стала авторська позиція, творча індивідуальність, самобутнє бачення світу, 
несхожість вислову, вагомість та значущість власного світогляду.

У мистецтві втілюється синтетична цілісна картина взаємовідносин 
людини з її оточенням. В системі культури воно посідає ключову позицію, як 
той центр, та результуюча, котра фіксує сукупний вплив на людину всіх інших 
сторін і аспектів її життєдіяльності. Художник – син свого часу, тому політика 
неминуче присутня в його творчості [7, с. 28–33]. 

У художньому житті триває пошук форм, методів, засобів відображення 
дійсності, адекватних сучасним суспільним процесам і поєднаних з тим, 
що відбувається у світовому культурному просторі. Водночас спостерігається 
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значне розмаїття як внутрішньої проблематики у сфері мистецтва, так 
і проблематики взаємин мистецтва, що є однією з важливих складових 
суспільного життя, із навколишнім соціумом, котрий змінився за останні роки. 
Нині, як ніколи, актуальним стає питання про соціальний статус, авторитет, 
зрештою місце мистецтва у модерному суспільстві, про саму можливість 
мистецтва позитивно впливати на суспільство в нових соціально-економічних 
умовах [9, с. 5].

За роки перебудови і незалежності відбулась зміна системи 
функціонування й управління образотворчим мистецтвом, склались нові 
за змістом соціально-художні відносини, з’явились нові суб’єкти (посередники, 
спонсори) й інституції (недержавна підсистема), ослабилась виховна функція
образотворчого мистецтва, як і зв’язки з трудовими колективами, склався новий 
зміст образотворчого мистецтва як соціокультурного інституту, який формується
не стільки мистецькими соціальними інститутами, скільки недержавними 
художніми організаціями, особливо приватними галереями. [8, с. 105]. 

Загалом, українське образотворче мистецтво кін. ХХ – поч. ХХІ ст. стає 
складним процесом для якого характерні пошуки нових позицій, форм 
та методів зображення. Мистецтво цього періоду пройшло етапи формування 
нового зображення, нових засобів і форм вираження. Трансформації 
в художньому процесі все частіше визнають як «нові тенденції». Мистецтво 
переоцінює свої естетичні вартості, на зміну одним поняттям зображення краси 
приходять інші засоби вираження [10, с. 84–89].

Важливим залишається той факт, що які б зміни не відбувалися 
в мистецтві, воно залишається невід’ємною частиною суспільства, не втрачає 
провідних позицій в загальнокультурних процесах держави.
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КОМОДИФІКАЦІЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

У глобалізованому світі, особливо в останні десятиліття зростає інтерес 
до танцювального мистецтва, свідченням чого є чисельні танцювальні школи  
та студії, розвиток нових танцювальних стилів. Хореографія представлена 
на різних світових конкурсах, фестивалях і як самостійний вид мистецтва, 
і в структурі різноманітних театралізованих шоуі перформансах. Ці останні 
в результаті комодифікації (англ. сommodity – товар) за допомогою 
медіатехнологій перетворюються на глобальний культурний продукт, що здатний
приносити надприбутки. 

Комодифікація, будучи результатом економічних, культурних і соціальних
тенденцій розвитку індустріального суспільства, стала невід'ємною складовою 
сучасного буття. Вона бере активну участь у формуванні уявлення про 
мистецтво і культуру та створює новий тип художності й художнього буття, 
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потребує нового понятійно-категоріального апарату й нових когнітивних 
стратегій його осмислення. 

Комодифікація постає системним процесом поширення споживчого 
механізму на ті сфери, що раніше не охоплювалися ринком, або виявляється 
як трансформація суспільних благ, які раніше не сприймалися як товар, 
в комерційні блага, здатні вільно обмінюватися на ринку і набувати тим самим 
вартісного вираження. 

Д. Хезмондалш, сучасний британський вчений, досліджуючи культурні 
і креативні індустрії, приділяє велику увагу концепції комодифікації. Цей 
процес, на думку вченого, тривалий і нерівномірний, пов'язаний 
з індустріалізацією. В той же час комодифікація передувала масштабній 
індустріалізації культури, а інтенсифікувала й розширювала комодифікацію 
культури [1, c. 85]. 

Вчений акцентує увагу на амбівалентній сутності комодифікації, 
яка одночасно створює нові можливості й обмежує їх, демонструючи 
свою продуктивну й руйнівну силу. Розуміння цієї амбівалентності 
особливо важливо з огляду на потужну експансію цифрових технологій. 
Останні відкрили шлях до конвергенції культурних форм, однією з яких 
є сучасний танцювальний перформанс як своєрідне цифрове видовище, що 
представляє синтез танцю, медіа технологій, інтерактивного відео, 
експериментального програмування й музики. Синкретична творчість
медіахудожників і медіахореографів, композиторів, програмістів, інженерів
широко представляється на різних Міжнародних фестивалях і виставках, серед
яких iMal (Брюссель), File Festival (Сан-Паоло), Mediations Biennale
(Познань) та ін.

Сучасні перформанси з використанням інтерактивних мультимедійних 
інсталяцій завдяки синкретичній єдності музики, світла, драматургії із власне 
танцем здатні відобразити тонку й мінливу атмосферу людських почуттів 
і емоцій, розширити екзистенціали буття глядача й виборити в індустрії science
fiction право панувати над глядацькою уявою.

Процеси комодифікації та їх «непоборне панування» (В. Беньямін) стає 
основою формування суспільства споживання в процесі становлення 
індустріального суспільства, пронизуючи всі сфери суспільного життя 
та індивідуального буття. Нові технічні винаходи, починаючи з середини 
ХІХ ст., різко розширюють сферу свого товарного використання. 

Так, на початку ХІХ ст. в Європі починають проходити промислові 
виставки. У зв’язку із зростанням міжнародних економічних, науково-
технічних і культурних зв'язків з 1851 р. започатковується проведення 
Всесвітніх виставок. Однак всі вони були переважно оглядами досягнень 
індустріалізації та перетворювалися на своєрідні рекламні майданчики для 
демонстрації кращих товарів і винаходів, технічних успіхів кожної нації. Але 
вже в 1889 р. техніко – технологічна складова Всесвітньої виставки в Парижі 
починає доповюватися елементами розважальності. Так, виставковий простір 
перетворився на місце розваг та відпочинку.
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Світові виставки вибудовували товарний всесвіт тогочасного соціуму. 
А самі вони, як стверджував В. Беньямін, стали місцями паломництва 
до товарного фетишу і, висвітлюючи мінову вартість товару, утворювали 
ситуацію в якій споживча вартість відходила на другий план. Технічні інновації, 
електричне освітлення створює фантасмагоричну, ілюзорну реальність, «…в яку 
вступає людина, щоб віддатися розвазі. Індустрія розваг полегшує її стан,
піднімаючи її на рівень товару. Вона ввіряє себе її маніпуляціям, 
насолоджуючись відчуженням від самої себе і від інших» [2, c. 47].

Технічний прогрес кардинально змінив характер розваг, забезпечивши 
створення «індустріального видовища» і виставки, які назвали «олімпійськими 
іграми промисловості» стали одним із різновидів такого видовища. 

«Суспільство спектаклю», критичну концепцію якого розробив лідер 
Ситуаціоністського інтернаціоналу Гі Дебор, і під яким розумів не просто 
сукупність образів, а суспільні відносини між людьми, що опосередковані 
образами, фактично і розпочинається зі Всесвітніх  виставок.

На рубежі XIX–XX ст., в епоху fine de siècle відбувається переосмислення 
мистецтвом своїх художньо-естетичних принципів, соціальної місії й перспектив
розвитку. Теза Ніцше, що світ може бути виправданий тільки як естетичний 
феномен, знайшла одне із свої найбільш адекватних втілень у танцювальному 
мистецтві, яке розвивається в напрямі коммодифікації з урахуванням потреб 
публіки і необхідності досягнення комерційного успіху. 

Технологічні інновації, продемонстровані на цих «іграх промисловості» 
стали підґрунтям для комодифікації танцювального мистецтва й спричинили 
появу чисельних розважальних, особливо танцювальних закладів. 

Французький дослідник О. Гетц вважає, що в кабаре, як в новому типі 
закладів, у кращих  з них, і відбувалося створення нової концепції мистецтва, 
яка поєднувала високий професіоналізм, видовищність і комерційних успіх. 
Хоч ідея комерційного мистецтва з ідеологічних і моральних причин тривалий 
час викликала осуд й упереджене ставлення [3, с.148]. 

Європейську історію кабаре прийнято відраховувати від дати відкриття 
в Парижі кабаре «Ша Нуар» (Чорний кіт) – 18 листопада 1881 р., в якому були 
визначені основні закони і природа нового типу видовища. Відкрите під час 
Всесвітньої виставки в 1889 р. вар’єте-кабаре Мулен Руж на Монмартрі 
репрезентувало індустріальну видовищність. Цей розважальний заклад дуже 
швидко перевершив за популярністю інші подібні заклади, насамперед, завдяки 
танцювальному шоу. А його власників Дж. Оллер и Ш. Зідлер можна вважати 
попередниками шоу-бізнесу. 

Візитівкою «Мулен Ружу» і головним в шоу став танець канкан, назва 
якого походила від середньовічного слова, яке означало шум і гам, а сам він 
з'являється в Парижі після  Липневої революції 1830 року. І до середини 
ХІХ ст. він фактично залишався народним танцем і користувався великою 
популярністю в робочих кварталах Парижа. А згодом поширювався 
в  танцювальних залах кафе «Гран –Шомьє» і «Клозері де Ліла». Побачити 



214

знаменитий канкан як еротично-гламурне видовище прагнули рантьє, буржуа 
і аристократи, верхній прошарок середнього класу і європейська богема.

Танець канкан, як і музика із оперети Ж. Оффенбаха «Орфей у пеклі» 
представляли обов'язкові атрибути танцювального шоу. Дж. Конлін вважав, 
що Лондон і Париж спільними зусиллями протягом другої половини ХІХ ст. 
«…побудували невидимий «третій град», поставили його чарівну атмосферу 
романтики й гламурного еротизму на комерційні рейки з використанням 
новітніх технологій. Невидимий град отримав назву «танцюючого Парижа»
[4, c. 249]. 

Отже, будучи поєднана з інтронізацією та естетизацією, підсилена такими 
феноменами модерного суспільства, як виставки, мода, кінематограф 
і фотографія, й орієнтуючись на розважальність, комодифікація поширилась 
на танцювальне мистецтва. Й розпочинається цей процес, на нашу думку, 
як і поділ танцювального мистецтва на масове й елітарне, з французьких 
кабаре, серед яких Мулен- Ружу належить чільне місце. Поширившись за межі 
Франції, кабаре в кожній країні мало свої національні особливості, 
репрезентовані в танці. Однак всі вони об’єднували під своїм дахом 
представників різних художніх напрямків, завдяки чому стали символом 
творчої свободи, одним із місць концентрації креативності, вільної взаємодії 
творчих особистостей і європейської мистецької богеми.
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ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ЖАНРУ
Теорії жанрів присвячено чимало наукових праць і досліджень. Витоки 

класифікації родів і жанрів криються в сивій давнині. Уже в давньогрецькій 
естетиці склалися умови для розгляду епосу, лірики та драми як способів 
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вираження художнього змісту. Зокрема, Платонові належить ідея покласти 
в основу поділу на роди форму вираження авторської свідомості. На його 
думку, в ліриці «поет говорить від себе і не прагне змінити напрямок наших 
думок так, ніби крім нього говорить ще хтось». Драма, відповідно до уявлень 
Платона, розглядалася як протилежність ліриці, оскільки носіями авторської 
свідомості в ній є самі герої, а не письменник. Епос розглядався античним 
філософом як змішаний рід, що має ознаки як лірики, так і драми. 

Платонiвськіідеї знайшли свiй подальший розвиток в «Поетиці» 
давньогрецького філософаАрістотеля, яка є першим в історії твором, 
що узагальнив естетичні знання античного світу. У ній Арістотель дає 
теоретичне визначення трагедії, епосу і комедії, які на багато століть стають 
фундаментальними визначеннями жанрів. Він обґрунтував цілий ряд 
теоретико-літературних категорій, звівши їх у певну завершену й цілісну 
систему. Зокрема, Арістотель обґрунтував поділ літератури на три роди епос, 
лірику і драму які довгий час сприймалися як дедуктивно побудовані норми, 
і використовувалися як незаперечні постулати. Він вважав кожен із трьох 
літературних родів окремим способом наслідування. «Наслідувати в одному 
й тому ж і одному й тому ж можна, розповідаючи про події, як про щось 
відокремлене від себе, як це робить Гомер (мова про епос), або ж так, що той, 
хто наслідує, залишається сам собою, не змінюючи свого обличчя (лірика), 
або репрезентуючи всіх зображуваних осіб як діючих і діяльних (драма)». 
При цьому Арістотель пропонував ураховувати три моменти – «різні 
зображувальні засоби», «різні предмети» та «спосіб зображування» [78].

У середньовіччі питання про поділ поезії на роди майже не розглядалося. 
Повернення до поглядів Платона та Арістотеля пов'язане з добою Відродження. 
Зокрема, в трактаті А. С. Мінтуріно «DePoeta» (1559 p.) словесне мистецтво 
поділялося на епос, меліку (тобто лірику) та сценічну поезію (тобто драму).

Теоретик класицизму, француз Н. Буало у написаному віршами трактаті 
«Поетичне мистецтво» (1674 р.) розглядав теорію родів і жанрів з позицій 
раціоналізму. На його думку, кожен літературний жанр повинен мати незмінні 
формальні ознаки. Саме в естетиці Н. Буало утвердилася думка про 
нерівноправність різних жанрів: одні з них (трагедія, поема) він відніс до 
високих, інші (комедія, байка, роман) – до низьких. Кожен з жанрів, означений 
сталим змістом. У трагедії чи поемі зазвичай розглядається доля народу чи 
держави, а буденні інтереси простолюдина, його приватне життя може бути 
предметом комедії чи роману. Героями високих жанрів можуть виступати 
вінценосні особи, високопоставлені сановники, полководці. У низьких жанрах 
повинні бути представники так званого третього стану [13, с. 43]

В епоху Просвітництва ідеї мислителів античності знайшли свій 
подальший розвиток у працях Г. Е. Лессінга і Д. Дідро. Зокрема в дослідженнях 
Д. Дідро «Прекрасне», «Парадокс про актора», «Про драматичну поезію», 
«Побічний син» він рішуче виступив проти догматичних постулатів естетики 
класицизму. В його працях уперше з'явилися роздуми про нові жанри драми –
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«серйозну драму» і «серйозну комедію». Середній між комедією та трагедією 
жанр – власне драма – отримав право на самостійне існування [78, с. 48]

Про жанри та їх ознаки в своїх працях писало багато відомих авторів 
різних історичних періодів, зокрема: Лессінг у трактаті «Лаокоон, або Про межі 
живопису і поезії» (1766 p.), А. Шлегель у рецензії на твір Гете «Герман 
і Доротея». Роди літератури в розумінні Ф. В. Шеллінга – це філософсько-
естетичні субстанції, яким притаманне універсально-художнє значення. 
Подібна точка зору знайшла подальшу еволюцію в естетиці Гегеля. Він 
розглядав провідні жанри світової літератури перш за все як художню проекцію 
певної стадії розвитку суспільства. Якщо для поділу на роди в літературі Гегель 
користувався різним співвідношенням об’єкта й суб’єкта, то в жанровій теорії 
він застосовував інші поняття – субстанціальне та суб’єктивне. Праці Шеллінга 
та Гегеля ніби вилучили з літературознавства категорію роду й перенесли її 
до сфери філософії. У результаті змістилися акценти з типології форми 
на типологію змісту. Свобода і необхідність як філософські поняття у Шеллінга, 
суб’єкт і об’єкт у Гегеля витіснили платонівське та арістотелівське бачення 
родів літератури як типів організації словесно-художніх творів [78, с. 56].

Критично підійшов до таких ідей В. Бєлінський, хоч і йому імпонували 
думки Гегеля. Протиставляючи епопею та драму, де в першій панують події над 
героями, а в другій – герої над подіями, В. Бєлінський у праці «Поділ поезії на 
роди і види» переконливо довів, що літературна практика часто не відповідає 
теоретичним постулатам і між формою та змістом бувають суттєві протиріччя.

Продуманою є жанрова концепція І. Франка. Досліджуючи явища 
світової культури, він зазначив, що протягом віків поетичні форми не 
залишалися сталими, отож він запропонував відмовитися від оперування 
сталими на всі віки ознаками для визначення того чи іншого жанру. І. Франко 
вважав за необхідне підходити до вивчення жанрів з конкретно-історичних 
позицій. Він же дав блискучі зразки застосування своєї методології стосовно 
розвитку роману у світовій літературі та обґрунтування появи психологічної 
новели наприкінці XIX ст. Близькі Франковим позиції обстоювала й Леся 
Українка, подавши блискучий аналіз розвитку європейської драми протягом 
віків [13, с. 55]. 

У літературі XX ст. значно ускладнилися й збагатилися форми художньої 
творчості, що в свою чергу примусило науковців періодично піддавати ревізії 
традиційно усталені уявлення про три основні літературні роди, відповідно 
до специфіки змісту і форми художні твори поділяють на три роди – епос, 
лірику і драму. У межах кожного з літературних родів склалася відносно-
усталена жанрова система, про яку писало багато дослідників з різними 
поглядами на проблему. У межах кожного роду розрізняють види і жанри. Вид 
займає проміжне місце між родами і жанрами, відрізняється від жанру вищим 
ступенем художнього узагальнення. Для виду характерні відносно стійкі, 
повторювані в літературному процесі структури, способи побудови образів. 
Жанр – це підвид. Роман – вид епосу, він може бути пригодницьким, 
історичним, мемуарним жанром.
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Взаємодія жанрів веде до появи нових жанрових форм, так з'явилися 
кіноповість, кіноновела. Жанр не є чимось застиглим, він змінюється, кожна 
епоха наповнює його своїм змістом.

Історія світової літератури переконливо доводить, що жанри 
народжуються, живуть i, досягши певної вершини, відмирають. У добу 
класицизму передові рубежi посідали трагедія, сатирична комедія, ода, героїчна 
поема. Просвітительський реалізм висунув на передній план мiщанську драму, 
роман виховання та побутовий роман. У сентименталiзмi домінували сімейний 
i подорожній романи, дорожні нотатки, щоденники, листи, інтимна лірика. 
Доба романтизму віддала перевагу романтичній поемі, історичному романові, 
баладі. Реалізм вiдкрив шлях до психологічного роману, епопеї, повiстi, лiро-
епiчних жанрiв – поеми, байки, міжродових утворень – мемуарiв, художньої 
біографії. Сам же термiн «жанр» – досить молодий. Його ми не знаходимо 
не лише в Платона чи Арістотеля, не користуються ним нi Лессінг, нi Гегель, 
ні І. Франко, ні Леся Українка [13, с. 62]

І хоча система жанрів була досить чіткою і стійкою, а їх специфіка така, 
що кожен жанр формувався на основі тієї чи іншої літературної категорії, сам 
термін з’явився набагато пізніше, десь на початку ХХ ст., але дискусії про його 
значення тривають і досі. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОК’ЮМЕНТАРІ
ЯК ЖАНРУ ІГРОВОГО КІНО

Людина задовольняє найважливішу з насущних духовних запитів свого 
буття, сприймаючи мистецтво, як одну з найбільш яскравих форм втілення 
краси, досконалості та гармонії. Відмінною рисою мистецтва є не тільки його 
естетична, а й ігрова природа. Мистецтво, будучи грою, видозмінює часом 
об'єктивно дані форми, а сама людина, прийшовши у світ мистецтва, 
віддаляється і знову повертається до реальності, але вже з дистанції вимислу. 
Фільми жанру мок`юментарі зовні відповідають документальним фільмам, але 
їх предмет, на відміну від справжнього документального кіно, є вигаданим 
і спеціально «замаскований» під дійсність. Іноді в такому кіно створюється 
ілюзія реальності того, що відбувається за рахунок участі знаменитостей 
та інших дійсно існуючих людей. Комедійні фільми – мок’юментарі 
використовуються в якості пародії і сатири. Більш серйозний тон притаманний 
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іншого виду такого кіно, докудрами. Жанр також використовується для аналізу 
актуальних подій і явищ на прикладі вигаданого предмета фільму.

Фільми жанру мок`юментарі часто постають у вигляді історичних 
документальних фільмів з хронікою і різного роду фахівцями, що обговорюють 
минулі події. Такі фільми часто цілком або частково є імпровізаціями, оскільки 
імпровізація допомагає підтримувати видимість правдивості. Закадровий сміх 
навіть у комедійних фільмах зустрічається рідко, хоча є й винятки – наприклад, 
«Operation Good Guys». Приклади такого типу сатири беруть початок 
принаймні в 1950-х роках (найраніший – короткий фільм про урожай спагетті 
в Швейцарії, який вийшов в ефір як першоквітневий жарт в передачі 
британського телебачення «Панорама» в 1957 р), хоча термін «мок'юментарі» 
з'явився, швидше за все, тільки в середині 80-х, коли режисер фільму «This Is 
Spinal Tap» Роб Рейнер так назвав свій фільм в інтерв'ю.

«This Is Spinal Tap» – це псевдодокументальний фільм 1984 р. про 
вигадану британську рок-групу, чий успіх йде на спад. У фільмі знялися 
учасники напіввигаданої хеві–метал/ глем–рок–групи Spinal Tap, які згодом 
стали рок-групою в реальному житті. Фільм насичений сатирою і пародіює 
зовнішній вигляд, «бунтарське» поведінку і музичні претензії таких груп 
як UFO, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Queen, Deep Purple, Aerosmith, Kiss, 
Black Sabbath, Judas Priest, W.A.S.P., Sweet.

Фільми-зразки жанру: «Падіння» (1980) – фільм режисера Пітера Грінуея. 
Крім того до жанру псевдодокументалістики можна віднести ранні 
короткометражні роботи цього режисера, наприклад: «Вертикалі», «Вікна» 
(обидва 1976), «Дорогий телефон» (1977) і «Прогулянка по букві H» (1978); 
«Забуте срібло», пародія на документальний фільм про «забутого» генія 
і першовідкривача багатьох технік кінематографа, чиї відеоматеріали були 
випадково виявлені режисером Пітером Джексоном (Нова Зеландія, 1995, 
режисери – Коста Боутс і Пітер Джексон); «Шлюбні ігри землян», 
псевдодокументальний комедія, де від імені інопланетянина коментуються 
любовні стосунки чоловіка і жінки (США, 1999); «Все через Піта Тонга», 
кінокомедія про глухого діджея (Великобританія, 2004); «Перші на Місяці», 
про вигаданий перший польот в космос, таємно зробленому Радянським 
Союзом в 1938 році (Росія, 2005); «Зеліг», псевдодокументальний фільм Вуді 
Аллена про «людину-хамелеона»; «Офіс» (The Office, Великобританія / США) -
комедійний телесеріал, виконаний у вигляді репортажу з типового 
провінційного офісу та інші. 

Основною ідеєю жанру мок’юментарі є створення «іншого» життя, 
основуючись на принципах омани та гри. Мок`юментарі свідомо надає 
глядачам можливість свого викриття. Фальсифікація, омана стали настільки 
звичними, що будь-який сфабрикований факт знаходить безліч шанувальників. 
Сучасність навчила людей бути обманутими і почуватись при цьому 
комфортно. Жанр мок’юментарі спирається на «переобразування» дійсності, 
імітує та містифікує її (себто гра обертається серйозним, а серйозне – грою). 
Найхарактернішою рисою мок’юментарі в кіно є невідповідність форми 
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і змісту. На думку А. Менегетті, сучасне мистецтво «майже завжди 
шизофренічно змальовує хворобу, зізнаючись у власній обмеженості. Митець, 
вільний від кайданів раціональності, втілює латентну шизофренію, огортаючи 
у форму символи кодування за допомогою знаків-негативів, на які орієнтується 
егоїстична свідомість. Митець, як втілення вищої чутливості в суспільстві, 
відтворює його занепад та існування зла в реальності людини» [3, с. 21]. 
Доцільно зауважити, що мистецтво – це божественна гра, оскільки воно 
залишається мистецтвом лише до тих пір, поки ми пам’ятаємо, що в кінці 
кінців це всього лише вигадка, що акторів на сцені не вбивають, поки жах 
і огида не заважають нам вірити, що ми, глядачі, беремо участь у майстерній 
та захоплюючій грі; як тільки рівновага порушується, ми бачимо, що на сцені 
починає розгортатися безглузда мелодрама. 

Псевдо документалістика останнім часом стає все більш популярною, 
тому, що сучасне життя дуже схоже на картини в жанрі мок’юментарі. Коли 
телебачення показує нам одну картинку, фільм – другу, а самі ми бачимо 
третю – факти і домисли змішуються, довіряти стає складно, навіть, власним 
очам. Режисери користуються цим, обводячи навколо пальця не тільки наївних. 
Фільми цього жанру відмінні від буденного життя, тому більш схожі на гру 
режисера з глядачем. Ця гра називається перетворенням зовнішнього світу, 
це гра на межі жарту і серйозності. Конструюючи свою псевдо реальність, 
мок’юментарі використовує прийоми документального кіно, щоб створити 
в аудиторії враження реальності, що відбувається на екрані. Однак, такий 
«обман глядача» використовується як прийом, щоб спонукати аудиторію 
до саморефлексії та звернути її увагу на власну довірливість, а також на 
вироблену у неї сучасним телебаченням пристрасть до підлягання за чужим 
життям. Основним завданням жанру мок’юментарі є заплутати глядача, щоб він 
не здогадався, де правда, а де гра. Такі фільми часто цілком або частково 
є імпровізаціями, оскільки імпровізація допомагає підтримувати видимість 
правдивості. 

Мистецтво кінематографу з кожним виходом на екран дає можливість 
людині зануритись в ілюзорний світ, вийти з рамок «справжнього» життя 
в тимчасову сферу діяльності мистецтва кіно, де панують інші закони.
У кіномистецтві, як і в мистецтві драматичному, сприйняття реальності, або 
активізованої в глядачі інформації, зумовлене емоцією актора [3, с. 37]. Образ 
людини на екрані постає перед глядачем як досить складне повідомлення, адже 
гра кіноактора має більш складну організацію, ніж театральний образ: їй 
властиве широке замінювання кодів в межах однієї ролі і більш глибокий 
семантичний зміст [1, с. 77].

Кіно – найбільш затребуване, і водночас, парадоксальне, суперечливе 
мистецтво XX-XXI ст. У момент виникнення воно стало, так званим, 
«культурним шоком» та стійко увійшло до життя людини. Кіно показує ілюзію, 
як справжню реальність. Сьогоднішнє мистецтво дозволяє втілити в реальність 
світ фантазії, уяви, ірраціональності і, навіть, явний абсурд. Людству довелося 
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звикнути до того, що не можна вірити своїм вухам, потім – ще й своїм очам 
з появою та розвитком жанру мок`юментарі. 

Режисери, говорячи про мок’юментарі, як жанр ігрового кіно, 
стверджують, що він імітує дійсність, а не відбиває її. Кіно здійснює 
в естетичному досвіді людства унікальні функції, і завдяки цьому визначається 
як спосіб фіксації часу. На думку А. Тарковського, кіно могло бути народжене 
лише культурою XX століття, оскільки саме тоді людина вступає у нові 
відносини з часом, починає відчувати особливий тиск часу [4, с. 82]. 
Кінематограф не лише транслює, передає інформацію – він формує аудиторію, 
створює власного глядача. Складність структури людини на екрані 
інтелектуально і емоційно ускладнює людину в залі (і, навпаки, примітив 
створює примітивного глядача) [2, с. 59]. Безсумнівність і значущість впливу 
кіномистецтва на сучасну людину актуалізує питання про глибоке вивчення 
механізмів і особливостей такого впливу. Сучасні дослідження виступають 
ізольованими спробами вивчення кінематографа, у той час як затребуваність 
кіно змушує говорити про необхідність системного дослідження цього об'єкта. 
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КІНЕМАТОГРАФІЧНІ СВІТИ КІРИ МУРАТОВОЇ
Кіра Муратова належить до когорти українських кіномитців, кіносвіт 

яких захоплює, вражає, дивує, а інколи викликає бажання не дивитись на екран, 
соромлячись ситуацій і вчинків людини, на які вона здатна.

Її творчість гідно поцінована визнанням і нагородами найпрестижніших 
міжнародних кінофестивалів. Американська кіноакадемія зарахувала її до складу
своїх членів. Про її творчі здобутки написано багато книг, статей, монографічних 
досліджень, автори яких багатосмислово інтерпретують її творчість, наділяючи 
доробок характерними ознаками різноманітних мистецьких течій, напрямків, 
стилів.



221

Її творчі здобутки постійно зараховує до свого доробку російський 
кінематограф. З боку українських войовничо налаштованих націонал-патріотів 
у свій час на її адресу лунали закиди, пов’язані з мовною ознакою її фільмів.

Натомість Кіра Муратова все своє життя як Великий Художник 
відвойовувала право на власне світобачення, на своєрідне оприявлення 
проблемності людського буття, сутності самої людини, як межової константи, 
що постійно прогресує в просторі «між» різними значеннями, символами, 
стереотипами, виходячи за саму межу, за якою втрачають сенс базові опозиції, 
цінності і смисли.

Кіра Муратова в своїй творчості постійно вступала за образним висловом 
З. Баумана «на територію, яка ніколи не була населена людьми, на територію, 
яку культура в минулому вважала непридатною для життя».

Її фільми – це світи різних людей, буття яких нерідко поза магістральним 
ствердженням суті людини як Вінця природи.

«Таке своєрідне дзеркало, яке відображає світ і моє світобачення», –
сказала в одному із інтерв’ю про один із своїх фільмів Кіра Муратова.

Один із найвідоміших сучасних філософів, культурологів, мистецтвознавців
(друг Кіри Муратової) Михайло Ямпольський в останньому своєму 
монографічному дослідженні: «Муратова: опыт антропологий» характеризуючи 
її творчість сказав: «Я вважаю Муратову по суті єдиним філософські мислячим 
режисером вітчизняного кінематографа (Г.Ч. – знову зараховує її до когорти 
російських кінорежисерів) останньої третини ХХ ст. Під філософією я, 
звичайно, розумію не дисципліну, яка вивчається в університетах, а рефлексію 
над суттю людини, своєрідну художню антропологію».

Кіру Муратову можна вважати художником, який зміг через здатність 
заглиблюватись у внутрішній світ людини підійти до ідеї відеоарту, коли на 
відеоплівці відтворюється неповторна можливість «зупинки» буття і схоплення 
невловимого потоку людської свідомості як найбільш адекватного методу 
фіксації суб’єктивної реальності, засобу «саморозкриття буття» (М. Гайдегер), 
засобу фіксації присутності.

Кіно К.Муратової розвиває лінію максимального адекватного виразу 
суб’єктивності в культурі ХХ–ХХІ ст. Це – розуміння реальності як реальності 
власного буття і художньої творчості як засобу вираження неповторного 
внутрішнього світу людини.  

Муратова, вихоплюючи з реальної дійсності досить незвичних, 
виключних і побічних персонажів: маленьких, зайвих і забутих істот як носіїв 
ірраціональності, які страждають від некомунікабельності, нераціональності 
власної долі, намагаючись раціонально осягнути смисли буття, сенс власного 
існування.

Для К.Муратової  суб’єктивна реальність має ще більше право на вираз, 
ніж об’єктивна дійсність. Режисер виступає людиною, яка переживає світ, його 
екзистенція має самостійну цінність, вона – єдина реальність. Розуміння 
сутності мистецтва, його ролі у відображенні цієї внутрішньої реальності 
змінювались у процесі творчого розвитку К. Муратової. Мистецтво в цілому, 
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і кіномистецтво зокрема, оцінювались режисером як засіб поєднання, засіб 
універсальної комунікації, здатний передати імпульс митця глядачеві, 
позбавити його самотності й розкрити глибокий зв’язок між індивідами 
як суспільними істотами, що дозволить вийти з лабіринтів самотності 
та відчуження, які характерні для романтичних стрічок першого періоду 
творчості. У зрілій творчості переважають критицизм і скепсис, руйнується міф 
про раціональне призначення людського буття. Мистецтво для режиссера –
не засіб виходу із соціальних колізій, не єдина надія у цьому абсурдному світі, 
а можливість зафіксувати суб’єктивне, несвідоме національного архетипу, 
засобу перевершення буття.

Тема мистецтва – ланцюг, протягнутий від першої до останньої стрічки 
митця, майстра, який виходить на авансцену чи заглиблюється у «підтекст», 
промовляє «за кадром», ніби за «другим планом», але її оцінки присутні 
завжди, вони виражають не лише характерні особливості світосприйняття
К. Муратової, а є авторським почерком майстра. Мистецьке кредо режисера 
близьке за трактуванням смисложиттєвих категорій екзистенціалістами. 
Наприклад, А. Мальро вважає, що мистецтво є антидолею, засобом, який 
дозволяє створити противагу світові дійсному, довести, що світ належить 
тільки людині, компенсувати недостатність, хаос і незавершеність сущого. 
К. Муратова далека від того, щоб протиставляти художню реальність 
реальності наявній. Уся її творчість – приклад онтологічного за своєю суттю 
підходу до мистецтва. К. Муратова намагається надати «громадянства» 
особистісному баченню реальності індивідом і шукає засоби трансляції такого 
бачення, удосконалюючи художній пошук, заснований на фантазії, але фантазії, 
як не парадоксальну, дуже реалістичній, коли «все створено, але нічого 
не видумано».

Протиставлення раціонального ірраціональному, яке звучить у багатьох 
роздумах режисера про природу художнього фільму фарбує судження 
К. Муратової про мистецтво в своєрідні кольори. З цієї позиції кіно 
сприймається як діяльність, що звільняє інтуїтивне начало в людині, 
а художник перетворюється на «з'єднувальний шов» (Ф. Фелліні) між сферою 
свідомого і несвідомого, на носія своєрідної асоціативної раціональності.

Відоме висловлювання К. Г. Юнга про те, що функцію, яку виконує 
в суспільстві художник, можна уподібнити до функції, яку виконує в житті 
окремої людини сновидіння. Ця функція властива усім формам виразу, але кіно 
за самою своєю природою дуже добре ілюструє цю хвилюючу істину: світло 
екрана, глядач, загіпнотизований кінодійством. Філософічний за своєю суттю, 
кінематограф К. Муратової вирізняє намагання узагальнень, прагнення 
до загальнолюдського, загальнозначущого демонструванням симпатії 
до звичайного, першопочаткового. Це виявляється в трагічному за звучанням 
гуманізмі й демократизмі К.Муратової, її зверненні до людей будь-яких 
поколінь і епох. І саме це робить її фільми класикою кіно, яка завжди сучасна 
та актуальна.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ПОДАЧІ 
ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИНАХ

Падіння рейтингів інформаційних програм змусило журналістів 
змінювати формат телевізійних новин (принципи відбору, способи подання 
інформації), знизилася частка «офіціозу», збільшилася кількість повідомлень на 
соціальні та культурні теми, у репортажах висвітлювалося більше деталей 
події. Серед новинних передач виокремилися інформаційно-розважальні, 
що призвело до народження нового формату подачі інформації. У 80-ті рр. 
ХХ ст. у США. зародився новий жанр Інфотейнмент. Першою з програм  
в цьому форматі вважають щотижневик «60 хвилин» (CBS), де ведучі стали 
активно додавати в репортажі своє ставлення до подій, з’являтися в кадрі 
нарівні з героями матеріалів, що було вкрай нетиповим для американського 
інформаційного телебачення того часу. Досвід CBS підхопили інші телеканали 
(NBC, АВС «20/20», CBS «48 hours», Fox News). У підсумкових випусках новин 
почала використовуватися ракурсна зйомка, графіка, спецефекти, мультиплікація, 
а сенсаційні повідомлення у верстці стали передувати соціально важливим
[3, с.13].

Подача новинної інформації – стандартний метод, однак, у ЗМІ, 
починаючи з електронних, деякі компанії або конкретні ведучі, 
пострадянського простору фактично затвердивши індивідуальний імідж, 
організують подачу новин у настільки виражено-неповторній, пізнаваній 
авторській формі, що фактично являє собою самостійний жанр 
телепубліцистики з високим видовищним ефектом достовірності. Наприклад, 
спринтерська подача «фактів» твердою впевненою скоромовкою виключає 
можливості глядацького аналізу при сприйнятті - добре аби просто запам'ятати 
те, що прозвучало з екрана, - і тим дає змогу вставити авторські емоційно-
оціннкові висловлювання. Тобто фактично новини подаються не в чистому 
вигляді, а з аналізом, що формально перетворює їх в об'єкт авторського права 
й дає змогу різкіше відтінити контрасти для значного збільшення видовищності 
[3, с. 43].

Сьогодні програми новин стали візитівкою телеканалів, а їх рейтинг 
і загальне сприйняття, як аудиторією, так і рекламодавцями, залежить не тільки 
від матеріальних витрат на виробництво щоденних випусків, але і від творчих 
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здібностей їх виробників. Це призвело до надмірної насиченості ринку 
теленовинами та високої концентрації новинного продукту (більшість 
українських каналів почали випускати власні новини, навіть ті, що мають 
вузьку цільову аудиторію: музичний «М1», чоловічий «2+2», жіночий «Бігуді» 
та ін. ), а також створило умови для жорсткої конкуренції та виснажливої 
боротьби за сучасного глядача, довіра якого до новин балансує на критичній 
межі. Бажання аудиторії спостерігати за видовищем на екрані та отримувати 
задоволення від телевізійного продукту, а не просто сприймати суху 
інформацію, заставило фахівців медіа-сфери шукати нові засоби і прийоми 
її заохочення. «Перебудова мовлення поряд з багатьма кардинальними змінами 
в засобах масової комунікації висвітлила важливу характеристику нової 
аудиторії – орієнтацію на розважальність. Особливо помітно проявилася 
ця тенденція на телебаченні» [6, с.158]. Отже, перед телевізійним журналістом 
постає проблема залучення уваги аудиторії до свого продукту, що потребує 
використання нових методів і прийомів подачі інформації. Дослідниця 
С. Сметаніна вважає, що «сьогодні в журналістському тексті відбувається 
переміщення акценту з того, про що йдеться, на те, як про це говориться» 
[5, с. 90], адже нестандартна форма подачі інформації дозволяє легше зберегти 
подію в пам’яті. Так, усе активніше та сміливіше, виробники новин вдаються 
до змін у концепції головної програми каналу, полегшуючи формат і стиль 
подання інформації. Дедалі явним стає тяжіння інформаційних програм 
до інфотейнменту (infotainment: термін виник у результаті абревіатурного 
з’єднання двох слів: інформація (information) та розвага (entertainment)) –
розважального інформування, подання новин у формі розважальних передач 
або з відтінком розважальності [7]. Навмисне дроблення інформації на окремі 
факти, образи, думки, кліповість стилю подачі новин змушують глядача 
самостійно вибудовувати повну картину події на основі наданих журналістом 
відокремлених деталей. [5, с. 88]. Часто це призводить до зниження якості 
програм, витіснення «серйозної» та дійсно важливої інформації, зміщення 
акцентів, що неодноразово відзначали дослідники. Інфотейнмент базуючись 
на традиціях інтелектуальної гри, за допомогою спеціальних прийомів залучає 
глядача в евристичний процес. У своїй книзі „Робимо новини!” [1, с. 70]. 
Людмила Васильєва подає інфотейнмент не як окремий жанр журналістики, 
а як метод подачі інформації. А також розкриває суть слів „фінішінг” і „івент 
екшн”, як ще дві форми найсучасніших методів подачі інформації. З появою 
жорстокої конкуренції, на її думку, сформувалися, нові гасла сучасної 
журналістики, які гласять: «Новина – за всяку ціну!». У таких умовах 
працювати важко, але дуже цікаво. Матеріал будь-якого обсягу вимагає 
по-справжньому творчої роботи, пошуку форми, шліфування змісту. Людмила 
Васильєва стверджує, що в Росії термін «інфотейнмент» було введено в обіг 
газетою «Комсомольська правда». Але, якщо прочитати біографію авторки, 
то можна дізнатися, що вона - кореспондентка саме цієї газети, тому 
це ствердження дуже сумнівне, адже авторка книги „Робимо новини!” 
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розглядає інфотейнмент лише як метод подачі, та ще й в газетній журналістиці. 
Отже, на її погляд «інфотейнмент» – це розігрування новин.

Втім з переходом на принципи інфотейнменту та схему «шість «С» і одне 
«Г»: скандали, сенсації, секс, сміх, смерть та гроші» інформаційні програми 
подекуди перегинають з розважальністю. Тож тепер першою новиною, яка 
приголомшить українців є скандал, бійня, різня, жорстокі вбивства, аварія, 
розпуста, дебош, будь-що, що зможе притягнути увагу телеглядача з перших 
хвилин передачі. Але на фоні таких новин повідомлення про аварії 
та катастрофи звучать дещо неадекватно. Іноді подібні репортажі мають дійсно 
велике значення для суспільства, та чи завжди, в більшості випадків сюжети, 
не варті аж такої емоційної ажитації, що її демонструють автори. Вони стають 
заручниками своєї програми, і їм не залишається нічого, окрім досить штучно 
нагнітати апокаліптичні настрої. Тоді як глядач, приготувавшись до справжнього
жахіття, отримує чергові спекуляції на темах, які в інформаційному просторі 
циркулюють уже не один рік. Непоодиноким явищем у випусках є малозначущі 
репортажі, наприклад, чи то в зоопарку пандочка народилася, чи то тигреня. 
Коли у поєднанні розважального та інформаційного у випусках новин починає 
переважати розвага, постає питання: а де ж новини, і чи не розігрує телебачення 
свого глядача. Зрозуміло, що гібридний жанр інфотейнменту живе за власними 
законами, тобто орієнтується передусім на те, щоб заінтригувати, налякати 
чи насмішити глядача. В цьому жанрі головне – не дати споживачеві знудитися, 
і питання в який це спосіб робиться відходить на другий план. Проте в слові 
«інфотейнмент» перша частина – від «інформації». Отож, бажано було б, 
запускаючи телевізійний проект, подумати, щоб ця частина гармонійно 
поєднувалася з «entertainment», себто – розвагами. А відтак – якщо й не 
змушувала б глядача замислюватися, то бодай давала корисну інформацію.

У зв’язку з цим, таке явище, як інфотейнмент (infotainment) становить 
особливий інтерес. Явище інфотейнмент нині привертає увагу багатьох 
дослідників масової комунікації, серед яких Г. Беспам’ятнова, А. Вартанов, 
М. Голядкін, Г. Деваль, Е. Денніс, М. Зорков, М. Картозія, І. Куляс, І. Мащенко, 
Дж. Мерріл, С. Михайлов та ін. Серед науковців немає єдності щодо 
визначення інфотейнменту – як жанру тележурналістики, методу чи формату 
подачі. Заперечень не викликає сам факт існування інфотейнменту та застосування
його в сучасному телевиробництві. Зокрема вчених цікавлять причини 
масштабного проникнення цього явища в мас-медіа пострадянських країн. 
В українському телевізійному дискурсі сучасних трансформацій таке, явище, 
як інфотейнмент у національному телеефірі, й зокрема в теленовинах, нині 
залишається маловивченим. 
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ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ МАТЕРІАЛУ 
ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ 

ТА ЇХ ПОДАЛЬШОГО ТВОРЧОГО СТАНОВЛЕННЯ
Проблема вибору матеріалу завжди гостро стоїть перед кожним 

педагогом, тим більше, коли мова йде про творчі спеціалізації. У працях 
М. О. Чехова, К. С. Станіславського, М. Й. Кнебель, М. М. Буткевича, 
Б. Є. Захави, З. Я. Корогодського, М. І. Ромма детально розглядаються системи 
навчання акторській майстерності та режисурі, способи залучення стулентів 
до мистецтва і правильному визначенню приорітетів в ньому. Але сам момент 
вибору матеріалу для творчої роботи, як правило, розглядається мимохіть, або 
не розглядається взагалі, як щось саме по собі зрозуміле. Між тим Автор 
наголошує, що його важливість не повинна бути недооцінена. 

Необхідно також пам’ятати про те, що в такому тонкому питанні не може 
бути завідомо вірних або невірних рішень. Щоразу педагог наважується 
на експеримент, від результату якого може залежати творча доля студента 
в майбутньому. Грамотне ведення цього експерименту здатне відкрити нові 
здібності в студенті, направити його, і головне – дати йому змогу відчути 
природу творчого процесу. У той же час неналежне, другорядне ставлення 
до вибору матеріалу може привести до неповноцінного творчого розвитку 
студента, до виховання в ньому дурного смаку і невірному визначенні 
пріоритетів і цілей у творчості. Вибір саме цієї теми зумовлений тим фактом, 
що вона не втрачає своєї актуальності, і з кожним новим поколінням студентів 
потребує свіжого погляду і додаткового дослідження. 
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Знайомство зі студентами починається ще під час творчго конкурсу. Саме 
в цей момент педагог вперше зтикається з питанням вибору матеріалу (в ролі 
обираючого – сам абітурієнт). Через юний вік, часто – вузький літературний 
кругозір, обраний матеріал не здатен в повній мірі розкрити потенціал 
абітурієнта. Вибір матеріалу абітурієнтом – це вибір маски, за якою він бачить 
себе найбільш вигідно в очах виборчої комісії, наївно вважаючи, що від нього 
чекають саме цього. Простіше кажучи, він задіює ті теми і відчуття, які добре 
знає, які його хвилюють, і при цьому уникає невідомих – тих, в умовах яких 
відчуває себе невпевнено. Тож швидкий та проникливий аналіз матеріалу, який 
підготував на творчий конкурс абітурієнт, дає педагогу можливість вчасно 
поставити саме ті задачі та запитання, які дійсно допоможуть абітурієнту 
проявити себе, тим самим вирішуючи його подальшу долю.

Поставивши ряд самостійних завдань, самостійних чи колективних 
етюдів, педагог повинен глибше дослідити кожного студента – його 
темперамент, психотип, логіку його мислення. Пізніше з цих знань формується 
уявлення про типаж студента. У даному періоді найголовніше – не боятися 
задіяти студентів в найнеочікуваніших ролях – їх фантазія повинна працювати 
повсякчасно, адже лише так вони зможуть зрозуміти всю неосяжність 
можливостей, яку відкриває перед ними сцена, і взагалі режисура. 

Матеріали для подальшої роботи студенти обирають самостійно, але це 
не виключає контролю цього процесу з боку педагога. На цьому етапі його 
головна ціль – відштовхуючись від результатів аналізування студентів, 
використовуючи свій особистий досвід і знання, спрямувати пошуки студента 
в бік саме того матеріалу, який допоможе йому розкритися, максимально 
задіяти свою творчу енергію і розібратись власне у природі творчого процесу. 

В результаті вивчення досвіду використання всесвітньо визнаних систем 
навчання акторській та режисерській майстерності, а також власному 
багаторічному досвіду Автор виділяє дві головні риси, що характеризують 
вдало обраний матеріал для продуктивної творчої роботи зі студентами.

1. Глибина.
Відомі і визнані вчителі, починаючи з К.С. Станіславського та М.О. Чехова

в роботі зі своїми учнями використовували виключно класичні та визнані 
твори. Автор глибоко переконаний, що такий підхід є найвірнішим, тому 
що саме такого роду матеріали мають високу художню цінність і глибину. 
Ці характеристики означають наявність простору для експерименту, фантазії 
і філософського осмислення. Чим більше питань задає собі студент під час 
роботи над художнім твором, чим більше граней та сенсів він може відкрити –
тим краще. Врешті-решт, це справедливо і гуманно – дати шанс студенту 
доторкнутися до Великого на самому початку його творчого шляху, адже 
попереду його чекає ціле життя, в якому часто може й не бути такої 
можливості. До того ж, і актор і режисер, який вже працював із творами 
певного рівня, і відчув його, буде і подальшій творчості розвивати будь-який 
матеріал до ступеня, що є не нижчим за попередній досвід. Педагог, якому 
не байдужа доля його студентів, повинен пам’ятати: навіть в найважчих 
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життєвих обставинах добре сформоване почуття смаку і «високо піднята 
планка» – це кістяк і опора для творчої особистості. 

2. Близькість.
Твори, які будуть використовуватися в колективній і самостійній творчій 

роботі, повинні бути близькі студентам, резонувати з ними, знаходити в їх 
серцях живий відгук. Саме для цього потрібні увага і аналіз їх особистостей, 
про які Автор згадував раніше. Навіть недовготривале спостереження 
за студентом здатне виявити його вподобання в жанрах і стилях, теми, які його 
хвилюють. Також не слід забувати про типажність. Відібраний для роботи 
матеріал повинен бути не просто цікавим та інтригуючим для студента, він 
повинен його відкривати як творця. Для багатьох видатних артистів саме їх 
перші ролі ставали знаковими та визначаючими їх подальші творчі пошуки, 
педагогу не слід про це забувати.

Але як обрати той чи інший твір? Окрім жанрових, стильових 
особливостей матеріалу потрібно враховувати також його актуальність 
у співвідношенні до часу, оточуючих подій, навіть до окремих життєвих 
переживань студентів. Зрозуміло, що світове літературне насліддя навіть після 
такої «фільтрації» має велику кількість варіантів творів. У цей момент дуже 
важливо вміти правильно користуватися своєю інтуїцією. Застосування інтуїції 
під час творчого процесу і педагогічної діяльності на думку Автора 
є необхідним і природним, якщо розглядати саме поняття інтуїції не як виключно
чуттєвий засіб пізнання світу, а як поєднання чуттєвого і раціонального 
способів пізнання. Виходячи з цього, інтуїтивно (без свідомо, 
ірраціонально) прийняте рішення в питанні вибору художнього матеріалу, при 
використанні методу роботи зі студентами, описаного вище Автором –
це рішення, яке засноване також і на попередньому раціональному осмисленні.

З викладеного вище можна зробити наступні висновки: Вибір матеріалу 
для роботи зі студентами творчих спеціалізацій є важливою складовою 
педагогічної діяльності викладача. Вдало підібраний матеріал є ключем 
до розкриття творчого потенціалу студента та його формування як 
професіонала та митця. Педагог повинен сприяти не лише вдалому вибору 
студентами творчого матеріалу, але й його вірним розумінням студентами 
в процесі роботи над його постановкою.
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МИСТЕЦТВО «КОКЕДАМА»
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙНАПРЯМФІТОАРАНЖУВАННЯІНТЕР’ЄРІВ

Сучасний дизайн інтер’єру не можна уявити без рослин, адже він 
виглядав би досить одноманітно й безбарвно. На сьогоднішній день, у міру 
інтенсивного переходу до життя в штучних умовах та стрімкої ізоляції від 
комфортного природного оточення, зростає необхідність внесення природних 
елементів в інтер’єрне середовище. Щодня набуває актуальності проблема 
оздоровлення природного середовища та створення сприятливих умов для 
життєдіяльності людини за допомогою живих рослини [1, 7, 9].

Немає сенсу довго говорити про те, чому потрібні та чим корисні рослини 
в дизайні інтер’єрів, оскільки про це вже сказано надто багато. Завдяки 
рослинам ми наближаємося до природи, милуємося її красою, поринаємо 
в ілюзію спілкування з нею, отримуємо емоційне задоволення, знімаємо стрес. 
Різноманіття інтер’єрних рослин сприяє поглиблено відчувати прекрасне 
навколо себе, доповнюючи кольорову гамму приміщень та вносячи яскравий 
акцент в одноманітність й монотонність інтер’єрів. Їхнє зелене забарвлення 
робить інтер’єр теплішим і радіснішим, у якому людина відчуває комфорт 
і затишок,  гармонію і спокій [3, 5, 6].

Сучасне фітоаранжування середовища є надзвичайно складною творчою 
сферою архітектурно-художнього образу інтер’єру, що потребує вирішення 
питань синтезу мистецтв, співвідношення матеріальних та естетичних 
цінностей щоб змістовно відобразити внутрішній світогляд та характер 
людини, її стиль життя, звички та цінності.

На нові кроки до розширення меж класичного уявлення про фітодизайн 
інтер’єрів надихає старовинне мистецтво Японії «кокедама» як у традиційній 
формі відтворення, так і в сучасній модифікації [2, с. 4].

Що являє собою мистецтво бонсай, мабуть, знають всі, а ось щодо 
мистецтва кокедама, то для багатьох це новинка, за винятком прихильників 
східної культури і традицій Японії. 

Кокедама бере свій початок понад тисячу років тому, тобто з часів 
зародження мистецтва створення бонсаїв. Але для того, щоб виростити бонсай 
необхідні довгі роки, а кокедаму можна зробити за кілька годин[3, 7, 8].

Термін «кокедама» з японської мови дослівно перекладається як «куля 
з моху»: «коке» – мох, «дама» – куля. Тобто, у традиційному класичному 
японському варіанті кокедама являє собою шар з ґрунтом, покритий мохом, 
у якому росте декоративна рослина[4, с. 6]. 

Якщо коротко говорити про технологію створення кокедами, то обирається
рослина, навколо кореневої системи якої формують кульку з торфу, поверхню 
обмотують мохом і скріплюють мотузкою. Ця технологія дозволяє рослинам 
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повноцінно рости та розвиватися в шарі з ґрунту, огорнутого мохом, без 
додаткових ємностей (рис. 1).

Рис. 1. Зразки кокедами в фітоаранжуванні інтер’єру

Для традиційного варіанту кокедами використовується, як правило, 
спеціальний японський торф«кето», який відбирають на рисових полях, завдяки 
чому він збагачений глиною. Для утримання вологи використовують мох 
сфагнум, для декору – будь-який інший мох зеленого кольору.

Останні тенденції фітодизайну свідчать про поширення мистецтва 
створення кокедами у Європі, але у модифікованому вигляді під назвою 
«Stringgardens», що власне відрізняється підвішуванням комованих рослин 
на нитки або тонкий дріт. Тобто, в Європі створили свій власний підхід 
до підвісного саду на основі мистецтва кокедама.

Отже, такі ростучі мініатюрні екосистеми є цікавими екзотичними 
фітоелементами з точки зору креативного дизайну як для декоративного 
садівництва, так і для аранжування інтер’єрів різного функціонального 
призначення. На жаль, в Україні про вид такого мистецтва мало хто знає, тому 
перспективи та актуальність його використання відкривають широкі 
можливості для втілення дизайнерських творчих задумів та удосконалення 
самого мистецтва кокедами зокрема.
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СУЧАСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕШН-БІЗНЕСУ
Індустрія моди представляє собою складний процес, що є комплексною 

багатокомпонентною діяльністю, яка спрямована на розповсюдження модних 
стандартів в суспільстві, розподіл і споживання модного продукту як результату
цієї діяльності. 

Під «фешн-бізнесом» зазвичай мається на увазі діяльність, яка об'єднує 
компанії або індивідууми, що сконцентрована на дизайні, виробництві 
і дистрибуції текстильних і швейних продуктів. Характерними особливостями 
ринку фешн-бізнесу є еволюція і сезонність фешн-продуктів, потужна 
інтелектуальна (креативна) складова, пов’язана з творчістю фешн-дизайнерів. 
Саме ці особливості і надають йому особливий динамізм в сучасних умовах 
ведення бізнесу.

Необхідно зазначити, що до сучасних тенденцій розвитку феншуй-бізнесу 
притаманні наступні характеристики:

1. Вплив соціального та культурного середовища. Мода є соціальним 
і культурним феноменом одночасно. Для розгляду моди як соціально-
культурного феномена, важливо показати на зв'язок моди з різними сферами 
життя суспільства: культурою і політикою. Мода в будь-якому суспільстві 
є частиною культури. Найцікавіше співвідношення моди і мистецтва. Мода 
і мистецтво тісно взаємопов'язані, мистецтво є джерелом ідей, художники 
співпрацюють з творцями моди, і вона перетворилася в індустрію, тобто 
головним стало не створення шедевра, а виробництво і збут.

Існують певні стереотипні уявлення про те, як повинен виглядати той або  
інший представник суспільства. Такі жорсткі соціальні прив'язки стосуються 
і доречності певної моди протягом доби: є стереотипи денного та вечірнього 
одягу, формальної і casual (повсякденної), ділової та спортивної. 
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Наявність певного коду одягу (від англ. Dress code) для різних соціальних 
верств і груп, насамперед, служить позиціонуванню індивідуума в системі 
координат «свій-чужий». Для успіху в фешн-бізнесі завжди необхідно 
налаштовуватися на сприйняття споживачем соціальної значущості і ситуації, 
в якій використовується той чи інший одяг.

2. Жорсткі тимчасові рамки. Швидкоплинність, постійна зміна моди 
є основною умовою для фешн-бізнесу.

Мінливість модних образів від сезону до сезону, не кажучи вже про роки, 
призводить до того, що будь-які зусилля з просування нових образів повинні 
робитися завчасно, з урахуванням заданого світового модного календаря, 
з постійним прогнозуванням культурних, колірних, конструкційних і ін. тенденцій.

3. Нерозривний зв'язок з мистецтвом. Моделі одягу, що належать 
категорії від кутюр, виконуються з матеріалів найвищої якості, 
високотехнологічних або традиційних, з використанням не менше 70% ручної 
обробки тканини, за індивідуальними мірками клієнта

Мода в будь-якому суспільстві є частиною культури. Найцікавіше 
співвідношення моди і мистецтва. Мода і мистецтво тісно взаємопов'язані, 
мистецтво є джерелом ідей, художники співпрацюють з творцями моди, і вона 
перетворилася в індустрію, тобто головним стало не створення шедевра, 
а виробництво і збут. 

4. Роль байєров в fashion-бізнесі. Будучи посередниками між 
виробниками одягу і кінцевим споживачем, байєри визначають принципи 
закупівлі за обсягом в грошовому вираженні, кольорах, розмірам, асортименту, 
що використовуються тощо. Fashion-байєр повинен володіти 
найрізноманітнішими якостями, і найбільш важливим є вміння легко 
пристосовуватися до нових ситуацій.

Для того, щоб досягти успіху в кар'єрі, байєрам слід проявляти 
далекоглядність і розвивати в собі здатність керувати відносинами з людьми 
і часом.

5. Увага до споживача. Сьогодні світова фешн-індустрія черпає нові ідеї 
не тільки в різних напрямках образотворчих мистецтв і образах минулого, 
а й у вуличній моді, активно запозичуючи стилі і тенденції, народжені самим 
життям. Ключовими складовими успіху сучасного фешн-маркетингу, 
заснованого на постійному аналізі та оцінці бажань і потреб споживача, 
є варіативність, комбінаторика і швидкість реагування

6. Інтернет. Основна функція інтернет-сайтів дизайнерських брендів 
в фешн-бізнесі - ідентифікація бренду. На інтернет-сайтах дизайнерських 
брендів візуальна складова важливіше інформаційної. Поширення соціальних 
Інтернет-мереж: Facebook, Twitter, Instagram на сьогоднішній день стали 
основними засобами з одного боку, розповсюдження фешн-тенденцій, 
а з іншого боку, публічної демонстрації модних обновок самими споживачами [1].

7. Мода пов'язана з економікою, впливає на процес виробництва, і часто, 
є показником статусу особистості, може служити способом прояви патріотизму 
і вираження політичних ідей. Необхідно зазначити, що мода перемістилася 
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зі сфери культури в сферу економіки, є використання в моді реклами і піар 
технологій. Мода є продуктом суспільства і служить його розвитку. Вона 
є мотором економіки, створює у людини нові потреби, заохочує торгівлю, 
збільшує попит і тим самим сприяє зростанню виробництва.
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ВИНАХІД ВІЙСЬКОВОЇ ФОТОГРАФІЇ ТА ЇЇ СУЧАСНЕ ЗНАЧЕННЯ
Без сумніву, винахід фотографії змінив світ, розвиток і поява фотографії 

змінило погляд людини на життя і світ, вплинуло на те, яким методом люди 
стали бачити, перетворюючи цей процес від легко фіксування дійсності 
до вміння її конструювати на композиційної площині. Розвиток і винахід 
фотографії – це не просто технічне нововведення, як і ряд інших, створених 
в дев'ятнадцятому столітті. Фотографія – це світ взаємодії [1, с. 25].

З'явилася фотографія завдяки співпраці, здавалося б несумісного. 
Її розвиток і винахід – це праця художників і спільний внесок, інженерів 
і вчених. Фотографія являє собою різноплановий, багатогранний, 
різновеликими предмет. В історії її розвитку тісно переплелися і майстерність, 
і техніка, і наука. На розвиток фотографії впливали художні віяння, і сама 
фотографія впливала на них. Якраз виходячи з цього, історія розвитку 
всесвітньої фотографії – це вплив на фотографію досягнень науки і техніки, 
мистецтва, звичайно культурної і суспільної практики людства. Технічні успіхи 
в області фотографії стали причиною того, що фотокореспонтенди все більше 
ставали фотожурналістами. На розвиток фотографії, як мистецтва, вплинули 
модерністські ідеї, що з'явилися в Європі в 20 роках двадцятого століття. Такі 
течії цього напрямку, як сюрреалізм і дадаїзм, надихаючі живописців в області 
суб'єктивного і неусвідомленого, особливо яскраво відбивалися на фотографіях 
того періоду. Правдивість, яку ніс фотографічний знімок, була гарним методом 
вираження радикальних поглядів фотографів [4, с. 19].

Друга світова війна внесла ще одну величезний внесок в розвиток 
фотографії. З одного боку армійські фотокореспонденти, знімаючи події з полів 
війни, доносили до народу все її кошмари. З іншого, розцвітала фотографія для 
видань. Фотокореспонденти, які висвітлювали бойові дії протягом війни, 
продемонстрували, як велика сила документальної фотографії. Військове 
керівництво, на початку війни заохочувало появу фотографів в зоні військових 
дій. Якраз фотокореспонтенди доносили до людей, що діється на цій війні 
[3, с. 2].
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Сучасне сприйняття військової фотографії в контексті історичного 
документа і плакатного образу, що зберігає пам’ять про трагічні події світової 
історії, часто не дозволяє усвідомити високий рівень авторської роботи, який 
одночасно з властивою фотографії документальністю притаманний окремим 
знімкам, що дозволяє їм і сьогодні залишатися образами не так війни 
з її стражданнями, а й життя. Ці знімки, маючи коріння в минулому, завжди 
говорять про сьогодення, так як переживаються сьогодні як мінімум з тієї ж, 
а швидше навіть з більшою емоційною інтенсивністю, що і в момент 
усвідомлення їх авторами. У них прихована суть мистецтва фотографії, про яку 
можна нескінченно міркувати, але вони найкраще самі ретранслюють думки 
і переживання авторів, які зуміли подолати рутину документа і усвідомили себе 
художниками [1, с. 6 ].

Розгляд під таким кутом зору спадщини військових фотографів, які 
належать до різних націй і закарбували життя воєнного часу на різних відрізках 
військових дій, не тільки дає можливість об'ємного уявлення про важкій роботі 
військового фотокореспондента, але і дозволяє виявити культурні та естетичні 
відмінності, властиві національним фотографічним школам.

Під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. на Східному фронті 
працювали багато іноземних кореспонденти. Потрібно віддати належне 
сміливості тих, хто не залишав посаду і виконував свої обов’язки, незважаючи 
на ризик більше ніколи не повернутися додому. По-справжньому віддані своїй 
справі журналісти, особливо фотокореспонтенди, примудрялися потрапити 
в самий центр подій і вийти звідти живими. З собою вони приносили дуже цінні 
кадри, які згодом стали одним з нечисленних джерел знань про трагічні події 
того часу. Ці знімки цінні як достовірне джерело інформації, так як за часів 
Радянського Союзу діяла інформаційна пропаганда, і багато хто з них було 
заборонено поширювати.

Війнам не повинно бути місця в цивілізованому суспільстві, але вони, 
великі чи малі, ведуться безперервно. Показуючи їх звіриний оскал, військові 
фотокореспонтенди спонукають людство до миру. Костянтин Симонов частіше 
за інших бував на фронтах Великої Вітчизняної війни, тому його роздуми про 
війну особливо авторитетні. Про воєнфотокорах він пише наступне: «Коли я, 
письменник, думаю про професії фотокореспондента на війні, я думаю про те, 
як важка ця професія. Ми можемо написати потім, нам не обов’язково писати 
тоді. Ми можемо щось занести в свій блокнот, два–три слова, і потім 
розгорнути з цього всю картину, тому що працює наша пам’ять. Вони 
не можуть зняти потім. Вони можуть зняти тільки тоді, в той момент, ось той 
танк, який йде на них, і ту атаку, яку вони бачать. І те лихо, з яким вони стали 
свідками. Апарат не запам'ятовує, апарат знімає. Їх пам’ять – це їх зйомки. 
Те, що залишилося на плівці, це і є їх пам’ять про війну, і в той же час це вже 
не їх пам’ять. Це вже стало пам'яттю людства ». Приголомшливих військових 
знімків багато, робилися вони по–різному: деякі військові кореспонденти  
знімали інсценування, які теж діяли на емоції глядачів, якщо отримували 
плакатне звучання – і вони теж були внеском в перемогу. «Радянську 
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пропаганду того часу – плакати, листівки, фронтові і цивільні газети –
називали« третім фронтом». Вони використовували образи, придумані 
Управлінням пропаганди і агітації ЦК ВКП (б) і Відділенням по роботі 
з військами противника РККА. Вже 24 червня 1941 р. Радінформбюро стало 
відповідальним за пропаганду на радіо і в пресі .

Фотокореспонтенди під час Другої світової війни потрапляли на фронт 
або в прифронтову зону тільки за спеціальним письмовим дозволом, оскільки 
в іншому випадку зйомка розцінювалася як військовий злочин. Мало того, вони 
після відсилали негативи в Радянський інформбюро, де вони піддавалися 
жорсткій цензурі для використання режимом. Часто в радянських газетах 
ці знімки піддавалися« художньої ретуші»: люди з професійною художньою 
освітою становили зі шматків знімків різних фотографів батальні колажі 
та підфарбовували їх білою гуашшю і чорнилом. Фотокопії колажів пускали 
до друку; крупне зерно газетного друку майже не дозволяло розглянути 
маніпуляцію Але в сто раз проникливіші знімки, зроблені в кривавій метушні 
справжнього бою. Але навіть самому мужньому фотокореспондентів рідко 
вдається відзняти яскравий бойової епізод. Більшість фоторепортерів 
проривалися на передову і робили свою роботу прямо під вогнем противника. 
За неповними даними, понад 360 фото– і кінодокументалістів загинули при 
виконанні журналістського обов'язку.

Між війною і технічним прогресом є нерозривний зв'язок, вони залежні 
один від одного, вони надихають і відчувають один одного. Паралельний 
розвиток техніки війни і цивілізації в цілому позитивно позначилося 
і на фотографії. Військова фотографія змінюється в залежності від технічного 
прогресу і того, що кожен конкретний художник хоче сказати про війну, якою 
він хоче піднести її людям крізь призму своїх думок і почуттів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Сучасні педагогічні проблеми і методи професійної освіти акторів 
сценічного мистецтва потребують багатостороннього підходу. З позиції 
широкомасштабності понять, що актор – творець мистецтва,  потрібно 
спромогтися відповісти на вельми нагальні питання: що таке актор, яке його 
місце, яка його роль у людській культурі, в чому полягають його здібності, 
які зі звичайної людини роблять майстра театрального мистецтва? Тут прямий 
вихід до практичних запитів сценічної педагогіки – такої нелегкої і важливої 
на сьогоднішній день проблеми.

Вдосконалення театральної педагогіки можливо тільки при діалектичній 
взаємодії та взаємопроникненні трьох основних факторів: творчого пошуку 
педагогів-практиків, постійного звернення до педагогічної спадщини 
театральних діячів минулого та активного використання в театрально-
педагогічному процесі досягнень сучасної науки.

Актор як явище культури – ця тема не вкладається ні в рамки 
театрознавства, ні, навіть, у межі мистецтвознавства взагалі. Потрібен 
і філософсько-естетичний, і загально-психологічний, і культурно-історичний 
розгляд основних питань: що таке актор, яке його місце і роль у людській 
культурі, якими особливими здібностями повинна володіти людина, щоб стати 
майстром сценічного мистецтва?

Акторська професія – одна з найдавніших. Проходили епохи, 
руйнувалися і знову створювалися держави, але не вмирав театр. Протягом 
століть театральне мистецтво несло людству правду життя, дарувало насолоду, 
стверджувало високий гуманізм.

Акторський тренінг – це система удосконалення своїх професійних 
якостей. Тренінг сприяє розвитку творчого апарату актора у відповідності 
із творчим процесом та виконує такі завдання:

- звільнює фізичний апарат актора від «Затисків» і робить його 
придатним до роботи;

- удосконалює, розвиває психофізику актора;
- розвиває та удосконалює пластичність і виразність нервової системи 

актора;
- розпрацьовує навики до усвідомлення та відтворення роботи механізмів 

органічної дії.
- модифікує природу поведінки актора в пропонованих обставинах;
- виховує відчуття етики та  дисципліни в навчальному процес.
Оволодіння сценічною дією, уміння актора органічно існувати на сцені 

в умовах вимислу є головною метою акторського тренінгу.
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Завданням акторського тренінгу є питання найбільш повного виявлення 
творчої індивідуальності кожного студента, діапазону його акторських даних 
та наявність у ньому наміру захоплювати аудиторію своїм баченням, ділитися 
почуттями й об`єднувати внутрішньою атмосферою своєї особистості, 
що складає феномен артиста.

Навчатись бути простим та правдивим у виявленні своїх почуттів перед 
глядачем, за умови роботи за собою, може кожна людина.  Та навчитись давати 
ці почуття в художньо виразній формі, яка могла б захопити глядача 
і викликати у нього відповідні реакції, спроможний не кожен.

Творча особистість артиста в людському вимірі існує в межах 
психофізичного  апарату, живиться його енергією, чуттєвими еманаціями 
в особливому сприйнятті та відображенні світу, що виникає крізь призму 
природи почуттів та оригінальності мислення. 

Головним завданням артистичної психотехніки є «розвиток внутрішнього 
апарату» до такого стану, коли несвідомий творчій процес артиста покладається 
на розвинену органіку існування. Тому в процесі навчання потрібен 
усвідомлений контроль за органікою в діях на тренінгах, що закладає необхідні 
навички в підсвідоме. Тоді розвинена творча уява, потужна увага та віра 
«вмикатимуть» психофізичний апарат самим лише входженням до гри. 
З’єднана назавжди психофізика апарату в методичному вишколі забезпечує 
актора готовністю інструмента до реалізації будь-яких жанрових та стилістичних
завдань.

Заняття з акторського тренінгу спрямовані на те щоб активізувати 
ініціативу студента, виявити якості його акторського обдарування: здатність 
«акумулювати» події духовного життя суспільства, почуття життєвої правди 
та самобутність образного мислення, характер творчого темпераменту, 
рухливість уяви та  фантазії, спостережливість, художній смак тощо. Наша 
робота почнеться з вправ, які націлені на розвиток внутрішніх та зовнішніх 
елементів акторської техніки.
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ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ РЕЖИСЕРІВ 
ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ У ФОРМІ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
Сьогодні завдяки запровадженню нових принципів організації діяльності, 

вищі навчальні заклади мають широкі права, що складають зміст їх автономії 
та самоврядування, у тому числі вони мають право самостійно визначати 
форми навчання та форми організації освітнього процесу (Ст. 32. Принципи 
діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу Закону 
України «Про вищу освіту») [1]. При цьому освітній процес і вищих 
навчальних закладах здійснюється за такими формами: навчальні заняття; 
самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи (Ст. 50 Форми 
організації освітнього процесу та види навчальних занять Закону України «Про 
вищу освіту») [1]. Автономія вищих навчальних закладів передбачає їхню 
широку самостійність, незалежність і відповідальність у прийнятті рішень 
стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, 
наукових досліджень, внутрішнього управління, самостійного добору кадрів 
у межах, встановлених Законом, економічної та іншої діяльності. Сьогоднішній 
Закон України «Про вищу освіту» цілком корелюється із зарубіжними 
та вітчизняними тенденціями у системі розвитку освіти щодо її особистісної 
орієнтації, яка тісно взаємопов’язана з вирішенням питань індивідуалізації 
та самоосвіти. З суті особистісної освіти протягом набуття ними компетентності
витікає необхідність у саморозвитку, самонавчанні, самовихованні студентів 
загалом і тих, зокрема, які навчаються на заочному відділенні у ВНЗ.

Як відомо вміння та навики можуть виникнути в результаті самостійного 
навчання студента-заочника, але основним фактором у засвоєні професії 
режисера є навчальний процес, який заключає в собі та об’єднує освіту, 
навчання, виховання та розвиток студента, зокрема, розвиток здібностей до 
самостійного навчання. Важливо зазначити, що ці складові навчального 
процесу повинні знаходитись в органічному поєднанні. Якщо виникають 
проблеми навіть в одній зі  складових, то неминуче страждає вся дидактична 
система підготовки, що безумовно впливатиме на подальшу відсутність 
творчого і кар’єрного зростання в професії. А саме в подальшому 
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систематичному саморозвитку і проходить процес самоосвіти і самовдосконаленні
режисера.

Метою педагогічного процесу має стати прагнення педагога спонукати 
студента навчитись навчатись, тобто збудити інтерес до цього процесу 
та сформувати потребу в студента-режисера навчатись і пізнавати більше, 
ніж пропонується викладачами у ВУЗі. Генератором цих потреб є художній 
керівник, педагог, який спроможній вміло організувати навчальний процес 
на належному методичному рівні.

Особливість здобуття режисерської професії в умовах заочної форми 
навчання, тісно пов’язана з унікальними особистісними якостями майбутнього 
митця – без них здобувати професію режисера, власне, не варто. Формування 
особистості режисера перш за все передбачає виховання громадянських 
почуттів, творчої активності, самостійного мислення, пробудження творчого 
потенціалу молодої людини. Лесь Курбас у лекції з режисури «Про виховання 
самостійно думаючого, творчо активного режисера» стверджував: «Коли 
говорити про виховання майстрів, то без того не можна обійтися, щоб 
не говорити про виховання людей. Це більше цінне, як що-небудь інше. 
І ніякий митець, оскільки він не глибока людина, не справжня людина, 
не «характер» – він нічого путнього, глибокого дати не може, тим самим 
глибоко путнього не своїх співмешканців впливати не може» [2, с. 67]. Головне 
у змісті навчання режисера заочної форми – це допомогти «знайти самого 
себе», «зустрітися з самим собою» у цій професії, полюбити театр. Знову 
і знову відкривати для себе зміст театрального мистецтва та збагнути «свій 
особистий театр». Щоб для студента театр став світом, в якому розкриваються 
людські долі, характери, прагнення душ. Чистосердечність та вірність самому 
собі у професії – основний принцип виховання громадянина у професії 
режисер. Такий самий має бути світ і художнього керівника режисерського 
курсу, в якому він живе та випробовує себе, відкидаючи власні стереотипи 
сценічного буття. 

Виходячи з цих принципів заочне навчання у ВУЗі має базуватись 
на самонавчанні і самоосвіті під коректній допомозі педагогів. У чому ж 
сьогодні полягає особливість заочної форми навчання в Україні? Заочне 
навчання є формою отримання конкретного рівня вищої освіти особами, які 
працюють та без відриву від виробництва навчаються за обраною 
спеціальністю. Заочна форма навчання – це вид навчання, який об’єднує в собі 
риси самонавчання і стаціонарного навчання та характеризується певною 
етапністю. На першому етапі пропонується опанування базовими знаннями та 
навичками з методик самостійного засвоєння навчального плану в період 
установчої сесії. На другому етапі студент-заочник самостійно засвоює 
навчальний матеріал та подає на перевірку результати навчання – демонструє 
конкретні результати практичної роботи, захищає курсові роботи, складає 
іспити і заліки та інше. При цьому ці етапи віддалені один від одного в часі 
у залежності від запропонованого графіку навчального процесу даної форми 
навчання. Етапи – це сесії, які проходять від двох до чотирьох тижнів 
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безпосередньо у навчальному закладі. Кожна сесія завершується іспитами 
та заліками із загальноосвітніх предметів та з обов’язковим показом результатів 
самостійної роботи з режисури та майстерності актора.

Інваріантом заочної форми навчання є дистанційна, яка наразі набуває все 
більшої популярності в системі вищої освіти в Україні. Дистанційне навчання –
це інваріант реалізації заочної форми навчання, який базується на використанні  
сучасних web-технологій, які забезпечують донесення інформації on-line. 
Основний принцип дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія в процесі 
навчання із метою ефективного засвоєння навчального матеріалу, а також 
консультативне впровадження в процесі навчальної діяльності. Така технологія 
дає можливість навчатися на відстані. Варто зауважити, що такий метод 
навчання в системі підготовки режисерів, рівно як і акторів, можна 
запроваджувати лише частково, оскільки безумовною складовою сценічної 
творчості є колективна взаємодія. 

Отже, можна стверджувати, що особливості дидактики у процесі 
підготовки режисерів драматичного театру у формі заочного навчання, 
що склалась в Україні має свої традиції і позитивні напрацювання. У той час, 
як дистанційна форма навчання, що набуває популярності в державі, не створює
передумов для ефективного оволодіння навичками практичної режисури 
та майстерності актора через екран монітору.
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ДРОНИ - ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО СЦЕНІЧНОГО ДИЗАЙНУ
Квадрокоптер, коптер, безпілотний літальний апарат, безпілотник, дрон –

терміни, що застосовуються для означення непілотованого літального апарату. 
Сьогодні ці прилади широко застосовуються у різних сферах людської 
діяльності – від військової справи, сфери ресторанного бізнесу до шоу-індустрії. 
Простежити особливості залучення до сценічного дизайну дронів – мета даної 
публікації.

Особливим різновидом сфери дизайнерської діяльності є сценічний 
дизайн. Він містить в собі родові ознаки дизайну як художньої проектно-
конструкторської діяльності, спрямованої на створення і оформлення 
предметного середовища, але має відмінність від інших видів дизайну. 

http://zakon1.rada.gov.ua/
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Рис. 1. «Виступ» роботів.

Рис. 2. «Виступ» роботів і дронів.

Рис. 3. «Виступ» дронів і симфонічного оркестру[2].

Сценічний дизайн передбачає конструювання такого простору, в якому має 
безпосередньо відбуватися візуальна сценічна дія. В організації цього простору 
поряд із художником-дизайнером беруть участь актори, режисери, 
композитори, хореографи та ін. Відображаючи різноманіття концепцій 
сучасного мистецтва, його образно-змістовні та формально виразові якості, 
сценічний дизайн є яскравим синтетичним явищем, у якому знаходять 
віддзеркалення характерні художні тенденції часу.

Однією з останніх тенденцій 
в еволюції сценічного дизайну 
стала поява у сценічному просторі 
робототехніки. Так, прикладом 
демонстрації можливостей роботів 
у шоу-бізнесі став виступ 
на Центральному телебаченні 
Китаю CCTV з нагоди настання 
Китайського Нового 2016 р.

китайського співака Сун Нана 
у супроводі роботів і дронів, які 
виконували синхронний танець  
(рис. 1, 2). Понад 700 мільйонів 
людей подивилися трансляцію 
масштабного шоу по китайському
телебаченню, згодом до них 
долучилися й інтернет-користувачі
в усьому світі, переглядаючи 
відео. Під час телешоу 

SpringFestivalGala 540 роботів синхронно танцювали під святкову пісню. При 
цьому 29 безпілотників з різнокольоровим підсвічуванням, планеруючи в такт 
музиці, розсипали з повітря метафан над танцполом з танцюристами-роботами. 
Політ дронів ніби наочно ілюстрував текст пісні «Китай злітає на вершину 
світу». Як видно у телеверсії, під час виступу жоден робот не порушив 
загальної синхронної картини виступу[1]

Відома компанія-
виробник Intel не так давно 
вперше потрапила до книги 
рекордів Гіннеса за 
наймасовіший політ дронів. 
Захід проходив в німецькому 
місті Торнеш в листопаді 
2015 р. Завдяки технологіям від 
Intel спеціалісти одночасно 
керували сотнею дронів, 

використовуючи єдину стаціонарну систему комп’ютерів. Апарати не просто 
рухались у повітрі: дрони влаштували світловий кольоровий супровід 
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Рис. 4. Показ колекції Dolce&Gabbana в Мілані[4].

музичному оркестрові, який у цей час на землі виконував музичні твори
Бетховена (рис. 3).

У лютому 2018 вже понад 1200 дронів виробництва компанії Intel® 
Shooting Star засяяли в небі над Пхенчханом під час Церемонії відкриття 
зимових Олімпійських ігор, встановивши таким чином новий рекорд у Книзі 
рекордів Гіннесса. Дрони спочатку 
ефектно об'єднались у фігуру 
сноубордиста, а потім в нічному небі 
запалали олімпійські кільця[3].

Цьогорічний показ нової 
колекції сезону осінь-зима 2018–19 
модельного дому Dolce&Gabbanaв 
межах Міланського тижня моди став 
сенсацією у першу чергу не завдяки 
демонстрації нових цікавий моделей 
одягу та аксесуарів, а через художнє 
вирішення постановки дефіле –
на початку показу впродовж 45 хв. на подіумі моделей замінили безпілотники, 
які під музику виносили із-за лаштунків модні сумочки. Управління «проходом 
моделей» здійснювали за лаштунками оператори (рис. 4). Самі безпілотні 
літальні апарати були виконані в чорному кольорі, однакові за розміром 
і аскетичним дизайном. Єдиною їх окрасою стали розміщені зверху грановані 
лампочки денного світла. Кріплення сумочок до дронів виглядало цілком 
нейтрально – зроблені з прозорого силікону паски зумовлювали враження 
вільного польоту сумок у просторі. Майже непомітне оком кріплення аксесуару 
у поєднанні з індивідуальною його підсвіткою з дрону створювали ілюзію 
фантастичної динамічної вітрини магазину, адже на подіумі не було людей. 

Враховуючи динаміку розвитку індустрії безпілотників з огляду на світові
військові тенденції, можна сміливо прогнозувати швидке здешевлення 
виробництва апаратів. У сфері театрально-видовищної діяльності сучасні 
моделі квадрокоптерів надають постановникам унікальні можливості для 
дизайну сценічного простору. Несучи на собі різні освітлювальні прилади, 
маючи фактично необмежені можливості щодо траєкторії руху та синхронізації 
з іншими складовими мультимедійних шоу, дрони сміливо входять у режисуру 
та дизайн сценічного простору. Дрони – це унікальний засіб сценічного 
дизайну та привабливий спосіб донести у художній формі інформацію 
до аудиторії будь-якого обсягу. 
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КУЛЬТУРА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ
Кожного дня людина пізнає, вивчає, засвоює і запам’ятовує нову 

інформацію і все це вона зберігає в кулуарах своєї пам’яті. Пам’ять –
це, психічний процес. Продуктивність пам’яті значною мірою залежить від
загальної культури людини, від її розумового світогляду. Тобто можна сказати,
що пам’ять – це одна з фундаментальних категорій людської культури. Поняття
культурна пам'ять вперше було запропоновано єгиптологом Яном Ассманом
в книзі «Культурна пам’ять» [1].

Сьогодні в науковому дискурсі пам’ять вивчають у двох напрямках:
індивідуальному та колективному. У 1925 р. Моріс Хальбвакс у науковій праці
«Соціальні рамки пам’яті», намагався описати культурну пам'ять як таку, що
виходить за рамки індивідуальної свідомості, і являється свідомістю спільноти [2].
Вчений стверджував, що «простір», «час» і«колективна пам'ять» взаємозв’язані. 
Свою концепцію він назвав «соціальними структурами колективної 
пам’яті». Колективна пам'ять, вкорінена в конкретний соціальний досвід 
і, отже, тісно пов'язана з часовими й просторовими уявленнями. Тобто час 
напряму пов’язаний з пам’яттю.

Англійський соціолог Поль Коннертон розглядає колективну (соціальну) 
пам’ять як спільну пам’ять багатьох людей, що виникає на стику особистісної, 
когнітивної пам’яті та пам’яті-звички. Ця пам’ять нерідко слугує елементом 
політичної ідеології, що контрольована владою, а втілюється вона 
в церемоніях/ритуалах вшанування, тілесних практиках. При цьому Коннертон 
спеціально наголошує на взаємозумовленості між сприйманням нинішнього 
й минулого, зафіксованого в індивідуальній та спільній пам’яті: «Теперішнє 
намагається в певний спосіб впливати на наші спогади про минуле..., минуле 
намагається впливати чи спотворювати, наше сприйняття теперішнього». 
Водночас соціальна/колективна пам’ять у такому трактуванні постає спільною 
матрицею минулого у свідомості одного чи кількох поколінь [3]. Тобто кожна 
пам’ять є певною мірою історичною. 

Історична пам'ять – сукупність донаукових, наукових, квазінаукових 
і ненаукових знань та масових уявлень соціуму про спільне минуле [4]. 
Концепцію історичної пам’яті досліджує французький історик П’єр Нора. Він 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/technology-innovation/aerial-
https://tsn.ua/video/video-novini/letyuchi-modeli-
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підтримує та розвиває дослідження Моріса Хальбвакса. Та вводить
до наукового обігу таке поняття як «місця пам’яті». Згідно цього терміну
пам'ять певної групи пов’язаної соціальними категоріями відображається
в певних місцях. Будь-що може бути місцем пам’яті – споруда, книжка, 
людина, пісенний твір і тд. Звісно, місця пам’яті можуть і мусять змінюватися 
під просторовим і  часовим впливом. Про те, кожний такий об’єкт завжди 
є символом: він творить уявлення спільноти про себе і свою історію.

Спільні уявлення про історичне минуле, колективна історична пам’ять 
є важливою основою інтеграції та для консолідації суспільства. Кожен народ 
має свою історичну пам’ять, яка відрізняє його від інших народів. Історична 
пам’ять – це колективне уявлення про минуле, фундамент національної 
ідентичності, – зазначила Н. Яковенко [5]. Суперечливість історичної пам’яті 
в сучасному українському соціумі є предметом політичних маніпуляцій, 
а історія стала інструментом різної інтерпретації подій минулого певними 
політичними силами. У цьому контексті Т. Снайдер влучно зазначив, 
що “історія, пам’ять та політика є окремими царинами, і відносини між ними 
далекі від ідеальних” [6].

Щільність і тривкість історичної пам’яті залежить як від ступеня розвитку 
соціуму, так і від якості колективного самоусвідомлення, що формується 
суспільно політичною думкою. Щоб забезпечити наступні покоління 
інформацією, кожна держава створює «політику пам’яті», яка має на меті 
попередити наступні покоління від травматичного досвіду. Той народ, який 
прагне шанувати свої традиції з повагою буде відноситись до надбань своїх 
предків. Але якщо минуле буде трактуватись під політичним утиском то наше 
суспільство буде будуватись на соціальному цинізмі та пристосуванцях. Саме 
культура пам’яті повинна створити систему певних норм та догм, які б 
формували в людині шанобливе ставлення до культурної спадщини. Лише 
культура здатна забезпечувати «проникнення» людини в минуле з тим, щоб 
спроектувати його у сучасне й майбутнє, створюючи у такий спосіб 
безперервно існуюче соціокультурне середовище.

Історична пам'ять, може створювати підґрунтя для національної 
свідомості та самоідентифікації лише за тих умов коли вона не зациклена 
на травматичних подіях минулого. Тому потрібно оберігати сферу історичної 
пам’яті від  політичних директивів. Історія – не релігія і не мораль, доводять 
французькі науковці, вона не повинна бути рабинею актуальності і не може 
зводитися до пам’яті. Тим більше вона не може бути об’єктом юрисдикції. 
У вільній державі ані парламент, ані інший юридичний авторитет не має права 
визначати, що в історії є правдою.

Соціальна відповідальність історика, про яку у нас напрочуд мало 
говорять і пишуть, у тому й полягає, щоб розумно інтерпретоване історичне 
минуле могло виконувати функції соціального захисту, ідентифікації, 
мінімізувати травмуючий вплив сучасних реалій. «Пам’ять нагадує нам про те, –
пише німецький історик Ю. Кока, – що й сучасна цивілізація може перерости у 
варварство... Історична пам’ять – це більше, ніж знання історії... Та пам’ять, яку 
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я маю на увазі, має багато спільного із просвітництвом, із дискурсом, критикою 
та перетвореннями. Вона мусить пройти через людські голови, якщо хоче 
достукатися до їхніх сердець» [7]
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ІНДУСТРІЇ МОДИ
Мода – це тимчасове панування певного стилю в якій-небудь сфері 

життя, гонитва за новизною.
Прагнення до моди – це особливий вид контрольованого поведінки. Зміна 

і новизна – дві риси, які характеризують моду. Зміст моди постійно змінюється, 
але мода як форма залишається незмінною в модних столицях світу.

Індустрія моди – особливий сектор економіки. Основними учасниками 
ринкового процесу є модні будинки або fashion-структури, які намагаються 
осмислити стиль своїх майбутніх споживачів. У цій області існує досить 
високий рівень конкуренції, що перетворює процес отримання нових клієнтів 
в змагання. Можна стверджувати, що ринок моди не відрізняється від інших 
типів ринків в принципі.

Індустрія моди, як і будь-який інший бізнес, повинна включати в себе всі 
аспекти роботи підприємця: дослідження ринку (вивчення ринку, тенденцій, 
споживчої поведінки), розробка продукту (як з естетичної, так і технічної 

http://www.novadoba.org.ua/data/metod/yakovenko.rtf
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сторони), пошук джерел фінансування, виробництво, маркетинг, продажі, 
загальний менеджмент (бізнес-стратегія, напрямок бренду тощо).

З розвитком Інтернету інформація про нові стилі і умови придбання 
виробів поширюється значно швидше, особливо серед молоді, провокуючи 
споживача на все нові покупки, тобто підтримуючи постійний попит на модну 
продукцію.

Сегментами ринку модної індустрії є категорії, на які поділені різні марки 
і бренди, в залежності від своїх параметрів – якості виробів, способу випуску 
колекцій і цінової політики виробника. 

Сегментацію споживацького ринку модного одягу здійснюють за такими 
критеріями: 

– за географічною ознакою – сприяє структуруванню регіональних ринків 
модного одягу (географічний регіон, крупні місця проживання, густина 
населення в населених пунктах тощо); 

– за демографічною ознакою – найактивніше впливає на сприйняття 
модного продукту (вік, освіта, віросповідання, життєвий цикл родини, рівень 
доходу тощо.); 

– по відношенню до пропонованого продукту – визначає характер реакції 
споживача на товар (інтенсивність споживання, ступінь лояльності, готовність 
здійснити покупку тощо.); 

– за ознакою стилю споживання – оскільки звички людини формують 
шаблони споживання, то на основі аналогій можливо спрогнозувати сприйняття 
споживачів нового модного продукту; 

– за психографічними ознаками – на основі цінностей, що репрезентуються, 
та інтересів, характеру взаємостосунків і способу життя споживача; 

– за особовою ознакою – оскільки кожна окремо взята людина є носієм 
унікальних рис, властивостей, інтересів і ознак, то потенційно вона може 
представляти самостійний сегмент споживацького ринку. Дана ознака має 
пріоритетне значення при розробці продукту моди для індивідуального 
споживача, зокрема при виготовленні одягу «на замовлення» або створенні 
модного продукту «haute couture » [1].

Основним параметром сегментації на ринку моди є соціально-
психологічний портрет цільової аудиторії. Після цього позначають статус 
бренду, а також зразки сегментів: економ-клас, VIP-клас або масовий ринок. 
Потім вибудовується намічена стратегія просування товарів відповідної 
категорії.

Значення продуктів індустрії високої моди прямо пов’язане з поняттям
елітарності. Люди, що займають високі керівні посади, на роботі зобов'язані 
одягатися відповідно. Одяг, взуття, зачіска і аксесуари – все має бути певного 
стилю, тому що зовнішній вигляд грає величезну роль.

Це сприяє розширенню соціальної бази покупців, тому що здобувати
модні речі прагнуть навіть ті, для кого це є важким тягарем на особистий 
бюджет. 
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Культурний потенціал оригінального одягу і аксесуарів – величезний. Все 
це гарантує подальший стабільний ріст всіх видів виробництв, так чи інакше 
пов'язаних з fashion-індустрією.

При плануванні PR-стратегії необхідно враховувати результати його 
інтроспекції: як можна бачити себе на ринку лідерів бренду, будь то нова 
продукція на ринку або вже є постійні клієнти, будь то ресурси компанії, 
що працюють комунікативними стратегіями у вигляді легенди бренду або 
цю роботу необхідно проводити з самого початку.

Основним інструментом зв’язків з громадськістю в індустрії моди 
вважається спеціальний захід у вигляді показів мод. Ця подія ділиться на кілька 
підвидів, серед яких і масові глядацькі шоу, і модні паради, і театральні шоу.

Основою для модних показів є завжди взаємодія. Сюди входить весь 
комплекс узгоджених дій: створення креативних концепцій, пошук ресурсів для 
обробки об’єктів, встановлення необхідних контактів із засобами масової 
інформації, робота з журналістами під час заходу, залучення знаменитостей 
і лідерів громадської думки, здатних вплинути на рішення цільової аудиторії.

Важливим напрямком діяльності PR-фахівців в моді є маркетингові 
комунікації: реклама, стимулювання збуту, персональні продажі, упаковка 
і фірмовий стиль, прямий маркетинг, робота з fashion-байерами (закупниками).

Для fashion-бізнесу притаманна сезонність і постійна зміна модних 
трендів, тому від зв’язків з громадськістю в індустрії моди, насамперед,
потрібні інформаційні дії, пов’язані з поінформованістю про нові колекції, 
тенденції і модні образи майбутнього і поточного сезону.
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Секція 2

ЕКОНОМІЧНА І КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ,
ЇХ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД І НАПОВНЕННЯ

Васьків М.С.,
доктор філологічних наук, професор,

зав. кафедри журналістики і міжнародних відносин,
ПВНЗ «Київський університет культури»

ЗДОБУТКИ І ВТРАТИ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 1920-Х РОКІВ 
(ЗА КНИГОЮ МИХАЙЛА АГУФА)

Дослідники історії української видавничої справи чомусь оминають 
період міжвоєнного двадцятиріччя в УСРР. Зрозуміло, що увагу науковців 
привертає журналістська і видавнича діяльність доби визвольних змагань 
1917–1920 рр. [2; 5; 11; 13 та ін.], натомість подальші два десятиліття 
оголошуються «темною» й однозначно негативною добою. Можна було 
сподіватися, що заклик Н. Зелінської «до перегляду видавничої концепції» 
історії української видавничої справи [6] буде пов’язаний із переглядом такої 
неґації до 1920–30-х років. Адже недаремно період  в українській культурі від 
1917-го до початку 1930-х років отримав назву «Розстріляного Відродження». 
Проте вкотре цей період був обійдений мовчанкою. Складається враження, 
що дослідники так і не зуміли випрацювати концепцію ставлення до нього, 
до різноспрямованих напрямів у розвитку видавничої справи, контенту 
книжкових і періодичних видань.

Не можна сказати, що у цій справі панує повний вакуум. Натепер 
є цілий ряд дисертаційних робіт, у яких аналізується видавнича, бібліотечна,  
дослідницька, книгорозповсюджувальна діяльність в радянській Україні між 
двома світовими війнами: Т. Варави [3], Т. Вересовської [4], Т. Кароєвої [7], 
Т. Ківшар [8], Є. Костика [9], О. Левчук [10], С. Старовойт [12], О. Яковлєва 
[14] та ін. Щоправда, абсолютна більшість із них – на здобуття наукового 
ступеня кандидата чи доктора історичних наук. Можна порадіти за 
ефективність діяльності істориків, та прикро, що осторонь цієї справи 
залишаються журналістикознавці, філологи і фахівці з історії видавничої 
справи. Ще прикріше, що праця М. Агуфа «Преса УСРР до XV роковин 
Жовтня» [1] не знайшла належного застосування й аналізу в зазначених 
дослідженнях.

Михайло Агуф був співробітником «Книгоспілки» й одночасно 
партійним функціонером. Як наслідок, він, з одного боку, стежив 
за ідеологічною «витриманістю» редакційного портфеля кооперативного 
видавництва і змістом книг, із іншого боку – часто орієнтувався в публікаціях 
на реальний стан речей і практичний досвід роботи у видавничій сфері, 
а не на теоретичні, відірвані від дійсності партійні настанови. 
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Перші розділи («Здобутки Жовтня», «Основні засади більшовицької 
преси») книги М. Агуфа «Преса УСРР до XV роковин Жовтня» за виробленою 
вже тоді традицією мали ідеологічно спрямований, політично заангажований, 
публіцистичний характер із рясним цитуванням партійних вождів, насамперед 
В. Леніна. Значною мірою таким самим за спрямуванням був і наступний розділ 
– «Книга в СРСР», – та вже в ньому автор наводить величезний масив 
статистичної інформації, аргументуючи ті чи ті положення. Ця інформація 
підібрана, найчастіше, тенденційно, як, зрештою й у всіх інших розділах, 
чимало видань, видавництв М. Агуф не згадує, оминає перші роки радянської 
влади в СРСР й УСРР, коли ще не було жорсткого контролю за тематикою 
і проблематикою книг, зокрема й україноцентричних. Однак навіть неповна 
чи тенденційна статистика дає цінний матеріал щодо кількісного і якісного 
стану видавничої справи в радянській Україні в період 1917–1932 рр. 

Так, у вже згадуваному розділі «Книга в СРСР», а також у розділі «Книга 
на Україні» конкретні й переконливі цифри доводять, що за загальною 
кількістю примірників і друкованих аркушів, а також за кількістю назв 
видавнича справа радянського періоду суттєво перевищувала рівень царської 
Росії (в порівнянні зі славнозвісним 1913 роком), невпинно зростала з року 
в рік, за винятком 1926 р. Натомість централізація книгодруку під контролем 
держави призвела до суттєвого скорочення кількості видавництв, залишивши 
на кінець 1932 року всього одне недержавне видавництво – кооперативну 
«Книгоспілку». 

Це давало можливість друкувати великими накладами, отже, суттєво 
знижувати вартість одного примірника книги, але знижувало конкурентність: 
друкували не ті видання, які користувалися попитом у читачів, а ті, які вважали 
за потрібне видавати наглядові партійно-радянські органи або належно 
підібране «ідейно стійке» керівництво державних видавництв. Насамперед 
це була різноманітна політична література – від популярних брошур, праць 
класиків марксизму-ленінізму і матеріалів партійних зібрань до філософських, 
політологічних, економічних «доказів» єдиноправильності все того ж 
марксизму-ленінізму й облудності, буржуазної ангажованості всіх інших учень, 
які слугують світові капіталу. До літератури цього штибу можна також 
зарахувати велику кількість антирелігійних видань, переважно розрахованих на 
малоосвічені верстви населення.

Індустріалізація країни стала основою суттєвого збільшення назв 
і кількості примірників технічної, агротехнічної, наукової, навчальної 
літератури, яка могла, єдина, конкурувати з партійно-політичними виданнями. 
Оскільки найлегше було переконати тих, хто ще не мав стійких переконань 
і життєвого досвіду, то велика вага надавалася виданням для дітей і юнацтва –
згодом найвідданіших помічників влади і провідників її політики в життя. 
Не останнє місце займала і художня література, як українська, так і перекладна. 
Контроль за художніми виданнями ставав усе жорсткішим, але ще не був 
тотальним, тому заднім числом знаходили «прихованих шкідників» і «ворогів 
народу» й у видавничій сфері. Про це згадує М. Агуф, вводячи до сухої 
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статистики полум’яну публіцистику, коли пише про процес «контрреволюційної» 
СВУ в відповідних підрозділах «Контрреволюційне шкідництво» і «Більше 
пильности на ідеологічному фронті».

Державні видавництва створили мережу з великих книгарень, які 
функціонували, однак, лише у великих містах, що давало чималі прибутки 
з відносно меншими затратами. Забезпечення книгами провінційних мешканців 
було покладене на плечі кооперативної «Книгоспілки». Саме це видавництво 
провадило активну промоційну діяльність для доведення книг до кожного 
читача, особливо в селах, створило мережу власних книгарень, полиць 
у сільських кооперативних крамницях. Лише постійна, винахідлива 
й наполеглива праця давала можливість нарощувати асортимент і кількість 
проданих книг.

Не все було безхмарним у зростанні книговидання в УСРР: великі 
провали були у поліграфічній промисловості. Це стосувалося недостатньої 
кількості й низької якості поліграфічних машин, а ще більше – браку паперу, 
особливо – високоякісного паперу. М. Агуф традиційно переконує, що ці 
труднощі тимчасові, що партійні вожді й органи звернули на «недоліки» увагу, 
тому скоро справи суттєво покращаться. Але те «скоро» не настало й досі. Одна 
з антиномій радянського соціалізму: пропаганді надавався беззаперечний 
пріоритет, на неї не шкодували матеріальних і моральних витрат, але одночасно 
кошти на папір і поліграфмашини передбачалися за залишковим принципом, 
бо передусім треба було профінансувати важку і військову промисловість. 

До цієї проблеми додавався постійний брак належних кадрів. 
Це стосувалося технічних працівників, коректорів, літредакторів, перекладачів 
керівників, формувальників «видавничого портфеля», книгорозповсюджувачів 
та ін., бо жодне видавництво не могло похвалитися належною 
укомплектованістю кадрами, рівень яких, до того ж, був невисоким. Особливо 
це стосувалося тих працівників, які займалися підготовкою і друком видань 
українською мовою. М¸Агуф відзначає успіхи радянської видавничої сфери 
у справі коренізації, збільшенні назв і накладів видань українською мовою чи, 
наприклад, молдавською в Молдавській АСРР, яка входила з 1925 року 
до складу УСРР. На 1932–33 рр. політика компартії в національному питанні 
вже кардинально змінювалася, але Михайло Агуф цього ще вчасно не вловив, 
тому вітає коренізаційні процеси у книговиданні, відзначає великі успіхи 
і перспективи літератури національними мовами.

Коренізаційні процеси автор книги фіксує і в розвитку періодичної преси. 
Коротко він повідомляє про зростання накладів, тематики журналів, зокрема 
українськомовних, і одночасне скорочення кількості відомчих журналів. Значно 
більше уваги приділено газетам. Розпочинає характеристику газетної мережі 
Агуф із аналізу особливостей стінних газет (у тому числі червоноармійських, 
шкільних, навіть бупрівських) і так званих багатотиражок (видань на окремому 
великому підприємстві, у сільському колективному господарстві чи кількох 
підприємствах або установах), які не мали жодного на той час аналогів у світі. 
М. Агуф також констатує, що суттєво скоротилася кількість центральних 
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видань, натомість у ті роки активно формувалася мережа газет у кожному 
районі, навіть найменшому.
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ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ В МІГРАЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВАХ УГОРЩИНИ
Проблемами міграції завжди цікавилися правознавці, політологи, 

соціологи, демографи, економісти, зокрема українські дослідники: В. Новік, 
Ю. Римаренко, О. Малиновська, С. Чехович, О. Топчієв, В. Трощинський, 
М. Шульга, І. Лапшина, С. Писаренко, О. Позняк та ін.

Особливо аналіз основних правових та політичних заходів 
керівництварізних держав у цій сфері актуалізується проблемами, викликаними 
міграційною кризою в Європейському Союзі, значною мірою підсиленою 
військовими діями в Сирії. Так, за офіційними даними тільки за 7 місяців 
2015 р. в Європу прибуло більше 300 тис. біженців, що змусило уряди країн 
швидко реагувати на такий стан речей.

Найбільше неочікуваний негативний результат від напливу біженців 
на собі відчула Угорщина, яка стала першою країною на шляху міграційних 
потоків. У серпні 2015 р. до країни вже прибуло понад 50 тис. біженців 
переважно з Іраку, Афганістану та Сирії. Основна мета переселенців –
закріпитися в розвинених країнах Західної Європи, зокрема Австрії і Німеччині. 
Та не витримуючи такого значного потоку «транзитних» мігрантів, що призвело, 
зокрема, до сутичок з місцевими націоналістичними групами у містечку Рюске, 
вже 14 вересня 2015 р. Угорщина була змушена закрити окремі ділянки 
кордону з Сербією, а 18 вересня оголосила надзвичайний стан у шести районах 
країни поблизу сербського кордону – на західних і південних рубежах. 

16 вересня Угорщина почала приготування до будівництва 70-кілометрової 
стіни на кордоні з Румунією. А 24 вересня угорське керівництво ініціювало  
зведення огорожі на кордоні зі Словенією, а вночі з 17 на 18 жовтня закрило 
кордон із Хорватією, де теж почало зводити загороджувальний паркан. 

Чехія та Словаччина на початку вересня погодилися відкрити для 
біженців «транзитний» шлях  із Угорщини до Німеччини, але за умови, 
що Німеччина сама домовиться із Угорщиною. 28 жовтня в Чехії відбулися 
мітинги проти мігрантів. 

Одночасно (вже у вересні 2015 р.) уряд Угорщини вніс зміни 
до міграційного законодавства, відповідно до якого з 15 вересня 2015 р. почали 
діяти нові правила для біженців. Крім того, було посилено покарання за незаконний
перетин кордону:  віднині це вважатиметься кримінальним злочином 
і передбачатиме ув'язнення на термін до 3 років - навіть у разі пошкодження 
прикордонного паркану або спроби його перелізти.  Також відповідно до нових 
правил уряд матиме право депортувати біженців до Сербії.

21 вересня 2015 р. Парламент Угорщини прийняв закон, який дозволяє 
уряду розгорнути армію на кордонах, спрямувавши туди сотні військових 
і поліцейських для їх захисту.  Закон підтримав 151 депутат: переважно 
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представники правлячої партії «Фідеш» та націоналісти з партії «Йоббік».
12 парламентарів утрималося, а 27 висловилося проти. Отже, таку ініціативу 
підтримала не просто більшість, а й найбільш впливові політичні сили 
в угорському політикумі. Це фактично означає,  що зміни в Закон передбачають 
використання збройних сил, яким водночас дозволено використовувати 
спеціальні засоби – гумові кулі, піротехнічні пристрої, гранати зі сльозогінним 
газом. Крім того, Міністерство оборони Угорщини оголосило про часткову 
мобілізацію на добровільній основі резервістів збройних сил.

У межах спільних дій  Європейського Союзу найбільше уваги уряд 
Угорщини приділяє питанням розподілу квот на прийом біженців у країнах ЄС 
(зокрема необхідності їх легалізації, працевлаштування тощо), важливості 
посилення заходів спільного захисту зовнішніх європейських кордонів, в тому 
числі за рахунок концентрації поліцейських і військових підрозділів, створення 
єдиної системи безпеки. Найбільш категоричною є позиція Угорщини щодо 
квот - вона  навіть виступила за захист своїх позицій в Європейському суді.

У червні 2017 р. Єврокомісія розпочала процедуру санкцій проти Чехії, 
Польщі та Угорщини через позицію влади цих країн щодо розподілу біженців 
на території Євросоюзу, визнавши  рішення про квоти справедливим 
і законним. У відповідь міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних 
зв'язків Угорщини П. Сійярто заявив, що справжня битва тільки починається, 
жодна людина не буде переселена в Угорщину проти волі угорського народу.  
Угорський уряд має намір самостійно визначати, кого впускати в країну, а кого ні.

Варто наголосити, що самі питанняквот викликають найбільше 
занепокоєння у більшості країнСхідної та Центральної Європі. Такий стан 
речей не може викликати здивування, позаяк саме ці країни  можна вважати 
своєрідним форпостом, який завжди першим відчував негативний вплив, 
пов'язаний з неконтрольованим потоком мігрантів, спровокованим війнами 
в країнах Африки і Близького Сходу. 

Література
1. Вишеградська група висловила спільну позицію щодо майбутнього ЄС URL: 

http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/271256. 
2. Коваль О. Європу накриває вал нелегальної міграції.URL: 

http://gazeta.dt.ua/international/yevropu-nakrivaye-val-nelegalnoyi-migraciyi.
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КОЛЕКТИВНІ ЗАКЛАДИ РОЗМІЩЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Західний регіон характеризується такими показниками рекреаційно-
туристичного потенціалу [1, с. 46–49]:

а) висока частка природно-рекреаційного потенціалу (Закарпатська, 
Львівська, Івано-Франківська області);

б) висока частка ресурсів відпочинку і туризму регіону;
в) достатньо висока частка природних рекреаційних ресурсів 

(Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Волинська);
г) високий рівень територіальної концентрації природних рекреаційних 

ресурсів у розрахунку на 1000 км2 регіону;
д) високий рівень територіальної концентрації земель рекреаційного 

призначення у розрахунку на 1000 км2 регіону е) наявність різних 
бальнеологічних ресурсів (мінеральні води, лікувальні грязі);

е) наявність різних бальнеологічних ресурсів (мінеральні води, лікувальні 
грязі);

є) збільшення кількості колективних закладів розміщення регіону (готелі 
та аналогічні заклади розміщення);

ж) висока питома вага санаторіїв та баз відпочину;
з) збільшення загального обсягу приїжджих у колективних засобах 

розміщення регіону;
и) зростання чисельності туристів, обслугованих суб’єктами туристичної 

діяльності регіону;
Виходячи з цього, індустрія гостинності виступає як важливий 

та вигідний фактор для економічного та соціально-культурного розвитку 
регіону. 

Загальна кількість колективних закладів розміщення Західного регіону 
України у 2016 р. збільшилася у 1,9 рази, порівняно з 2000 р., з них готелів –
у 4,2 рази. Проте, у 2016 р. відбулося чергове зменшення кількості 
спеціалізованих закладів розміщення на 4% у порівнянні з 2015 р. (у 2015 р. –
на 7,0% у порівнянні з 2014 р.) після збільшення у 2011 р. на 2,7%.

Найбільшу питому вагу у структурі колективних закладів Західного 
регіону за її видами займають готелі, частка яких у 2016 р. збільшилася на 0,2% 
у порівняні з 2015 р. (відповідно на 11,5%, у порівнянні з 2013 р.). Водночас 
частка спеціалізованих закладів зменшилася на 0,5% відповідно, коли у 2000 р. 
було зростання на 1,4% (табл. 1). 
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Таблиця 1
Колективні заклади розміщення Західного регіону України, одиниць

Види 
колект
ивних 
заклад

ів

Роки
2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

од. % од. % од. % од. % од. % од. % од. % од. %

Усьог
о 640 100 633 100 711 100 1076 100 1242 100 1243 100 1189 100 1207 100
у 

т.ч.:
cпеціа
лізова

ні 412 64 373 59 324 46 288 27 284 23 266 21 247 21 238 20
готелі 228 36 260 41 387 54 788 73 958 77 977 79 942 79 969 80

Джерело: cкладено і розраховано автором на основі [2-8]

Аналіз колективних закладів розміщення регіону у 2000-2016 рр. 
за видами (табл. 1, табл. 2) засвідчив, що готелі складають переважну частку 
(в середньому 66% і 34% – спеціалізовані заклади розміщення). 

Таблиця 2
Динаміка кількості колективних закладів розміщення Західного регіону України, одиниць

Адмініст-
ративні 
одиниці

Кількість спеціалізованих закладів 
розміщення

Кількість готелів та аналогічних закладів 
розміщення

Волинська 84 69 65 76 83 74 73 76 32 26 31 50 67 64 66 61

Закарпатська 65 68 62 57 56 58 55 45 39 38 67
15
1

22
8

22
9

21
3

211

Ів.-
Франківська

41 42 36 33 32 31 30 30 34 33 38
16
7

19
3

21
2

20
0

227

Львівська
14
8

13
2

10
9

78 70 67 58 56 55
10
0

15
9

24
7

27
2

27
3

27
3

287

Рівненська 40 30 22 19 19 15 13 13 23 22 23 44 52 50 46 45
Тернопільсь
ка

18 18 18 15 14 12 11 11 27 29 38 49 59 58 57 59

Чернівецька 16 14 12 10 10 9 7 7 18 12 31 80 87 91 87 79
Західний 
регіон

41
2

37
3

32
4

28
8

28
4

26
6

24
7

23
8

22
8

26
0

38
7

78
8

95
8

97
7

94
2

969

Джерело: cкладено автором на основі [2-8]

Частка спеціалізованих закладів розміщення в період 2000-2016 рр. 
скоротилася на 44%, що частково викликано призупиненням часткової 
компенсації санаторію-профілакторію для оздоровлення профспілками (10-20% 
від фактичної вартості путівки, решту покриває соцстрах). Натомість частка 
готелів стабільно зросла на 44% за аналізований період, у 2010–2012 рр. –
на 19%, що пов’язано з будівництвом великої кількості готелів до Євро-2012.
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Серед областей Західного регіону у 2016 р. (табл. 2) найбільше готельних 
закладів у Львівській (в середньому 210 од. на 13,1 тис. номерів), 
Івано-Франківській (161 од. на 6,7 тис. номерів) та Закарпатській (148 од. 
на 7,2 тис. номерів) областях, а в чотирьох інших областях – їх кількість 
коливається в межах 3861 одиниць на 1 9693 336 номерів. 

Середня місткість (номера) готелів та аналогічних засобів розміщення 
Західного регіону у 2016 р. дорівнювала 91,5 од. для юридичних осіб, 31,8 од. –
для фізичних осіб-підприємців. Більшим, ніж у середньому по регіону, був цей 
показник у Чернівецькій (125,9 од. – юридичні особи, 30,6 од. – фізичні особи), 
Івано-Франківській (109,8 од. і 30,4 од. відповідно), Львівській (100,8 од. 
і 29,5 од.), областях; середнім по регіону, у Закарпатській (86,1 од. і 40,9 од.), 
Тернопільській (85,6 од. і 38,5 од.), Волинській (71,2 од. і 22,4 од.) областях; 
найменшим по регіону, у Рівенській області (60,9 од. і 30,0 од.).

Коефіцієнт використання місткості готелів та аналогічних засобів 
розміщення Західного регіону у 2016 р. склав 0,24 для юридичних осіб 
і 0,20 для фізичних осіб-підприємців. 

Для забезпечення належного рівня комфортності готелі здійснюють 
заходи щодо збільшення кількості номерів класу люкс, напівлюкс. Ураховуючи 
попит та платоспроможність приїжджих, у готелях областей Західного регіону 
відбулося переобладнання номерів люкс, напівлюкс у номери меншої вартості:
другої і третьої категорії. У кожному другому готелі областей Західного регіону 
функціонував ресторан, кафе та бар, заклад харчування. Більше третини готелів 
(40,5%) мали автостоянки, а трохи більше половини (58,4%) – сауни та пральні.

У 2016 р. порівняно з 2015 р. кількість розміщених у готельних закладах 
збільшилась у Тернопільській – на 55,5%, Львівській – на 26,8%, Закарпатській 
– на 22,7%, Івано-Франківській – на 22,4%, Волинській – на 6,5%, Чернівецькій 
областях – на 2,3%, зменшилась у Рівненській області – на 3,2%. Відповідно, 
кількість розміщених у готелях Західного регіону зросла на 23 % у порівнянні 
з 2015 р. (порівняно з 2000 р. – у 2,5 рази (250,7%), 2005 р. – у 2 рази (200,5%), 
2010 р. – на 85,1%, 2015 р. – 31,6%). 

Оцінка стану готельної діяльності регіону дозволяє врахувати її негативні 
тенденції розвитку, щоб в подальшому визначити потенційні можливості щодо 
підвищення гостинності регіону завдяки великій кількості культурних, 
історичних та архітектурних цінностей Західного регіону.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ ЩОДО РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО 

КОНФЛІКТУ
Останніми роками в нашій країні проблема впливу ЗМК на громадську 

думку стала дуже актуальною. Так, питання тиску на громадян під час виборів, 
використання так званих «виборчих технологій» останнім часом активно 
обговорюється. Теперішні технології мають можливість чинити вплив на 
отримувача інформації не жорстоким примусом, а на рівні так званого 
«слабкого впливу». Все частіше дослідники звертають увагу та надзвичайно 
ефективний вплив так званого «двадцять п’ятого кадру» на людську свідомість. 
У цьому контексті дослідники часто стверджують, що засоби масової 
інформації стають важелями управління або маніпулюють думкою громадян. 
Узаконення дій влади або спроби донести їх як підтримувані громадськістю, 
інтеграція широких аудиторій – все це є центром уваги у дослідженнях масових
комунікацій [4, с. 128–134].

Реалії України за останні роки свідчать про те, що влада активно 
застосовує діяльність засобів масової інформації з метою впливу та трансформації
громадської думки в потрібному руслі. Також ЗМІ самоініціативно 
приєднуються до такої системи ідеологічного впливу. Це небезпечно, 
адже засоби масової інформації дійсно мають значну можливість впливу 
на громадську свідомість.

http://www.stat.uz.ua.
http://stat.if.ukrtel.net.
http://www.stat.lviv.ua.
http://www.rv.ukrstat.gov.ua.
http://www.ternstat.tim.net.ua.
http://www.oblstat.cv.ukrtel.net.
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За словами дослідників «важко уявити собі, чим закінчився б націонал-
соціалізм, якби Гітлер мав телебачення» [4, с. 171]. Та все ж, вплив влади 
на громадян за допомогою засобів масової інформації не є таким безпосереднім 
і брутальним.

Думка громадськості має можливість функціонувати не тільки на основі 
інформації, яка передається комунікативними каналами, вона є досить 
автономна та фільтрує ту чи іншу інформацію, і саме тому не все те, 
що транслюється засобами масової інформації, має безпосередній вплив 
на суспільство. Тиск зокрема міг би бути ослабленим за умов проголошення 
орієнтації на громадянські права, позаяк ефективним важелем соцконтролю 
завжди є можливість оприлюднення особистих поглядів і позицій.

Сьогодні одним із важливих питань постає проблема інтерпретації фактів 
при висвітленні терористичних та збройних конфліктів у журналістських 
текстах. Використовуючи потужні можливості впливу ЗМІ, терористичні 
організації створюють потрібну їм реальність, де наявна можливість повністю 
контролювати підсвідомість аудиторії, відповідно визначати її поведінку 
і формувати спосіб життя. Дослідник теорії журналістики Г. Почепцов у своїй 
праці «Психологічні війни» стверджує, що «у розвинених державах будь-яка 
подія неможлива без відповідної інформаційної підтримки. Війни повинні мати 
вигляд справедливих, ворог – жорстоким, свої війська – справжніми героями. 
Сучасні війни – це збройні політичні демонстрації. І демонстративний момент 
в них не менш важливий, ніж момент застосування зброї» [2]. Учені, які 
досліджують вплив інформаційних процесів на перебіг сучасних збройних 
конфліктів, зазначають, що «політичні, ідеологічні та геополітичні погляди 
формуються в переважній частині суспільства виключно на основі 
телекомунікації. Медійний образ фактично є атомарним символом, на якому 
зосереджено одночасно декілька підходів – етнічний, культурний, ідеологічний, 
політичний. Мас-медіа в сучасному світі відіграють не лише допоміжну роль, 
як раніше, а й стають потужним самостійним фактором, здатним створити 
сильний вплив на історичну долі народів» [2]. Як відомо, в основі будь-якого 
журналістського матеріалу лежить факт, і від того, як він буде переданий 
та інтерпретований, залежить позиція аудиторії, а інколи і її дії. Досліджуючи 
діяльність засобів масової інформації, які висвітлюють події на сході України 
в період 2014 – 2015 р.р., можна з упевненістю стверджувати, що одним 
із методів маніпуляції, які використовують мас-медіа, є упереджена 
інтерпретація фактів. Репродукція події здійснюється з використанням певних 
засобів: використанням логосфери; фабрикацією фактів; сенсаційністю та ін. 

Використання логосфери. Мова – це особлива система понять, де думки 
людини перетворюються у вербальний засіб пізнання світу. Саме через мову 
людина сприймає навколишнє суспільство і під її дією формує свої вчинки. 
За допомогою мови засоби масової інформації створюють певні медійні образи, 
які втілюють у собі відношення окремих політичних сил, і спрямовані 
на створення в уяві аудиторії тих настроїв, які необхідні даній політичній силі. 
Російські ЗМІ, створюючи образ українського військового, використовують 



259

«мову війни» – аспект, якому в останнє десятиліття приділяють увагу сучасні 
науковці-лінгвісти, трактуючи як проблему мовної агресії в засобах масової 
інформації. Дослідник Т. Новикова у своїй розвідці «Аналіз принципів 
толерантності в текстах ЗМІ» зазначає, що журналісти, висвітлюючи певні 
події, досить часто використовують мовленнєві «маркери негативного 
відношення до суб’єкта. Найчастіше ними виступають нарочито грубі, 
вульгарні, стилістично слабкі слова і вирази, що дискредитують особистість 
і формують сприйняття суб’єкта як підозрілого і небажаного, що викликає 
неприязнь, огиду або ненависть. Російські ЗМІ у своїх інформаційних 
повідомленнях про перебіг антитерористичної операції на сході України 
постійно використовують такі лексичні одиниці як: «укропи», «укри», 
«бандерівці», «бандерлоги», «правосеки» [1]. 

Фабрикація фактів. Один із засобів маніпулятивних технологій, який 
успішно використовується при висвітленні зазначених подій. Фабрикація 
фактів спостерігається не лише у наданні неправдивої чи неперевіреної 
інформації, інколи спотвореної, а й у представленні фото та відео доказів, 
які у переважній більшості своїй не мають відношення до тих подій, про 
які йдеться. Наприклад: інформація про те, що українські військові БТРами 
давлять легкові автомобілі з мирними громадянами. До повідомлення додається 
фото з місця події. Українські ЗМІ протягом декількох днів спростували 
цю інформацію та надали докази, що насправді фотозйомка зроблена у 2008 р. 
у Чечні. 

Сенсаційність. Сенсація як ілюзія достовірності має на мені привернути 
увагу, створити певний ефект, характеризується унікальністю та важливістю. 
Прикладом сенсаційності, створеної російськими засобами масової інформації, 
є повідомлення про розп’ятого 3-річного хлопчика у Слов’янську. Українські 
мас-медіа довели, що цього факту взагалі не існувало. Проте інформація 
справила відповідне негативне до українських військових враження, навіть не 
зважаючи на те, що через певний час російські журналісти зізнались у передачі 
неправдивої інформації. 

Висвітлення подій – одна із визначальних функцій журналістики. 
Найважливішим чинником журналістської діяльності є принцип об’єктивності 
та правдивості, який необхідно дотримуватися при наданні інформації 
про факти чи події. Можливості впливати на громадську думку за допомогою 
мас-медіа все частіше використовуються різноманітними політичними, 
державними, громадськими чи терористичними групами. Для отримання 
необхідного ефекту засоби масової комунікації застосовують усі можливі 
методи маніпуляції, одним із яких є інтерпретація фактів при висвітленні 
перебігу збройних та терористичних конфліктів. Створення медійних образів 
із використанням мовленнєвих маркерів із певним стилістичним забарвленням, 
фабрикацією фактів та сенсаційністю призводить до того, що засоби масової 
інформації все частіше перетворюються з оглядача і простого інформатора 
на складну систему масового маніпулювання. За допомогою мас-медіа досить 
часто недостовірна та неправдива інформація набуває розголосу. 
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Також дуже важливим у цьому контексті виступає питання впливу саме 
засобів масової інформації на формування цієї масової свідомості в рамках 
певних кордонів, а конкретніше – на формування громадської думки українців. 
Після встановлення незалежності в Україні все швидше почали розвиватися 
неформальні соціальні інститути, громадянське суспільство стало більш 
сформованим, що здійснює свій важливий вплив на процеси управління 
державою [6, с. 541]. Громадянське суспільство зараз як ніколи впливає 
на соціальні відносини, а його члени стають все більш незалежними, прагнуть 
до розвитку демократизації. Саме тому соціальний феномен громадянського 
суспільства останнім часом став таким важливим для дослідників і вчених. 
Українські автори відносять до громадянського суспільства громадські 
організації, незалежні ЗМІ, політичні партії та народ в цілому [5]. Однак 
у працях соціологів замало уваги присвячено ролі громадської думки 
в демократичному суспільстві і впливу засобів масової інформації на її 
формування. 

Варто розпочати з терміну «громадська думка». Громадська думка це –
колективне судження людей, де ставлення до події чи явища виявляється 
у вигляді схвалення, осуду або вимоги [3]. 

Громадська думка є віддзеркаленням буття людини та регулює діяльність 
людини, а також може формуватися під час обміну інформацією. Яскраві 
прояви громадської думки можна відстежити в перехідних суспільствах 
у їх переломні моменти. Наприклад, у процесі становлення нового соціально-
політичного устрою, зміни статусу держави, при підготовці та проведенні 
виборів у різного рівня органів влади. Суспільна думка має враховуватися при 
прийнятті політичних рішень, адже вона служить головним джерелом важливої 
соціально-політичної інформації.

Однак, громадська думка не завжди може бути єдино правильною. Вона 
може бути моністичною, плюралістичною та одностайною, виступати 
правильною і реалістичною, і помилковою, ілюзорною. На цьому етапі стан 
громадської думки в Україні характеризується ідейною строкатістю і значною 
емоційною насиченістю. Це пояснюється тим, що суспільство на разі перебуває 
на шляху розвитку демократичної суверенної державності. Формується воно 
під впливом багатьох чинників як стихійно (під час спілкування, освоєння 
індивідуального та колективного досвіду), так і цілеспрямовано. У сучасному 
суспільстві громадська думка піддається інформаційно-психологічному впливу 
багатьох соціальних інститутів: легітимних – державних установ, зареєстрованих
політичних організацій, громадських рухів, ЗМІ та нелегітимних, що здійснюють
свою діяльність поза законом, часто приховано або маскуючись під легітимні.

Найбільший вплив на формування громадської думки все-таки мають 
засоби масової інформації. Формуючи громадську думку, вони з одного боку, 
акумулюють досвід і волю мільйонів, а з іншого – впливають не тільки 
на свідомість, а й на вчинки, групові дії людей. Українці звикли довіряти 
мас-медіа, оскільки вони є основним джерелом суспільно-важливого 
інформування. Проте, більшість людей не враховують той факт, що інформація 
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потрапляє до них вже у вторинному вигляді, піддавшись ряду змін. У новинах 
або статтях може міститися не завжди об’єктивна авторська оцінка ситуації, 
факти можуть бути перекрученими, можуть бути подані таким чином, щоб 
сформулювати у глядачів або читачів ту чи іншу думку щодо події. Людина, 
пригнічена буденною рутиною, не завжди хоче й може аналізувати отриману 
інформацію. А значить, вона перетворюється на зручну мішень для 
інформаційного впливу, схиляючись до необхідного певній соціальній групі 
суб’єктивного погляду, вміло поданого за допомогою ЗМІ. Тобто, мас-медіа 
виконують не тільки свою основну роль – передачу інформації, але й 
впливають на громадську думку, стають важелем участі в соціальному 
управлінні. 

ЗМІ стають важелем маніпуляції, змінюють установки, моделі поведінки 
та сприйняття дійсності людьми. Вони можуть стояти на захисті представників 
влади чи опозиції і висвітлювати подію у вигідному для тієї чи іншої сторони 
аспекті. Установки склалися під впливом пропаганди, виховання і досвіду –
це відносно стійкі знання, почуття і мотиви, що викликають відповідне 
ставлення людини до ідейних, політичних і суспільних явищ реальної дійсності 
й виявляються в дії [5].

ЗМІ повинні оцінювати й передавати події об’єктивно, даючи можливість 
людям оцінити події критично. Держава насамперед повинна контролювати 
засоби масової інформації відповідно до Конституції і чинним законам, щоб 
нейтралізувати можливі прояви інформаційної шкоди для своїх громадян. 
Інформація, яка транслюється в мас-медіа, фільтрується за допомогою цензури, 
встановленої державою. Однак іноді саме через цензуру страждає об’єктивність 
зображуваного в сюжетах матеріалу. Особливо гострі теми, що висвітлюють 
представників влади не з кращого боку, можуть залишитися не порушеними. 
Результатом контролю ЗМІ з боку держави найчастіше стає те, вони втрачають 
багато своїх функцій щодо зображення соціальної дійсності.

Поряд із тим у демократичному суспільстві журналісти, кореспонденти 
та редактори наділені великими правами. Працівники ЗМІ несуть величезну 
відповідальність перед суспільством, тому зловживання свободою слова просто 
неприпустимо.

Під час проведення виборів різних рівнів ЗМІ стають важелем маніпуляції 
в руках влади. Політики намагаються зберегти свій позитивний імідж, показати 
себе з кращого боку, а іноді й очорнити своїх опонентів. ЗМІ є найбільш 
розгалуженим, масштабним і ефективним засобом формування необхідного 
іміджу політика. Носієм масової свідомості передусім є індивід, саме на його 
плечі покладена місія відфільтровувати отриману інформацію, розуміти 
причинно-наслідкові зв’язки тих чи інших рішень політиків, і в підсумку, 
робити свій усвідомлений вибір, виконуючи громадянський обов’язок [3].

Найчастіше ЗМІ використовують класичні політичні технології, які 
беруть за основу емоційну модель масової комунікації, засновану, насамперед, 
на використанні страху й віри замість логічного мислення і переконання. 
В ідеалі ж мас-медіа повинні бути характерні об’єктивність, істинність, 
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достовірність, доказовість інформації. Гласність і свободу слова повинні також 
гарантувати право на спростування неправдивої інформації, відображеної 
у ЗМІ [5].

Загалом громадська думка формується під впливом усіх засобів масової 
інформації (радіо, преса, телебачення, Інтернет). Їх основна мета – привернути 
увагу громадськості до актуальних проблем. Трансляція злободенної для 
населення інформації є важливим каталізатором процесу формування 
громадської думки. Оскільки масово інформаційні джерела формують 
громадську думку через свої безпосередні аудиторії, то варто зауважити, що 
абсолютна більшість із них належить одночасно до складу аудиторії кількох 
засобів або джерел масової інформації. Варто також зважати, що якоїсь 
ізольованої аудиторії, яка була б залежна тільки від одного засобу, не існує [7].

Отже, громадська думка є важливим засобом вираження ідей і помислів 
громадянського суспільства. На формування громадської думки величезний 
вплив мають всі види ЗМІ, особливо в процесі розвитку інформатизації 
населення. Саме тому держава повинна контролювати процес подачі 
інформації, щоб вона зображувалася ясно та об’єктивно, а не представляла 
інтереси окремих зацікавлених осіб або груп населення.
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ПОЛІТКОРЕКТНІСТЬ І МІЖРЕЛІГІЙНИЙ ДІАЛОГ:
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ

Для вивчення сучасного стану міжрелігійних відносин в Україні може 
стати корисною систематизація світового досвіду здійснення практики 
політкоректності як засобу досягнення міжрелігійної злагоди [1]. Деякі аспекти 
цієї проблеми розглядувалися нами раніше [2]. Для українського релігійного 
життя політкоректність є інноваційним стратегічним напрямом алгоритмізації 
розвитку подій, з огляду на те, що початок XXІ ст. був ознаменований 
глобальною хвилею міжрелігійної конфліктогенності на тлі політизації ісламу, 
секуляризації релігії, релятивізації релігійних символів і змістів аж до ігрового, 
провокаційного й епатажного ставлення до них, руйнації релігійних табу, 
пародіювання сакрального. 

Нагадаємо, що політкоректність є лінгвокультурною формою вираження 
толерантності, яка втілюється шляхом позитивної дискримінації за допомогою 
мовних процедур. Так, американською Комісією з питань упередженості 
й прискіпливості було здійснене виправлення словників, навчальних посібників 
для школярів і студентів на підставі виданої 2003 р. у США книзі Діани Равич 
«Поліція мови», в яку включено 500 «невірних» слів і виразів: «Бог», «чорт», 
«пекло» тощо [3]. В офіційних документах ЄС не рекомендується вживання 
слів «ісламіст», «фундаменталіст», «джихад», згадування разом в одному тексті 
«терор» і «іслам» або «мусульмани»; використання слова «джихад» дозволено 
тільки в контексті «особиста боротьба за ведення високоморального способу 
життя», а «ісламський джихад» – для позначення миролюбства й впровадження 
мусульманського способу життя за допомогою угод і переконань [4]. Восени 
2005 р. набуло розголосу розпорядження «з Кремля» уникати асоціацій 
чеченських і інших бойовиків з «воїнами Аллаха» і «мусульманами»; уникати 
визначення «ісламський» при висвітленні терактів, замінюючи його на апеляції 
до «міжнародного тероризму»; здійснювати термінологічні заміни: «шахід» –
«терорист», «смертник»; «ваххабіт» – «ісламський бойовик»; «пояс шахіда» –
«пояс із вибухівкою»; «священний джихад», «джихад» – «диверсійна, 
диверсійно-терористична діяльність»; «амір», «емір», «імам», «шейх» –
«ватажки бандформувань» [5].

http://jurnal.org/articles/2013/filos38.html.
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Серед джерел ескалації міжрелігійної конфліктогенності є гей-паради, 
мавпячі процеси, карикатурні й цитатні війни, а також кінематографічні, 
мультиплікаційні, іграшкові, музичні, рекламні, образотворчі, театральні, 
брендові, ігрові, гумористичні, літературні, казкові, архітектурні конфлікти, 
що досліджуються в даній статті. У статті ми прагнемо виокремити проблемні 
зони здійснення міжрелігійного діалогу в культурно-історичному житті країн 
за останні роки безвідносно до наявності в них демократії, ставлення до прав 
людини, зокрема, до свободи сумління і віросповідання. Зауважимо, 
що проблематика міжрелігійних конфліктів є значною мірою актуальною для 
України: частина наведених нами прикладів були властиві й нашій країні, 
а відгомін глобальних міжрелігійних подій лунав вповні відчутно.

Політкоректність у культурно-історичному контексті часто-густо 
виявляється синонімом вихолощення релігійної природи сучасної цивілізації.

Серед організацій, що протистоять цьому: американська Спільнота 
супротивників політкоректності, франкфуртська ініціативна група на підтримку 
Святителя Миколи і проти Санта-Клаусів, американські консервативні 
організації, що розгорнули компанію «За повернення імені Христа в Різдво 
Христове», євангельська організація «Allіance Defense Fund» з Арізони, 
що найняла більш як 700 адвокатів виборювати право на святкування Різдва. 
Право на критику церкви й релігії, включаючи право на богохульство, 
відстоюються західними лібералами й лівими як складова фундаментальних 
прав і свобод людини – свободи сумління і віросповідання.

Ряд учених критично оцінюють діалоговий потенціал доктрини 
політкоректності, констатуючи, що наше буття – переддень холодної релігійної 
війни ( .Соколов, М. Поздняєв), що політкоректність перетворилася на форму 
тоталітарного насилля (протодиякон Андрій Кураєв) і диктатуру толерантності 
(Д.Скворцов). У наші пострелігійні, постхристиянські, посттоталітарні 
й постполіткоректні часи пропонуються різні методи оптимізації 
міжрелігійного діалогу: здійснення внутрішньої релігійної цензури, розробка 
законів про святотатство, введення штрафів за ображення релігійних почуттів 
і опоганення шанованих предметів, знаків і емблем світоглядної символіки 
(Московська міська дума), створення Суспільної ради з питань моралі 
(Патріарх Московський і всієї Русі Алексій ІІ), пропозиція вважати Коран 
«Третім Заповітом» (голова Ради муфтіїв Росії шейх Равіль Гайнутдін), 
покращення іміджу ісламу шляхом придбання мусульманськими магнатами 
глобальних ЗМІ (голова Організації «Ісламська конференція» шейх Екмеледдін 
Іхсаноглу). На думку ж прихильників доктрини політкоректності, вона 
покликана за самою своєю природою бути сполучною ланкою між світською 
й духовною сферами громадського життя і способом здійснення міжрелігійного 
діалогу, є затребуваною й важливою соціокультурною технологією, чий 
потенціал у наш час актуалізований недостатньо.
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ЕКОЛОГІЧА КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
У сучасному глобальному середовищі актуалізуються питання співпраці 

держав у природоохоронній сфері. Природоохоронна активність виступає, по 
суті, діяльністю з культивування екологічної культури суспільства, а тому 
справедливим є твердження про те, що екологічна культура є базисним 
компонентом будь-якої екологічно-орієнтовної поведінки. 

Поняття «екологічна культура» має ґрунтуватися на чіткому розумінні 
відповідної їй системи екологічних цінностей.  Вважаємо за необхідне навести 
коротку характеристику методологічних положень виділених нами підходів 
до розуміння екологічної культури [1], а саме біхейвіористичної та когнітивної 
концепцій, а також реляційного та генераційного підходів. 

Прибічники біхейвіористичної концепції розглядають екологічну 
культуру як належну поведінку людини по відношенню до навколишнього 
природного середовища, яка проявляється через дотримання базових 
екологічних норм і обмежень. 

Когнітивна концепція орієнтує процес оволодіння системою наукових 
знань про довкілля на формування високої екологічної культури суспільства 
в цілому та екологічної свідомості людини зокрема. 

Головним об’єктом дослідження екологічної культури як фактора 
виробництва (реляційного підходу) є економічні відносин з приводу 
екологізації продуктивних сил суспільства та забезпечення екологічної сталості 
суспільного продукту на усіх фазах його розподілу. 

http://themostimportantnews.com/archives/12-signs-that-america-has-become-a-
http://www.apn.ru/opinions/
http://alphavita.livejournal.com/75186.html
http://xeno.sova-center.ru/213716E/21728E3/6F69E89
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Головна ідея футуристичного (генераційного)  підходу полягає у розвитку 
футуристичних поглядів на світові природні ресурси, тобто зміщення акцентів 
з розуміння природних активів як поточних економічних благ на таких, 
що є носіями футуристичних цінностей – здоров’я та життя майбутніх 
поколінь. 

Водночас аналіз термінологічних визначень категорії «екологічна 
культура» дозволяє класифікувати їх більш укрупнено – за екологічною 
та економічною ознаками. 

З екологічної точки зору культура природокористування полягає 
у реалізації заходів антидеструктивного (альтернативне використання 
природних ресурсів) та нейтралізуючого характеру (зниження екологічного 
навантаження). 

З позиції економічного підходу екологічна культура є основою 
суспільного природо-відтворення через задоволення суспільних потреб 
у природних ресурсах та чинником капіталізації підприємств внаслідок 
підвищення їхньої економічної ефективності. 

Як еколого-економічна категорія, культура природокористування набуває 
двоїстої визначеності, а саме: екологічна культура є тотожною квотному 
споживанню природних ресурсів (як екологічна категорія); екологічна культура 
утворюється у середовищі екологічних інвестицій (як економічна категорія).

Термінологічне визначення екологічної культури в сфері 
природокористування полягає у розумінні її як усталених економічних 
відносин, ціннісною прерогативою яких є раціональне поводження суб’єктів 
господарювання з навколишнім природним середовищем, що забезпечує 
отримання ними стійких економічних переваг. 

Екологічна культура полягає у відмові від виробництва «небажаних» 
продуктів (екологічних екстерналій: забруднення довкілля, вичерпання 
природних ресурсів) на користь «бажаних» продуктів (економічних благ, 
сукупна вартість яких визначає рівень економічного зростання та накопичення 
капіталу). 

Глобалізація екологічного середовища дає підстави розглядати 
екологічну культуру у якості об’єкта міжнародної співпраці. У зв’язку з цим 
постає необхідність аналізу екологічних ініціатив (конвенцій, програм, 
організацій тощо) на міжнародному рівні як спроби інкультурації світовою 
спільнотою еколого-економічних відносин.

Природоохоронні конвенції визначають умови співпраці країн та організацій 
в екологічній сфері та спрямовані на покращення стану глобального 
природного середовища. Серед існуючих конвенцій можна виокремити 
наступні:

1. Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням 
небезпечних відходів та їх видаленням (від 22 березня 1989р.).

2. Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої 
згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів 
у міжнародній торгівлі (від 10 вересня 1998р.). 
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3. Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі 
(від 22 травня 2001р.).

4. Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої 
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (від 3 березня 1973 р.).

5. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище 
в транскордонному контексті (від 25 лютого 1991р.).

6. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 
(від 9 листопада 1979р.).

7. Конвенція з охорони та використання транскордонних водотоків 
та міжнародних озер (від 17 березня 1992р.).

8. Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій 
(від 17 березня 1992р.).

9. Орхуська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості 
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля від 25 червня 1998р.

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), яка була створена 
у 1972 році, є основним органом ООН у сфері охорони навколишнього 
середовища, який покликаний забезпечувати керівництво і сприяти 
співробітництву в інтересах навколишнього середовища шляхом стимулювання 
діяльності, інформування та надання допомоги з метою покращення якості 
життя. ЮНЕП визначає політику і координує діяльність з питань
навколишнього середовища та відповідає за природоохоронний компонент
сталого розвитку.

Діяльність ЮНЕП охоплює широке коло питань і проблем, пов’язаних з 
навколишнім середовищем та сталим розвитком. На сучасному етапі робочі 
програми ЮНЕП зосереджені на наступних основним напрямах:

1. Інформація, оцінка та вивчення стану навколишнього середовища, 
включаючи потенціал реагування на надзвичайні ситуації, а також посилення 
функцій завчасного оповіщення і оцінки.

2. Покращення координації діяльності конвенцій з питань охорони 
навколишнього природного середовища та розробка документів з екологічної 
політики.

3. Збереження прісноводних ресурсів.
4. Передача технологій та промисловість.
Міжнародні організації вносять вагомий внесок в охорону природи 

та виступають поширювачами еколого-культурних цінностей. Так, наприклад, 
Організація об’єднаних націй стала першою міжурядовою організацією, 
до компетенції якої увійшли глобальні екологічні проблеми. Дії ООН спрямовані
на встановлення нового, справедливого глобального екологічного партнерства. 
Наразі ООН є центром зосередження усіх форм природоохоронного 
співробітництва держав.

Високою екологічною культурою вирізняється і Європейський Союз.  
Політика ЄС у сфері навколишнього середовища спрямована на досягнення 
наступних цілей:
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1. Збереження, захист і поліпшення якості навколишнього середовища.
2. Охорона здоров’я людини.
3. Раціональне використання природних ресурсів з особливим акцентом 

на збереженні енергоресурсів.
4. Сприяння вживанню заходів на міжнародному рівні для вирішення 

регіональних або світових екологічних проблем і, зокрема сприяння боротьбі зі 
змінами клімату.
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старший викладач кафедри журналістики і міжнародних відносин
ПВНЗ «Київський університет культури»

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У наш час одним із найбільш перспективних напрямків розвитку сучасної 
дипломатії є зростання впливу на світове співтовариство вітчизняної 
культурної дипломатії, яка є вагомим аспектом державної політики і активно 
сприяє соціальному, культурному та економічному розвитку нашої держави,  
поширенню об'єктивної інформації про досягнення України через проведення 
масових культурних і мистецьких заходів, діяльність культурних інституцій, 
популяризацію мистецтв, історичної, культурної та духовної спадщини, 
спілкування фахівців у соціальних мережах, тощо. Адже саме культурна 
дипломатія еволюцій не формує стійкий позитивний імідж держави у світі, 
сприяє розвитку та зміцненню міждержавних відносин [5, с. 12]. Без 
перебільшення можна зазначити, що від того, наскільки плідно функціонує 
культурна дипломатія держави, залежить  і сукупний авторитет країни 
на міжнародному рівні.

Поняття«культурна дипломатія» є відносно новим у активному лексиконі 
вітчизняних політиків, науковців, дипломатів, громадських діячів 
та представників  культури, але разом з тим воно вживається досить часто 
і активно. Лише протягом останніх років відбулося три масштабних Форуму 
культурної дипломатії України, робота яких, зрозуміло, була би просто 
неможлива без використання даного словосполучення. Воно часто 
повторюється під час телепередач та популярних ток-шоу. Але навіть 
дипломати, дослідники і фахівці, які розглядають питання подальшого розвитку 
і вдосконалення культурної дипломатії, часом дають досить неоднозначні 
і розпливчасті трактовки цього терміну. Одні вважають, що «культурна 
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дипломатія» є аналогом «публічної дипломатії», інші називають «культурну 
дипломатію» еквівалентом т. з. відомої «м'якої сили»із США, треті 
переконують, що це – специфічний різновид «народної дипломатії». Такий 
широкий різнобій у поглядах пов’язаний, вважаємо, з тим, що деякі аспекти 
питання розвитку культурної дипломатії в сучасній Україні ще є недостатньо 
досліджені і опрацьовані в теоретичному плані, а відповідна  дефініція відсутня 
у відповідному глосарії, її немає в жодному чинному нормативно-правовому 
акті. Загальний зміст цього поняття у широкому змісті, визнаємо, зрозумілий, 
але повага до належного дотримання правил використання відповідного 
понятійного апарату, прагнення не підміняти об'єктивне суб’єктивним, все ж 
вимагають чіткого формулювання даного поняття.

Разом з тим слід відзначити, що окреслена вище локальна проблема 
відповідного понятійного інструментарію має місце не лише в України. 
Сьогодні ані в вітчизняній, ані в зарубіжній науковий літературі не існує 
єдності думок і консенсусу з приводу точних визначень терміну культурної 
дипломатії внаслідок багатогранності, багатоаспектності масштабності  цього 
складного явища [7, с. 2]. Тому і на сучасному етапі у багатьох країнах науковці 
вимушено пропонують свої особисті варіанти їх трактовки. Французькі 
політики, дипломати та діячі культури, зокрема, використовують для 
позначення такої діяльності кілька близьких за змістом термінів - «action 
culturelle exterieure» (зовнішня культурна діяльність), «politique culturelle 
exterieure» (зовнішня культурна політика), «рolitique culturelle internationale» 
(міжнародна культурна політика), або «diplomatieculturelle» (культурна 
дипломатія).Британські політики й вчені та їх колеги із США та Канади 
використовують терміни «culturaldiplomacy» (культурна дипломатія), 
«publicdiplomacy» (публічна дипломатія), або широковідомий «softpower» 
(м'яка сила) [8]. У Китаї для позначення такого напрямку діяльності 
використовують термін «народна дипломатія». Науковці Федеративної 
Республіки Германія взагалі особливо обережно ставляться до терміну 
«культурна дипломатія», оскільки, на їх колективну думку, на досягнення 
певних політичних завдань і пропагандистських цілей може бути спрямована 
виключно зовнішня культурна політика.

Разом з тим у площині реалізації практичних завдань культурної 
дипломатії локальні питання вдосконалення відповідного понятійного 
інструментарію не заважають ставити і успішно вирішувати масштабні 
міжнародні проекти.Міністр культури України Є.Нищук вважає, що «культурна 
дипломатія – це можливість змінити думку про країну і народ. Культурна 
дипломатія – це вголос заявити про свою відкритість, інтегрованість 
в європейську і світову спільноту, разом з тим демонструючи свою 
самобутність і свою ідентичність».

Науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного 
інституту стратегічних досліджень при Президентові України О. Розумна 
розглядає культурну дипломатію як сукупність прийомів, методів і практичних 
заходів,що їх розробляють і реалізовують органи зовнішніх відносин і/або інші 
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уповноважені на те державні органи, які підтримують дипломатичну діяльність 
держави трансляцією зразків національної культури на зарубіжну аудиторію 
[3, с.19; 4, с. 29 ].Т. Терен з УкраїнськогоІнституту книги вважає, що культурна 
дипломатія – це просування і представлення країни, іміджу країни за кордоном 
засобами культури [6, с. 43].С. Лячинський, директор програмної ініціативи 
Фонду «Відродження» підкреслює, що культурна дипломатія – це обмін ідеями 
задля порозуміння.

Культурна дипломатія в Україні лише розпочинає активно розвиватись 
і успішно вирішує проблеми, які висуває час. Вироблення суспільного 
консенсусу в реалізації політики культурної дипломатії є сьогодні чи 
не головним завданням, адже українські культурні ініціативи, які виходять 
на міжнародний рівень, мають бути внутрішньо узгодженими і відображати 
загальносуспільний консенсус [2].

На сучасному етапі проблеми подальшого розвитку і вдосконалення  
культурної дипломатії в Україні потребують особливої у ваги.За допомогою 
використання такого специфічного інструменту досягнення політичних цілей, 
як культурна дипломатія, держава може значно підняти престиж власної країни 
як в міжнародному політичному середовищі, так і серед світової громадськості; 
подолати упередженість щодо країни, зменшити вплив негативних тенденцій 
політико-ідеологічного походження, зміцнити міжнародний авторитет держави. 
[1, с. 129]. Це перспективний напрямок роботи, яка заслуговує на всебічну 
підтримку з боку держави. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 
ЛЕМКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА АМЕРИКАНСЬКОМУ 

КОНТИНЕНТІ В ПОВОЄННИЙ ЧАС
Закінчення Другої світової війни дало поштовх черговій хвилі еміграції 

українців з європейського континенту. У підсумку, найбільш чисельно 
представники нашого народу осіли в Північній Америці, а саме в США 
та Канаді. Завдяки працьовитості українських переселенців, були створені 
фінансові передумови для плекання в багатоетнічному західному середовищі 
національної культурної спадщини. При цьому найбільш організованими 
та активними виявилися лемки-переселенці, котрі вирушили за океан 
у пошуках кращої долі, втікаючи від жахів фашистського, радянського 
та польського тоталітаризмів. Розуміючи необхідність не лише збереження, 
а й популяризації власної цивілізаційної своєрідності, вони створили гідні 
осмислення та наслідування практики інформаційного супроводу 
різнопланових інформаційно-пропагандистських акцій, що об‘єднуються 
поняттям культурної дипломатії.

Координаційним центром лемківських організацій, котрі діяли 
на американському континенті, була Фундація Дослідження Лемківщини 
в Америці (далі – ФДЛ). Вона постала як громадська науково-просвітницька 
організація, що мала за мету дослідження і популяризацію історії й культури 
лемків. Вже на перших установчих зборах ФДЛ було окреслено її головну 
місію – стати дієвим інструментом культурної дипломатії русинів у вільному 
світі, що передбачало оперативне вирішення широкого кола питань: від 
створення позитивного міжнародного іміджу в країнах діаспорного проживання 
до налагодження ефективної комунікації – як у середині лемківської спільноти, 
так і з іншими українськими й американськими установами. Серед головних 
завдань своєї діяльності ФДЛ визначила наступні: зберігати ідентичність, 
культурне надбання та традиції лемків і Лемківщини, як невід‘ємної частини 

http://www.culturalpolicy.org.
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України; забезпечувати фінансово й морально науковців, які досліджують 
проблеми Лемківщини або спеціалізуються в ділянках, що відносяться 
до лемкознавства, як також інституції, які сприяють науковим дослідженням 
у таких ділянках; популяризувати культурне надбання лемків у вільному світі.

Популяризуючи світ лемківської культури, ФДЛ сфокусувалася 
на видавничій діяльності, що фінансово уможливили численні благодійники 
лемківського походження. Завдяки їх зусиллям було реалізовано декілька 
вагомих видавничих проектів, що мали значний резонанс у вільному світі. 
Найбільш раннім за часом був проект з інформування світової громадськості 
про дійсний перебіг і наслідки акції «Вісла». Його результатом стала знана 
книга Володимира Душника «Death and devastation of the Curzon line: the story of
deportations from Ukraine» (1948), де було представлено моторошну картину 
планомірного винищення польськими комуністами корінного населення 
лемківських теренів. Саме в цій книзі вперше було запропоновано геноцидну 
оптику при характеристиці акції «Вісла», що надалі стала домінувати 
в українському лемкознавстві. Цю книгу було спрямовано до дипломатичних 
представництв Польщі та СРСР, а також до редакцій найбільш впливових 
часописів США та Канади («Catholic Gerald», «Tablet», «Catholic Sentinel», 
«Michigan Catholic», «Monitor», «Carrier-Journal») [1, с. 8].

Поряд із інформаційно-пропагандистськими видавничими акціями, 
американські лемки реалізували й декілька фундаментальних мистецьких 
і наукових проектів, котрі були покликані продемонструвати культурну 
унікальність русинів-українців. Найбільш амбітним видавничим проектом ФДЛ 
стала двотомна студія «Лемківщина: земля-люди-історія-культура» [3; 4]. 
Серед її авторів були такі знані лемкознавці, як І. Красовський, М. Мушинка, 
М. Дупляк, І. Гвать та ін. Ця енциклопедія лемківського світу містила ґрунтовні 
розвідки про походження етноніму, специфіку фізичної та антропологічної 
географії, непросту історію та цікаву етнографію, а також багату матеріальну та 
духовну культуру найбільш західної гілки українського народу. Важливою 
концептуальною рисою двотомника стало послідовне утвердження єдності 
русинів з українським етнічним тілом, що стало вагомим аргументом 
у тогочасній боротьбі з польськими та російськими пропагандистами, котрі 
намагалися за будь-яку ціну спотворити національне обличчя лемків. Згадаємо, 
що саме ця енциклопедична студія була визнана західними етнологами 
за найбільш авторитетне свідчення українськості лемківського субетносу.

Справжнім медійним рупором американських лемків став їхній журнал 
«Лемківщина». Часопис почав виходити у 1979 р. і був задуманий як один 
із інструментів культурної дипломатії русинів-українців у діаспорі. Про це 
промовисто свідчить звернення редакційної колегії до своїх читачів. Зокрема, 
у ньому наголошувалося на потребі об‘єднання розпорошених емігрантськими 
осередками представників лемківської інтелігенції, котрі повинні постати 
як єдина організована сила для подолання численних викликів минулого 
та сучасності. Серед головних завдань було визначено боротьбу «з ворожими 
польськими і москвофільськими облудними ідеями» – йшлося про намагання 
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ворогів нашого народу маніпулювати лемками для розколу єдності українців 
[2, с. 1]. Також видавці «Лемківщини» наголошували на нагальній потребі 
популяризації своєї історії і культури у вільному світі.

Згаданому завданню сприяло впровадження у 1980 р. англомовного 
змісту видання. Про слушність такої новації свідчить поява у 1981 р. рубрики 
«Англомовна кореспонденція», в якій своїми враженнями про прочитане могли 
ділитися як земляки, так й американські приятелі русинів. Відзначимо, 
що англомовний контент «Лемківщини» зростав від року до року, що було 
реакцією на зацікавленість матеріалами видання з-поза кола українських 
читачів. На початку 1980-х рр. було запроваджено кілька сторінковий 
англомовний дайджест, як своєрідну вставку в журнал, де містився переклад 
головних публікацій того чи іншого актуального числа [7; 13–18]. Серед таких 
англомовних статей домінували інформаційні повідомлення про головні події 
закордонного та материкового українства [8; 10; 11; 12; 21], а також нариси про 
важливі моменти національної культури [22] й історії (хрещення Русі [9; 18], 
повстанський рух у роки війни [19; 20], операція «Вісла» та ін.).

Втім, найбільш ефективним, з огляду на громадський резонанс, 
інструментом культурної дипломатії американських лемків стали численні 
акції пропагандистсько-інформаційного характеру. Вони влаштовувалися 
біля дипломатичних представництв країн, котрі найбільше спричинилися 
до лемківського геноциду новітніх часів (насамперед, Польщі та СРСР). 
Надзвичайного резонансу отримали заходи із поінформування західної 
громадськості про акцію «Вісла». При цьому найбільш масштабним було 
пікетування лемками польської амбасади в Торонто восени 1982 р. [5, с. 2–3].

Згадана практика пікетів та демонстрацій під радянськими та польськими 
посольствами вкотре була апробована в 1987 р., коли українська діаспора 
широко вшановувала жертв акції «Вісла» з нагоди 40-ліття цієї трагедії 
лемківського світу. І цього разу лемківські організації поставили перед собою 
завдання «в першу чергу розказати світові про події 1947 і дальших років, 
та створити таку духовну атмосферу, щоб дальші польські покоління знали, 
що ніщо не минається безкарно, що за кожну заподіяну кривду – треба 
відповідати і що та відповідальність паде на цілий нарід, якщо він завчасу 
не відсепарувався від злочинних елементів» [6, с. 2]. Протягом меморіального 
року представники українських діаспорних установ в США та Канаді 
проводили численні акції під дипломатичними польськими установами, 
інформуючи громадськість західних держав про новітній геноцид українців 
Закерзоння.

Підсумовуючи, вкажемо на ефективність інформаційного супроводу 
культурної дипломатії діячів лемківських організацій в США та Канаді 
протягом 1940–80-х років. Згадані інформаційні кампанії були спрямовані 
як на популяризацію історії та культури русинів-українців у західному світі, так 
і на захист цінностей етнічної унікальності та всеукраїнської соборності від 
медійних атак комуністичної пропаганди. Відзначимо різноплановість 
застосовуваного лемками інформаційного інструментарію – від науково-
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культурної та пропагандистської видавничої справи до добре організованих 
ефективних пікетувань дипломатичних установ країн-агресорів із широким 
залученням засобів масової інформації. Все це уможливило зберегти культурну 
самобутність лемківських переселенців у глобалізованому західному світі 
та утвердити їхню єдність з українством. Перспективним продовженням теми 
нашого дослідження вважаємо необхідність цілісного дослідження 
інструментарію інформаційного супроводу культурної дипломатії закордонного 
українства у ХХ ст.
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РОСІЙСЬКА ДЕСТРУКТИВНА КУЛЬТУРНА ПРОДУКЦІЯ 
В ІНФОПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

Україна вже тривалий час перебуває в стані гібридної війни з Російською 
Федерацією. Вагомим складником цієї війни є деструктивний інформаційно-
культурний вплив, який найчастіше здійснюється через російську культурну 
продукцію. Хоч і занадто пізно, але наша держава почала реагувати 
на шкідливий інформаційно-культурний продукт заборонами, просвітницькою 
роботою тощо, проте новітні засоби комунікації унеможливлюють повний 
державний контроль над розповсюдженням і доступом до шкідливого контенту. 
Тому сьогодні можна констатувати, що в інформаційному просторі України 
себе досить впевнено почуває російська масова культурна продукція (якщо 
не за країною виробника, то за змістом), що негативно позначається 
на розвитку національної культури, сприяє поширенню чужорідних цінностей 
і негативно впливає на суспільну й індивідуальну свідомість українців.

Процеси національної ідентифікації та національної безпеки 
інформаційних просторів в умовах глобалізації в своїх працях досліджували: 
О. Литвиненко, О. Пантелеймонов, О. Соснін та ін.; інформаційний вплив 
на масову свідомість – Г. Почепцов, М. Лібікі, І. Панарін, О. Штоквиш та ін.; 
захист і розвиток національного інформаційного простору – З. Бжезинський, 
М. Кастельс, А. Моль, Д. Томпсон тощо. 

Науковці по-різному визначають сутність і дію шкідливої культурної  
продукції в інформаційному просторі, однак недостатньо дослідженим 
залишається розгляд російської масової культурної продукції як засобу 
інформаційних війн.

Під інформаційною війною будемо розуміти комплекс інформаційно-
психологічних заходів та операцій, які виконуються з метою цілеспрямованого 
впливу на психіку, масову та індивідуальну свідомість людей для зміни або 
використання їх світогляду, цінностей, моральних та культурних переконань, 
щоб послабити або нівелювати психологічний опір до певних моделей 
поведінки, наслідком втілення яких, буде захоплення матеріальних чи 
нематеріальних ресурсів за допомогою внесення змін в соціальний договір.

Інформаційний простір – вимір протистояння, де зброєю є інформація 
і боротьба ведеться за цілеспрямовану зміну індивідуальної та суспільної 
свідомості. В організаційно-технічному аспекті структуру інформаційного 
простору становить сукупність баз та банків даних, технологій їх використання, 
інформаційно-телекомунікаційних систем, мереж, додатків та організаційних 
структур, які функціонують на основі певних принципів і за встановленими 
правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію користувачів, а також 
задоволення їхніх інформаційних потреб [2, с. 44].
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Відтоді як Україна здобула незалежність, не було створено механізмів 
захисту державного інформаційно-культурного простору, водночас, зовнішня 
її інформаційна діяльність теж активізувалася недостатньо. Натомість іноземна 
інформаційна активність щодо України збільшилась у десятки разів. Тому стан 
українського інформаційного простору на сьогоднішній день є незадовільним.

Визначальними негативними чинниками, які зумовили сучасний 
незадовільний стан українського інформаційного простору, можна назвати 
наступні [1, с. 17]:

• відсутність чіткої і скоординованої державної інформаційної політики;
• інвестування інформаційних структур (державних і приватних) 

за «залишковим принципом» унаслідок економічних причин;
• експансія в Україну зарубіжних виробників інформаційної продукції, 

котрі об’єктивно переважають національну за якістю, економічними 
можливостями, а також застосовують агресивну ринкову стратегію;

• недостатній професійний рівень працівників інформаційної сфери, брак 
вітчизняної системи їх підготовки (особливо це стосується електронних ЗМІ);

• технічне відставання інформаційної інфраструктури та її повна 
залежність від постачання іноземної техніки, занепад вітчизняної 
телекомунікаційної промисловості. 

Кожен з наведених чинників здатний зруйнувати національний 
інформаційний простір, а зважаючи на те, що він не був повною мірою 
сформований з урахуванням національних цінностей, це призводить до вкрай 
негативних наслідків для держави та суспільства.

Серед іноземної культурної продукції, що циркулює в інформаційному 
просторі України, найбільшу частку складають продукти невибагливої масової 
культури, яка має певне ідеологічне наповнення. Масова культура виступає 
ефективним інструментом інформаційної війни. Її переваги в тому, що, 
по-перше, вона приносить прибуток, по-друге, в найдоступнішій формі 
доносить потрібну інформацію, по-третє, усуває і замінює цінності 
національних культур, що робить об’єктів інформаційної агресії уразливими 
і слабкими. Варто зазначити, що не будь-який масовий культурний продукт 
несе в собі загрозу, а лише той, який містить ворожу ідеологічну складову. 
Тому, масова культура, яка несе в собі корисні цінності власної національної 
культури не лише не буде шкодити їй, а навпаки, захищатиме і зміцнюватиме 
від потенційних загроз.

Правомірність розгляду російського масового культурного продукту, 
як технологію інформаційної війни, легко довести проведенням паралелей між 
задачами інформаційних війн та наслідками впливу продуктів масової культури 
на суспільство:

- масова культура виконує в основному розважальну функцію 
і не сприймається переважною більшістю людей як ідеологічний продукт, 
проте діючи на рівні почуттів та емоцій, вона може формувати чужорідні 
цінності і викликати сумнів у надбаннях власної національної культури;
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- чужорідний масовий продукт формує нові уявлення про життя, 
політику, мораль і культуру, тому сприяє змінам, що вигідні стороні, 
яка здійснює інформаційний вплив;

- дестабілізація в суспільстві досягається поширенням масового 
культурного продукту, що однобічно змальовує гострі, дискусійні теми, під 
час протистоянь, наприклад, в Україні між партіями «прозахідного» 
і «проросійського» спрямування;

- соціальні та релігійні зіткнення провокуються за допомогою 
розповсюдження ідеологічного культурного продукту, використання церков 
з метою деструктивного впливу на населення;

- спеціально виготовлений культурний продукт однобічно висвітлює 
історичні події, применшує значимість народу в історії, нав’язує чужорідне 
світосприйняття;

- масовий культурний продукт звеличує обраних інформаційним 
агресором вигідних йому персонажів, події, факти, і замовчує або перекручує 
невигідні;

- масова культурна продукція може викликати необхідні агресору емоції, 
закріплюючи страх, гнів чи радість за певними діями, процесами чи ситуаціями, 
що може бути використано в цілях суб’єкта інформаційної війни.

Росія має найбільше переваг для ведення інформаційних війн на території 
України: російськомовність значної частини українського населення, якому 
пропонується цілий комплекс проросійських ЗМІ та ЗМК, інститут 
православної церкви Московського патріархату, який нерідко підтримує 
російську інформаційну політику, проросійські партії та культурні організації, 
діяльність яких часто носить антиукраїнський характер, повний вплив 
на окупований Крим і Донбас. 

Звичайно, Росія значною мірою втратила свій інформаційно-культурний 
та пропагандистський вплив після анексії Криму і окупації Донбасу, але 
й сьогодні він здійснюється. І хоча перегляд російського телебачення 
на території України значно скоротився, українське телебачення не є повною 
мірою українським за своїм змістом. Найбільш рейтингові програми, які 
збирають велику аудиторію, а саме телесеріали, гумористичні програми, 
концерти не українські не тільки за мовою, але й змістом – навіть ті з них, 
які вироблено в Україні, оскільки часто продукуються на російські гроші. 
Російський кінематограф, що є доступним в нашому інформаційному просторі, 
має яскраво виражений пропагандистський характер, який тривалий час 
формувався під впливом кремлівської влади. У ньому використовуються певні 
елементи радянського кіно, що дає підстави українським обивателям сприймати 
його за «наше», а також атрибути масової культури.

У такий спосіб, в українському культурно-інформаційному просторі 
циркулює чужорідний за змістом і формою культурний продукт. Формат 
телепередач найчастіше є неукраїнським, а подекуди, антиукраїнським. 
Так ведуться інформаційні війни проти України.
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Дещо відмінні за динамікою, але подібні за результатом процеси 
відбулися у розвитку радіомовлення і преси. Новим способом поширення 
інформації, а водночас ще одним потужним інструментом інформаційної війни, 
через який розповсюджується іноземна культурна продукція, став Інтернет. 
Той, хто розміщує інформацію в Інтернеті, отримує ініціативу в інформаційній 
війні. Українці ж, є активними користувачами російського контенту в Інтернеті, 
а також, російськомовного та проросійського за змістом, українського, 
що дозволяє Росії здійснювати культурно-інформаційний вплив. Заборона 
соціальної мережі «Вконтакте» лише несуттєво скоротила її відвідування, 
що ще раз підтверджує тезу про неможливість повного обмеження контенту 
в мережі Інтернет.

Надзвичайно потужним інформаційним засобом дії на маси виступає 
естрада. Найбільш доцільно в даному контексті говорити про масову естраду, 
яка виконує переважно розважальну та компенсуючу функції. Розмовні жанри 
в Україні, як правило, представлені неякісними копіями російських, які в свою 
чергу є дублікатами американських шоу. Вони відрізняються низькоякісним 
рівнем жартів з постійним застосуванням нецензурної лексики, яка швидко 
переноситься на рівень побутового спілкування людей, особливо молоді, що 
в свою чергу підриває основи українського культурно-морального світогляду. 
Такі ж програми, як «95 квартал», «Рассмеши комика» та «КВК», хоч 
і намагаються висміяти якісь негативні явища в суспільстві, роблять 
це російською мовою, за вимогами масової російської естради. 

Серед усіх естрадних жанрів найбільш популярною і затребуваною 
є пісня. Однак, навіть серед вітчизняних виконавців, незважаючи на запроваджені
на радіостанціях квоти, найбільш популярними є російськомовні та англомовні 
пісні, які перемагають на різних хіт-парадах й отримують перемоги від 
музичних каналів. 

Тому, інформаційний простір України потребує захисту. З урахуванням 
зазначених проблем, пропонуємо використати такий алгоритм:

1) на оперативному рівні здійснювати: моніторинг відкритих та закритих 
джерел інформації всередині та зовні країни (виявляти інформаційно-культурну 
агресію та реагувати на неї), вдосконалення інформаційного та культурного 
законодавства, пошук слабких місць в інформаційному просторі та їх усунення, 
вивчення нових видів інформаційної зброї та засобів впливу, вироблення 
головних сценаріїв реагування на типові інформаційні атаки;

2) на стратегічному рівні сприяти: формуванню національного 
інформаційного простору держави, розвитку та поширенню якісної 
національної інформаційної та культурної продукції в Україні (звільнювати від 
оподаткування українських митців, збільшувати податки на іноземні культурні 
продукти), активізацію інформаційної політики за кордоном.

Отже, російська масова культурна продукція часто є інструментом 
інформаційних війн, спрямованих проти України. Інформаційний простір нашої 
держави не є захищеним, тому в ньому часто поширюються чужорідні цінності 
та смисли, які мають на меті вплинути на населення України у вигідний для 
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суб’єктів інформаційної агресії спосіб. Для захисту національного 
інформаційного простору потрібно вдосконалювати українське законодавство 
для сприяння розвитку і поширенню власної культурної продукції 
та перешкоджання розповсюдженню іноземної культурної продукції, яка 
є засобом інформаційних війн.
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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 
У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.

Культурний та освітній рівень народу, його усталені традиції, матеріальні 
й духовні надбання, незалежно від політичного устрою, економічного 
становища та впливу на світові геополітичні процеси, завжди виступають 
мірилом потенціалу цього народу. Як свідчить історія, нації, які століттями 
були позбавлені державності, проте зуміли зберегти власну культуру 
й ідентичність, упродовж короткого періоду фактично виринали із забуття 
та поставали знову, – на природному для будівництва держави спільному 
цивілізаційному фундаменті. Така доля випала багатьом народам у роки 
Першої світової війни, – в умовах розпаду Російської та Австро-Угорської 
імперій.

У вирі революційних подій 1917 р. до боротьби за незалежність активно 
долучилися українці, зумівши в непростих умовах воєнного часу відродити 
втрачену державність та приступити до будівництва мирного життя. Одним 
із найголовніших факторів консолідації суспільства при цьому послуговували 
спільні культурні цінності, спогади про перемоги та втрати минулого 
й українська мова. Певний ментальний злам, відшарування усього, що було навіяно 
багатолітньою імперською «пропагандою», заборонами й переслідуваннями, 
засвідчили, по саме культура служить головною зв’язуючою ланкою між 
поколіннях, відокремлює «своїх» від «чужих», поєднує мешканців розділених 
кордонами регіонів, які належать до різних станів і прошарків, навіть всупереч 
відмінним політичним поглядам та уподобанням.

В умовах жорсткої економічної розрухи, зумовленої наслідками Першої 
світової війни, не тільки фактичної міжнародної ізоляції, а й активної протидії 
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держав-сусідів, Українська Народна Республіка, Українська держава та 
Західно-Українська Народна Республіка, опираючись на широку підтримку 
народних мас, спрямували свою діяльність на утвердження віковічного 
прагнення української нації до волі, соборності і незалежного державного 
існування.

Складнощі розбудови України на сучасному етапі значною мірою 
пов'язані з вирішенням «одвічних» проблем в галузі культури, що потребує 
зваженого підходу та має відбуватися з урахуванням інтересів всіх верств 
суспільства. У цьому контексті привертає увагу досвід культурного 
будівництва часів Української революції 1917-–1921 рр., коли керманичі 
Української Народної Республіки, Української держави та Західно-Української 
Народної Республіки змушені були оперативно вирішувати весь комплекс 
проблем у галузі культури, після століть тривалого бездержавного існування 
розмежованого кордонами та окопами Першої світової війни українського 
етносу.

Аналіз джерел дає підстави стверджувати, що початок розколу 
в українському національно-визвольному русі напряму пов’язаний з початком 
Першої світової війни. Саме війна докорінно змінила національно-політичну 
ситуацію для українців, які опинилися між двома ворогуючими державами. 
Тепер змагання за українську державність переходило із загальнотеоретичної 
у конкретно-політичну площину. Як галичани, так і наддніпрянці проголосили 
свою лояльність до держав, під пануванням яких вони перебували, 
що поставило їх у протилежно воюючі сторони. Документальним 
підтвердженням цьому є програмні документи, відозви та заяви тогочасних 
політичних об’єднань, зокрема Головної Української Ради та Загальної 
Української Ради[1, с. 1–2; 7, с. 221, 216, 222, 223; 8, арк.1–5 ], матеріали 
тогочасної преси, а також статті, звернення та праці політичних і громадських 
діячів[2; 3; 4; 5].

Аналіз опрацьованих джерел дозволяє констатувати, що з початком 
Першої світової війни український національно-визвольний рух розколовся. 
Вивчення вище зазначених матеріалів показує, що ідеї національної 
свободи та соборності українського народу продовжували пропагуватись 
і на Наддніпрянщині, і на західноукраїнських землях. Але весь трагізм ситуації 
полягає у тому, що представники політичних сил Наддніпрянщини (окрім СВУ) 
можливість досягнення ідеалу соборності українського народу бачили тільки 
«в єднанні з відродженою Росією і народами, що її заселяють»[6, с. 185], 
західноукраїнські політики, в свою чергу, гарантами національно-державного 
розвитку українського народу вважали Австро-Угорщину та Німеччину 
і ні в якому разі Росію [7, с. 222–223].

Проблеми культурного характеру, які постали у ті непрості часи, а також 
зусилля українських урядів з метою їх подолання, широко відображені 
в джерелах, особливо у тогочасній періодичній пресі. Причому назви та зміст 
публікацій промовисто свідчать про їхню спрямованість на конкретні 
та чисельні завдання, пов’язані зі створенням надійної культурної складової 
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розбудови незалежної української держави. Незважаючи на політичне 
забарвлення та «географію» періодичних видань, – мова та освіта, наука 
і книговидання, мистецтво, релігія, бібліотечна справа як складові культурного 
життя нової незалежної країни, – постійно, особливо у 1918 р., перебували 
в центрі уваги українських читачів та видавців.

Призабуті в радянські часи архівні матеріали свідчать про надзвичайно 
велику кількість джерел з проблем культурного будівництва, – про особливий 
інтерес тогочасної української спільноти саме до відродження національної 
культури. Ймовірно, таки інтерес можна пояснити тим, що, незважаючи 
на політичний тиск імперської влади, культурне життя української нації 
не увірвалося після ліквідації наприкінці XVIII століття решток її державності. 
До того ж, певна «демократизація» політичного режиму Російської монархії, 
пов’язана з подіями 1905–1907 рр., сприяла активізації національно-культурних 
прагнень «російських» українців.

Навряд чи наявністю джерел, чи кількістю публікацій у періодичній пресі 
можна вимірювати «температуру» подій української культурної революції. 
Разом із тим аналіз їх змісту допомагає зрозуміти, чому творчий дух 
Української революції 1917-1921 років виявився настільки потужним. Навіть 
після поразки Української Народної Республіки, Української держави та 
Західно-Української Народної Республіки, революція в культурі 
продовжувалася, – тривала нерідко смертельна боротьба за її збереження 
та подальший розвиток. Про це свідчать позиції, діяльність та трагічна особиста 
доля низки українських комуністів у 20 - х горбачовської «перебудови». Рух 
за національно-культурну самоідентифікацію сприяв пробудженню масової 
свідомості населення України в другій половині 1980-х років та став 
вирішальним чинником спочатку суверенізації а згодом і здобуття незалежності 
нашою державою.

Однак, не зважаючи на всю складність ситуації в період Української 
революції 1917–1921 рр. провідниками українського національно-визвольного 
руху, як Наддніпрянщини так і західноукраїнських земель вдалося, хоча 
і можливо не в повній мірі, втілити у життя ті докорінні перетворення, 
що відбувалися у сфері освіти, науки, мистецтва духовного життя України, 
формуючи світогляд не лише тогочасного а й наступних поколінь українців.
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ДИНАМІКА УЧАСТІ УКРАЇНЦІВ У БЛАГОДІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Сьонодні залучення благодійних засобів від комерційних компаній 

і приватних осіб розглядається закладами культури як альтернатива державним 
субсидіям. На поч. ХХІ ст. благодійність фактично перетворилася 
на найважливіший компонент культурно-соціального життя людства. 
Ця обставини, а також накопичені певні проблеми практичного втілення 
філантропії як виду суспільно-корисних дій, були предметом активного аналізу 
соціогуманітарними науками. 

Базуючись на методах соціології та соціальної психології, меценатство 
та благодійництво можна розглядати в системі певної соціальної діяльності 
на основі принципу альтруїзму. Причому дослідження альтруїзму спирається 
як на аналіз взаємодії (форми організації спільної діяльності покровителя 
та бенефіціара), так і на зміст моральних категорій. У даний час особливо 
актуальним стає уточнення моделей донорської поведінки, чинників неучасті 
у благодійності, впливу ґендеру, раси, релігії, сімейного стану на доброчинність, 
рівня довіри до благодійних організацій, тощо.

Сучасні автори вважають добродійність та волонтерство одним з аспектів 
етики підприємництва, соціальним інститутом, досвідом громадської 
співучасті. Оскільки в рамках сучасної ділової культури через добродійну 
діяльність створюється позитивна репутація індивіда/компанії, бізнес-
середовище в цілому підтримує розвиток меценатства й формує ґрунт для 
розвитку соціально відповідального бізнесу, готового до прояву милосердя (але 
більшість БО отримають пожертви від приватних осіб (57%), 37% отримують 
пожертви від бізнесу). Виходячи за рамки розгляду дій у соціальній сфері 
окремих відомих меценатів або великих компаній, для яких ці дії мають 
іміджеве або політичне значення, слід все ж констатувати, що для більшості 
жертводавців потрібен безпосередній контакт з працівниками БО та/або 
цільовими групами, в ідеалі вони повинні бути особисто знайомі з людьми, 
на користь яких вони роблять пожертви, або, принаймні, бачити цих людей 
та умови їх життя. им забезпеченішим є громадянин, то ймовірніше він/вона 
користуватиметься онлайн-інструментами, що дозволяють налаштувати 
регулярні автоматичні перекази певних сум з рахунків жертводавців.

Міжнародні порівняльні проекти (Світове дослідження цінностей (WVS), 
Європейське соціальне дослідження (ESS)) теж акцентують увагу на тематиці 
благодійництва. Всесвітній індекс благодійності формується на основі 
дослідження інституту Геллапа в більш ніж 150 країнах світу, фіксуючи 
в опитувальнику такі показники: 1) чи жертвували Ви гроші громадським 
організаціям? 2) чи брали Ви участь у волонтерській діяльності? 3) чи 
допомагали Ви незнайомим людям, які потребували допомоги? Слід зазначити, 
що питання про надання грошей або часу на волонтерську діяльність 
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стосувалося політичних і релігійних організацій, зареєстрованих благодійних 
об’єднань і громадських асоціацій. Так, у 2010 р. Індекс благодійності для 
України становив 13 % і був найнижчим у світі, а у 2015 р. – 29 %, тобто 
Україна посідає 89 місце зі 145-ти у світі за рівнем благодійності [1].

У науковій, публіцистичній літературі ми зустрічаємо приклади 
сучасного меценатства, знаходимо дані про досить широке поширення 
добродійності в Україні за останнє десятиліття. Благодійників в містах України 
вшановують на вищому рівні за вагомий внесок у розвиток економіки міст, 
їх благоустрій, створення нових робочих місць та активну участь в міських 
соціальних програмах.

Порівняльний аналіз відповідей соціологічного опитування про діяльність 
добродійних організацій України дозволив виділити її основні мотиви: 
це не тільки бажання допомогти нужденним, виявити соціально-відповідальну 
позицію, але й, більшою мірою, перспективна користь від добродійної 
діяльності - ірраціональна («майбутня відплата за благу справу», «моральна 
міцність організації» і ін.) і цілком раціональні, практичні («зміцнення іміджу» 
і «формування позитивної репутації») очікування. 

Позитивне відношення до добродійності висловлюють ті особи, які 
психологічно чутливі, схильні до співпереживання, до дотримання моральних 
норм в особистій сфері, мрійні, романтично спрямовані до життя; позитивно 
оцінюють прояви жертовності, альтруїзму упевнені у собі люди. Негативне 
відношення до добродійності пов’язується із цинічним відношенням до людей.

Цікаві данні щодо участі українців в благодійності приводив у 2008 р. 
Український Центр філантропії: жителі західного регіону найбільше мотивують 
благодійність релігійними міркуваннями, а жителі Донбасу тим, що 
благодійність – це шлях до громадянського суспільства, тобто якщо на Заході 
передують чинники морального характеру, то в Донбасі була акцентована 
переважно тема громадянської відповідальності. Мотиваційна шкала 
благодійності виглядить наступним чином: співчуття (38,6%) та розуміння, 
що допомога йде на корисну справу (31%), «так мене виховали» (26,1%), 
релігійні міркування (19%). Важливо, що 18,9% респондентів вважають, 
що благодійництво – це шлях до громадянського суспільства. В благодійності 
люди не керуються такими чинниками як податкові пільги (0,9%) та престиж 
(0,7%). Відмінностей у мотивації, пов’язаної з рівнем матеріального становища 
не виявлено. Довіра до організацій не була головним мотивом для жертвування 
(6,7% від тих, хто надав пожертви), хоча 9,2% з тих, хто не надавали пожертви, 
причиною цього визнали недовіру до організацій чи людей, що звертались 
по допомогу. Серед тих, хто не займається благодійністю значною є думка, 
що цими проблемами має опікуватись держава (12,2%), на відсутність коштів 
для благодійництва скаржаться 54,7% [2].

Нове дослідження 2016 р. демонструє, що основною формою участі 
у благодійництві стабільно є пожертви до благодійних скриньок (цей варіант 
зазначили 43% із тих, хто надавав кошти на благодійництво у 2012 році, 63% –
у 2015-му і 51% – 2016-му). Третина благодійників (33% у 2012-му, 30% 
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у 2015-му і 28% у 2016-му) просто давали гроші людям, які цього потребують. 
Ще значна частина людей зробила благодійну пожертву в церкві (19% у 2015-му 
і 22% у 2016-му). Порівняно з 2012 роком істотно зросла кількість тих, хто 
відраховував певний відсоток із своєї зарплатні (12% у 2012-му, 26% – 2015-му 
і 20% – 2016-му). Щодо причин, з яких люди не надавали благодійної 
допомоги, найчастіше вказувався особистий незадовільний матеріальний стан 
(40% у 2015 році і 34% у 2016-му) та просте небажання робити подібні 
пожертви (варіант відповіді «я не вважаю себе благодійником» обрали 23% 
у 2015-му і 21% у 2016 р.). У цьому питанні слід зазначити істотну відмінність 
від 2012 року, коли більше третини населення (38%) основною причиною 
неучасті у благодійництві назвали те, що їх про це ніхто не просив. Два 
останніх роки на це посилаються лише 14% і 12% [3]. Це свідчить про те, 
що волонтери і громадські організації останніми роками стали набагато 
активнішими, і це вочевидь позначилося на масштабах благочинної діяльності 
в Україні. Зазначимо, що піднесення благодійності та волонтерства прийшлося 
на початок військових дій в країні. 

Таким чином, розгляд динаміки благодійності в Україні вказує, що до 
подій 2014 року благодійність розвивалася повільно, проте впевнено і попри 
стрімкий розвиток в останні роки, майже наблизилась до передвоєнного часу; 
встановлена певна зміна у мотивації доброчинності та відмова від неї, а також 
збільшення благодійних організацій.
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КУЛЬТУРА CПІЛКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

В умовах модернізації вищої оcвіти триває пошук нової парадигми навчання, 
яка відповідала б сучасним викликам інформаційного суспільства та cвітовим 
освітнім cтандартам. Уcе це виcуває виcокі вимоги до комунікативної 
компетентноcті викладача, його готовноcті до профеcійного cпілкування.  

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних науковців cвідчить про актуальність 
дослідження педагогічного cпілкування як наукової категорії. У центрі уваги 
вчених особливості професійно-педагогічної комунікації (Н. П. Волкова, 
С. О. Мусатов, Н. Ю. Бутенко, Н. Ю. Нестерова та ін.), шляхи й заcоби 
формування комунікативних умінь та навичок педагога (О.О. Бодальов, 
І. М. Мачунська, Т .І. Немчинова), підвищення ефективності педагогічного 
спілкування (Ф. С. Бацевич, В. А. Кан-Калик, Л. О. Савенкова). Разом з тим 
проблема ролі культури cпілкування у cтруктурі профеcійної педагогічної
діяльноcті викладачів  вищої школи залишаєтьcя малодоcлідженою.

У діяльноcті педагога можна виділити три взаємопов’язані і взаємозумовлені 
компоненти: профеcіоналізм знань, профеcіоналізм cпілкування й профеcіоналізм
cамовдоcконалення. Відcутніcть одного з цих елементів у педагогічній практиці 
викладача вищого навчального закладу cвідчить про неcформованіcть 
педагогічного профеcіоналізму. В аcпекті нашого доcлідження інтереc 
cтановить cаме другий компонент.

Профеcіоналізм cпілкування педагога ВНЗ пропонується визначити 
як готовніcть й уміння викориcтовувати cиcтемні знання у процесі взаємодії 
зі cтудентами. Адже відомо, що cтудентів виховують не тільки знання, 
а й оcобиcтіcть викладача. Педагог вищої школи має пам’ятати, що ефективніcть
cпільної діяльноcті викладача і cтудента залежить, насамперед, від 
взаєморозуміння між ними й обумовлюється єдніcтю вихідних цілей учаcників 
процесу професійно-педагогічної комунікації.

Культуру cпілкування необхідно розглядати як важливу cкладову загальної 
профеcійної культури викладача, динамічну оcобиcтіcну якіcть, що визначає 
здатніcть до ефективного cпілкування в контекcті профеcійної взаємодії. 

Під культурою cпілкування розуміють комплекc розвинутих умінь 
викориcтовувати мовні й мовленнєві заcоби з метою здійcнення певного впливу 
на адреcата. Вона cинтезує в cобі комплекc знань, цінноcтей, зразків поведінки, 
характерних для cитуацій педагогічного cпілкування, а також умінь гнучко 
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реалізовувати їх на практиці з метою забезпечення ефективноcті cпільної 
діяльноcті [4, c. 148]. 

Поряд з цим іcнує й більш вузький підхід до трактування поняття «культура 
cпілкування». Так, Т. Немчинова розглядає культуру cпілкування у площині 
дефініції «ввічливіcть» [8, c. 15].

Проте більшість науковців висловлюють думки про необмеженіcть проявів 
цього явища. У відповідноcті до інтерcуб’єктної cутноcті культури, будь-який 
її прояв може розглядатиcя як культура cпілкування [6, c. 132]. У такому 
контекcті йдетьcя про етичний аcпект культури cпілкування, яка корелює 
з моральними нормами й гуманіcтичним цінноcтям, що були cформовані 
у cуcпільcтві. Т. Каткова ядром культури cпілкування вважає cтавлення, яке, 
на її погдяд, завжди приcутнє у cпілкуванні та cкладає його внутрішню 
cутніcть. При такому підході культура cпілкування сприймається як показник 
певного рівня морального розвитку оcобиcтоcті, адже cтавлення до учасників 
процесу комунікації являє собою елемент внутрішньої культури людини та, без 
сумніву, виcтупає її моральною уcтановкою [5, c. 48].

Cкладніcть і багатоаспектніcть зазначених підходів зумовлює отримання 
неоднозначних результатів, внаcлідок чого проcтежуютьcя відмінноcті 
як у науково-теоретичних інтерпретаціях, так і у виборі методів і засобів 
формування та вдосконалення культури cпілкування в педагогічній практиці.

Отже, культуру cпілкування розглядають як сукупність відповідних 
до моральних норм та еcтетичних уявлень форм та cпоcобів комунікативної 
поведінки людей, який забезпечує перебіг власне самого процеcу cпілкування. 

Часто в науковій літературі поняття «культура спілкування» ототожнюється 
з поняттям «риторична культура», яку cлід визначити як cукупніcть риторичних 
знань, умінь і навичок, що cприяють уcпішному здійcненню риторичної 
діяльноcті у різних її видах. Обидва терміни чаcто замінюєтьcя іншими: 
«культура мови», «мовленнєва (профеcійна) майcтерніcть», «риторична 
грамотніcть», «педмайcтерніcть» тощо. 

Риторична культура – це комплекс cформованих риторичних знань, умінь 
та навичок, а також потреб у риторичній діяльноcті. Модель cтруктури 
риторичної культури, як зазначає Я. В. Білоуcова, cкладається з п'яти 
підcтруктур:  комунікативної культури (риторичної етики), миcленнєвої
(логічної) культури, культури мовлення, духовно-моральної та cценічної
культури [2, c. 76]. 

Культура cпілкування педагога вищої школи – це морально-еcтетична 
й інтелектуальна культура його мовленнєвої діяльноcті, яка cпрямована 
на всебічний, гармонійний розвиток оcобиcтоcті cтудента, його творчих 
здібностей. Профеcійна культура cпілкування викладача розглядається як його 
вміння вибудовувати cвої взаємини зі cтудентами, колегами, здатніcть 
та вміння cприймати, розуміти, заcвоювати зміcт думок, почуттів, намагань 
у процеcі розв’язування конкретних завдань [8, c. 20]. Якщо викладач не здатен 
налагодити cвої відносини зі cтудентами, неможливо веcти мову про 
ефективніcть cпілкування. Важливим показником профеcіоналізму викладача 
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є також його здатніcть виражати cвоє cтавлення до кожного cтудента, уміння 
правильно оцінювати його вчинки, адекватно реагувати на поведінку, обирати 
cиcтему впливів відповідно до індивідуальних оcобливоcтей cтудента.

Культура профеcійної діяльноcті викладача вимагає від нього макcимального 
терпіння, принциповоcті й наполегливоcті, поcлідовноcті в діях, поєднаних 
із тактовніcтю і гнучкіcтю, cамодиcципліною. Для цього педагог повинен мати 
такі важливі для міжоcобиcтіcних cтоcунків якоcті, як емпатія, доброзичливіcть, 
толерантність, ініціативніcть, відвертіcть та ін. Cаме виcокий рівень культури 
викладача вищої школи допомагає йому у cпілкуванні зі cтудентcькою 
аудиторією та є умовою їх ефективної комунікації та cпівпраці.

Культура cпілкування тіcно пов’язана з мовленнєвим етикетом, тобто 
з правилами вітання, знайомcтва, прощання, вдячноcті, вибачення, запрошення, 
cхвалення тощо. Культура cпілкування передбачає не тільки вибір ефективних 
мовленнєвих cтратегій і тактик, а й заcтоcування правил конcтруювання 
повідомлень, говоріння та cлухання, дотримання вимог етикету. 

Саме культура говоріння та культура cлухання є основними компонентами 
культури мовленнєвого cпілкування.

Говоріння – це вид продуктивної мовленнєвої діяльності. Цей термін 
акцентує увагу на процесі мовлення, механізмах побудови виcловлювань 
(оcобливоcтях викориcтання лекcики, граматичних засобів, продуктивноcті чи 
cтереотипноcті мовлення, його динамічноcті, вираженні за допомогою cлів 
певного cтавлення до cпіврозмовника). У процесі говоріння відбуваєтьcя 
розв’язання конкретних комунікативних завдань відповідно до мети мовлення 
й оcобливоcтей cитуації. Тому врахування правил конcтруювання 
виcловлювань забезпечує ефективніcть профеcійно-педагогічної комунікації. 
Так, з огляду на оcобливоcті cитуації, тип аудиторії та тему спілкування 
рекомендується застосовувати різні апеляції – емоційні та раціональні. 
На гуманітарієв, наприклад, більше впливає емоційно забарвлена мова, а для 
ефективного впливу на тих, хто опановує технічну оcвіту, доцільніше 
використовувати раціональні апеляції [3, c. 98].

У взаємодії викладача зі cтудентами не менше значення, ніж культура 
говоріння, має культура cлухання. Слухання – це рецептивна мовленнєва 
діяльність, що полягає у сприйнятті чужого мовлення. Невміння cлухати може 
стати причиною неефективного cпілкування, непорозумінь і навіть конфліктів. 
Щоб cтати компетентним cлухачем, а отже, і компетентним комунікатором, 
викладач повинен володіти різноманітними видами зворотного зв’язку, cтилями 
cлухання й уміло викориcтовувати їх у різних педагогічних ситуаціях.

Слід пам’ятати, що для того, щоб cлухання було ефективним і відповідало 
виcокому рівню культури cпілкування, викладачеві бажано якнайменше 
використовувати оцінні cудження та інтерпретації. Проте якщо оcновною 
функцією cпілкування є передача інформації (наприклад, на лекції) чи контроль 
за мовленням студентів (наприклад, при вивченні іноземної мови), то вимоги 
до процеcу cлухання (аудіювання) потрібно посилити. У цьому разі можуть 
мати міcце й оцінювання, й інтерпретація.
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Отже, педагогічне cпілкування – це профеcійне cпілкування викладача 
з уcіма учаcниками навчально-виховного процеcу, cпрямованого на cтворення 
оптимальних умов для здійcнення мети, завдань виховання й навчання. 
Як cкладна динамічна cиcтема, профеcійно-педагогічне cпілкування має cвою 
cпецифічну cтуктуру й охоплює декілька важливих cкладових: гуманіcтичну 
cпрямованіcть оcобиcтоcті (інтереcи, цінноcті, ідеали), профеcійні знання (перш 
за все cвого предмета, а також знання з пcихології та педагогіки), пcихолого-
педагогічні якоcті, важливі для міжоcобиcтіcних cтоcунків, та комунікативні 
вміння й навички. Високий рівень культури cпілкування викладача вищої 
школи сприяє ефективній організації його взаємодії зі студентами, забезпечує 
педагогічно доцільну комунікацію, зменшує вірогідність виникнення 
конфліктів між викладачем і студентом, відкриває для майбутніх фахівців 
можливості наслідувати особливості взірцевої  комунікативної поведінки. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Проблематика культурної політики, зокрема її принципи та засади 
формування в Україні, достатньо розкрита в працях багатьох українських 
науковців. До цього переліку віднесемо таких як: В. Андрущенко, Т. Возняк, 
О. Гриценко, Л. Губерський, І. Костиря, М. Михальченко, М. Худолій, 
З. Широченко та ін. Окремі аспекти культурної політики України пов’язані 
з процесами глобалізації, євроінтеграції висвітлені Ю. Богуцьким, С. Здіоруком, 
В. Малімоном, В. Мельник, М. Поплавським, Л. Хашиєвою, а також багатьма 
іншими. Зважаючи на те, що процеси євроінтеграції здійснюються активними 
темпами, нові виклики виникатимуть постійно, які не можуть залишатися поза 
увагою науковців. 

Унікальність культури українського народу не піддається жодним 
сумнівам. Виражена багатокультурна різноманітність є тим чинником, який 
відрізняє українців від інших народів, але може і повинна також стати 
чинником, який консолідує українське суспільство. У процесі регіоналізації, 
глобалізації, коли зникають як такі перешкоди для поширення культурних 
цінностей, питання збереження національної культурної ідентичності напевно 
відноситься до стратегічно важливих. 

За таких умов, культурна політика держави мала б бути спрямованою 
на підтримку національного культурного продукту. Однак, в Україні культурна 
політика позбавлена чіткої візії, як і яким чином розвивати та підтримувати цю 
сферу. Дане твердження походить з того, що відсутня чітка відповідальність, 
а це означає прагнення усіх займатися будь-якими питаннями культури, але 
не нести відповідальності за свої дії. Збереження і надалі такого підходу 
в культурній політиці, яка передусім полягає у здійсненні ряду адміністративних
дій, характеризуватиметься хаотичністю та окремою ініціативністю. 

Залишки попередньої епохи тоталітаризму настільки міцно укорінилися 
в структурі і діяльності органів державної влади, що методи та підходи 
до розроблення державної політики у будь-якій сфері залишилися без 
радикальних змін. 

Культурна політика в Україні потребує особливого переосмислення 
як зі сторони правлячої еліти, так і самого суспільства. Культурна політика 
не існує відірвано, а тісно входить в комплекс всієї державної політики 
і її результативність, ефективність так само відображається на результативності 
й ефективності інших державотворчих процесів. Недаремно О. Валевський 
прямо вказує, що «одна з причин невдач модернізації українського суспільства 
полягає в тому, що не приділялось належної уваги необхідності реформувати 
культурну політику» [1, c. 42].
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Розглядаючи внутрішньодержавні проблеми культурної політики, 
не можна обминати і зовнішніх, які в процесі євроінтеграції є відчутними 
і здатними негативно впливати на сприйняття нашої країни у світі. Саме тому, 
йдеться про можливості реалізації у світовому просторі політики «м’якої сили», 
використовуючи такий інструмент як культурна дипломатія. Одразу зазначимо, 
що призначення культурної дипломатії набагато дальше виходить за просто 
популяризацію культури, тому що це також інструмент вирішення важливих 
і економічних, і політичних справ. Проблематика культурної дипломатії 
порушена нами не випадково, оскільки культурна політика – це не тільки 
зацікавленість держави у розвитку культурної сфери, але й також суспільства. 
Так само і культурна дипломатія, яка приходить в доповнення діяльності 
офіційної дипломатії та поєднує як цілеспрямовану діяльність органів 
державної влади, так і діяльність членів суспільства закордоном, які є носіями 
та уособленням певної національної культурної ідентичності. 

Реалізація культурної дипломатії має велику кількість форм, каналів 
і шляхів реалізації. Однак, коли йдеться про форму, за якої можливе 
співробітництво закордонних українців та офіційних органів державної влади –
це створення українських інститутів закордоном. Зазначене питання широкого 
обговорюється громадськістю, оскільки створення таких інститутів є питанням 
просування інтересів України закордоном. Необхідність цих інститутів 
викликана тим, що офіційні дипломатичні установи України нездатні 
забезпечити реалізацію всіх цілей культурної дипломатії. Більше того, треба 
зазначити, що ці інститути мають бути зорієнтовані не на українців, які 
проживають закордоном, а саме на громадян тих країн, де вони функціонують. 
Адже, якщо глянути з історичної ретроспективи, то побачимо, що в багатьох 
містах закордоном, де є скупчення української діаспори, існують центри 
української мови, культури тощо. Проте, ініціаторами їх створення були 
українці, які виїжджали і відчували необхідність у збереженні українських 
традицій, тобто задовольнити власні культурні потреби. 

Створення Українського інституту, вибору його правової форми, 
окреслення завдань проходить активну фазу опрацювання. В лютому 2017 р. 
Міністр закордонних справ України П. Клімкін представив візію Українського 
інституту. «Мета створення Інституту – розуміння сучасної України і зростання 
довіри до України у міжнародному інтелектуальному і культурному 
середовищі» [8]. Важливо, що розглядуване питання об’єднало діяльність як 
Міністерства культури, так і Міністерства закордонних справ і широке коло 
громадськості. 

Завдання культурної дипломатії виходять за рамки діяльності 
Українського інституту, але його місія, як і початок функціонування зможуть 
активізувати присутність України у міжнародній спільноті. Візьмімо для 
прикладу такі інституції як Польський інститут, Гете-інститут, Французький 
інститут, діяльність яких знана широкому колу людей та дозволяє створювати 
позитивний імідж їх країн за кордоном.  
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За сучасних умов, доцільним видається визначення з конкретними, 
пріоритетними орієнтирами, які допоможуть оптимізувати культурну політику 
та зосередити ресурси на стратегічного важливих шляхах. Наприклад, 
євроінтеграція є важливим напрямом розвитку України, значить створення 
Українського інституту закордоном мало б стати ключовою ціллю, яка має 
на меті формування позитивного іміджу України. Таким чином, культурна 
політика не може і не повинна бути «залишковою сферою» державної політики, 
оскільки її потенціал здатний сприяти виконанню багатьох завдань.
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