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Секція 1
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА

В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Агафонова В.,
магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»
Васьків М. С.,

доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри журналістики і міжнародних відносин,

ПВНЗ «Київський університет культури»

ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕНТІ МЕДІЙ
Над проблемою вивчення медіакультури та усіх її складників в Україні 

працює чимало науковців. Наприклад, Л. Бойченко, Н. Габор, Ю. Казаков, 
Л. Масол, І. Міщишин, Л. Найдьонова, Г. Онкович, Б. Потятиник, Н. Троханяк 
тощо. Саме ці вчені детально намагаються дослідити неоднозначність бачення 
феномену медіа. Дослідниця Л. Масол досліджує медіа-культуру з погляду 
сукупності «інформаційно-комунікативних засобів, матеріальних та інтелект-
туальних цінностей, що вироблені людством у процесі культурно-історичного 
розвитку» [7, с. 349]

Завдяки цінностям медіакультури людство має змогу «використовувати 
передові інформаційні технології» [10, с. 1]. Важливою ціннісною особливістю 
медіа є мова. За словами Т. Гриценка «культура мови передбачає дотримання 
усталених мовних норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, 
цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно 
від мети й обставин спілкування» [2, с. 57–58].

Цінності кожного етносу активно формуються у культурі, створюючи 
таким чином її фундамент. Саме завдяки системі цінностей та ідей визначається 
культура та регулювання поведінки людини.

Здавна відомо, що «культура виступає своєрідним підсумком всієї 
різноманітної діяльності людини, як сукупність матеріальних та духовних
цінностей, як складна ієрархія ідеалів і сенсу, значущих для конкретного 
суспільного організму» [15, с. 112].

В умовах глобалізації дослідження розвитку та становлення медіакультури
є надзвичайно актуальним. Адже вона є домінуючим впливом на створення 
культурних стереотипів та ідеалів. Українську культуру здавна вважають 
сукупністю духовних та матеріальних цінностей, що створювалися протягом 
безперервної історії – від найдавніших часів до сучасності.

Форми та засоби медіа-культури активно проникають у сучасне життя 
кожної людини. Саме вони по-новому висвітлюють природу сучасного 
суспільства, політичного життя та побуту українців. Медіапростір продовжує 
щодня безперервно трансформуватися та активно перетворюватися. Варто 



детально вивчити окремі ознаки медіакультури та пам’ятати, що медіа лише 
створює ілюзію, переконливо пристосовує та привчає до них кожну людину.

Під впливом медіа змінюють традиційні українські смаки та уподобання. 
Саме тому дослідники визначають медіакультуру «визначальною рисою, що 
формує інструменти соціальних зв’язків, інституалізації, формуванні уявлень, 
цінностей, соціального життя особистості, процесу соціалізації, вибору 
ідеологічних установок, моделей поведінки, ідентифікації себе в соціумі тощо».

Сучасна медіакультура українців має рушійний вплив «на становлення 
ролі сім’ї та школи у вихованні здатності дітей успішно функціонувати 
в інформаційних потоках сучасного суспільства».

 Важливою цінністю медіа є те, що воно здавна «слугувало ніби рупором, 
що надає можливість бути почутим багатьма». Саме тому медіапростір 
привертає увагу представників різних систем цінностей для їхньої ідейної 
боротьби. Найбільш характерною тенденцією сучасності є великий вплив медіа 
через «розвиток електронної комунікації та виклики глобалізації». Формування 
цінностей людини у ХХІ ст. майже повністю залежить від засобів медіа. 

Обов’язок медіа полягає у забезпеченні виховання навичок літературного 
спілкування. Окрім цього, важливе значення має пропаганда й засвоєння 
літературних норм у слововжитку, а також оформленні мови з погляду 
граматики.

Варто пам’ятати, що культура мови – одна з найголовніших цінностей 
медіа та важливий показник цивілізованого суспільства. Адже «досконале 
володіння мовою стає важливим компонентом професіограми фахівців різного 
профілю, що актуалізує увагу дослідників» [5, с. 72].

Також, соціальні мережі стали головним інформаційним майданчиком, 
звідки суспільство черпає інформаційні знання сьогодення, і разом з тим, 
соціальні мережі вже перетворились на інструмент інформаційного впливу 
та маніпулювання масовою свідомістю.

Знизити напругу в суспільстві та повернути довіру громадян до медіа 
здатна повсякденна комунікація. Аналізуючи діяльність сучасних медіа, можна 
зробити висновки, що працівники сучасних ЗМІ постійно реформуються та 
намагаються створити інформаційно правдивий простір.
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КЛАСИЧНА ТА СУЧАСНА РЕПОРТАЖНА ФОТОГРАФІЯ 
В СУЧАСНОМУ АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

Проблема сучасної репортажної фотографії в тому, що все більше 
й більше вона сприймається з точки зору констатації факту, а не з точки зору 
художньої фотографії. Люди все менше звертають увагу на те як показано той 
чи інший матеріал. Головне що, показано. Все це переважно є результатом 
неосвіченості як споживача, людини яка сприймає матеріал, так і фотографа, 
який є посередником між споживачем та інформацією. Зараз навіть провідні 
телеканали та журнали використовують фото зроблені на мобільний телефон, 
звичайними людьми, які звісно нічого не тямлять в таких поняттях як 
композиція чи ракурс. Все це, ще більше показує занепад художньої цінності 
репортажу. Тому головним завданням сьогодення є просвітницька діяльність 
фотографів з історичної та практичної сторони, та й звичайних людей в сфері 
мистецтва.

Основоположником репортажної фотографії являється венгерський 
фотограф Мартін Мункачі. Його творчість сприяла розвитку фотографії від 
студійних зафіксованих поз, до руху в кадрі. Адже навіть перші воєнні 
фотографи такі як Роджер Фентан та Метью Бреді робили переважно 
постановочні знімки. Знімки були зроблені безпосередньо на місці події, але 
все ж таки, ще містили в собі статичність. Фотографії Мартіна Мункачі 
здаються продуманими, вистроєними, але при цьому репортажними – живими 
і не постановочними. Ось що він говорив про репортаж «Зуміти побачити 
в тисячну частку секунди те, що звичайні люди не помічають – це теорія 
фоторепортажу. А зуміти в наступну тисячну секунди сфотографувати 
побачене – це вже практична сторона фоторепортажу». 

Саме завдяки його знімку «Хлопчики, що біжать до прибою на озері 
Танганьїка», світ знає Анрі Картьє-Брессонаяк видатного репортажного 
фотографа. Цей знімок надихнув його на ближче знайомство з фотографією. 



«Я несподівано зрозумів, що за допомогою фотографії можна зафіксувати 
нескінченність в одному моменті часу, – писав Картьє-Брессон багато років по 
тому. – І саме ця фотографія переконала мене в цьому. У цьому знімку стільки 
напруги, стільки безпосередності, стільки радості життя, стільки 
надприродності, що навіть сьогодні я не можу спокійно дивитися на нього».

Анрі Картьє-Брессон відомий своїми репортажними знімками, які 
є яскравим прикладом що репортажна фотографія може, і повинна бути 
художньою. Адже у своїй книзі «Вирішальний момент» Картьє-Брессон дає 
чітко зрозуміти, що репортажна фотографія це не просто факт якоїсь дії, це 
гармонійна сукупність ліній, пластики, руху,в поєднанні з «вирішальним 
моментом». Тобто, грамотна композиція підсилює виразність фотографії. 
Композиція, ракурс зйомки, та елементи зображення визначають сенс 
фотографії. Його філософія «вирішального моменту» стала основою для 
репортажних фотографів всього світу. Вирішальний момент це пік емоційної 
напруги сюжету. «Знімати – значить визначити відразу в частки секунди подію 
і точну організацію візуальних форм, які виражають і визначають цю подію. 
Це означає вибудувати голову, очі ... уздовж однієї лінії. Це спосіб жити».

Ось взяти наприклад знімок «Єр – Франція» 1932 р., на ньому зображено 
закручені сходи, перила яких вказують нам чітко на велосипедиста який 
проїжджає повз. Велосипедист в’їхав якраз в місце де композиція набувала 
свого найбільшого вираження, це і є «вирішальний момент» вміти «спіймати» 
кадр в момент найбільшої композиційної виразності.

У цій же книзі «Вирішальний мамент» Картьє-Брессон говорить: 
«Фоторепортаж передбачає якусь операцію, яка проводиться одночасно зором, 
свідомістю і чуттям. Мета подібної операції полягає в тому, щоб відобразити 
зміст якогось події в процесі її розгортання і повідомити враження від неї… … 
Фотограф повинен бути впевнений (поки він ще свідок події), що не залишив 
жодних пустот, що йому дійсно вдалося передати сенс сцени в її повноті. 
Бо потім буде занадто пізно: він ніколи не зможе повернути час назад, щоб 
відзняти її заново.»

У «золоту еру» фотожурналістики (1930–1950-ті рр.) багато журналів 
(Picture Post (Лондон), ParisMatch (Париж), Life (США), SportsIllustrated (США)) 
і газет (TheDailyMirror (Лондон), TheDailyGraphic (Нью-Йорк)) заробили 
репутацію і величезну аудиторію завдяки фотографії і таким фотографам, як 
Роберт Капа, Альфред Ейзенштадт, Маргарет Бурк-Уайт, Вільям Юджин Сміт.

Через два роки після закінчення Другої Світової Війни чотири 
фотографа – Анрі Картьє-Брессон, Роберт Капа, Джордж Роджер і Девід 
Сеймур – заснували фотоагентство «Магнум» («MagnumPhotos »). У наші дні 
воно залишається найвідомішим професійним об’єднанням геніальних 
фотографів-документалістів усього світу. Ідеєю агентства було: поширення 
в пресі репортажних знімків зі збереженням авторських прав фотографа 
на зображення. Також на чільне місце ставилася свобода вираження: на своїх 
знімках члени Magnum отримали право поєднувати репортаж зі своїм художнім 
баченням – але, звичайно, постановочні зйомки не допускалися. Також 
не допускалось і кадрування знімків.



У 60-х рр. XX ст. репортажна фотографія стає ще більш достовірною, 
вона виривається за межі загальноприйнятого. У цей час більше уваги 
приділяється тому, що зображено, іноді нехтуючи фотографічними 
принципами.

У 90-х рр. XX ст. репортажна фотографія йде зі сторінок журналів, 
здається, що закінчився її «золотий вік», до сьогоднішнього дня в цьому жанрі 
не відбулося глобальних змін, але все ж таки незначна кількість відомих 
фотографів в цьому напрямку з’явилась. Наприклад, Себастьян Сальгадо, Стів 
МакКарі та ін.

До кінця першої декади XXI ст. традиційну фотожурналістику активно 
стала тіснити так звана «Громадянська журналістика», що з’явилася в країнах 
Європи і США. Люди різних професій, як правило не мають матеріальних 
проблем і не обмежені на відміну від професіоналів ЗМІ ніякими 
зобов’язаннями перед своїми редакціями, займаються журналістикою 
та фотожурналістикою, завантажують фотографії в інтернет безкоштовно, або 
насичують стокові фотобанки своїми знімками, ціна на які становить 1 або 
2 долара США, які охоче купують за такою ціною традиційні ЗМІ.

Показовим прикладом є подія, що трапилась в Тегерані влітку 2009 р: 
тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти результатів 
президентських виборів в Ірані. Жодному з професійних фоторепортерів 
місцева влада не дозволили вести зйомки, журналісти світових фотоагентств 
не мали можливості вийти за поріг своїх готелів. Однак незабаром інтернет був 
переповнений сотнями фотографій, які зняли на свої «мильниці» і стільникові 
телефони самі учасники подій – іранці.

Рівень таких фотографій сильно відрізняється від зроблених 
професіоналами. Звісно, такі фото можна використовувати для підтвердження 
достовірності інформації, але не більше. І розміщення їх на провідних 
інформаційних каналах є не виправданим. Точніше сказати це стає 
неправильним тоді коли набуває масовості. У поодиноких випадках 
це можливо. Але не більше як в поодиноких. 

По-перше, це знецінює роботу фотокореспондента. По-друге це призводить
до занепаду мистецтва репортажної фотографії, в якій композиція 
є не менш важливою від події. Що в свою чергу веде до того, що фотографи-
аматори перестають прагнути «спіймати» вирішальний момент, а споживач 
стає менш вимогливим до якості інформації. Люди перестають задумуватись 
над якістю знімка, через це репортажна фотографія перестає мати мистецьку 
цінність. Вона стає повсякденним, банальним явищем. Це загрожує 
її зникненням.

Отже не знаючи історії фотографії «громадянські журналісти» не зможуть
показувати якісний матеріал, а споживачі, не знаючи основних законів 
мистецтва будуть продовжувати його сприймати.
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА: ВЕКТОРИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Що таке «contemporary art», словосполучення, що домінує в українському 
дискурсі про сучасне мистецтво, як побутовому, так і професійному? Як це 
словосполучення співвідноситься з поняттям «сучасне мистецтво», і чи спів-
відносяться вони взагалі?

Розглянемо дві найхарактерніші спроби відповісти на ці питання: 
«контемпорарі арт» – це просто непорозуміння, журналістська помилка, яка 
виникла внаслідок браку освіти й поширилася через некомпетентність 
мистецького середовища. Далі, «контемпорарі арт» – це і є contemporary art, 
сучасне мистецтво, а сучасне мистецтво, своєю чергою, – це все мистецтво, яке 
твориться зараз. Таким чином, не можна говорити про «сучасне мистецтво» 
і просто «мистецтво» – існує тільки хороше й погане сучасне мистецтво [1].

Відмінну позицію займає інше значення, де: «contemporary art – синонім 
актуального, тобто експериментально-пошукового мистецтва наприкінці ХХ –
на поч. ХХІ ст. За наших умов – ситуативний синонім постмодерну. Ні в якому 
разі не означає мистецтва, сучасного лише внаслідок своєї хронології появи на 
світ» [2].

Як бачимо, дві спроби витлумачити цей загадковий феномен призвели 
до діаметрально протилежних результатів. У першому випадку йдеться про 
хронологічну категорію, у другому – про що завгодно, окрім хронології. Тож чи 
є бодай щось спільне у contemporary art і «контемпорарі арт»?

Єдиною змістовою конотацією, яку можна надати другому з цих 
словосполучень, є його кирилична дзеркальність. Йдеться лише про вживання 
іншомовного словосполучення, яке було перенесено з усного мовлення на 
письмо, переведено в кирилицю й привласнено пострадянським дискурсом. 
«Contemporary art» можна вважати найбільш екзотичним прикладом міжмовної 
омонімії. Цей вислів в українській мові означає щось зовсім інше, ніж 
в англійській саме внаслідок бажання з точністю скопіювати первинне 
значення, яке виявилося непередаваним наявними словами. «Contemporary art» 
функціонує в українській мові як класичний симптом, усталена обмовка, 
лібідинально навантажена помилка, яку не можна усунути простим 
вказуванням на неї. «Contemporary art», як і кожен симптом, потребує 
інтерпретації. Тож услід за редакторами часопису e-flux, які в грудні 2009 р. 
проголосили сучасне мистецтво: «повністю сформованим культурним проектом 
із певними визначеними параметрами» [2], варто застосувати схожу процедуру 
до явища «сontemporary art» й розглянути його як локальний проект, 



що відбувся і має бути історизований як наслідок певної взаємодії з глобальним 
контекстом, що набула форми дискурсивного непорозуміння.

У пострадянській ситуації «сучасне мистецтво» як інституційна практика 
також, у певному сенсі, прийшла на зміну «модерному мистецтву», якщо 
розуміти під останнім комплекс теорій, практик та інституцій, які під титулом 
«соціалістичного реалізму» обслуговували радянську державу як тотальний 
модерністський проект. Як і у випадку повоєнної Америки, йшлося насамперед 
про ефективне заперечення певної версії модернізму за допомогою «риторики 
сучасності». Що означало прагнення цих інституцій «осучаснити» 
пострадянське мистецтво, а водночас і суспільство? Це означало зробити його 
більш плинним, мінливим. Ніхто і не приховував, що розбудова інфраструктури 
сучасного мистецтва є складовою проекту лібералізації пострадянської 
економіки. Мистецтво проголошувалося такою ж інституцією ліберального 
суспільства, як, скажімо, прозорі вибори, а митці мали стати кимось на кшталт 
членів виборчих комісій, які можуть не лише спостерігати за дотриманням 
демократичних процедур, але й спрямовувати свої скарги у відповідні інстанції. 
Головне – сучасний митець, як і кожен порядний член центрвиборчкому, мав 
дистанціюватися від ідеології, що тяжіла над ним за радянських часів. Місце 
ідеологічної маніпуляції мистецтвом мав посісти постполітичний менеджмент 
культури: виробництво мистецтва мало бути організоване за тією ж схемою, 
що й будь-яке інше виробництво.

Проблема цієї ситуації полягає в тому, що осучаснення українського 
мистецтва виявилося ще менш успішним, ніж лібералізація української 
економіки, котра перетворилася радше на симуляцію ринкових механізмів, на 
ділі підпорядкованих жорстким олігархічним структурам. Рівень побутового 
мовлення, як завжди, зраджує симптоматичні дискурсивні утворення, що не 
піддаються перекладу через брак адекватного відповідника d фізичній 
реальності.

Показово, що згортання мистецької складової інституцій «відкритого 
суспільства» збіглося в часі з відносною стабілізацією помірно лібералізованої 
економіки, що відбулася на початку 2000-х. Із привілейованого громадського 
спостерігача митець знову перетворився на дизайнера дозвілля, цього разу 
капіталістичного. Менеджмент культури виявився цілком і повністю підпо-
рядкованим механізмам ринку, а його некомерційна складова в найкращих
традиціях нормативної біовлади була апропрійована самими художниками. 
Сучасне покоління художників навчилося досить ефективно виконувати 
функції менеджерського самоконтролю: митці та їхні спільноти сьогодні 
є кураторами, критиками та прес-секретарями самих себе, принагідно 
виконуючи функції монтувальників експозиції та галерейних наглядачів. 
Причому йдеться не стільки про підпільну організацію чи формат artist run 
space, а про виконання уявного соціального замовлення, яке ніхто, за рідкісним 
винятком, не підтримує матеріально. Із почесної ролі членів виборчкому 
критичні митці перейшли до статусу спостерігачів-волонтерів, що з фото-
апаратами та відеокамерами моніторять роботу виборчої дільниці.



То до чого ж відсилає туманний означник «сучасне мистецтво» сьогодні? 
Акцент на часовому вимірі, примат темпоральності над усіма можливими 
«ізмами» може означати лише одне: сучасне мистецтво – це мистецтво доби 
тотального панування часу над простором, що привілеює часову синхронність, 
рівнобіжність темпорального виміру, належність до єдиного хронологічного 
контексту. Не відповідати цим вимогам означає не належати до сфери 
«сучасного мистецтва», яке не може бути «актуальним» на місцевому рівні
й «неактуальним» назовні. Глобальна система сучасного мистецтва – це насамперед
обмін різними формами знання між різними локусами, включеними до єдиної 
дискурсивної мережі. Якщо певний локус нездатний виробляти мистецтво чи 
іншу дискурсивну продукцію, рівною мірою актуальну для внутрішнього 
та зовнішнього вжитку, – це значить, що він не належить до темпоральної сітки 
«сучасності». Замикаючись на локальному рівні, сучасне мистецтво втрачає 
своє призначення і зводиться до фантомного сontemporary art [1].

Отже, за найбільш загальним визначенням, сучасне мистецтво –
це творчий доробок періоду, що триває від початку Другої Світової війни 
і дотепер. Проте? це характеристика лише хронологічних меж, без натяку 
на істинний зміст. Історики визначають цей час як «момент докорінного зламу 
свідомості», зміни мистецьких «парадигм». Він є похідним від сучасності 
(сучасної реальності), а тому його неодмінно варто розглядати в соціокуль-
турному контексті [4].

Антибіотиком та антидепресантом агонії суспільства глобалізації 
є мистецтво. Його власні перспективи слід оцінювати в контексті сучасної 
онтологічної проблематики [3].

Чи варто ставити велику кількість знаків запитання? Сучасність. Сучасне. 
Contemporary або Актуальне. Метафізична абстракція, у якій ми перебуваємо, 
навіть варто сказати простіше, – у якій ми.

Гуманітарні та естетичні теорії мистецтва відмінні у поглядах на сучасну 
художню сцену, у них відчувається брак описових моделей. Виникнення 
величезної кількості художніх форм та організацій, тенденцій та концептів 
відбулось у відповідь на глобальний запит на нову арт-продукцію в контексті
економічного та технократичного розвитку. Трактування більше не орієнтується 
на усталену систему, а демонтує її у формі історичного критицизму, 
використовуючи мовні ігри та сленг деконструкції.

Наявність культурної традиції та обґрунтованого виправдання щоразу 
породжує очікуваний сиквел, безкінечно маніпулюючи змістами та розширюючи 
межі категорії «що є мистецтвом». Відбувається капітуляція перед реальністю, 
заданою не тим сокровенним Іншим, Інакшим, Буттям або Таковістю (Istigkeit). 
Занадто довго не відбувається Одкровення, виходу за межі (трансгерсія) –
як візуального мистецтва, так і мови й культури. Перемога демократії 
та капіталізму зі зникненням вже останніх країн з тоталітарними режимами 
пророкує кінець історії як такої. Мультикультурність та наявність діалогу 



перетворює людину (людину-митця) на в’язня тотальної соціальності. 
Як зауважив Міхаїл Риклін: «Особливістю нашого часу є те, що з глухого кута, 
в який ми потрапили, можливо, немає виходу за допомогою мистецтва» [3, с. 6].

Теперішнє – тут і тепер, лише воно пов’язує свідомість з реальністю, 
відокремлюючи вічне. Чи можливо розгорнути формат сучасного мислення 
до пошуку нової, грандіозної та універсальної філософії мистецтва? Адже 
усі цінності мистецтва, так само як і інших сфер, є загальнолюдськими.

Звісно, в циклах людської культури є схожі періоди – це і елліністичний 
занепад грецької античності, період маньєризму, яким закінчилася доба 
західноєвропейського Відродження, та втома і спустошеність декадансу 
культури Нового часу. Це так звані періоди згасання та розчарування культури 
у собі самій. Либонь, і постмодернізм називають «новим маньєризмом». Проте 
хибно вважати, що сучасний стан думки – це хаотична перехідна ситуація. 
Адже в певному сенсі – це розмаїття вражень та наснаги від сучасної реальності, 
це гостре передбачення майбутнього та відповідні дії в соціокультурному полі, 
що у своєму «надзавданні» визначають природу та характер інтеракції різних 
аспектів реальності та можуть віднайти нові орієнтири, які стануть шляхами 
подолання онтологічного нігілізму.

Отже, можемо зробити висновки, що сучасність для України – це вододіл 
двох епох: радянського академізму та західного постмодернізму. А contemporary 
art – це жест, який ось-ось набуде розмаху. Індустріалізація та урбанізація з одного 
боку та усвідомлення необхідності власної «locus standi» (від лат. «точка 
стояння, місце опори») – з іншого. І хоча певні віхи в історії культури пройшли 
повз ексрадянські країни, а деякі лише окреслюються в полі зору, наразі 
визначається власна міфологічна трансформація. Це не означає нічого, окрім 
заклику до гри на своєму полі. Адже філософія волевиявлення митця 
насамперед укорінена в його власній історії та культурі як особистості. Вона 
дозоляє як мистецтву, так і культурі та конкретній людині навчитися 
перебувати тут і тепер, а вектор пізнання направити із зовні в середину.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Суспільство розвиненого наукового прогресу завжди стикалося із зміненням
соціальним, а також психологічним, різко підвищується коефіцієнт інтелект-
туального початку в усіх галузях життя, а також в усіх аспектах самовизначення 
особистості.

Застосування нових технічних засобів для тиражування і створення творів 
мистецтв та виникнення нових видів, надзвичайно розширеними можливостями 
освоєння життєвого простору, художнього сприйняття дійсності, збагатили 
розвинення та естетичне мислення суспільства.

Наша країна пройшла крізь епоху реалізму, відображеної у образах. 
Це диктує канони в усіх сферах життєдіяльності суспільства «розвинутого 
соціалізму». Підвищена ідеологізація відклала свої відбитки на розвиток 
культури і мистецтва. Оскільки цінність мистецтва обумовлювалася не лише 
майстерністю художника, але й суспільним, соціальним та політичним змістом 
творів.

Не дивлячись на «косність», по відношенню до культури та мистецтва, 
ця галузь життя суспільства підтримувалась державою, то б то була 
дотаційною. У різноманітні галузі мистецтва вкладались чималі кошти, тому 
що цей «продукт» був обличчям держави, його гордістю та в той же час 
ідеологією 
(за аналогією зі спортом). Цей приклад духовного феномену двадцятого 
століття, прагне чинити постійний вплив на свідомість людей в усіх кінцях 
світу та претендує на роль вихователя в ідеологічній галузі буденного життя.

У шістдесятих роках минулого століття держава майже захлинулась від 
свіжого повітря десиденства, задихала вільно. З цим потоком волі до нас 
увійшли нові форми мистецтв «з надр абстрактного безпредметного, 
недомовленості сюрреалізму». Який «вдарив» яскравістю та відкритістю 
кольорів, сміливими композиційними рішеннями «поп-арту». Він сколихнув 
розуми молодих творців своїм «гротеском» форми та подачею, рекламною 
стилістикою зображення. Це були перші паростки протесту проти канонів 
у мистецтві. З цього приводу дуже цікаве висловлювання У. Хезлитта 
(1778–1830): «Вищі досягнення, у якої б галузі вони не проявлялись, ніколи 
не будуть зрозумілі більшістю людства».



Усі прогресивні митці, в області культури та мистецтв, змушені були піти 
у «підпілля» або виїхали з держави. У життя нашого суспільства «увірвався» 
«Арт». Це молодіжне – хіптерське спрямування, яке виросло з «модернізму» 
та «авангарду» і представляє собою новий виток образотворчої мови –
«актуальне мистецтво». Ця спрямованість включає до себе спектр сміливих 
технік, різних матеріалів обумовлених розвитком технологій, пізнанням себе 
і своїх духовних та творчих можливостей. Тематичний спектр цього 
спрямування без меж, та реагує на кожне проявлення людської діяльності.

Але на превеликий жаль в Україна нема держаної програми розвитку 
сучасного мистецтва. Завдяки зусиллям меценатів, галеристів, колекціонерів 
у державі активно пропагується цей вид мистецтва. Це дуже цікава 
спрямованість самовираження та створення нових мистецьких шедеврів. 
З одного боку це дуже добре – популяризація, але з іншого – це мода 
та комерція, що шкодить справжньому генію мистецтва. Колись з цього 
приводу У. Хезлитт висловлювався так: «Публіка читає щось або захоплюється 
і звеличує це, не через любов до предмету або людини, а тільки тому, 
що це модно». 

Тому що відсутня державна програма розвитку сучасного мистецтва, 
прищеплення культури сприйняття концептуального живопису, а також усі 
інші культурні наробітки орієнтовні на професіоналів і далекі від споживачів 
культурного продукту. До того ж, тому що йде тотальна ідеологізація 
суспільства, то суспільству бракує культурних спрямувань, можна «в одно час, 
разом з водою, вилити і новонароджену дитину».

На сам перед необхідно підвищувати рівень інформованості не лише 
громадян, а також чиновників та бізнесменів, про те що таке креативні індустрії 
та концептуальне мистецтво. Втілювати ці практики у художніх школах, 
училищах, університетах та ін. 

Таким чином, ці спрямованості (усіх видів «арту» дуже багато) сприяють 
розвиненню креативного мислення, допомагаючи створювати нові форми 
та прийоми. Надають можливість поєднувати непоєднуване, мислити образами, 
кольором і відчуттями та ін. Дуже легко у цьому відношенні працювати 
с дітьми, тому що їх сприйняття ще не «зашорене». Не володіючи правилами 
побудови предметів, а тільки сприймаючи їх як даність і отримавши 
інформацію від викладача про рефлекси навколишнього середовища, вони 
створюють дуже цікаві роботи, засновані на сприйнятті чогось – які в принципі 
можна віднести до «арт-мистецтва». Існує велика проблема в тому, що мало хто 
з викладачів навчає креативному мисленню, руйнуючи жорсткі рамки 
існуючого підходу до навчання. Є висловлювання: «Скільки мов ти знаєш, 
стільки раз ти людина». От же про художників можна сказати: «Скільки технік 
ти знаєш та застосовуєш, стільки раз ти художник». При розвитку сучасних 
мистецтв та спрямувань дуже важливо не розгубити своє національне, рідне 
серцю. Знайти мову – еклектики і поєднувати сучасні напрями свободи 
сприйняття, а також ті що їдуть в глиб сторіч національними коріннями 
мистецтва України.



На жаль культура та її розвиток вимагає постійної підтримки держави. 
Але ж вона є серцем національного розмаїття та толерантності. Працювати над 
цим потрібно тут і зараз, створюючи нове, та відновлюючи зруйноване часом, 
обумовлюючи цим культурну стратегію розвитку України. У нашої країни дуже 
багата спадщина. Ми багато чого забули і як результат, загубилися в зовнішніх 
чинниках. Але Батьківщина в нас є, «Солов’їна, співуча та дуже гарна». Дуже 
мало у нас проводиться конкурсів для молодих художників та творчої молоді,
а ще дуже пре скорбно, що забули метрів нашої культурної спадщини. Що ж ми 
зараз маємо? Якщо щось відбувається, то тільки в Києві і при тому нема ніякої 
інформованості про ці події. Але ж тільки поспіль, як усе минуло, з’явиться 
якась інформація у вістях по телебаченню, або в інтернеті. Така політика 
замовчування та недомовності не дає можливостей митцям та художникам 
України, особисто молодим, повноцінно реалізувати себе у творчості 
і продемонструвати свої здібності у повному обсязі. Так само, аналізуючи 
тенденції популяризації українських художників, та їх творів у нас в країні 
і за кордоном,хочеться присісти і гірко плакати. І диво дивне, що є в нас ще 
окремі талановиті самородки, які пишуть картини навидь і не на продаж, хоча 
жити і займатися творчістю без грошей, неможливо. Дуже добре, що є у нас 
окремі меценати вболіваючи за долю наших митців та за національно 
культурну спадщину і розвинення культурного рівня суспільства. Серед інших 
хоче ця виділить М.М. Поплавського, так званого «співучого ректора». 
Подякувати йому за сприяння культурному розвитку не тільки столиці країни, 
а і регіонів. Також хочеться згадати добрими словами Віктора Пінчука, який 
створив чудовий Pinchuk Art Centre, основним завданням якого є виведення 
українського мистецтва в міжнародний контекст. Прикладом творчого 
спілкування є арт – завод «Платформа», та арт – кластер «Closer», які 
являються культурно значущими об’єктами.

Ріст культурного розвитку мегаполісу залежить від створення 
і будівництва цікавих арт-об’єктів культурного значення. Де культура буде 
простором для комунікації і створення нового, а так само буде сприяти 
залученню інвестицій, та й проводити виставки з залучанням вітчизняних 
і зарубіжних авторів. Це є також ефективним засобом прищеплення культури 
мегаполісу та його мешканцям, а ще є засобом притоку кількості туристів. 
Особливо цікаво спостерігати коли з року в рік, після закінчення проведення 
подібних виставок та конкурсів, місто починає наповнюватися цікавими арт-
об’єктами. Дуже приємно було спостерігати наповнення та перетворення 
бульвару Кучеревського, а також набережної Дніпра, завдяки «конкурсу міської 
скульптури», у місті Дніпро.

Щоб зайти на сучасний міжнародний арт-ринок мистецтва, необхідно 
розвивати не тільки направлення в живописі і графіці, а й також цифрові 
технології, використовуючи при цьому різні маркетингові та комунікативні 
стратегії і піар-технології. А також вкрай необхідно створення державної 



програми з виховання і розвитку нового покоління творчих людей. Природною, 
а також і необхідною умовою при створенні нових підприємств, буде 
підготовка фахівців з величезним креативним потенціалом. Тут повинна бути 
задіяна цифрова анімація, розробка реклами, веб-дизайну, розробка 
комп’ютерних ігор та інших видів цифрового бізнесу, шоу-вистав 
із застосуванням цифрової графіки, адаптованих технологій для усього світу. 
До цього можуть бути залучені об’єднання студій звукозапису, фотостудій, 
художники, архітектори, студенти різноманітних вузів, програмісти які 
створять цікаві проекти. Отже, це ціла культурна індустрія.

Щоб створити сприятливий клімат для повнішого самовираження 
і реалізації творчих людей, потрібен цілий комплекс заходів що спираються на 
фінансову підтримку держави. Таким чином може створюватися соціальний 
майданчик для самореалізації художників різного рангу, та сприятиме допомозі 
у популяризації художніх і творчих робіт. Реалізація цього комплексу заходів 
з підтримки творчості в цілому, поза сумнівом дасть сприятливі результати 
і підвищить цінність українського мистецтва. Допомогою і підтримкою в цьому 
буде можливість проводити безкоштовні перманентні виставки в музеях, 
галереях та скрізь, де тільки є для цього умови. Клопотати в міжнародних 
організаціях за організацію систем виставок за кордоном, підтримувати 
і стимулювати міжрегіональну та міжнародну співпрацю авторів художніх 
і творчих робіт. Неодмінно відновити систему матеріальної і моральної 
підтримки творчої інтелігенції України, особливо початкуючих, молодих 
авторів. Утворення сприятливих можливостей для поєднання паралельних 
культурних процесів, збереження національних традицій в мистецтві 
і поштовхом для розвитку нових напрямів в творчості. Одним з найважливіших 
елементів підтримки мистецтва є утворення умов для залучення інвестицій 
і прояву меценатства. Це допоможе розвитку економічного потенціалу різних 
форм культурних інституцій. Необхідно стимулювати інноваційний та освітній 
потенціали культури, бо це є сфера створення не лише матеріальних, але 
й духовних, цивільних цінностей та компетенцій. Необхідно налагодити 
інформативність шляхом впровадження технологій «Паблік рілейшнз», 
що сприятиме просуванню та популяризації художніх і творчих витворів 
мистецтва.
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СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ В СУЧАСНИХ РЕСТОРАНАХ
Мистецтво формування дизайну відображає певну картину в рамках 

художнього простору і надає певного шарму і з часом відображає певні критерії 
сучасного світу культури.

Незважаючи на важливість і численні варіації комунікаційно-дозвіллєвої 
й візуально-мистецької складової інтер’єрного простору ресторанних 
підприємств, безумовним пріоритетом їх внутрішнього облаштування зали-
шається забезпечення основної функції – функції громадського харчування [1].

Дизайн інтер’єру – це певна течія мистецтва та художнього прояву що 
охоплює і розвиває середовище і простір відповідно до національних рис, 
культур, стилів. Формування дизайну інтер’єру це певний етап за який 
розробляється і втілюється в реальність певний мистецько-художній твір.

Адже активний розвиток цієї галузі у сьогоденні обумовлює звернення до 
перших взірців найкращих знайдених художніх ідей та їх втілень, значущих 
артефактів, що надихають дизайнерів на певні репліки, повернення до традицій, 
мови культурної спадщини[1].

Метою роботи є актуалізація оформлення сучасного дизайну інтер’єру 
ресторану.

Сьогоднішній світ це різноманіття напрямків, смаків і яскравих втілень. 
З появою закладів харчування полягає питання правильного і взаєморозуміння 
кожної частини цього простору. Приміщення даного типу відображає часи 
і відношення до певного проміжку історії, кухні чи національних традицій. 

Не зважаючи на популярність закладів харчування та дозвілля, сучасні 
інтер’єри ресторанів мають свою специфіку формування, критерії та правила, 
що в кінцевому результаті відображають задуманий проект.

Оскільки заклади громадського харчування є характерним явищем 
насамперед для міської культури, слід виокремити важливі для комплексного 
розуміння художньо-мистецьких особливостей оформлення ресторанних 
інтер’єрів [1].

У сучасних умовах дизайн інтер’єру сучасного ресторану відіграє роль 
усамітнення і комфортного прийому харчування, регулюючи своїм простором 
заохочення до перебування і ознайомлення з певною культурою чи мистецтвом. 
Сучасний інтер’єр ресторану є не тільки закладами масового харчування 
і дозвілля, але й ефективним механізмом цілеспрямованого формування 
суспільної думки, що використовує свої комунікаційні засоби та можливості.

Сьогодні дизайнерам частіше доводиться працювати з невеликими 
площами, багато хто воліє не ризикувати, орендуючи великі зали: адже, якщо 
відвідувачів мало, то вони відчувають себе некомфортно і надалі вибирають 



інший заклад. Традиція відпочивати великими компаніями теж поступово 
відходить – люди частіше приходить в ресторан парами. З цієї причини 
дизайнери рекомендують відмовлятися від великих столів – з маленьких завжди 
можна при необхідності скласти групу для восьми-десяти відвідувачів [2].

Актуалізацією сучасного дизайну інтер’єру ресторану є площа, ділянка, 
ландшафт, місце розташування та цільове значення. Площа дизайну відіграє 
певну необхідність і важливість в подальшому оформленні і розвитку простору 
інтер’єру. З однієї сторони оформлення сучасного дизайну інтер’єру ресторану 
передбачає певні перетворення в результаті вдосконалення простору 
приміщення. Наприклад, це проявляється в тому що кожне ресторанне 
приміщення має певну субкультуру, що надалі розвиває сценарій усього 
дизайну. Дизайн інтер’єру стає не лише відображенням мистецтва, а й залучає 
в свою ланку: світло, колір, напрямок, ергономіку, естетику, декор і озеленення.

Інтер’єри сучасних ресторанів в доволі великому аспекті відрізняються 
світло-дизайном що провокує і підкреслює основну думку призначення 
освітлення. Доволі часто освітлення використовується для поліпшення 
психологічного сприйняття харчування.

Колір в інтер’єрі сучасного ресторану як і світла, трактує степінь 
комфортності і сприйняття простору приміщення закладу. Впливає на його 
психотип і цілісний задум самого дизайну що відображається в стилі.

Напрямок інтер’єру ресторану зосереджений на кінцевому результаті, 
а саме задоволенні від перебування в даному закладі. Це одне з головних 
чинників в формуванні дизайнерського мислення оформлення інтер’єру 
сучасного ресторану. Ергономіка, основа будь-якого закладу розвиває 
і відображає як сам проект дизайну так і його ефективне розміщення в деталях. 
Естетика інтер’єру це його не від’ємна частина порозуміння між відвідувачем 
і самим інтер’єром. Вона трактується в співвідношенні стилю, декору, світла чи 
композиції. Декор і озеленення є певно найвідвертішою частиною кожного 
інтер’єру сучасного ресторану. Гарний підбір і предметів декору доповню-
ватимуть саму оболонку приміщення і при необхідності підкреслювати чи 
приховувати недоліки. Озеленення буде супроводжувати розуміння природи 
і поєднання людини з оточенням. 

Сучасне формування дизайну інтер’єру ресторану, формується тісно 
пов’язані між собою витоки художньо-мистецького впливу, в тому числі 
і подальшому розвитку як окремого мистецтва. Привабливість ринку даних 
закладів ресторанного харчування відображає значну динаміку що супро-
воджується мистецьким впливом на дизайн в цілому і витоки у вигляді
інтер’єру. У той же час витоки сучасного інтер’єру доповнюють стилізацію 
приміщень що в свою чергу розширюють вплив на такі фактори 
як конкурентність у перевазі затишку, що відображає інноваційний потенціал 
та рівень сучасного мистецтва оформлення закладів ресторанного типу. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
Культурні надбання кожної нації – це безцінний скарб всієї світової 

цивілізації. Україна, в наш час, проживає переломний період в своїй історії. 
Саме зараз громадяни намагаються визначити ті головні фактори, які б склали 
міцне підґрунтя для розвитку мистецтва в Україні. До таких факторів належать: 
мова, якою спілкуються громадяни, література, якій віддають перевагу та, 
власне, традиції та побут країни. Питання стосовно мови стало дуже гостро 
у перші роки незалежності України. 

За даними деяких культурологів за період незалежності Україна 
впевненими кроками наближається до здобутків світового культурного 
осередку. Інші дотримуються твердження, що бажання відродити культурні 
здобутки країни, так і залишається бажанням. Однією з проблем розвитку 
країни є те, що зараз громадяни турбуються лише про матеріальну сторону 
свого існування. Мало хто, особливо теперішня молодь, піклується про 
духовне. Дітям змалечку не пояснюють, що потрібно постійно підвищувати 
рівень свого духовного світосприйняття. У наш час, це дуже важливо для 
створення світогляду повноцінного громадянина держави. Отже, проблема 
розвитку культури в Україні стоїть дуже гостро.

Культурою та мистецтвом в Україні опікується Міністерство культури 
і туризму, але ця опіка залишається не дуже ефективною. Так, керівники сфери 
культури отримують заробітну плату, яка досягає 100 тис. грн, при тому, що 
більшість працівників комунальних закладів культури України вимушені 
працювати за мінімальну заробітну плату. Держава фінансує лише 2% всього 
потреб фінансування сфери культури. У той же час, в країнах «Великої сімки» 
існує закон який примушує, олігархів та власників прогресивних компаній 
інвестувати гроші в науку та культуру країни.

В Україні влада вирішила перевести державні культурні установи 
на рейки самозабезпечення та децентралізації. І намагається зробити це шляхом 
зменшення кількості культурних закладів України. Так лише у 2014 р. було 
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ліквідовано 1411 бібліотек, 977 клубів, 88 шкіл естетичного виховання, 
9 театрів, 25 музеїв та 3 концертні організації. Справжня же сутність 
децентралізації полягає у тому, що кожен громадянин країни повинен 
отримувати однаковий обсяг культурно-мистецьких послуг. А місцеві бюджети 
повинні вирішувати, які заклади фінансувати, згідно пріоритетам. Аналіз 
фінансових надходжень, які отримують організації культури, свідчить про 
недостатній рівень забезпеченості. Державі слід дозволити місцевим радам 
створити план культурного розвитку свого регіону. Але, у жодному випадку, не 
можна допустити створення депресивних регіонів без мистецько-культурних 
закладів та програм. 

На стан українського мистецтва вплинуло загострення економічної та 
політичної кризи, процес перебудови суспільного та господарського життя, 
дефіцит державного бюджету та високий рівень безробіття. Це наклало значний 
відбиток не тільки на матеріальний стан суспільства, але й на духовний 
розвиток. 

Україна потребує досвідчених кадрів в сфері культури. Молоде покоління 
повинно розробити нові шляхи розвитку культури і мистецтва країни. В Україні 
велика кількість навчальних закладів, в яких готують професійних танцівників, 
вокалістів та інших діячів культури. Щорічно ці заклади випускають багато 
спеціалістів, але лише одиниці залишаються в нашій країні. Оскільки, робочих 
місць не вистачає, люди вимушені їхати на заробітки в інші країни, які 
потребують досвідчених працівників в галузі культури і мистецтва. За даними 
соціологів України, багато наших громадян виїжджають на заробітки в Корею, 
Китай, Німеччину, Росію та інші країни. У цих країнах створені умови для 
розвитку талановитих людей. Наприклад, Корея та Китай в останні кілька років 
активно розвиває різні мистецькі парки, там відбуваються театральні вистави 
та різні костюмовані постанови.

Для того, щоб припинити відтік професіональних кадрів з України, 
потрібно терміново розпочати вкладати гроші в культурну сферу життя країни. 
Так, Україна має велику кількість пам’яток культури, які зараз знаходяться 
у стані занепаду і потребують професійного втручання талановитих 
скульпторів та архітекторів. Також важливим кроком з боку держави 
є зацікавлення студентів-випускників у тому, щоб залишитися в рідній країні 
для підняття культурного рівня життя. 

Таким чином, саме держава повинна взяти під свій контроль мистецтво 
та культуру. Повинна ввести пільги для творців, наприклад, такі як податкова 
амністія. Також українські митці повинні створити свій власний жанр, 
а не намагатися копіювати світові шедеври. Взагалі, українці дуже творчий 
народ, тому в нас є всі шанси відродити та підняти на високий рівень власну 
культуру. Також, у справі розвитку культури і мистецтва, важливу роль 
відіграють меценати. Саме вони допомагають молодим талантам потрапити 
у високий світ культури. 



Можна багато говорити про відродження та створення нової культури, але 
не потрібно забувати про те, що залишилось нам від пращурів. Потрібно створити 
певні заохочувальні акції для підтримки та реставрації існуючих історичних 
пам’яток. Держава має створити закон «Про охорону об’єктів національно-
культурної спадщини», а реалізацію та проведення відповідних заходів покласти 
на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Отже, проблеми в нашій культурі звісно є, але все можна змінити, 
обравши правильний підхід до вирішення ряду поставлених завдань. Звичайно, 
це не вирішується за один день та навіть не за один тиждень. Але, українські 
митці мають всі шанси опинитись серед митців світового рівня. Наша держава 
має великий потенціал для розвитку культури та мистецтва. 
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ВИСВІТЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ЗМІ БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ 
УКРАЇНИ: ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Досить тривалий час в Україні темі війни приділяли не так багато уваги. 
Зазвичай українські журналісти висвітлювали воєнні конфлікти в різних 
куточках нашої планети. Та зараз, зважаючи на анексію Криму та збройну 
агресію Російської Федерації на Донбасі, актуальною стає тема висвітлення 
бойових дій на сході України. Засоби масової інформації мають відігравати 
важливу роль як активний захисник прав людини та демократизації, 
поширюючи неупереджену, повну та правдиву інформацію. 

Ситуація на сході країни постійно змінюється. Так само там все 
змінюється і для журналістів, що висвітлюють бойові дії з перших днів ворожої 
агресії та перебувають поряд із військовими на окупованій території.

Найголовнішою залишається потреба суспільства у точній та об’єктивній 
інформації. Тому завдання журналіста у будь-якому випадку висвітлювати 
правду і не давати приводу для недовіри.

Поступово журналісти навчились подавати матеріал із зони бойових дій 
так, як цього вимагала ситуація. Це пов’язувалось із бажанням самих 
журналістів навчитись працювати в умовах війни. Перед кожним журналістом 
стояло завдання, в час емоційного перенасичення, подати інформацію так, щоб 
її виклад був доступним, нейтральним, не містив у собі ознак пропаганди, 
а головне, відповідав реальним фактам. 

Потрапляючи на передову, перед журналістом постає нелегкий вибір, 
писати про все що він знає, чи писати так, щоб не завдати шкоди. Водночас, 
ситуація, що склалась вимагає і безкомпромісного ставлення медійників до дій 
влади. 

Зараз різні мас-медіа не конкурують між собою у поданні інформації 
військового характеру. Кожен пише і показує те, що вважає потрібним, якісним 
і перевіреним.

Журналістська етика є невід’ємною частиною у роботі журналіста, 
особливо в такому делікатному питання, як військові протистояння. Професія 
військового журналіста покладає на свого носія велику відповідальність 
за розпалювання конфлікту. Не завжди журналісти дотримуються професійно-
етичних норм, висвітлюючи ті чи інші події з гарячої точки, вдаючись до різких 
слів, штампів і звинувачень інших сторін протистояння. 

Щоб розуміти усю складність ситуації, журналісти повинні мислити 
як військові. Та часто вони забувають про наслідки своєї роботи у погоні 
за цікавим сюжетом, показуючи в прямих ефірах панорамні кадри, бойову 
техніку і місце розташування збройних сил, тим самим даючи підказки для 
ворожої сторони.



Журналісти загалом, а особливо представники загальнонаціональних 
телеканалів, з усіх, чутливих до конфлікту груп, найбільшу увагу з приділяють 
військовим. Пояснюється це значущістю цієї групи для української аудиторії, 
а також тим, що журналісти, які висвітлюють конфлікт, перебувають у тісному 
контакті із військовими, переймаються їхньою долею.

Подібні емоції, відчуття вдячності частина журналістів має і до волонтерів, 
хоч і висвітлюється ця група менш активно. Мало представлені також теми
переселенців, мешканців звільнених та окупованих територій. У редакціях 
поширена думка, що вони не є цікавими для широкого загалу. Крім цього, 
багато журналістів пояснювали недостатнє висвітлення цих груп браком 
ресурсів, джерел інформації і питаннями безпеки.

Населення, яке розділилось на тих, хто виїхав, і на тих, хто залишився, 
в силу особистих обставин, не так часто висвітлюється українськими ЗМІ, 
як військові протистояння. Однією з головних причин цього є небажання самих 
людей спілкуватись із представниками мас-медіа, що і стає основною перепоною
на шляху до урегулювання конфлікту в середині країни. Адже мова вже йде 
не лише про терористів, які посягають на українські території, а й про 
сепаратистський сегмент, який становить чи не ще більшу загрозу, наносячи 
шкоду журналістам, їхньому майну і навіюючи страх, перешкоджаючи прямим 
включенням. А вести діалог з представниками «активістів» неможливо.

Журналісти повинні інформувати. Відповідно, сказане ними сприймається
за правду. Тому ЗМІ говорять не лише про загрозу з боку російських військ, але 
і про спалахи повстань в середині країни, спровоковані самими жителями 
східної частини України, де велика кількість населення Донбасу, включно з так 
званими ополченцями вважає, що виступає проти панівної в Україні разючої 
соціальної несправедливості, проти політичної та майнової нерівності, проти 
експлуататорського класу, та за братерську єдність з Росією. І все це 
відбувається на фоні змішання пережитків минулого Радянського Союзу 
і примарних історій про кращий рівень життя на території підконтрольній 
Кремлеві.

Як і будь хто з присутніх у зоні бойових дій, журналісти ризикують своїм 
здоров`ям і життям, намагаючись донести інформацію до народу, стаючи 
жертвами не лише фізичного але і психологічного тиску. Не поодинокими 
є випадки, коли на непідконтрольній частині України, самі повстанці нападали 
на репортерів, завдаючи шкоди їхньому майну, підпалюючи їхні машини, 
ламаючи фото і відео техніку, сиплячи погрозами. У такому контексті подій 
професія журналіста постає у зовсім іншому світлі, демонструючи не тільки 
позитивні сторони професії, але і всю небезпеку, яка криється за гучною 
назвою.
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЖАНРУ «ХОРРОР» 
У СУЧАСНОМУ ЕКРАННОМУ НАРАТИВІ

У сучасному модернізованому світі фільми жахів мають безпрецедентну 
популярність серед глядачів. Режисери змушені знімати безперервні сиквели, 
перетворюючи кінострічки в телесеріали. Спостерігається дві категорії 
любителів «хоррор»: одні – не можуть насититися нескінченною кількістю 
кінокартин, йдуть на прем’єри, переглядають улюблені історії, збирають 
колекції фільмів; інші – ігнорують цей тип аудіовізуального сприйняття, 
пояснюючи це тим, що подивившись один раз, більше не зможуть викинути 
жахіття з голови. Але секрет пристрасті до такого контенту, або навпаки 
негативної оцінки його змушує поставити мету: розібратися у проявах і смислах
одного з найпопулярніших кінематографічних жанрів світу.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/5453/


Різноманіття кіномистецтва, зокрема категорій «хоррор» та їх розуміння 
привернули увагу різних дослідників та вчених, таких як: професор школи 
комунікацій при університеті Пердью Глен Спаркс, медіа психолог 
Каліфорнійського державного університету Стюарт Фішофф, нейробіолог 
з Нью-Йорського університету Джозеф Лезу та професор центру досліджень 
в області комунікацій університету Вісконсін-Медісон Джоан Кантер.

Причина позитивного або негативного ставлення полягає в різних формах 
реакції на навколишній світ у тих чи інших людей після побаченого. Такий 
ефект називається «перенесення стану». Дослідження Спаркса виявило, що під 
час перегляду даного жанру кінематографа у людини частішає серцебиття, 
дихання та підвищується кров’яний тиск. Після закінчення сеансу 
це фізіологічне збудження залишається, хоча сама людина може про це не 
здогадуватися [1]. Це означає, що всі наступні емоції, які вона відчуватиме 
в цей день припустимо радість від спілкування з близькими чи друзями –
асоціюватимуться не з острахом, який людина відчувала в залі кінопереглядів, 
а саме з позитивними переживаннями. Однак, якщо після фільму глядач 
переживає негативні почуття, скажімо, сварка з другом або потрапляння 
в неприємну ситуацію – всі ці емоції також посиляться, і надалі перегляд жахів 
буде асоціюватися з негативом. 

Отже, метою публікації є дослідження розвитку та впливу жанру 
«хоррор» в кінематографічному мистецтві сучасного екранного наративу.

Знавці даної галузі поділяють фільми «хоррор» на декілька категорій.
Перша з них «вподобання». Глен Спаркс зазначає, що 10% населення 
отримують задоволення від припливу адреналіну, саме вони прагнуть 
до високого рівня психологічного збудження [1].

Професор центру досліджень в області комунікації університету 
Вісконсін-Медісон Джоанн Кантор пояснює, що є люди, які відчувають 
задоволення від «небезпеки в безпеці»: вони знають, що їм нічого не загрожує, 
тому таким способом хочуть на час відволіктися від проблем [1].

 Не люблять жахи й ті, хто по життю намагається відсіювати небажані 
стимули. Наприклад, є люди гіперчутливі до температури в кімнаті або 
до дискомфорту багатої кількості осіб. Мабуть, у них і буде сильна 
психологічна реакція на фільми жахів. Професор медіа психології 
Каліфорнійського державного університету Стюарт Фішофф позначає, що одна 
половина людства вважає за краще конфронтацію, інша − уникнення і 
заперечення, тому вчені виділяють два способи впоратися з сильними емоціями: 
придушити або відчути [3].

Друга категорія визначається, як «новизна». Більша частина звертається 
до фільмів жахів за новими враженнями. Зазвичай, таким людям властиво 
звертати увагу на все незвичайне в навколишньому світі. Вони прирівнюють 
рутину до смерті, тому їх притягують зміни, а небезпека саме і порушує цю 
рутину. 

Г. Спаркс порівнює інтерес до фільмів жахів зі спостеріганням за автоката-
строфою: таке побачиш не щодня, відповідно, і не кожен день побачиш 
спецефекти, які створюють ілюзію надприродного. Також професор пояснює, 
що негативні емоції зберігаються в мигдалині (область всередині скроневої 
частки головного мозку) і, в порівнянні з позитивними, досить стійкі. Людина 



може відчувати відгомін неприємних переживань, якщо щось в оточенні 
нагадує про сцени з конкретного фільму [1].

Дж. Кантор, насамперед, наводить приклад, який пов’язаний з переглядом 
картини Стівена Спілберга «Щелепи» – люди не тільки перестали плавати 
в океані, а й стали боятися озер і басейнів [1]. Або фільм російського режисера 
Антона Мегердичева «Метро» після перегляду якого значна кількість людей 
перестала їздити підземним транспортом. Саме тому, деякі уникають фільмів, 
які показують близькі їм ситуації. 

Третьою категорією визначають «гендерну соціалізацію». Дослідження
показали, що трилери подобаються більше чоловікам, ніж жінкам. Причиною 
може бути той факт, що в соціумі чоловіки позиціонуються як сміливі і ті, хто 
люблять небезпеку. Сильна половина людства отримує соціальне задоволення 
від того, що жахіття їх не чіпають. У цьому закладена ідея подолання 
небезпеки. Дж. Кантор ділиться спостереженнями про те, що чоловікам 
подобаються жахи тільки, тому що жінки схильні шукати захисту і розради, 
коли їм боязко, а чоловіки в цей момент можуть показати свою силу 
і хоробрість [1].

Відомий американський учений Дольф Зіллманн досліджував, як впливає 
на враження від фільму присутність компаньйона протилежної статі. Він 
з’ясував, що чоловікам більше сподобається фільм, переглянутий з жінкою, яка 
налякана, а жінкам більше сподобається фільм, переглянутий з чоловіком, 
з яким не страшно [3].

З точки зору психології, при взаємодії з будь-яким твором мистецтва, 
людина переживає різні емоції. Відомий польський поет, письменник 
та філософ Станіслав Єжи Лец впевнений, що той, хто по горло ситий страхом, 
не голодний до вражень [4]. Про феномен страху і його надзвичайну 
популярність в різних напрямках мистецтва написано чимало серйозних праць, 
висловлена не одна цікава теорія, але, мабуть, слова С. Леца найбільш точно 
виражають подвійність цього феномена, яка так приваблює численних 
дослідників. 
З одного боку, він відзначає незвичайну ефектність страху, яку відтісняють на 
задній план інші емоції, з протилежного – письменник помічає, що страх 
є занадто сильним й володіє всіма почуттями, тому у такий спосіб стає схожим 
з майбутніми можливими враженнями. Мабуть, цю подвійність можна залучити 
до числа основних причин того, що кінематографічний жанр, який експлуатує, 
перш за все, людські страхи, тобто «хоррор» – є одним з найпопулярніших 
серед публіки. Затребуваність інших традиційно популярних в аудиторії жанрів 
(комедія, мелодрама, бойовик) може варіюватися від десятиліть, і лише потреба 
лякатися і, відповідно, потреба в жанрі жахіть залишається незмінною.

Фільми класу «хоррор» як і раніше, складають значну частину сучасного 
кінопрокату, більше того, вони стабільно є жанром, який практично миттєво 
асимілює новітні авторські концепції, драматургічні конструкції, технології 
й принципи художнього вирішення.



Еволюція таких фільмів є одночасно діаграмою мінливих глядацьких 
уявлень і нових віянь, дозволяє визначати найбільш поширені архетипи, 
властиві національній культурі, тому і має особливий інтерес для дослідників.
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ІМПРОВІЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ АРТИСТА ЕСТРАДИ

Сучасна естрада ХХІ-го століття – складний культуротворчий механізм, 
основу якого складають різноманітні форми та жанри сценічного мистецтва. 
Підвищений інтерес суспільства до естрадних дійств диктується потребами 
часу. Попри динамічний розвиток естради, широке застосування сучасних 
мультимедійних технологій, використання інноваційних засобів виразності, 
головним є і залишається артист – професіонал, майстер своєї справи, який 
відіграє значну роль у подальшому розвитку мистецтва естради.

Дослідники, науковці, теоретики при аналізі акторської майстерності 
у своїх роботах зазначають, що поняття «артист» – багатогранне і має багато 
різновидів. «Існують різні види артистів: артист естради, артист балету, артист 
оркестру, артист-вокаліст, артист хору, артист цирку (цирковий артист), 
драматичний артист (артист драми), оперний артист» [2, с. 50]. Але всі 
теоретики та практики зазначають, що в артистів всіх жанрів є одна спільна 
риса, якою вони повинні володіти обов’язково – майстерність. «Професія 
артиста – досить специфічна професія, вона вимагає від свого носія багато 
умінь, особливо уміння бути різноманітним, характерним і синтетичним 
героєм» [1, с. 72].

Майстерність артиста естради полягає здебільшого в його можливості 
тримати увагу глядача, поєднувати у собі вміння володіти декількома жанрами 
сценічних мистецтв, синтезувати їх у своєму виконанні й таким чином 
створювати повноцінний естрадний номер. І все ж таки майстерність 
естрадного артиста розкривається передусім через його індивідуальність. 
Індивідуальність – це найвищий прояв таланту та майстерності. Говорячи про 
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сценічну майстерність артиста естради мимовільно виходимо на поняття 
імпровізації. Багато дослідників називають імпровізацію – вищим рівнем 
майстерності артиста, тим етапом його творчого розвитку, коли він може, 
вільно володіючи жанром, відходити від заздалегідь підготованих 
та відрепетируваних складових номеру, таким чином створюючи нові барви 
образу свого персонажу.

Імпровізація займає надзвичайно важливе місце у сценічному мистецтві, 
адже завдяки імпровізації народилися окремі піджанри естрадного мистецтва, 
а багато з них набули стрімкого розвитку завдяки використанню творчого 
методу імпровізації. Про це говорить використання імпровізації як особливого 
етапу під час багатьох фестивалів та конкурсів вокальної й хореографічної 
майстерності, а також створення нових театрів – театрів імпровізації.

Зародження поняття імпровізації у театральному мистецтві недарма 
пов’язують зі скоморохами та їх творчістю, адже саме вони більшість своїх 
сатиричних сценок та пісень складали експромтом. Перші згадки про них 
датуються ХІ ст., що зазначено у літописі «Повчання про казні Божі». 
Мистецтво скоморохів полягає у використанні епічних жанрів, але переважно 
будувалося на музиці, пісні, танці, а також на малих формах драми й комедії.

Розглядаючи імпровізацію як метод створення естрадних номерів ми 
можемо зауважити, що на «мікрорівні» – на рівні створення основи, 
найменшого елемента сценічного мистецтва на естраді – номеру – імпровізація 
стає одним із визначальних факторів і допоміжним засобом для його створення.

У зв’язку з історичним розвитком та генезисом кожного окремого жанру, 
імпровізація займає особливе місце як в музичному, хореографічному, так 
і в розмовному та оригінальному жанрах. Варто зазначити, що імпровізація –
це не тільки спонтанне виконання художнього твору. Це своєрідний творчий 
метод створення нового якісного твору мистецтва. Метод імпровізації 
не завжди був передбаченим, частіше за все він ставав мимовільним прийомом. 
І саме таким чином у кожному, окремо взятому жанрі, сформувався свій 
окремий вид імпровізації. Завдяки детальному вивченню та аналізу жанрів 
сценічних мистецтв, можна виділити окремий напрям імпровізації, що став 
самостійним видом у кожному із видів мистецтва. Наприклад, у музичному 
мистецтві – це джаз, який будується виключно на імпровізації, у живопису –
це кроки-нариси малюнка з натури, що виражають думку, яка виникає 
спонтанно, в майстерності актора, артиста – особлива сценічна гра, де відсутній 
зафіксований драматичний текст та не підготовлений заздалегідь. Це складно, 
але досить привабливо. Тому невипадково в усі часи саме в імпровізації 
вбачили вищий прояв творчих здібностей акторів, музикантів, художників, 
циркових артистів, ведучих, танцюристів, поетів, конферансьє, ораторів, 
спортсменів тощо.

Найпоширенішою серед імпровізаційних форм розмовного жанру 
сьогодні є гумористична імпровізація (також синонімічний англіцизм: «стендап 
камеді» від англ. Stand-up comedy) – розмовний клубний жанр, який припускає 
виступ комедіантів з монологами або мініатюрами. Зазвичай, гумор 
неделікатний, грубий, але, що важливо, оригінальний – з самого початку 
артист є й автором, і постановником свого шоу, а багато номерів будуються 
на імпровізації.



Термін «стендап комеді», або просто «стендап» (від англ. Stand up –
вставати), з’явився завдяки тому, що для початку інтерактивного шоу з певним 
глядачем, артист просив встати його з-за обіднього столика, щоб інші глядачі 
мали можливість бачити того, з ким він веде діалог. Нерідко для більшого 
залучення уваги на глядача спрямовували світло прожектора.

Імпровізація на естрадному майданчику для естрадного артиста –
це задоволення і свобода. Імпровізація на естраді відрізняється від імпровізації 
театральної. Імпровізаційність не дарма вважають найважливішою ознакою 
мистецтва естради. Вона властива кожному номеру естради, хоча не в кожному 
номері застосовується.

По-перше, не можна плутати імпровізацію з приблизністю, зі словесною 
і пластичною розбещеністю. По-друге, імпровізація – не просто випадкова 
(як би з натхнення) дія. Імпровізація відіграє роль своєрідного лакмусового 
паперу. Через неї артист і режисер естрадного номеру можуть дізнатися, що для 
персонажа характерно, а що ні, що для нього природно, а що йому чуже. Таким 
чином і народжується ціла низка подій, реакцій, відповідей, що ведуть 
до подальшого розвитку номеру й доведення його до логічного закінчення. 
Недарма вважається, що імпровізація властива не кожному, хто вийшов 
на сцену, а лише тим, хто досконало володіє професійною виконавською 
майстерністю. Імпровізація можлива лише за умови попереднього ідеального 
володіння артистом своїм жанром, його трюками й елементами.

Мистецтво імпровізувати можна застосовувати як тренінг для розвитку 
уяви та фантазії майбутніх артистів естради. Пошук нових, нестандартних 
рішень робить імпровізацію яскравою, насиченою та цікавою.

Сьогодні імпровізація займає провідне місце майже у всіх жанрах 
сценічних мистецтв. Але найістотнішим є створення театрів імпровізації. Варто 
зазначити, що ще в комедії дель арте імпровізація використовувалася 
як основний метод створення вистав. Але там існували окремі, історично 
сформовані образи-маски, за допомогою яких розвивалися події, налашто-
вували акторів на характерність їхніх образів. Сьогодні ж ми говоримо про 
імпровізацію як про самостійний метод у майстерності артиста естради. 

Досить популярним сучасним театром імпровізації у Києві є театр 
«Чорний квадрат». Імпровізація для цього театру – це спосіб театральної гри, 
коли подання народжується «тут і зараз», стаючи автентичним і неповторним. 
Актори й глядачі стають співучасниками дійства, яке, як правило, є несподіваним 
і для глядачів, і для самих акторів. «Творче об’єднання «Чорний Квадрат» – це не 
тільки театр-студія імпровізації, відома своїми приголомшливими та дивовижними 
спектаклями, а ще й успішний тренінговий центр, професійне арт-агентство, 
сінема-продакшн. Крім того, у 2009 році було відкрито дитячий театр «Чорний 
квадратик» і перфоманс-проект, що оживляє імпровізацією сучасні твори 
мистецтва. Актори та режисер театру впевнені, що нескінченний пошук –
це від МХАТ, на початку його розвитку. Прагнення до бідного театру, без 
домінування декорацій, костюмів, гриму – це від Єжи Гротовського. Якась 
майданна культура, естрадність, динаміка – від Бертольда Брехта. У результаті 
всього цього синтезу вони отримують живий, справжній, театр, що зачіпає і не 
залишає байдужими» [3].



За дев’ятнадцять років роботи у театрі імпровізації «Чорний Квадрат» 
створені унікальні науково-методичні системи. Вся справа в унікальній системі 
викладання акторської майстерності, аналогів якої немає, не тільки на Україні, 
але, напевно, і в світі. Система структурної імпровізації, яку використовує театр 
«Чорний Квадрат» досить складна. Але практичне застосування її незаперечне. 

Свобода поведінки – це одна з найбільших цінностей у театрах 
імпровізації. Творча особистість – це людина, яка творить тому, що вона вільна. 
А обмеження, які накладаються на цю свободу, бар’єри вона сприймає як 
джерело, від якого можна відштовхуватися. Спертися можна тільки на те, що 
чинить опір – ось філософія театрів імпровізації та його методів створення 
вистав.
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МІСЦЕ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
В ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Розвиток мистецтва в сучасних умовах передбачає набуття учнями 
певних знань та навичок не тільки для накопичення знань, а й для застосування 
їх в подальшому житті. Цей факт призводить до необхідності пошуку 
різноманітних напрямків роботи зі школярами, серед яких одним з дієвих 
засобів є забезпечення систематичного функціонування міжпредметних 
зв’язків, що дозволяє створювати цілісну систему розвитку у школярів 
художньо-творчої активності. При цьому важливо відзначити, що міжпредметні 
зв’язки в рамках традиційного навчального плану є першою сходинкою 
до інтегрованого навчання. Цікавим та повчальним для національної галузі 
освіти є закордонний досвід викладання образотворчого мистецтва в шкільних 
закладах.

http://www.artkvadrat.com


Художньо-творча діяльність − це не просте копіювання дійсності, 
а художнє її переосмислення завдяки інтенсивній творчій роботі мозку. Через 
малюнок набувається вміння відкрито і без страху виражати власні ідеї 
і почуття, бо саме образотворча діяльність тут є синтезуючим, конструктивним, 
об’єднуючим й інтегруючим засобами, від яких залежить внутрішній світ 
особистості. У творчому розвитку молодших школярів засобами 
образотворчого мистецтва виділяються такі творчі якості особистості, які 
потрібно виховувати: емоційність, сміливість уяви та фантазії; творчий склад 
мислення; творчу свободу особистості. Саме тому образотворча діяльність 
органічно поєднується з музикою, художньою працею, природознавством, 
літературою тощо.

Країни Східної Азії випереджають інших представників розвинутих 
освітніх систем. Південна Корея знаходиться на вершині рейтингу, далі йдуть 
Японія (2), Сінгапур (3) і Гонконг (4). Ідеологією освіти в цих країнах 
є пріоритет старанності над вродженими здібностями, чітко сформульовані цілі 
і завдання навчання, висока культура звітності та взаємодії серед широкого 
кола зацікавлених осіб. Взірцевим для нас є те, що в країнах Азії люди шукають 
гармонію та красу у всіх сферах життя починаючи з раннього дитинства.

У сучасній Японії каліграфія є обов’язковим щоденним освітнім 
предметом в молодшій школі, а в старших класах – додатковим предметом на 
вибір учня поряд з живописом і музикою. Зрозуміти сенс і саму суть каліграфії 
можна при її нероздільному розгляді з Дзен буддизмом. У практикуючого 
каліграфію завжди є лише одна спроба створити за допомогою пензлика витвір 
мистецтва – виконані лінії не можуть бути виправленими, тому від майстра 
очікується максимальна концентрація. Пензлик передає стан духа у певний 
момент часу.

У Південній Кореї сфокусовані на розвиток творчих здібностей –
образотворче мистецтво разом з духовним вихованням та працею входить 
у 9 обов’язкових предметів для вивчення у молодшій школі. 

Після закінченню середньої школи в Сінгапурі, обов’язковим 
контрольним заходом для учнів є складання випускного екзамену Primary 
School Leaving Examination (PSLE), складовою частиною якого є образотворче 
мистецтво.

У програму початкової освіти в Гонконзі обов’язково входить вивчення 
китайської і англійської мов, математики та так званої «Загальної дисципліни», 
що представляє собою поєднання музики, фізкультури і мистецтва. У середній 
школі вже потрібно вибрати певну спеціалізацію: мистецтво, науку або 
торгівлю. На останньому етапі старшої школи навчання строго спеціалізоване, 
наприклад: медичний напрям, інженерний напрям або напрям образотворчого 
мистецтва та інші.

Країни Скандинавії традиційно утримують сильні позиції в рейтингу 
освітніх систем, але поступилися азіатським конкурентам у 2017 р. Істотним 
недоліком системи визнано пізній початок навчання у віці 7 років. Але заняття 
дітей до цього моменту, ‒ не менш важливі. На думку Тіни Марджоніємі 
(Tiina Marjoniemi) – голови дитячого центра Franzenia в Хельсінки, їм потрібен 



час, щоб гратися, малювати та бігати. Це час для творчості». Як наслідок, 
фінська система шкільної освіти лідирує в європейських рейтингах останні 
16 років. Зараз середній бал старшокласників з читання, математики та наукової 
грамотності – один з найвищих серед країн-учасниць PISA. 

У країнах Скандинавії поглиблене вивчення деяких предметів школи 
в шкоду іншим не підтримується, наприклад, не вважається, що математика 
важливіша, мистецтва. Навпроти, єдиним винятком для створення класів 
з обдарованими дітьми можуть бути прихильності до рисунку, музики 
та спорту. Окрім того, школи в Нормандських державах активно проводять 
релігійну освіту, а оскільки сучасне лютеранство схвалює і підтримує дитячу 
творчість, так само часто, як і в школах, можна спостерігати різноманітні 
виставки робіт школярів у храмах.

Питання освіти в Великобританії вирішуються не на рівні королівства, 
а на рівні урядів Англії, Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу. Згідно 
з індексом Пірсона, Британія зайняла 2-е місце в Європі і 6-е місце в світі. При 
цьому шотландська система освіти отримала відносно більш високі оцінки, ніж 
в цілому по країні. Тут насичена академічна програма поєднується з активними 
заняттями спортом, творчістю, музикою, театральним мистецтвом. Більшість 
шкіл пропонує понад 50 додаткових програм, до переліку яких входять 
різноманітні курси образотворчого мистецтва, де кожна дитина може знайти 
собі заняття до душі. Як правило, кожного школяра курирує т’ютор – саме він 
вибудовує індивідуальний маршрут навчання дитини, що сприяє максимальному
розкриттю потенціалу і талантів. Наставник допомагає впоратися з невпевненістю
в собі, сприяє вирішенню конфліктів з однолітками, консультує з приводу 
вибору майбутньої професії, в залежності від успішності і прогресу коригує 
освітню програму. Учителі малювання не вимагають стовідсоткової копії 
оригіналу відомого художника, творчість якого вони проходять на даний 
момент. Учні можуть взяти за основу його техніку, і намалювати свою 
композицію. Оскільки на уроках малювання ніколи не ставлять двійки, школярі 
мають можливість вигадувати нові техніки, учні відчувають потяг до творчості, 
і їм неважливо, наскільки добре вони малюють, головне – те, що вони 
отримують задоволення від процесу. Міжпредметний зв’язок проявляється 
в тому що, уроки образотворчого мистецтва часто йдуть як доповнення 
до уроків історії. Наприклад, учні вивчають історію Стародавнього Єгипту,
а на уроках мистецтва вони роблять з гіпсу невеликі моделі саркофагів, 
розфарбовують їх у традиційних єгипетських орнаментах. Або, наприклад, при 
вивченні минулого Індії і індуїзму, на уроках мистецтва роблять саморобку –
індійського чоловічка в його традиційному одязі.

За якістю система освіти Канади знаходиться на 7 місці. Малювання 
входить до переліку обов’язкових предметів у середній школі, займає таку саму 
кількість кредитів для вивчення, як і французька мова (яка являється другою 
державною мовою країни). У старших класах школярі обов’язково мають 
обрати один предмет з: фізичного виховання, мистецтва або бізнесу. Сама 
шкільна програма будується досить незвично для України. У 7-му класі, 
наприклад, мова включає в себе читання, письмо, публічний виступ та роботу 



з медійною літературою. Біологія, хімія і фізика об’єднані в один урок «Наука». 
В урок «Мистецтво» входять: «Драма», «Танці», «Музика»і «Малювання». 
Також в Канаді діє спеціальна програма Congregated Gifted Classes, популярна 
серед обдарованих школярів. Навчають їх вчителі, які отримали спеціальну 
додаткову освіту. У таких класах рік звичайної шкільної програми стиснутий 
до двох місяців, і весь інший час вони мають можливість проходити додаткові 
предмети і присвячувати час більш складним творчим проектам.

Узагальнюючи вищенаведене, дійдемо висновку, що мистецтво –
невід’ємна частина духовної культури людства, завдяки його художньо-
образній формі відбувається сильний емоційний вплив на психіку особистості, 
що сприятиме розвитку її активності, спрямованої на творення краси 
в навколишньому світі й на внутрішнє самовдосконалення, тому вважаємо за 
необхідне посилити увагу до вивчення образотворчого мистецтва в шкільних 
закладах України.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

У сучасному суспільстві все гостріше постає проблема формування 
творчої особистості. Сьогодні рівень розвитку творчих здібностей учнів 
музичних шкіл свідчить про те, що в теоретичному плані поки не створено 
стрункої педагогічної системи з орієнтацією на формування музично-творчої 
особистості. Через це пошуки шляхів діагностування музичних здібностей дітей 
молодшого шкільного віку на сучасному етапі музично-теоретичної практики 
є домінуючими.
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Сензитивність молодшого шкільного віку до творчості, зокрема 
художньої, підкреслювалася В. Сухомлинським, К. Ушинським та багатьма 
іншими педагогами-класиками, що підкреслює важливість проблеми вірної 
діагностики музичних здібностей у цьому віці.

Музичні здібності прийнято вважати найбільш вивченими як теоретично, 
так і відносно досвіду їх діагностики. Дослідженню музичних здібностей 
присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців. Широке розпов-
сюдження в науковій думці отримало положення про вирішальну роль 
музичного слуху і відчуття ритму, а також музичну пам’ять для успіхів 
в музичній діяльності.

Традиційні методики виявлення музичних здібностей, що практикуються 
в музичних школах, в даний час вже не відповідають завданням масового 
музично-естетичного виховання дітей і підлітків. Сьогодні у музичні школи 
прийшла маса дітей «середніх», музичні здібності яких з тих або інших причин 
не змогли розвинутися спонтанно. І тепер відбір найбільш здатних 
перетворюється на серйозну проблему, вирішити яку за допомогою традиційних
методик неможливо.

Тому вчені шукають нових методик діагностування музично-творчих 
здібностей. Одним з цікавих напрямів є застосування методики, побудованої на 
виявленні взаємовпливу свідомого і несвідомого. Ця методика дає можливість 
не тільки діагностувати вірно музичні здібності але і на базі проведеної 
діагностики правильно скласти програму музичного виховання і розвитку 
талановитої особистості дитини. У цій методиці поєднані зусилля педагогів-
музикантів і досвід практичної психології.

Суть методики А. Торопової виходить з положення про цілісність кожної 
зі складових музично-педагогічного процесу: особистості дитини, музичного 
мистецтва і особистості вчителя. Вони розглядаються крізь призму цілісної 
картини світу, вираженої в системі архетипічних символів. Система 
архетипічних символів будується на ідеї цілісної міфопороджуючої суті 
несвідомого, що має виразні семантичні утворення. Система архетипів 
складається з наступних символів: Дитя, Аніма, Герой, Мати, Старий, Круг. 
Кожен з цих символів заломлюється в індивідуальному несвідомому сприйнятті 
музики крізь призму 

Відбір музичного матеріалу для діагностики особливостей несвідомого 
сприйняття музики дітьми відбувається за принципом обхвату повного 
архетипічного спектру.

Дана діагностика є важливим кроком для здійснення індивідуально-
диференційованого підходу до комплексного діагностування музичних 
здібностей, музичного виховання та освіти, і максимально наближена 
до вирішення актуальних проблем сьогодення у пошуку і розвитку музично 
обдарованої особистості.
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ТРЕВЕЛ-ПРОГРАМИ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ: 
КОМПОЗИЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

ТА ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Тревел-журналістика – напрям в журналістиці, який охоплює всі сфери 

подорожей, з метою кращого усвідомлення світу. Жанр глибоко впливає на 
формування думки суспільства стосовно певних культур, народів, країн, 
цінностей. Жанр формує бажання та цілі споживачів на підставі наданої 
інформації, що є яскравим прикладом маніпулювання суспільством. 
Це є штучний жанр, як напрям інформаційно-аналітичного жанру 
журналістики. Відбувається відхилення до інфотейнменту, що сприяє розвитку 
напряму останнього. 

Поняття туристичної журналістики (від англ. Traveljournalism) –
це особливий напрям у журналістиці, який охоплює всі теми, що стосуються 
подорожей: історія, географія, культура тощо. Також жанр надає відповідну 
інформацію аудиторії для кращого усвідомлення світу. Тревел-журналістика 
бере початок із країн Азії ще з 9 ст., але деякі дослідники вважають, 



що її історія починається із 8 ст. до н.е., за часів Гомера та його поеми 
«Одіссея». В Україні дослідження нових країн почалося з часів Київської Русі, 
які називалися «ходіння». Результатом відкриття були аналоги сучасних 
путівників, на зразок карти, особистий маршрут мандрівника. Найпершою 
згадкою про туризм є опис подорожі Данила, настоятеля чоловічого монастиря, 
до Єрусалима: «Житье и хоженье Данила, руськыя земли ігумена» [1].

Туристична журналістика як напрям поєднання класики з технологіями, 
що є перспективою розвитку жанру. Класичні жанри мандрівної журналістики 
поділяють на: 

−подорожний нарис – опис послідовності подій під час подорожі;
−репортаж (розгорнутий репортаж) – жанр, який створює ефект присутності 

глядача на місці події;
−дорожні нотатки (есе) – невеликий опис певних подій, зустрічей з людьми, 

моментів, які прожив автор;
−огляд – наочне висвітлення подій, характерна детальна інформація 

та яскраві приклади спільної теми, спільний часовий зв’язок або просторовий 
зв’язок суспільних подій;

−рекомендація – аналітичний жанр, основою якого є додаткова програмна 
інформація, що цікавить читача, порада.

Саме ці класичні жанри поєднуються з такими технологічними засобами 
як високоякісні фотоапарати, відеокамери, телефони, планшети, дрони з камерою, 
мініатюрні камери GoPro та ін., що призводить до легших умов збирання, 
обробки та розповсюдження інформації. А сучасні носії даних зумовлюють 
прості та зручні умови обробки та зберігання інформації. 

Актуальність та популярність туристичної журналістики проявляється 
через візуалізацію засобів масової інформації, велике використання фото 
та відеоматеріалів, завдяки розвитку технологічного прогресу. Унікальний 
сюжет є метою жанру, через що популяризується туристична журналістика, 
з’являється більша кількість мандрівних програм на телебаченні, блогерів 
і, в цілому, візуального супроводження. Жанр туристичної журналістики стає 
популярним в Україні завдяки легшому доступу подорожування, через 
відкриття кордонів. Будь-яка мандрівка є інформаційно загаченою та корисною 
для інформування суспільства. Жанр сприяє вивченню різноманітної культури, 
відкриття кордонів, розширення кругозору, отримання духовного розвитку 
та саморозвитку людини. Жанр допомагає задовольнити цікавість глядача 
в цікавих місцях навколишнього світу.

Вплив туристичної журналістики розглядається в: 
− телебаченні – акцент визначається на телепрограми про подорожі, 

важливим є візуалізація, доступність, велика аудиторія; 
− бізнес-структурах – акцент на туристичні агентства, які видають 

путівники, брошури, рекламки завдяки фрілансерам;
− інтернеті – акцент на представників класичних текстових блогів, 

відеоблогерів, користувачів соціальних мереж задля поширення інформації; 
доступність, велика аудиторія, малозатратний, безмежний супровід візуальних 
матеріалів; 



− освіті – акцент на виданні книг, які зібрані зі статей журналістів-
мандрівників, на документальних фільмах, лекціях, фотовиставках, майстер-
класах тощо . 

На українському телебаченні є багато різноманітних тревел-програм, 
деякі з яких через свою популярність та високі рейтинги транслюються 
на телебаченні сусідніх держав. Порівняння та аналіз українських туристичних 
програм:

− «Орел и Решка» – українське тревел-шоу на телеканалі «Інтер», 
транслюється з 2011 р. Двоє ведучих викидають монетку і називають 
відповідно «орел» чи «решка». У результаті вони отримують безлімітну 
«золоту» картку або 100 доларів. Сенс програми – провести максимально 
цікаво уїк-енд і продемонструвати цікаві місця.

− «Світ навиворіт» –авторський телепроект про подорожі журналіста 
Дмитра Комарова на каналі «1+1», транслюється з 2010 р. Мета – в кожній 
країні знайти особливість, унікальність, якими можна здивувати глядача, 
донести новизну, змусити задуматися й уявити себе по той бік екрану.

− «Check-in» – розважальна тревел-програма на каналі «НЛО ТВ», 
транслюється з 2014 р. Два друга з різними смаками відправляються в подорож 
на автомобілі, щоб відчути всі принади та труднощі неорганізованого 
автотуризму, дізнатися про культуру інших країн. Є декілька версій цієї 
програми, кожна з яких охоплює материк світу.

− «Особенности национальной работы» – нове тревел-шоу на каналі 
«ICTV», транслюється з 2017 р. Ведучі програми пройдуть найбільш небезпечні 
й екзотичні варіанти місць, де можна заробити гроші у Південно-Східній Азії, 
Північній та Південній Америці.

− «ЛавЛавCar» – креативне туристичне реаліті-шоу на каналі «ТЕТ», 
транслюється з 2017 року. Закохані пари вирушають у мандрівку Європою. 
Щодня їх чекатимуть складні випробування та бажання виграти 200 тис. гр.

Систематичне розглядання композиційних особливостей, тобто, таких 
елементів, котрі роблять картинку, яка показує дійсність, повноцінною. 
Щодо жанрових, то їх мета – виявити занепад класичних журналістських 
жанрів на телебаченні та розвинути сучасний напрям – інфотейнмент. Тематичні 
особливості охоплюють діапазон, починаючи від визначення умов життя
різноманітних країн, закінчуючи пошуком відповідей на особисті питання 
або пошуком кохання на фоні подорожей. Функції мандрівних жанрів 
журналістики включають в себе роль українських мандрівних програм, 
їх значення, специфіку використання напряму. Розмежувати українськи тревел-
програми за класичними напрямами журналістики можна так:

− інформаційний жанр («Світ навиворіт», «Особенности национальной 
работы»);

− аналітичний жанр («Орел и Решка»);
− розважальний жанр («ЛавЛавCar»). 
Можна виокремити програми, які поєднують в себе декілька жанрів 

(«Check-in»), і під цей поєднаний напрям можна віднести інші зазначені 
програми, але в цьому випадку поділ відбувається на основі більшої 



конкретизації дій в них. Візуалізація є обов’язковою складовою, щоб продемо-
нструвати умови життя в країні, завдяки легшому сприйманню інформації, 
та можливість розвитку туристичної журналістики через неординарні теми 
туристичних програм, новітні технології та відхід від класики. Визначення цілей 
(інформування), ролі (розважання), особливості (цікаві та неординарні підходи 
подорожування) в українських тревел-програм на телебаченні, відповідність 
цих програм необхідності поширення у суспільство, що є позитивним 
результатом через великий попит суспільства в туризмі та відпочинку. 

Варто зазначити небезпечні аспекти тревел-журналістики як екстремального 
напрямку, що призводить до ризику життя, котрий залежить від екзотичності
країни, перебуванні близько диких тварин, дій самого журналіста чи дій
оточеного суспільства. Обов’язками журналіста-мандрівника є, по-перше, 
знання законів країни та загальних правил щодо поведінки в суспільстві 
та суспільних містах, по-друге, набуття базових знань і навичок для пізнання 
світу, або як вижити в екстремальних умовах, по-третє, хоча б поверхневе 
знання базових іноземних мов. Обов’язковою умовою для журналіста, який 
подорожує, є поширення цікавих, унікальних, корисних матеріалів через 
об’єктивний, правдивий виклад документально точної інформації, наповненої 
фактами, географічними назвами, від першоджерел та власного досвіду.
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА: СУЧАСНИЙ СТАН
Інформація використовується в багатьох науках і сферах суспільного 

життя, що призводить до виникнення різних дефініцій. Наприклад науковці 
О. Саєнко та С. Степаниця в статті «Інформаційна війна як прояв 
інформаційного протиборства» виділяють чотири підходи до визначення 
сутності інформації: 
1) інформація є атрибутом не тільки розумних істот, але й усіх матеріальних тіл 
і в потенційній формі об’єктивно існує споконвічно в просторі й часі;
2) інформація є властивістю лише високоорганізованої, тобто живої матерії, 
що лежить в основі процесів саморегулювання в природі; 
3) інформація розглядається як властивість систем, що самоорганізуються, 
не тільки в живій природі, а в у техніці (істоти та кібернетичні системи, для 
яких характерні процеси саморегулювання); 
4) інформація є продуктом життєдіяльності тільки соціальних форм матерії, 
людського суспільства. 

Проте, тільки після виникнення антагоністичних класів і формування 
держави, появи політики як специфічного виду людської 15 діяльності, війна 
отримала суспільно-політичний зміст, викликала до життя власні постійно 
діючі інститути (армія) і набула розвинених форм. 

Дана робота є досить актуальною, оскільки при нинішній зовнішньо-
політичній та внутрішній ситуації України важливим є те, що необхідно 
ґрунтовно, неупереджено та об’єктивно розповідати про нинішнє положення. 
Журналісти намагаються безконфліктно вирішити питання згуртованої роботи 
з народом та поясненням усіх делікатних та вадливих питань.

Так само й поняття «інформаційна війна» має багато тлумачень, які не 
містять суперечностей лише в тому, що інформація в таких війнах є важливою. 

Термін «інформаційна операція», який набув значного поширення 
на початку нового тисячоліття, дає змогу точніше, ніж традиційний термін 
«інформаційні війни», дослідити місце та роль інформаційного протиборства 
як компоненти глобальних протистоянь. Інформаційні операції – більш вузьке 
поняття, зміст якого охоплює та розкриває інформаційний вплив на масову 
свідомість, вплив на інформацію, необхідну супротивникові для прийняття 
рішень, а також на його інформаційно-аналітичні системи. 

 Один із сучасних найбільш впливових теоретиків світу в сфері 
інформаційних війн М. Лібікі під терміном «інформаційна війна» розуміє всі 
форми війни, які несуть вплив на інформацію противника. На думку автора, 
існує сім процесів, які можна іменувати інформаційною війною:



1) війна супроти управління й контролю (проти лідерства й комунікацій), 
2) розвідувальна війна (антисенсорні операції), 
3)електронна війна (проти датчиків, комунікацій – перехоплення й застосування
інформації), 
4) психологічні операції (націлювання на лідерів, населення, культурна 
боротьба), 
5) хакерна війна (дії в комп’ютерних мережах), 
6) економічна інформаційна війна, 
7) кібервійна (випробування віртуальним боєм, кібертероризм, семантична 
атака).

Варто зауважити, що всі ці форми інформаційної війни можуть 
застосовуватися як окремо, так і одночасно, часто переплітаючись та інтегруючись 
одна в одну.

Відтоді як Україна здобула незалежність, не було створено механізмів 
захисту державного інформаційного 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 сьогодні є незадовільним. 

В українському культурно-інформаційному просторі циркулює 
чужорідний за змістом і формою культурний продукт. Формат телепередач 
найчастіше є неукраїнським, а іноді навіть антиукраїнським. Так ведуться 
інформаційні війни проти України

Невелика кількість власного контенту в Інтернеті зумовлена багатьма 
факторами, зокрема недостатньою увагою влади, недофінансуванням, що 
призводить до того, що в інших країнах Інтернет розвивається швидше, 
з’являються нові можливості, до яких українці через відсутність їх в українському
Інтернеті підключаються й використовують

Потужний вплив на громадян України за допомогою ЗМІ пояснюється ще 
й тим, що старше покоління сформоване в умовах монополії держави на всі 
інформаційні, естетичні й культурні впливи, навчене бездумній довірі до 
кожного друкованого слова не встигло набути імунітету до негативних, 
неправдивих чи свідомо перекручених повідомлень, чуток і пліток. Досить багато 
дослідників стривожені наслідками культурної глобалізації та поширенням 
зарубіжної масової культури. Переважно їх занепокоєння викликане змінами 
культурних цінностей. Національні культурні цінності ускладнюють або
унеможливлюють чужорідний інформаційний вплив, саме тому інформаційні 
агресори вдаються до вкорінення вигідних їм цінностей, які можна бути 
використати під час інформаційної війни. Тому утвердження й захист 
національних цінностей гарантуватиме безпеку від чужорідних впливів навіть 
у випадку тимчасовим заволодінням інформаційним простором.

Наша робота показала усю значимість інформаційної війни, її позитивні 
і негативні сторони. Ми проаналізували досвід десятків років та різні наукові 
праці. Як результат, отримали змістовну відповідь на всі поставлені важливі 
питання.
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СПЕЦИФІКА ВІТЧИЗНЯНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ
Інформаційні програми на телебаченні функціонують у контексті 

мовлення. Вони прямо чи опосередковано пов’язані з іншими програмами. 
Інформаційна програма – лише частина інформаційного потоку, який постійно 
доповнює, збагачує та розвиває інформаційну картину світу, що відображається 
в контексті телемовлення. Інформаційні програми необхідні для відображення 
суспільного життя, найбільш важливих та актуальних фактів, подій, явищ, для 
задоволення потреб телевізійної аудиторії.

Завданням телебачення загалом і теленовин зокрема є об’єктивне 
відображення дійсності та формування суспільної громадської думки. Через 
великий попит українського суспільства на телевізійні новини як джерело 
інформації політична еліта вдало користується ситуацією, застосовуючи 
теленовини як інструмент маніпуляції суспільством. Таким чином, суспільна 
громадська думка формується з телевізійних новин, які зазвичай надають 
неповну, упереджену думку, вигідну тим, хто формує політику на кожному 
телевізійному каналі.

Інформаційні тележанри – жанри тележурналістики, основне призначення 
яких оперативно відображати події, факти, явища. У них переважає подієва 
інформація, яка здебільшого стосується лише якоїсь певної події, одиничного 
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факту. До них належать: телезамітка, відеосюжет, звіт, інтерв’ю, репортаж, 
огляд подій, коментар (як інформаційний різновид). Інформаційні жанри мають 
в основі: факт, подію, фіксацію дійсності.

Вони констатують факт:
Звіт – так називають деталізоване, розширене повідомлення про збори, 

засідання, зустрічі, наради, мітинги тощо. Цей вид інформаційного жанру був 
доволі характерний для тоталітарної журналістики, оскільки тодішня влада 
вважала за необхідне повідомляти про численні партійні з’їзди. Сьогодні цей 
вид жанру допомагає журналістам цікавіше, оригінальніше, винахідливіше
повідомляти про різноманітні заходи.

Замітка – найоперативніша і найпростіша усталена форма повідомлення 
у ЗМІ про об’єктивно існуючі події, факти і явища реального життя з метою 
насамперед найелементарнішого пізнання навколишнього світу. Нерідко 
студенти-практики стверджують, що для написання такого виду повідомлення 
особливі навички та вміння не потрібні. Можливо, саме тому в новинах інколи 
чуємо стандартні висловлювання, бачимо непрофесійні сюжети. Щодо 
професійно підготовленого матеріалу, то йому притаманні стислість, 
лаконічність та новизна. Його зміст цікавий, доступний і корисний для 
громадськості. Телезамітка все-таки залишається оперативним видом 
інформування аудиторії. На телебаченні найчастіше до цього жанру вдаються 
ведучі теленовин.

Репортаж – документальна, наочна розповідь «про актуальні події 
суспільного життя, яка реалізується аудіовізуальними засобами та має на меті дати 
глядачеві найповніше уявлення про ці події, викликати активне ставлення до них, 
формуючи громадську думку». Робота над ним потребує багато часу та зусиль 
(оскільки журналіст змушений бути на місці події), найвищої професійності, 
досконалості стилю, майстерного володіння словом та оригінальності.

Інтерв’ю у відеосюжеті — це відповідь певної особи на запитання, яке 
задав у кадрі чи за кадром репортер, або тільки запропонував цій особі тему 
розмови, не формулюючи запитання в ефірі.
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 культури і мистецтв

ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ТА КОМУНІКАТИВНІСТЬ 
ЯК НАЙВАЖЛИВІШАХ ЯКІСТЬ ВИКЛАДАЧА

Педагогічна комунікативність належить до найважливіших якостей 
викладача, що сприяють успішному виконанню ним своїх функцій.

На жаль, освітня галузь - одна з найбільш консервативних сфер людської 
діяльності. Її працівники вирізняються відданістю схемам і технологіям, які 
вони засвоїли, до яких звикли, стійкістю несприйняття нового, стереотипністю 
мислення і дій. Стрімко змінюються часи, студенти, а значна частина 
викладачів ВНЗ керується параметрами тієї системи координат, яка їх 
сформувала. Як і раніше, найвагомішими якостями студента вважаються 
дисциплінованість, слухняність, наслідування пропонованих викладачем 
зразків, тобто конформізм. Не приймається дисидентність студента: 
оригінальність мислення й поведінки, самостійність думок, суджень, вимога 
поваги до себе як до особистості й партнера в спільній справі.

Проблема формування культури спілкування молоді, що включає і нині, 
представлена багатьма монографіями та навчальними посібниками. Актуальність
обраної проблематики також зумовлюється тим, що вона виявляє протиріччя 
між:різноманіттям мотивів і соціально значущими потребами студентів 
в отриманні освіти, а також професійних інтересів викладачів, і знеособленістю, 
надмірної уніфікацією змісту, форм, методів, засобів навчання і виховання;
зростанням вимог суспільства, що розвивається, до керівника-професіонала 
і нездатністю майбутніх фахівців швидко і ефективно адаптуватися в соціальному
і професійному середовищі [6].

Педагогічна комунікативність є сукупністю засобів і методів, що забез-
печують реалізацію цілей та завдань виховання і навчання, визначають 
характер взаємодії педагога і студентів. Чи буде педагогічне спілкування 
оптимальним, залежить від педагога, від рівня його педагогічної майстерності 
та комунікативної культури. Для встановлення позитивних взаємин зі студентами 
викладач повинен проявляти доброзичливість і повагу до кожного з учасників 
навчального процесу, бути причетним до перемог і поразок, успіхів і помилок 
студентів, співпереживати їм.

Культура ж, як сфера людської діяльності, пов’язана з самовираженням 
(культ, наслідування) людини, є проявом її суб’єктивності (характеру, навичок, 
вмінь і знань). Саме тому будь-яка культура має додаткові характеристики, так 
як пов’язана як з творчістю людини, так і повсякденною практикою, 
комунікацією, відображенням, узагальненням і її повсякденним життям. 
Культура є маркером та основою цивілізацій, є предметом вивчення 
культурології. Культура не має кількісних критеріїв у чисельному вираженні. 
Домінанти або ознаки є достатніми для відображення ознак культури. 



Найбільш часто розрізняють культури в періодах мінливості домінантних 
маркерів: періодів та епох, способів виробництва, товарно-грошових 
і виробничих відносин, політичних систем правління, персоналій, сфер впливу 
тощо [1].

Таким чином, педагогічна культура - це інтегральна якість особистості 
педагога, що проектує його загальну культуру в сферу професії. Педагогічна 
культура – це синтез високого професіоналізму і внутрішніх якостей педагога, 
володіння методикою викладання і наявність культуро-творчих здібностей. Це 
міра творчого присвоєння і перетворення накопиченого людством досвіду. 
Педагог, що володіє високою педагогічною культурою, має добре розвинене 
педагогічне мислення і свідомість, володіє творчим потенціалом і є осередком 
всесвітнього культурно-історичного досвіду [10].

Культурний розвиток педагога відбувається за допомогою різних дій, в яких 
він будує свої відносини з іншими людьми, з суспільством, з навколишнім світом. 
Спостерігаємо, що відбулася втрата початкового поняття освіти як формування 
особистості в умовах культури. «Людина освічена» усвідомлюється як «людина 
поінформована», а, значить, «культурна». У плані гуманізації потрібно змінити 
акценти у підготовці педагога - не тільки фахівця будь-якої спеціальності, але, 
перш за все, культурної людини.

Для підвищення педагогічної культури дуже важливо вдосконалювати 
зміст самостійної роботи студентів. Вона повинна реалізовуватися у творчій 
співпраці, співтворчості викладачів і студентів. У зв’язку з цим виникає якісно 
нове завдання - перетворення навчального процесу в науково-педагогічний. 
Педагог має навчити культурі соціально відповідального рішення і вчинку, 
тобто активної діяльності, в якій можна виділити три великі блоки:здатність до 
спілкування з культурою і в культурі;здатність до відтворення культури;
здатність до самовідтворення в культурі.

Велике значення в продуктивному спілкуванні відіграє такт. Такт –
вміння вести себе пристойно, поважаючи інших; почуття міри в поведінці, 
вчинках [2].

Наявність такту дозволяє викладачеві будувати спілкування на позитивних
емоціях, встановлювати і підтримувати психологічний контакт зі молоддю. 
Педагогічний такт відрізняється від загального тим, що позначає не тільки 
властивості особистості викладача, а й уміння вибрати правильний підхід до 
студентів.

Педагогічний такт - це міра педагогічно доцільного впливу на студентів, 
вміння встановлювати продуктивний стиль спілкування [9]. Педагогічний такт 
передбачає гнучкість поведінки викладача. Вибір тактики в спілкуванні 
пов’язаний з умінням користуватися рольовими позиціями. Можна виділити 
чотири основні позиції: прибудова зверху; прибудова знизу; прибудова поруч; 
позиція неучасті [2].

Педагогічна майстерність тісно переплітається із поняттям «педагогічне 
мистецтво». Помилкою є бачити близькість цих понять лише в прямій 
ієрархічній залежності: педагогічне мистецтво – найвищий рівень прояву 
майстерності. Насправді зв’язок між ними більш діалектичний, поняття 



«мистецтво» і «майстерність» взаємопов’язані: мистецтво виявляється через 
майстерність, а вона своєю чергою містить певні елементи творчої діяльності.

Можна підсумувати, що сучасний викладач вищої школи відображає стан 
культури суспільства, узагальнює ступінь її розвитку, яка виражається 
в системі свідомості, в стилі поведінки і діяльності, і проявляється як 
моральний орієнтир всього процесу життєдіяльності. Загальну культуру 
сучасного викладача відрізняють, перш за все, професіоналізм, знання своєї 
справи, його здатність до ідентифікації і рефлексії, соціальної комунікації, 
творчої самореалізації в будь-яких видах діяльності, а також глибина 
і конструктивність самовираження, самопізнання і самовдосконалення. Якщо 
найважливішим фактором професіоналізму педагогічних кадрів виступає 
загальна культура викладача, то психологічна культура є її ядром [3]. 
Психологічну культуру сучасного педагога можна розглядати як специфічну 
модель, що включає в себе професійне соціальне спілкування, взаємодію, 
високий рівень професійної та моральної мотивації. Все це забезпечує 
успішність особистості, як в професії, так і в межах життєвої стратегії в цілому.
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КЛАССИЧЕКОЕ НАСЛЕДИЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
БАЛЕТЫТВОРЧЕСТВА ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА

Насыщенность образов, яркость сюжета, плавность движений 
и торжественность музыки балета поглощают зрителей. Можно смело заявить, что 
балет - вершина танцевального и сценического искусства.

Невозможно представить богатство фантазии и духовного мира 
хореографов, которые являются создателями балетных спектаклей.

Один из самых выдающихся представителей этих удивительных людей 
является Юрий Николаевич Григорович – советский и российский хореограф, 
балетмейстер, артист балета.

Юрий Николаевич родился в Ленинграде в 1927 г. Родители Григоровича 
не были связаны с искусством, но это не мешало им любить его и привить эту 
любовь сыну. В 1946 г. Григорович окончил Ленинградское хореографическое 
училище. Сразу после окончания училища он был зачислен в балетную труппу 
Государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова, 
ныне Мариинский театр, где проработал солистом до 1961 г. Среди ролей этого 
периода его жизни – Половчанин в опере «Князь Игорь», А. П. Бородина, 
Нурали в «БАхчисарайском фонтане» Б. В. Аресьева, Шурале в «Шурале» 
Ф. З. Яруллина и др. [1].

Несмотря на то, что в танцевальном искусстве он достиг успеха, его, 
молодого артиста, тянула другая сфера, а именно – самостоятельная 
балетмейстерская работа, он чувствовал, что его влечет к сочинению танцев 
и постановке больших спектаклей.

Первым опытом в постановке спектаклей стали балеты «Аистенок» 
и «Семеро братьев», в Ленинградском доме культуры имени А. М. Горького. 
Случилось это в 1948 г. Спектакли удались и на творчество Григоровича 
обратили внимание специалисты.

Однако подлинный успех пришел к Ю. Н. Григоровичу после постановки 
им на сцене театра имени С. М. Кирова балетов «Каменный цветок» 
С. С. Прокофьева (по сказу П. Бажова, 1957) и «Легенда о любви» А. Меликова 
(по пьесе Н. Хикмета, 1961). Позднее эти спектакли были перенесены на сцену 
Большого театра (1959, 1965). «Каменный цветок» Ю. Н. Григорович ставил 
также в Новосибирске (1959), Таллине (1961), Стокгольме (1962), Софии (1965) 
и других городах; «Легенду о любви» – в Новосибирске (1961), Баку (1962), 
Праге (1963) и др. городах.

Спектакли эти имели оглушительный успех, вызвали огромную прессу, 
положили начало дискуссии о путях развития отечественного балета. И хотя 



дело не обошлось без сопротивления консервативных сил, они ознаменовали 
начало нового этапа в развитии нашего балетного театра. Вспомним, 
что именно на рубеже 1950–1960-х гг. во всех видах нашего искусства: в поэзии 
и в прозе, в живописи и в театре, в музыке и в кино - выступило новое 
поколение талантливых молодых творцов, которые определили главные 
достижения отечественной художественной культуры второй половины XX в. 
Впоследствии они получили название славного поколения «шестидесятников». 
Ю. Н. Григо-рович принадлежит именно к этому поколению [2].

Особенность балетов Григоровича заключалась в том, что они отличались 
глубоком новаторстве, но тем не менее были созданы на основе огромного 
количества классических традиций.

Спектакли этого мастера рисовали портрет героя нового времени. 
Персонажи «Каменного цветка», «Легенды о любви» обладали глубоким 
психологизмом, сильным характером, способностью бороться и побеждать. 
Впрочем, он не избежал и конъюнктурных спектаклей. В спектакле «Ангара» 
показано влияние коллектива на личность, духовный рост человека и его 
совершенствование в рабочей среде.

Основой спектаклей для него была музыка. Хореография подчеркивала 
образы и структуру музыкального произведения. На этой основе создавалось 
единое пластичное целое, где танец и музыка были равнозначны, углубляя 
и подчеркивая ценность друг друга [6].

Юрий Николаевич создал большое количество собственных балетов как 
драматург и сценарист, но гораздо больше внимания он уделял классическим 
постановкам. Он понимал, что классика имеет колоссальную ценность для 
развития балетного действия, чем предполагалось ранее.

В содержании спектаклей впервые проявился новаторский дар творца: 
он вывел на первый план нравственно-философскую проблематику, а советский 
балет обогатился новыми принципами музыки и балетной хореографии.

Основой балетов мэтра стал классический танец. Поначалу балетмейстер 
Григорович использовал элементы танца ансамблевого, но позже отошел 
от него. Классический танец в интерпретации хореографа стал более 
насыщенным и сложным, потому что простые традиционные движения не 
смогли бы передать современную проблематику и решить хореографические 
задачи. И в этом тоже проявилось новаторство на основе традиций [6].

Классический танец не всегда можно применить к описанию характеров 
и образа жизни наших современников: традиции нужно обогащать новыми 
движениями, отвечающими требованиям времени. Мастер внес в классический 
танец несколько весьма ценных элементов.

народный танец, который использовался в «Каменном цветке», «Ангаре», 
«Спартаке» для подчеркивания национального колорита и образности. 
Народные движения органично вплетены в канву классического танца, 
не нарушая принципов единства и целостности.

бытовой танец использовался при создании образов современности 
(твист, деревенские танцы, вальс) в спектакле «Ангара».



свободная пластика, способствующая воспроизведению на сцене 
движений из реальной жизни (пантомима, физкультурные движения, движения 
труда и быта).

Все эти формы — внешние источники обогащения танца, т.е. они 
изначально не были ему присущи, а были заимствованы. Но язык танца имеет 
и внутренние законы, которые формировались благодаря новым позам, 
поддержкам и движениям. Театр балета Григоровича отличался от от всего, что 
было прежде именно тем, что новые движения абсолютно органично 
существовали вместе с традиционными, и хотя они были заимствованы 
из внешних источников, эти заимствования пластически способствовали 
внутренним преобразованиям классического танца. Танец менялся, отвечая 
требованиям современности, и персонажи на сцене становились более 
современными в своем поведении. Таким образом, новаторство Григоровича 
связано не только с его опорой на классические традиции. Он пошел глубже 
своих предшественников, он соединил, казалось бы, «огонь и воду» [3].

Он открыл классику, о которой прежде не могли и думать: возродил 
формы симфонического и ансамблевого танца, приемы хореографической 
драматургии, отдал классическому танцу ведущую роль.

Балетмейстер взял лучшее из всего богатейшего наследия, благодаря 
чему его спектакли приобрели необыкновенный симбиоз художественной 
достоверности и новаторских идей

Драматургия его спектаклей была строгой и последовательной. Он 
успешно воспринял идею драматизации балетного действия, но не отодвинул 
хореографию на второй план, а развил ее лучшие стороны, поставив в центр 
действия [4].

Хореографические образы всех его персонажей стали более «настояними», 
например, он включил дивертисмент непосредственно в действие, а пантомиму 
соединил с танцем, создав из них единое целое. Тем самым, обогащенный танец, 
он стал важным элементом на сцене, который помогал развивать драматургию
спектакля.

«Жемчужиной», в которой особенно ярко это проявилось, стал балет 
«Ромео и Джульетта», постановкой которого Григорович углубил предыдущие 
интерпретации этого произведения.

Основа новаторства Юрия Николаевича заключается в том, что он не 
только сохранил связь с предыдущими этапами развития балета, но и поднял 
его к новым вершинам. Его реформы определены великим наследием, а опора 
на традиции – непрерывным движением вперед.

Единство прошлого и будущего, к которому так долго шли балетмейстеры, 
получило, наконец, свое воплощение.Каждый этап развития советского балета по-
своему относился к проблеме единства традиций и современности:



В 20-е гг. прошлое отрицалось, что создавало разобщенность в искусстве.
Позже началось движение навстречу, но касалось оно в основном лишь 

использования для спектаклей произведений классики.
Но в начале 50-х гг. новаторские идеи привели к подлинным успехам 

советского балета [3].
Чем дальше идет развитие вверх, тем сильнее обновление великого 

наследия. Именно единство прошлого и настоящего является основой будущих 
преобразований и инноваций в развитии не только балетного искусства, 
но и культуры в целом [5].
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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 вертуалізація 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 й становленні особистісної та соціокультурної ідентичності 
людини.

http://www.peoples.ru/art/theatre/ballet/grigorovich/


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 
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, насамперед, 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, 
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.

У 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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ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЖИТЛОВИХ 

ІНТЕР’ЄРІВ
Сукупна діяльність мешканців квартири та їх психофізичний і емоційний 

стан є змінними у часі, що з різною інтенсивністю впливає на предметний 
простір в інтер’єрі, зокрема найбільше на його декоративно-предметне 
наповнення. Зазвичай, ці зміни вносяться спонтанно самими мешканцями, без 
консультації з дизайнером і, як наслідок, порушують цілісність реалізованої 
первинної концепції інтер’єру.

Тема декоративного оздоблення інтрер’єру у різних аспектах 
розглядалась у працях Бхаскаран Л., Єфімова А. В., Ковешнікової Н. А., 
Келоуея С., Манучарової Н. Д., Новікової Е. Б, Петуніної З. В., Раннєва В. Р., 
Райлі Н., Розенблюма Є., Ткачова В. Н. та ін. На сьогодні, обрана тема надалі 
залишається актуальною, у зв’язку зі специфікою ринкових стосунків на 
теренах України та постійно зростаючою конкуренцією у галузі дизайну. 

Дизайн у розумінні «художнє проектування» – спочатку виник як 
привнесення в утилітарний об’єкт художньої підоснови, яка б покращувала 
його споживацькі якості. Окрім того, багато предметів, речей і явищ, 
опрацьованих дизайнером не в стані отримати риси художнього образу самі 
собою, поза нестандартним контекстом споживання, або поза зв’язком 
з іншими дизайнерськими формами (даного комплексу предметів, або 
оточуючого середовища). Підвладний дизайнеру світ своєю конкретністю 
призначень, частою обмеженістю масштабів, цілеспрямованістю форм 
призупиняє художній пошук задачами гармонізації і лише у визначних 



випадках дозволяє створити художній символ [1, с. 83]. Цей символ має 
визначені характерні стилістичні ознаки (те, що формує поняття стилю). 
Завдання дизайну полягають у створенні психофізіологічного комфорту 
і художньої виразності середовища проживання. Основний ефект 
дизайнерського рішення – у виразності цілісного художнього враження, 
яке не суперечить уявленню про його доцільність [2, с. 4].

Естетичний вплив інтер’єру на людину базується на його органічній 
художній єдності, яка твориться послідовним розвитком композиційного 
задуму на рівні аналізу форми і кольору огороджуючих поверхонь приміщення 
у поєднанні з предметним наповненням. В основі формальної естетичної 
організації лежать закономірності психологічного сприйняття просторової 
форми, площин, об’ємів, кольору, світла, фактурних якостей матеріалів і т.п. 
Художня образність (все те, що при сукупності загальних характеристик 
називають терміном стиль) базується на асоціативно-символістичних 
переживаннях форм і мас, які, поєднуючись згідно законів пропорційних 
співвідношень, відчуття урівноваження мас і колористичної гармонії 
[3, с. 229–230].

Інтер’єр житла формують безліч предметів домашнього побуту, які 
різняться за певними характеристиками. Розміщення цих предметів завжди 
диктується їх габаритними розмірами, формою, матеріалом, конкретним 
призначенням і взаємопов’язаними функціями. Щоб у житловій кімнаті було 
гарно і затишно, необхідно віднайти таке вирішення для предметно-
просторового середовища, у якому усі елементи підходили б один до одного, 
гармонійно поєднуючись, а це значить, що, по-перше, вони не повинні заважати 
сприйняти кожен з них окремо, по-друге, вони повинні гармонійно 
поєднуватися за формою, рисунком, кольоровим співвідношенням, матеріалом, 
орнаментом, масштабом, доповняючи один одного, розкриваючи і поглиблюючи 
спільність сенсу і призначення цих предметів у даному інтер’єрі.

Одночасно з основними, необхідними у побуті речами, у процесі 
формування і упродовж функціонування в інтер’єр привноситься значна 
кількість допоміжного обладнання: побутовий і декоративний посуд, спеціальні 
прилади та апаратура, малогабаритні меблі, особисті речі, книги, сувеніри, 
пам’ятні і меморіальні художні вироби та ін. Весь цей набір предметів має 
індивідуальні, неузгоджені між собою, художні особливості, які вносять
в інтер’єр квартири колористичні елементи, пластичні форми, рисунок і силует, 
безпосередньо впливаючи на емоційне і художнє сприйняття спільності, 
створюють те, що і називають декоративним оздоблення інтер’єру.

Природним є прагнення бачити кожну річ інтер’єра гарною і гармонійною, 
а весь ансамбль – вирішеним в одному стилі. Наприклад, як інтер’єр народного
житла, де все підпорядковано потребам побуту, основним професійним 
заняттям господарів і їх розумінню прекрасного, яке виражено вишивкою 
рушника, розписами скрині або мисника, різьбою сволока, або художніми 
кахлями печі [4, с. 151–152].



Побутові предмети, які мають визначені художні властивості та своєрідну 
художню виразність, створені на основі художньої творчості людини, є творами 
декоративно-художнього мистецтва [4; с. 149–150]. 

Хоча зазначені речі предметного наповнення інтер’єру можуть бути 
розраховані на автономне сприйняття, їх основна маса розрахована на 
комплексне сприйняття в інтер’єрі, з подальшою гармонізацією як в процесі 
експлуатації, так і в стані спокою.

Чимдалі більше предметів мають заданий стиль і характер, оскільки над
створенням їх образу працюють дизайнери. Вони правильно сприймаються 
і справляють приємне враження, в основному, коли знаходяться в відповідному 
для них середовищі. Саме тому замовник повинен бути проінформований 
дизайнером про те, що необов’язково все, що у штучно створених умовах 
продажу припало до вподоби, може вдало доповнити ансамбль конкретного 
інтер’єру.

Вносячи у власний інтер’єр нехарактерну для нього естетику та новітні 
форми, можна отримати відчуття психологічного дисонансу, який призводить 
до порушення психологічного комфорту при сприйнятті інтер’єру і, впливаючи 
деструктивно на нервову систему, може спричинити до погіршення стану 
здоров’я у споживачів даного інтер’єру. 

У процесі створення завдання на проектування, важливо визначити 
з замовником проблему – неприйняття деякими стилями пізніших втручань 
сучасними засобами й обладнанням. Як наслідок – необхідність застосовувати 
підходи з приховування сучасного обладнання, або розрахунок на удорожчання 
реалізації проекту через підбір ексклюзивних предметів побуту та декору.

Майже неможливо вписати сучасне обладнання та пристрої, не порушуючи 
канони у інтер’єрах строго витриманих у історичних стилях, а будь-яке 
декорування сучасного обладнання під історичний стиль часто виглядає 
гротескно.

Вирішенням даної проблеми може слугувати використання при 
облаштуванні приміщень таких стилів, які органічно сприймають привнесення 
у своє об’ємно-просторове середовище сучасних засобів та обладнання без 
порушення гармонійності сприйняття. Навпаки, внесення цих нових елементів 
поглибить (підкреслить) первинну концепцію сучасного інтер’єру. До таких 
стилів належать мінімалізм, функціоналізм і частково хай-тек. Сучасні форми 
привнесеного пізніше обладнання (на різних етапах функціонування інтер’єру) 
можуть створити враження завершеності у раніше сформовані інтер’єри.

Інший варіант вирішення цієї проблеми – застосування у проектованих 
приміщеннях і підбір історичних стилів інтер’єрів, які припускають незначну 
еклектизацію з можливістю пізнішого неагресивного включення нових 
сучасних засобів та обладнання, підпорядкованих потребам побуту.

Виходячи з цього, ще на перших етапах проектування можна 
відштовхуватися від двох положень. Перше, коли задається певний чітко 



окреслений стиль, особливості якого мешканець-замовник повинен чітко 
усвідомлювати, узгоджуючи з дизайнером усі важливі зміни, задля збереження 
гармонійності ансамблю інтер’єру. Другий випадок, коли планується творчий 
еклектичний підхід до розвитку декоративного насичення, а внесок 
користувача житлом є визначальним. 

У такому випадку кожна річ, обрана для облаштування інтер’єру, 
повинна бути співзвучна життю сучасної сім’ї, а значить, проста, лаконічна 
і точна в конструкції, зручна у користуванні, відповідна в обробці. Прості 
форми меблів, які приховані у площині стіни, сприяють організації 
гармонійного інтер’єра, оскільки такі меблі, як правило, нейтральні по 
стильовим ознакам і створюють найкращі умови взаємозв’язку з іншими, більш 
емоційно насиченими елементами – кольором, декором і фактурою тканин, 
силуетом світильників, різноманітністю форм кольору і рисунку скла 
і порцеляни.

Отже, проектуючи житловий інтер’єр необхідно: врахувати смаки 
мешканців і їх бажання участі у творчому процесі декорування, обумовити 
рівень втручання мешканців у майбутній розвиток декоративного вирішення; 
спираючись на побажання власників, їх звички і спосіб життя, спрогнозувати 
рівень зростання насиченості додатковими деталями і декором у майбутньому 
житті інтер’єру; врахувати, чи готові мешканці житла зберігати створений 
гармонійний простір у тому вигляді, в якому він спочатку був заданий, чи, 
навпаки, схильні постійно доповнювати і змінювати декоративне насичення; 
врахувати побажання подальшої співпраці з дизайнером.
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РОЛЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У сучасних умовах українці можуть спостерігати швидку політичну та 
культурну демократизацію суспільства, що відповідно підтверджується соціально-
психологічними змінами. При цьому культура постає особливим засобом 
людської цивілізації та є головним чинником духовного розвитку нації, 
її самобутності, творенням громадянського суспільства. 

Культура та мистецтво розвиваються паралельно з подіями в державі, 
іноді випереджуючи час. Ці сфери життя орієнтовані на вищі духовні цінності 
та виконують творчо-перетворюючу діяльність. Таким чином мистецтво 
впливає як на окрему особистість, так і на цілий світ [1, с. 56–67]. Людина 
більш глибоко сприймає життя, яке оточує її, відображає його та відчуває себе 
в ньому. Культура накопичує в собі та передає у наступні покоління цінності та 
здобутки, що були створені та збережені за історію існування численних 
народів, які населяли територію сучасної України. Всі зміни громадських 
порядків завжди готувалися при активній участі мистецтва, починаючи 
з античності, епохи Відродження, та продовжуючи подіями початку 80-х рр. 
ХХ ст., коли саме письменники як би поволі підготували потужний вибух 
соціальної активності в нашій країні. Мистецтво невпинно реагує на зміни 
барометра суспільного життя та є невід’ємною ланкою сучасного життя 
[6, с. 686–687]. 

Мистецтво та культура визначають духовний розвиток нації, що підтверджує
актуальність дослідження теоретичних та творчих проблем його розвитку, 
їх наукову та практичну направленість. Проте можна стверджувати, що 
українське мистецтво практично відсутнє на найважливіших світових 
мистецьких форумах. Що є однією з головних практичних проблем його 
розвитку та виведення на новий рівень [5]. 

Для будування правової демократичної держави Україні потрібні 
передусім духовні, інтелектуальні особистості, високопрофесійні політики, 
управлінці, правники, викладачі. Завдяки мистецтву досягаються суспільно-
значимі цілі, що є вигідним для влади та країни. Єдиної стратегії розвитку 
сфери культури на сьогодні в Україні не існує, хоча за останні 10–15 років 
з боку держави культурі приділялась певна увага. З сказаного вище зрозуміло, 
що держава повинна бути зацікавленою в розвитку та реалізації такого 
потужного заходу впливу на поведінку особи, засобу формування та розвитку 
суспільства і збереження його здобутків, засобу, який сприяє формуванню 
людини із цінностями, що притаманні громадянину суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної, правової держави. Тому головною теоретичною 



проблемою розвитку мистецтва в сучасних умовах є посилення уваги до нього 
та сприяння його покращенню з боку нашої держави. 

Науковці (І. Г. Ігнатченко, В. Бокань, О. С. Батіщева, Н. М. Ільченко, 
І. І. Кириченко, О. І. Мельничук, В. В. Карлова, Т. Г. Каткова та ін. ) 
досліджували питання розвитку мистецтва з різних позицій. Так, І. Ігнатченко 
відмічає, що культура, будучи за формою та способом вираження 
національною, відбиває загальний розвиток демократії й людських цінностей, 
а належне функціонування культурних інституцій вимагає державної підтримки 
й фінансування на рівні, який відповідає соціальним, політичним та 
економічним перетворенням [4, с. 8]. При такій важливій ролі культури 
держава повинна забезпечувати належний й постійний її розвиток. На думку 
В. Боканя, мистецтво виконує наступні функції: естетичну (формування 
ціннісної свідомості людини), пізнавально-інформаційну (отримання, 
збереження та передача досвіду як результату пізнання буття), виховну 
(формування почуттів, думок, поведінки людей), катарсично-компенсаторну 
(збереження і відновлення психічної рівноваги особистості) [2, с. 70–74]. 
Цікавими є дослідження О. Чепелик, що розглядають мистецтво в урбаністичних 
просторах на наших теренах, механізми та практики «суспільного замовлення» 
[7]. Проте коло проблем щодо сучасного стану розвитку мистецтва 
досліджувалось фрагментарно, що дає підстави для продовження наукових 
досліджень цього аспекту культури.

До головної творчої проблеми розвитку мистецтва в сучасних умовах 
є збільшення тенденцій відчуження населення від культурних благ. На думку 
Валевського О. Л., можливою причиною є висока вартість культурних благ, 
коли відвідування кінотеатрів, концертів та театральних вистав багатьом 
громадянам стає просто фінансово обтяжливим чи й недоступним [3]. Падіння 
інтересу до мистецтва з боку суспільства є суто негативним моментом у його 
розвитку, а також містить у собі другу проблему – зниження фінансових 
надходженьвід мистецької діяльності. Останнє є немало важливим питанням, 
на яке наша країна повинна звернути увагу та взяти приклад з більшості країн 
Європи у питаннях матеріального заохочення працівників культури.

Серед основних причин низького рівня забезпечення мистецтва, а відповідно 
і його незадовільного стану, зокрема, є: неправильність та неконкретність
формулювання положень нормативно-правових актів у сфері мистецтва; 
відсутність дієвих механізмів відповідальності за порушення законодавства; 
неузгодженість галузевих законів та нормативно-правових документів 
із законодавчими актами у галузі податкового, трудового, бюджетного права, 
а також законів щодо місцевого самоврядування; недостатня розвиненість 
фінансово-господарчих відносин у цій сфері, особливо в частині підтримання 
діяльності неприбуткових організацій в галузі культури; взагалі низький рівень 
фінансування мистецької сфери; окремі сфери мистецького життя країни й досі 
перебувають поза межами законодавчого регулювання [8].

Ще одна з творчих проблем розвитку мистецтва пов’язана з його роллю, 
«місією» для суспільства. Йдеться про критичність цієї сфери. Адже митці 
в свої творах переважно наголошують не на «вічні істини», а на суспільно 
значущі проблеми. Часто це стосується не лише естетики, але й політики, 
етики. Сьогодні спектр проблематики, яку зачіпає мистецтво – дуже широкий, 



від приватного світу окремої людини до масштабів цілої країни. Сучасне 
мистецтво показує вади суспільства, піднімає «незручні» теми та торкається 
табу, що нерідко веде до скандалу. Іноді мистецтво знаходиться здебільшого 
в опозиції стосовно влади, викриваючи її ідеологію, маніпулятивні методи над 
народом, що носить протестний, революційних характер. 

Попри наявність проблем в розвитку мистецтва в сучасних умовах нашої 
країни, воно існує, та як уже згадувалось, не може бути осторонь тих подій, що 
відбуваються в Україна. Так складні суспільно-політичні події к. 2013–2014 рр. 
(Революція Гідності, початок військових дій на Сході України), що 
супроводжувалися трагічними наслідками з численними людськими жертвами, 
зумовили необхідність їх увічнення, створення пам’ятників, назв вулиць, 
виставок, фільмів та ін. Хоча в Україні ще тривають військові дії, найближчим 
часом у містах почнуть з’являтися численні пам’ятники, присвячені загиблим 
воїнам АТО.

Наведені проблеми в розвитку мистецтва, чи радше недоліки свідчать про 
неналежний стан розвитку мистецтва в Україні, недостатнє його забезпечення 
з боку держави, неефективність, низьку результативність та відсутність дієвих 
результатів від функціонування механізму адміністративно-правового забезпечення 
розвитку мистецтва. 
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ГРА МАСКАМИ ТА РОЛЯМИ В УКРАЇНСЬКОМУ 
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Життя – це театр, а люди в ньому всього лише актори, які ховаються 
за масками та ролями, чи нам це лише здається?

Дивовижні істоти – ці люди. Тваринний світ має безліч способів 
маскування для виживання виду, але тільки у людини соціальна маскування 
замінює природне. Маска існує для того, щоб грати роль і залишатися при 
цьому самим собою. Чи не так? Ми цілком залежимо від соціуму, але з іншого 
боку хочемо бути вільними і активно впливати на хід подій. Зараз, ці маски 
доповнилися сучасним терміном «імідж». Останній можна трактувати 
як символічний образ або символічне сприйняття людини іншими людьми, його 
публічне «Я».

За частіше,маски диктують ролі, а отже і правила гри. Наше «акторське 
фіаско» відбувається в тих випадках, коли ми погано засвоїли роль або не 
прийняли її. У нормальної ситуації, коли немає втрати самоідентичності, маска 
є бар’єром, фільтром, яке індивідуально ставить між собою і суспільством. 
У хід йдуть такі інструменти як одяг, голос, манера тримати себе, зовнішність, 
антураж, інформація про людину. До сих пір живі традиції карнавалів, коли 
люди спеціально перевтілюються, щоб дозволити бути собі кимось іншим. 
І маска їм, це дозволяє зробити безболісно і без особливого збитку для себе. Але 
проживаючи тривалий час в контексті певної культури, групи або сім’ї, то, ким ми 
собі здаємося, цілком може виявитися впровадженими в нашу свідомість
образами та ідеями оточуючих. 

Ви здивовані? А я постійно з цим стикаюся. За цими соціальними 
масками важко побачити себе, не те, що іншої людини. У таких випадках 
можна говорити про невротичної особистості. Не варто лякатися цього слова. 
При неврозі йде безперервна боротьба між ілюзіями, фантазіями і дійсністю. 
Невротичні індивідууми дозволяють суспільству зазіхати на себе занадто 
інтенсивно. Вони не можуть ясно виділяти свої власні потреби і розглядати 
суспільство як щось більше, ніж життя, а себе – як щось менше.

Як говорив Ф.Перлз: «Невротик не здатний бачити очевидне. Він втратив 
почуття реальності. Здорова людина довіряє своїм відчуттям більше, ніж своїм 
забобонам Ці люди так заплуталися, що вже не в змозі відокремити свої 
справжні бажання і почуття, від того, що їм диктують їх соціальні ролі. Маски 
просто приросли до їхньої шкіри, вони забули як виглядають, і що таке жити. 



У різних ситуаціях людина обирає: стати безликим фрагментом цілого 
чи «нехай світ прогнеться під мене, як співала модна у минулому група 
«Машина временні». Можна сказати, що маска знаходиться в області бінарних 
опозицій: істина – брехня, видиме – невидиме, іманентне – трансцендентальне.

Усе це схоже на якусь гру. Ці ігри, в які ми всі граємо, ці ролі і маски, за 
якими ми ховаємося, виникають загального людського страху бути собою, 
відкритим, щирим, відвертим, – страху, бере початок саме в дитячі роки. Кожна 
людина в дитинстві проходить через відчуття себе безпорадним, слабким, 
в усьому поступаються дорослим. З цього формується почуття непевності 
в собі, що в глибині душі більшість людей проносять через все своє життя. 
Як би вони вели себе, вони відчувають цю непевність, навіть якщо 
не визнаються в цьому самим собі! Глибоко прихована або явна, усвідомлена 
чи ні, невпевненість і породжує страх бути собою, страх відкритого 
спілкування –і у підсумку ми вдаємося до ігор, до масок і ролей, які створюють 
видимість спілкування і видимість життя, але не здатні принести ні щастя, 
ні успіху, ні задоволення.

Чому ж більшість людей живуть у цьому стані прихованої або явної 
невпевненості, і змушені ховатися за ролями, іграми, масками, замість того щоб 
по-справжньому жити? Зовсім не тому, що цю невпевненість можна здолати. 
Її здолати можна і потрібно. Просто більшість людей ніколи цим 
не займаються. Їм здається, що в їх житті багато більш важливих проблем. Тоді 
як саме ця проблема - найважливіша. Тому що її рішення дає нам в руки ключ 
до свободи, ключ до справжнього життя, ключ до успіху і ключ до самого себе.
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ У ФОРМУВАННІ
 ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Житлове середовище – комплекс відкритих і закритих просторів, 
призначених для проживання людини, обладнаних і оснащених відповідно 
до способу життя, соціальних і особистих інтересів користувачів житла [1]. 
Людина прагнула створити внутрішній простір житлового середовища 
максимально пристосованим до реалізації своїх потреб, зручним та комфортним. 
Проектування сучасного житлового середовища нероздільно пов’язане з поняттям 
комфорту, оскільки людина саме за допомогою поняття «комфорт» визначає 
можливість і бажання перебувати в тому чи іншому місці. Середовище 
оцінюється як комфортне при оптимальному взаємовідношенні із ним людини, 
коли її психічне і фізичне здоров’я знаходиться в нормі або покращується [2].

Від дизайну інтер’єру залежить душевний стан та здоров’я людини. Тому, 
необхідно формувати внутрішній простір житлового середовища таким, 
у якому буде комфортно і приємно жити чи працювати, наповнити його 
гармонією і затишком. Сьогодні, важливим є дослідження питання комфортності 
середовища життєдіяльності людини, виявлення особливостей використання
природних матеріалів у формуванні житлового середовища, застосування 
різних видів деревини як сучасного матеріалу. 

Метою доповіді є розкриття особливостей використання деревини 
у формуванні житлового середовища.

Проблему необхідності впровадження природних елементів у інтер’єр 
розглянуто у роботах Єфімова А. В., Гнецька З. І., Орлової О. О. Характеристики, 
описи, типології природних елементів зазначені в роботах Крижанівської Н. Я., 
Пушкар В. В.

Навколишня природа впливає на тенденції в дизайні інтер’єрів. Коли йде 
мова про створення стильного оформлення інтер’єру, використання природних 
матеріалів – завжди є вірним та влучним рішенням. Часи змінюються, 
а оформлення інтер’єру природними матеріалами (деревом, камінням тощо) 
залишається актуальним. 

Сучасні дизайнери інтер’єрів і архітектори все більшу перевагу віддають 
природним формам, запозичують ідеї у природи. Життя у великому місті 
постійно збільшує розрив між людиною і природним місцем існування. Тому 
люди на підсвідомому рівні прагнуть наслідувати живій природі, втілюють 
її форми в інтер’єрі. Інколи, повертаючись до витоків, втілюють природні 
форми з використанням штучних матеріалів, використовуючи сучасні 
технологічні рішення в інтер’єрі приміщень. Але, на жаль, штучні матеріали не 
несуть позитивної енергетики, не втілюють синтезу людини і природи
в інтер’єрах житлового середовища.



Виявлено, що перевагою використання природних матеріалів, в першу 
чергу, є безпека у використанні виробів і відсутність шкоди здоров’ю, а також 
зведення до мінімуму шумів, викидів, випромінювання тощо. При належному 
розвитку культури обробки і відповідному удосконаленні нормативів, деревина 
в багатьох галузях застосування стає набагато ефективніше інших матеріалів. 
Дерево є оптимальним матеріалом для створення комфортного середовища як 
в інтер’єрі, так і в екстер’єрі будівлі. 

Дерево є матеріалом рослинного походження, одним з перших матеріалів, 
використовуваних людиною в будівництві, оздобленні житлового середовища,
виготовленні елементів інтер’єру. Протягом століть людина жила поряд 
з деревом і використовувала вироби з нього. Загалом, деревні породи поділяють 
на хвойні (сосна, ялина, модрина, ялиця, кедр та інші) і листяні (дуб, бук, 
вільха, осика, береза, липа, ясень, горіх тощо). 

Деревина має широке застосування і використовується для виробництва 
дощок, колодок, рейок, вікон, шпону, фанери, сходів, перегородок, решіток, 
паркету, ламінату, плит тощо. Будівельні та оздоблювальні матеріали з дерева, 
із застосуванням сучасних технологій, довше зберігаються за умови застосування 
допоміжних матеріалів обробки, просочення, покриття спеціальним лаком, 
маслом тощо. 

Меблі з натуральної деревини мають широкий спектр кольорів і фактур, 
створюють сприятливий мікроклімат у житловому середовищі, здатні 
оновлювати повітря в приміщенні, а також підтримують оптимальну вологість, 
запобігаючи вогкості.

Також, у дизайні інтер’єрів все більшого поширення набувають 
декоративні коркові покриття для стін та підлоги. Плитки з гладкою або 
шорсткою поверхнею відрізняються декоративністю, не вимагають 
спеціального догляду, не схильні до старіння і є екологічно чистими 
матеріалами. Корка - це верхній шар кори коркового дуба. Кора коркового дуба 
складається зі скупчення мертвих комірок. Самі комірки складаються 
з прилеглих один до одного шарів целюлози, простір між якими заповнений 
повітрям.

Властивості корки як тепло- і звукоізолятора відомі і високо цінуються 
з давніх часів [3]. Цей матеріал має цінні властивості: достатня міцність, мала 
теплопровідність, високі звукоізоляційні і діелектричні властивості, стійкість 
до впливу вологи, комах і гризунів, негорючість, зниження рівня шуму. Вона не 
втрачає своїх властивостей і лінійних розмірів при зміні атмосферних 
параметрів температури, вологості протягом тривалого часу (за 100 років 
до 5%). Завдяки своїм природним амортизаційним властивостям корка добре 
зарекомендувала себе як антисейсмічний матеріал, що перешкоджає 
поширенню вібрації. Використовуються всередині приміщень як утеплювач для 
стін, так і в якості підкладки для підлог. Корковий паркет дивовижним чином 
поєднує в собі гармонію природи і унікальні технічні характеристики. Завдяки 
своїм тепло- і звукоізоляційним властивостям корковий паркет незамінний 
в житлових приміщеннях, офісах, школах, лікарнях.



Основними перевагами та особливостями використання деревини є: всі 
вироби та конструкції не становлять загрози навколишньому середовищу, 
є нетоксичними, відрізняються екологічністю; оздоблювальні матеріали мають 
гарний зовнішній вигляд, є довговічними; вироби характеризується 
багатофункціональністю та універсальністю властивостей; вироби мають найвищі 
в своєму вигляді експлуатаційні якості і архітектурно-декоративні властивості 
тощо.

Проектування сучасного житлового середовища з використанням різних 
видів деревини буде вражати своєю натуральністю, індивідуальністю 
та декоративними властивостями, сформує внутрішній простір житлового 
середовища максимально зручним та комфортним. 
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ЖАНР ІНФОТЕЙНМЕНТУ В ПРОГРАМАХ УКРАЇНСЬКОГО 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Телебачення відкрило нову епоху в історії людства. За час його існування 
змінювалися тенденції формування телепродукту, його змістовність, специфіка, 
жанровість та редакційна політика. Незважаючи на активне використання 
Інтернету, різноманітних соціальних мереж, лише кожен десятий українець –
12% – готовий відмовитися від перегляду телебачення. Тотальна більшість 
громадян – затяті прихильники телебачення. 70% опитаних відповіли, що ніколи 
не припинять дивитися телевізор. Упродовж тижня середньостатистичний 
українець виділяє на перегляд телебачення майже 40 годин. Більше 6-ти годин 
українці витрачають на перегляд фільмів, серіалів та розважальних програм. 
Попри таку популярність, лише кожен п’ятий – 22% – з української «диванної 
сотні» довіряє вітчизняному телебаченню [6].Тому не випадковим є звернення 
сучасного телебачення, в першу чергу, до програм розважального типу. 
Проблема виробництва та проектування розважального контенту пов’язана 
також з вибором усередненого інтелектуального рівня потенційних 
телеглядачів телеканалу, певних соціальних груп.

http://old.tnpu.edu.ua/kurs/385/t5.htm


Стилістика сучасного телеефіру нагадує видовище, оскільки акцент 
робиться на життєздатність моделі розважального телебачення. Про це йшлося 
у працях багатьох дослідників. Так, американський дослідник у галузі медіа 
Нейл Постман у 1985 р. опублікував книгу з провокаційною назвою 
«Ми розважаємося до смерті» [11]. У 1989 р. американський учений 
медіапсихолог Дж. Комсток охарактеризував майбутнє американського 
телебачення як переважно розважальне, тому що розвага – це найбільш 
надійний спосіб приваблення глядачів [10]. Німецький дослідник у галузі 
медіапсихології Петер Вінтерхофф-Шпурк наголошував на тому, що значення 
традиційних розважальних програм зростатиме [2]. Більше того він 
переконував, що навіть ті програми, які ніяк не були пов’язані з розвагами 
(наприклад, програми новин, інформаційні та освітні, політичні дискусії тощо) 
змінять свій жанр. Його пророчі слова стали дійсністю. Зокрема,жанр 
інфотейнменту (infotainment, від англ., information – інформація і entertainment –
розвага)у сучасному українському телебаченні поглинає всі інші жанри 
телевізійного простору. На сьогодні не існує одностайного підходу до 
термінологічного тлумачення інфотейнменту. Так, Е. Бурдіна, стверджує, що 
«поняття «інфотейнмент» має сьогодні два тлумачення в медіасфері. Перше 
було притаманне концепції від самого початку: як дитя елітарної культури – це 
контент, який містить інтелектуальні ігри, смакування іронії, естетичну 
насолоду від влучних прийомів на всіх рівнях зображально-виражальних 
засобів. Друга інтерпретація з’явилася пізніше й полягає в розумінні 
інфотейнменту як явища, підпорядкованого масовій культурі, що продукує 
швидке просування до емоцій глядача, апеляцію до сенсаційності, базових 
інстинктів, звернення до комічності й грубого гумору» зростатиме [1]. 
Дослідниця трактує «інфотейнмент» як жанр, формат і метод / спосіб / форма 
подачі матеріалів зростатиме [1].

В Україні формат інфотейнменту у випусках новин з’явився відносно 
недавно – у ХХІ ст. Однак, це не означає, що до цього часу інфотейнмент не 
використовувався. Адже його автивно застосовували в численних 
розважальних програмах про зірок, де глядачеві подавалася інформація про 
життя знаменитостей у доступній, легкій, іноді, фривольній формі. Такі 
розважальні, легкі для сприйняття шоу почали значно перевищувати рейтинги 
традиційних випусків новин. Редактори новин стали активно їх використовувати. 
Найпопулярніші українські телеканали взяли собі за правило подавати новини 
з відтінком розважальності. Це стосується «Подробиць» на Інтері, «Фактів» на 
ІСТV, «Репортера» на Новому каналі. Деякі редакції новин такі, як ТСН на 1+1 
чи «Вікна» на СТБ вже давно вийшли за межі «відтінку розважальності», 
інформаційні випуски на цих телеканалах все більше нагадують шоу. У зв’язку 
з цим, можна виокремити особливості використання прийомів інфотейнменту 
на українських каналах:1) розігрування новини; 2) використання інфографіки та 
анімації; 3) використання уривків з кінофільмів, музики(це робиться для 
створення відповідного емоційного настрою); 4) акцентування на неважливих 
але яскравих деталях; 5) інтонація [8].

Загалом орієнтацію сучасного українського телебачення можна визначити 
за формулою «РАЗ»: Розважати (крізь сльози); Агітувати (було б за що); 



Заробляти (будь-якою ціною) [7]. Ось тому, для кожного проекту є своя, чітко 
визначена цільова аудиторія (групи глядачів відповідного віку, статі, освіти, 
роду занять) і відповідний ефірний час. Темами для винесення на загальне 
обговорення завжди будуть резонансні, гучні події чи екстремальні ситуації, 
інакше глядачам буде нецікаво. На звичайних ситуаціях та історіях пересічних 
людей складно розкрутити популярність телеканалу та підвищити його 
рейтинги [5].

Доречно наголосити, що зміна формату програмканалу яскраво 
позначається на його рейтингу. Показовим у цьому випадку є рейтинг 
телеканалу «UA:Перший», який впав з 8-го на 25-те місце після того, як було 
ухвалене рішення, що суспільне мовлення – це освітній соціально важливий 
контент. Йшлося про те, що контент, який не відповідає стандартам 
суспільного мовлення, повинен був піти назавжди. Він пішов, проте канал 
перестали дивитися. Більше того, дозоване наповнення соціально значущим 
контентомтеж не сприймається [9]. А інфотейнмент не використовувався. Лише 
у листопаді ТРК «Ера-медіа» запустила перше в Україні ранкове шоу у форматі 
інфотейнмент на телеканалі «UA:Перший».

Однак є й інший бік медалі, а саме те, що українські телеглядачі 
перенаситилися талант-шоу, реаліті та іншими розважальними проектами, 
а також фільмами-серіалами. У серпні 2011 р. понад 50% опитаних вважали, 
що розважальних програм на українському телебаченні забагато, і лише 5% –
що їх замало [4]. Проте така тенденція продовжується й сьогодні. Кількість 
розважальних програм зростає з кожним роком. Не кажучи уже про 
використання інфотейнменту.

Разом з тим, варто наголосити, що не усі є прихильниками розважальних 
програм чи інфотейнменту. Так, учасники конкурсу есе з медіаграмотності 
серед підлітків (2018) неодноразово критикували програми «Вагітна у 16», 
«Київ вдень і вночі», «Стосується кожного» та інші подібні, дивуючись: 
як творці можуть розраховувати, що комусь це цікаво? Вони хочуть більше 
українських фільмів і цікавих програм та серіалів, більше «пропаганди 
творчості, кохання й розуму», менше негативу й зовсім не хочуть бачити 
рекламу «засобів для дорослих розваг» [3].

Є підстави стверджувати, що історичні, соціальні, культурні та загально 
психологічні фактори спричинили появу інфотейнменту на телебаченні. 
В українських реаліях сьогодні інфотейнмент є форматом. Жанр інфотейнменту 
живе за власними законами, орієнтуючись, на те, щоб заінтригувати, налякати 
чи насмішити глядача. В інформаційно-публіцистичних проектах інфотейнмент 
знаходиться на етапі активного становлення з частотним перетинанням 
із явищем шоуїзації.
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН КАРТУВАННЯ
Останні десятиліття дослідження проблем культурних практик пов’язують 

з проблемою глобалізації, що широко представлена в теоретичному доробку як 
зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Це пов’язано з трансформаційними 
процесами що відбуваються в світі і мають відображення в українській реальності.

Зрозуміло, що під час радикальної трансформації, яку ми зараз 
переживаємо, спостерігається зміна фундаментальних норм регуляції. Радикальна
зміна системи цінностей може призвести до дестабілізації суспільства, хаосу 
в суспільних відносинах, загальної маргіналізації, втрати етнічної ідентифікації. 
Виникає необхідність виявити духовно-ціннісні основи, на підставі яких можна 
будувати майбутнє. Від того, як ціннісний фундамент буде сформований, 
багато в чому залежить майбутнє суспільства [1, c.37]. 

Отже, у гуманітарному дискурсі культурні практики, їх ефективне 
функціонування, постає як феномен глобально-цивілізаційних процесів. 
Не применшуючи ролі та значення аналізу глобалізаційних процесів, слід 
визнати, що акцентуація на глокальному й локальному вимірі відкриває нові 
аспекти розуміння проблем культуротворення.

До останніх ми можемо віднести питання міжкультурної ролі і значення 
картування, в системі встановлення як міжкультурного діалогу, так і популяризації 
української культури

Так, картування, як сучасний спосіб візуального представлення даних 
виступає як інформаційне джерело про зміст і сутність представленого 
предмету. Картування допомагає планувати, організовувати, реалізовувати, 
критично мислити і аналізувати, виявляти потенційні прогалини тощо. 
Картування дозволяє орієнтуватися в трендових трансформаціях, орієнтація 
в яких дозволяє миттєво змінювати предмет картування. 

Сучасні можливості картування передбачають вирішення чисельних 
проблем з якими стикаються сучасні культурні практики. Таким чином, ми 
акцентуємо на важливості використання когнітивного картування в сучасному 
культуротворенні.

У такому контексті, процес картування ми розглядаємо як певний 
творчий задум який зданий відобразити певні соціокультурні стимули, 
потенціал, ресурс тощо. Картування розглядаємо як певний вибір 
благополуччя, добробуту, щастя. Насамперед, останні досягаються через 
сприяння предметів, подій, об’єктивної реальності тощо. 

Зокрема, теорія сприяння актуалізується серед науковців в контексті 
дослідження психологічного потенціалу соціокультурних просторів, територій, 
зон. Науковці визначають елементи сприйняття простору, серед яких особливе 
місце відводять образам, установкам, архетипам, інтерпретації та конструюванню.



Так, образ розглядають як певну суб’єктну картину світу або його 
фрагмент, що включає людей в просторове оточення і тимчасову послідовність 
подій. На думку вчених, установка це є готовність, схильність суб’єкта 
до певних дій, що формуються в групах під впливом соціальної ситуації і які 
яскраво проявляються при зміні ситуації. Архетипи розглядаються як несвідомі 
структури психіки, що лежать в основі первинних схем образів і мають 
здатність формувати активність уяви. Інтерпретація та конструювання 
визначають, підкреслюють активну і творчу роль особистості в процесі 
сприйняття середовища і ситуації [4].

Так, досліджуючи потенціал соціального картування, науковець Ірина 
Скалбан наголошує на важливості розвитку і використання мови карт задля 
ефективного вирішення питань пов’язаних з глобальними викликами, 
соціокультурними зокрема. Дослідниця вважає, що використання картування 
в соціокультурній сфері дозволить розширити та вивчити ряд дослідницьких 
завдань, які потребують адекватного відображення реальності в соціокультурному
просторі. На думку вченої, саме картування дозволить здійснити пошук 
адекватних інструментів, механізмів для вивчення проблемних питань, 
вирішення прикладних завдань в процесі розробки та реалізації соціальної 
політики. В своїх дослідженнях, І. Скалабан доводить, що процес картування 
включає в себе не тільки процедуру відображення карти, а й розуміння потреб 
користувача карти, іі топографічних, закладених змістовних значень, форм, 
якостей, планування робіт, збір інформації та перспективні досягнення 
[3, c. 63–64].

Вищезазначене дозволяє нам стверджувати, що ефективність сприйняття 
карти залежить від її вдалого картографічного образу.

Досліджуючи візуальну мову картографії Євгенія Кузнецова наголошує, 
що саме знаки дозволяють проводити різні статистичні дослідження, 
аналізувати, проводити порівняння різних якісних і кількісних характеристик. 
За допомогою картографічних знаків на карті відображається вид об’єктів, 
форма, розміри, якісні та кількісні характеристики, реальні та абстрактні явища 
[2].

Останні роки предмет нашого дослідження актуалізується в проблемах 
пов’язаних з розвитком міст, територій та ландшафтних зон. Науковці 
акцентують увагу на їх психоментальному аспекті, пов’язуючи ці питання 
з створенням певної композиції територій, які наділені відповідним 
соціокультурним змістом.

Сучасна культуротворча практика актуалізує питання соціокультурного 
картування як необхідного та ефективного інформаційного засобу для 
розуміння потенціалу культурних, креативних територій і зон. Картування, 
в такому ракурсі дозволить; більш ретельно, візуально описати весь потенціал 
досліджуваної території; виявити специфіку території, іі історичну, культурну 
унікальність і привабливість; спроектувати розвиток досліджуваної території; 
виявити соціокультурну поведінку і дослідити потреби споживачів, які належать 
до культурної території; охарактеризувати споживчу цінність культурної 
території; адекватно спрогнозувати соціокультурну послугу для всіх 
зацікавлених категорій потенційних споживачів тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ SEO-ТЕХНОЛОГІЙ В КУЛЬТУРІ
Стрімкий розвиток цифрових інформаційних технологій в наш час став 

невід’ємною частиною людського життя і чинить істотний вплив на культурні 
цінності сучасності. 

Інформаційно-комунікаційні технології спричиняють і прискорюють 
процеси отримання і вироблення знань, сприяють модернізації освіти.

Важливу роль в об’єднанні груп людей за інтересами відіграє мережа 
інтернет, зокрема соціальні мережі, месенджери тощо. 

Популярність в наш час отримали блогери, які зацікавлюють певну 
аудиторію людей розкриваючи проблеми сьогодення та висвітлюючи останні 
події, даючи їм свою оцінку.

Але для успішного розповсюдження певної інформації необхідно 
створити умови якісної реклами своєї інформаційної діяльності. Саме такою 
рушійною силою стають SEO-технології, які успішно використовуються не 
тільки у бізнесі, але й в культурі.

Щоб залучати цільову аудиторію для свого інформаційного бізнесу 
за допомогою інтернету необхідно знати, що ж таке пошуковий маркетинг і які 
підводні камені підстерігають недосвідченого клієнта. Використовуючи 
послуги пошукової оптимізації, при дотриманні всіх технологій можна досягти
таких цілей як поширення інформації про свою діяльність і збільшення 
кількості підписників. 

З розповсюдженням мережі Інтернет (яка ще донедавна виконувала суто 
інформативну функцію, сприймалась як додаткове до традиційних ЗМІ джерел 
інформації), відбулись значні зміни в поведінці користувачів – видозмінилося 
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значення категорії «комунікант-реципієнт» та «автор-читач», як ключових 
фігур комунікаційного процесу. Замість засобу масової інформації в усталеному 
розумінні, поняття «Інтернет» стало середовищем масової інформації – місцем 
обов’язкової присутності для соціально активного населення. Отже, відповідно 
до концепції «вивільненого авторства», користувачі, які раніше перебували 
у ролі реципієнтів інформації, водночас стали комунікантами–авторами 
повідомлень різного ступеня складності [4]. З одного боку це свідчить про 
легкість процесів створення та передавання інформації, на приклад 
у соціальних мережах, де користувачі перебувають у спільному інформаційному
середовищі, а з іншого це суттєво відбилося на якості вільно поширюваного 
контенту при наповненні сайтів. Як відомо, до поняття контенту сайту входить 
кілька складових – текстовий, графічний та мультимедійний контент. 
Із розвитком Інтернет-технологій текстовий контент набуває нового значення: 
його можна розглядати з погляду методики побудови унікального тексту для 
зацікавлення користувача через прийоми реклами та PR, SEO-оптимізації під 
час визначення ключових слів для подальшого поширення через пошуковики 
тощо [4]. Досліджуючи дану тему, варто звернути увагу на SEO-редагування як 
процес створення оптимізованого контенту. Це вид роботи коли створюється 
SЕО-текст як провідний інструментарій просування сайту у мережі 
в пошукових системах. Створення такого контенту обумовлює обов’язкове 
використання ключових слів й низки домінуючих вимог.

Можна виділити такі критерії якісного текстового контенту сайту, що 
відображають характер подання інформації. Як відомо, показником якості 
текстового контенту завжди виступає актуальність й інформаційна новизна 
тексту – публікація нових матеріалів, або матеріалів, що подаються під іншим 
кутом вже опублікованого тексту, що особливо важливо під час підготовки 
фундаментальної інформації. Тексти різних жанрів мають віддзеркалювати 
події та тенденції галузей, доповнюватись новими матеріали залежно від 
інформаційного приводу. Саме ці ознаки актуальності інформаційного ресурсу 
зроблять текст зрозумілим. Критерієм якісного контенту сайту виступає 
створення авторського стилю тексту, оригінальної витонченої манери письма, 
також загальна відповідність тексту стилістиці сайту. Розміщення на сайті 
тексту має слугувати легкості читання, не містити термінології чи нечітких 
висловлювань. Тексти специфічного характеру мають супроводжуватись 
малюнками, графіками, списками та підтвердженими даними.

Варто зауважити, що нині поняття SEO-тексту починає усе більше 
входити до українського Інтернет-медіапростору і набувати усе більшої 
актуальності як предмет дослідження. Разом з тим, ми не знаходимо достатню 
кількість праць українських науковців присвячених саме дослідженню 
проблематики SEO-технологіям. Актуальними для дослідження лишаються 
питання механізмів створення якісного тексту. Власники сайтів, як правило, 
наймають копірайтера та редактора, кваліфікаційний та культурний рівень яких 
дозволяє їм створити належне текстове наповнення відповідно до наявних 
вимог. І якщо фахівець з копірайтингу займається тільки написанням тексту, то 
робота редактора полягає в тому, аби цей текст був максимально наближеним 
до поняття ідеальної одиниці контенту. Редактор проводить низку аналізів 
тексту, що дозволяє встановити його слабкі місця та ввести відповідні правки.
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ТИПИ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО 
РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ МИСТЕЦТВА

Розвиток сучасного мистецтва демонструє неспроможність традиційної 
моделі аналізу не просто оцінити твір, а й взагалі провести певну межу між тим, 
що є твором мистецтва (не важливо чи то елітарного чи масового) і що не 
є твором мистецтва. Проблема аналізу творчого доробку будь-якого художника 
в сучасній ситуації розмитості критеріїв, одночасного співіснування різних 
художніх цінностей і навіть епох не відміняє такий аналіз, а спонукає шукати 
більш фундаментальні підходи до розуміння самого феномену мистецтва. Такі 
підходи ми ґрунтуємо на домінуючому типі раціональності як певного 
спільного для кожної епохи фундаментального способу світобачення.

Аналізуючи мистецьку раціональність в заявленому аспекті, ми намагаємося 
простежити, як фундаментальні новочасні типи світобачення, сформульовані
й обґрунтовані В. Стьопіним (класичний, некласичний, постнекласичний) [1], 
пов’язані з фундаментальними процесами в художній культурі. Нам не раз 
доводилося звертати увагу на те, що мистецтво у своєму інтуїтивному 
просуванні демонструє паралельно науці, а подекуди і раніше наукових 
відкриттів зразки, передчуття, а згодом і потік стосунків з об’єктом художнього 
пізнання, який характеризується всіма ознаками нової раціональності.

У класичній парадигмі суб’єкт (дослідник) бачив об’єкта сукупність 
певних стійких наборів якостей, і висновки у разі дотримання певних логічних 
процедур виглядали як «об’єктивні», тобто такі, що максимально точно 
описують властивості об’єкта.



Некласична наука заперечила основну світоглядну засаду класичної
науки про існування предметів незалежно від умов процесу пізнання і від 
позиції дослідника. Іншими словами, поняття «об’єктивності» як цінності і 
в мистецтві і в науці якщо не зникає, то трансформується радикально.

Герменевтика перенесла увагу на читача (глядача), як на тлумача, 
обґрунтувавши його привілей на інтерпретацію. Варто зауважити, що сама 
процедура тлумачення текстів існує впродовж століть, а то і тисячоліть. Однак 
здійснювати її могли лише особи, наділені певним сакральним (для священних 
текстів) чи посадовим (для юридичних законів) статусом. Тепер самі наукові 
уявлення про світ, про його взаємини з людиною, а фундаментально – про нову 
природу стосунків суб’єкта і об’єкта – передбачали право людини на 
інтерпретацію як «природне». Цей, безперечно, революційний процес мав, як 
і будь-яка революція свої позитивні та негативні наслідки. Позитивом, 
безперечно, було розуміння художнього твору як єдності автора, тексту і читача
(глядача) і єдність ця забезпечувалася певним єдиним процесом, який 
розгортався у часі й ґарантами його розгортання ставали все нові й нові 
покоління, які бажали інтерпретувати той чи інший твір. Негативом було те, що 
виводилося з поняття «свобода інтерпретації». Саме поняття свободи в будь-
яких філософських побудовах, перенесене на ґрунт повсякденності, напевне, 
більш, ніж будь-яке інше підважує саму побудову.

Підходи, побудовані на некласичній раціональності, де важать не стільки 
класичні принципи, скільки перетворення художнього послання у суб’єктивному 
емпатичному сприйнятті критика, не дали (а може і не могли дати) певної
методології, рівної класичній. Таким чином вони вразливі до звинувачень 
у «смаковості» й неаналітичності.

Особливістю та перевагою постнекласики, яка не розділяє, а поєднує 
суб’єкт і об’єкт єдиним середовищем, в якому відбувається процес пізнання,
є те, що вона несуперечливо поєднує існуючі раніше класичні та некласичні 
підходи, об’єднуючи їх на властиво своєму глибинному рівні, і відповідає 
особливостям світогляду, який саме зараз знаходиться в становленні, однак 
художньою культурою він вже відчутий та проартикульований. Відтак 
адекватний сучасному стану аналіз художньої культури не просто будується на 
сучасному філософському світогляді, а багато в чому будує цей світогляд.

Якщо ж розглядати актуальність аналізу, побудованого на постне-
класичній раціональності суто з потреб аналізу сучасного мистецтва, 
то насамперед треба вказати на, можливо, неочевидну зовні, але глибинну 
філософсько-світоглядну одновекторність її з мистецтвом постмодерну.

Шукаючи підходи до аналізу мистецтва постмодерну, МакГейл, автор 
фундаментальної праці «Постмодерністська література» (PostmodernistFiction» 
[2]), знаходить дещо спільне у такому принциповому розмаїтті, яким 
є досліджувана ним література. Це спільне він називає онтологічною
домінантою [2, с. 9] . На думку дослідника, ця домінанта радикально змінила 
домінанту епістемологічну і на зміну проблемам пізнання (знання – knowing) 
постали проблеми модусів буття.



Характерну для постмодерну невизначеність суб’єкт-обєктної організації 
він пов’язує з новим розумінням «світу» як середовища, в якому будується така 
організація. Відтак характерною ознакою постмодерністської літератури є нові 
базові запитання, відомі як посткогнітивні. Вони були свого часу 
сформульовані постмодерністом Д. Гіґґінсом: «Що це за світ? (Який саме 
це світ?) Як у ньому потрібно діяти? Яке з моїх «я» повинно діяти?» [4, с.101].

Якщо порівняти їх з більш ранніми когнітивними запитаннями 
(Як я можу пояснити світ, частиною якого я є? І хто я у цьому світі?), 
то очевидна відмінність полягає, насамперед, у розумінні множинності і світів 
і людського «я» (self). Ця множинність пояснюється теоретиками постмо-
дерністської літератури множинністю соціальних контекстів, в які потрапляє
сучасна людина [4, с.174].

Відтак, зосереджуючись на множинних «соціальних» онтологіях, постмо-
дерністи ігнорують існування більш глибинних онтологій (аж до «внутрішнього 
«я»), щодо яких множинні соціальні світи виглядають як онтика. 

Ідеї постнекласичної раціональності, не заперечуючи калейдоскопічність 
реальності у сенсі її змін, шукають сам принцип таких змін як «метаморфоз 
буття» та будують нову картини світу, яка б несуперечливо поєднувала усі рівні 
реальності на основі нового розуміння складності (див. [5]).

Постнекласичні підходи зосереджуються на спільних онтологічних 
вимірах тексту та інтерпретатора, тож їхнє освоєння дає шанс обмежити погану 
нескінченність інтерпретацій певним інтерпретаційним спектром, який 
відповідає онтології тексту. Одну зі спроб такого підходу було здійснено 
в теорії «формули сюжету» В. Фомічової (Див. [6], [7]).
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИДОВИЩ У КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Активна трансформація аудіовізуальних ЗМІ, що відзначається багатьма 
дослідниками, гостро потребує системної оцінки. Вивчення процесу перетворення 
форми і формату телепрограм у зв’язку зі зміною соціокультурної, техніко-
технологічної, економічної ситуації нашого часу важливо для розвитку
суспільства в цілому.

Протягом ХХ ст. аудіовізуальне мистецтво стрімко розвивалось, 
використовуючи і синтезуючи всі досягнення технічного прогресу, і культури 
в цілому, як засобу комунікації. Спорідненість визначень – кадр, монтаж, 
світлове рішення, звуковий ряд – дозволяє об’єднати кіно, телебачення 
і мультимедіа, з його комп’ютерним простором (інтернет, комп’ютерні ігри, 
електронний світ рекламного простору) в одне ціле аудіовізуальне мистецтво. 
Саме воно стало невід’ємною частиною життєвого простору сучасної людини.

Поняття «візуальне» напряму пов’язане з одним із головних людських 
органів почуттів – очима. Самі ж очі, які завжди вважались символічним 
дзеркалом людської душі, та є найціннішим і найуразливішим інструментом 
людської свідомості. Термін «візуальний» є похідним від англійського слова 
«vіsіоn» – «зір», «бачення», «погляд» [3, c. 167].

Категорія «візуальне» була присутня вже у платонівській естетиці 
і її історична обумовленість ніколи не ставилась під сумнів. Архаїчне 
трактування «візуального», тобто того, що можна осягнути поглядом або 
побачити, спиралась на тезу, що візуальне репрезентує дійсність з однієї точки 
зору. І сприйняття цієї дійсності спирається на природну оптичну систему – око 
[3, c. 168].

Проте телебачення характеризується не тільки можливостями сучасної 
техніки, пошуками нових засобів розвитку звукозорового синтезу і синтетичних 
форм відображення складних життєвих проблем, але й переходом на нову 
сходинку свого розвитку, вимагаючи органічного злиття пізнавальних 
та художніх функцій. Сьогодні гостро постало питання перегляду завдань 
поставлених перед телебаченням, оскільки за своєю структурою, з одного боку 
– це засіб масової інформації і пропаганди, а з іншої самостійний вид 
мистецтва, який має свої синкретичні функції, відображені в складних 
синтетичних формах мистецтва. 

Дослідник свята як соціо-культурного дійства А. І. Мазаєв відмічає: «що 
з покоління в покоління сприйняття світу відбувалось шляхом видовищних 
символічних образів. Під впливом соціальних змін, деякі видовищні форми 
трансформувалися, зосередивши в собі код етносів, в основному їх культурні 
програми. Потреба людей бути задіяними у художньому процесі освоєння світу 
триває і сьогодні. Це є головною умовою існування людства» [36, c. 56]. 



Насамперед І. Б. Шубіна, акцентує увагу на тому, що масові видовища 
організовувались на великих просторах: велетенських сценічних майданчиках, 
величезні зали «для глядачів». Звідси, як наслідок, масовість глядачів 
і виконавців. Звідси походить і специфіка виразних засобів [65, с. 94].

Мистецтво видовища народилося з сакральних ритуалів і від початку 
свого становлення має символічний характер. У видовищі символічне емоційно 
достовірним чином постачає своєму глядачеві можливі очевидності та 
перспективи. Воно відкриває рельєфність світу, його значущі риси, ландшафти 
та обрії. Але символізоване буття, що наповнене принадами і таємницями до 
тих пір, доки до нього не звертаються із раціональними запитаннями. Символічна 
очевидність існує доки нею живуть і розпадається, коли її починають
рефлексувати. У цій ситуації те, що було простим і зрозумілим, стає 
проблематичним, абсолютні значущості і цінності зазнають критики.

Поняття «шоу» останнім часом активно використовують в українському 
мистецькому просторі. У перекладі з англійської (шоу – демонстрація; 
видовище) – особлива форма масового видовища, вистави, характерними 
особливостями якої є використання елементів театралізації, сучасних технічних 
та комп’ютерних засобів.

Нова практика видовищ, а іншими словами – сучасне шоу, орієнтується 
на постійну властивість людини до зацікавленості, «цікавить – новий стан 
свідомості, що відображає, з одного боку, зростаючу дистанційність глядача від 
видовища, а з іншого – почуття захищеності…» У зацікавленому відношенні 
до світу утримується дистанція відносно того, що відбувається, яка задається 
поглядом стороннього. В події дива, як певного роду екзистенції, людина 
відкрита світові та отримує можливість бачити «інше». 

У своїй праці «Візуалізація реального в сучасному культурному 
просторі» Г. П. Чміль зазначає: «життя сучасних людей просякнуте екранами: 
кінотеатри, телевізори, комп’ютери, гральні пристрої, мобільні телефони, 
смартфони, планшети – все те, з чим має справу сучасна культура, одразу 
трансформується на екран. Екрани інформують, виховують, розважають –
формують саму культуру. Ми наділені здатністю «бачити» світ всередині 
власної свідомості завдяки рефлексії, в якості своєрідної моделі досліджувати 
його. За даними психологів до 90% інформації ми сприймаємо через зорові 
канали, тому виявлення способів візуальних зображень предметів і явищ 
навколишнього світу, визначення особливостей їх конструювання 
актуалізувало проблему заміщення реальності мистецтвом». [64, c. 10].

Саме слово «видовище» відсилає нас своїм корінням до певної дії, а саме 
«бачити», бути глядачем. Ця здатність культивується світом сучасної 
«культіндустрії» і використовується механізмами влади для тиражування 
активних споживачів та слухачів. Досліджуючи питання, чому глядач 
виокремлюючи в телевізійному видовищі ЗМІ як основне джерело інформації, 
сприймає образ реальності за реальність. Проте дуже рідко помічає, що 
насправді на нього магічним образом впливають художньо-виражальні засоби 
телеекрану (композиція кадру, зображально-монтажна побудова, 
трансформація просторово-часових координат, звукове вирішення програми). 



За законами сприйняття, кожний наступний факт, подія, епізод, витісняє 
попередній, якщо той не сприймається на рівні емоційного переживання, 
потрясіння.

Телевізійні герої, їх вчинки, спосіб мислення, їх життєвий простір 
є проекцією добре сформованого комунікативного поля. Його створенням 
зайняті не тільки творчі працівники, але і політологи, соціологи і влада. 
Поступово у глядачів складається уявлення: цей – «свій», цей – «чужий», це –
«світле», а це – «темне».

Все, що ми бачимо, складається в певну композицію, яка фіксується нами 
як на свідомому, так і підсвідомому рівні сприйняття. Якщо наш погляд (або ми 
самі) переміщується в просторі, то виникає серія композицій різної крупності. 
Однак різні композиції по різному впливають на нас.

Саме тому так важливо проаналізувати, якими засобами досягається 
свідомий вплив на глядача, а які «працюють» на підсвідомому рівні; виявляти 
інформаційні потоки, які моделюють нашу уяву про навколишній світ; 
зрозуміти, яку роль в створенні загального враження про навколишній світ 
відіграють логічні моделі, а яку – чуттєвий вплив на телеглядача. Що керує 
людиною: логіка чи почуття? Чи справжні телевізійні образи, або світ, який ми 
бачимо на екрані, або це витвір чужої уяви? [61, c. 9].

Символічний характер видовищ, який передбачає залучення глядача, 
до того, що відбувається, поступається місцем естетичному – дистанційному 
спогляданню. При цьому представлення за можливістю позбувається елементів, 
здатних шокувати емоційно чуттєвого глядача. Чуттєві хвилювання 
задоволення і невдоволення від споглядання поєднуються з моральними ідеями 
про добре і погане, спроектовані на область людських відносин, що в свою 
чергу надає сприйняттю мелодраматичного характеру. 

Отже, у цілому, структура і характер видовищ змінюється одночасно 
з трансформацією способу взаємодії людини зі світом – воно стає виключно 
раціональним – потребує якісної картинки, постійного оновлення і, що 
обов’язково – вдоволення потреб. Таким чином, паралельно із розвитком 
суспільства, видовище як сакральна дія, перетворюється на видовищне 
спілкування, оформлене сучасними технологічними можливостями та 
представлене у вигляді шоу, яке, отримавши можливість одночасного 
поширення на широкі верстви населення. 
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МОДЕРНІ ПРАКТИКИ: КЛІПМЕЙКЕР
Сьогодні кліпмейкер це професія, яка набирає популярності у медіа-

просторі все більше. Кінцевий відео продукт завжди повинен бути актуальним, 
продаваним та оригінальним. Без творчого підходу та чіткої організації 
не обійтися, тому одним із найважливіших правил для кліпмейкера має бути 
творчий підхід. 

Нам важливо показати, що навіть при мінімальному бюджеті та малій 
команді може створюватись рейтинговий контент.

Актуальність роботи полягає в тому, що дедалі більше людей займаються 
відеоблогами, монтажем та відеоефектами. Потрібно розмежувати роботу 
звичайного блогера та кліпмейкема, в деяких характерних для медіапростору 
галузях вони категорично відрізняються.

Ми досліджували професію кліпмейкера з різних сторін. Кліпмейкер –
це людина, яка професійно організовує постановку роликів, розробляє його 
сюжет, співпрацює зі сценаристом, оператором, стилістом, гримером, тобто 
з усією командою (навіть з акторами, якщо ті задіяні у процесі знімання).

У даній роботі ми вивчили функції та вимоги до кліпмейкера, як до 
людини, яка випускає якісний музичний кліп. Дослідили їх творчі здібності, 
глибину уяви, організаційні можливості, ораторські здібності, здатність 
комунікації, здатність зосередження на одній стороні роботи та вмінні швидко 
починати другу. 

Вивчили специфіку роботи кліпмейкера та його вміння професійно 
вибирати образотворчі засоби для втілення поставлених задач у життя. 
Проаналізували важливість освітнього рівня кваліфікації у сфері кіно-, теле-
мистецтва: режисура, реклама тощо.

Чому для дослідження ми обрали саме професію кліпмейкера? Тому, 
що кліпмейкер відповідає за подальший рейтинг продукту. Він повинен чітко 
виконати поставленні завдання в життя і перевиконати план, задіявши якомога 
більше коло глядачів даного продукту. Кліп повинен викликати безліч емоцій, 
мусить запам’ятатися, бути конкурентоспроможним на ринку та приносити 
прибуток у тій чи іншій сфері.



Історія такого явища як відеокліп сягає 30 років, але за весь час існування 
даної гілки напряму було проведено лише декілька наукових робіт. Сам же 
відео кліп як робота кліпмейкера майже не вивчався. Естетичні особливості 
відеокліпів розбирали О. Нікітіна, І. Кулик, Е. Совєткіна, С. Севастьянова, 
С. Соколюк, А. Троїцький. Принципом музикознавчих аналізів відеокліпу 
займалась Т. Шак. З точки зору мовознавства цей відео кліп вивчали 
Л. Большакова, В. Гавриков, Н. Самутіна. Психогенний вплив відео кліпу 
досліджував О. Орлов.

Для сучасного кліпмейкера існує певна класифікація знімання відеокліпу, 
розроблена А. Троїцьким:

1) сюжетні кліпи, які близькі до короткометражних кінематографічних; 
2) з відсутністю чіткого сюжету (видові кліпи); 
3) кліпи, в яких візуальний акцент зроблено на танцювальних групах 

(танцювальні); 
4) у центрі яких знаходиться зображуютьсямузиканти (виконавські 

кліпи); 
5) яким характерне поєднання реального, мальованого та комп’ютерного 

зображень (мультиплікація); 
6) кліпи, що перенасичені сучасними комп’ютерними технологіями 

та звучанням синтезаторів (кліп-експеримент).
Сьогодні на території України існує багато кліпмейкерів, найбільш 

впізнаваними та кращими вважаються: Алан Бадоєв, Катя Царик, Таня Муиньо, 
Анна Копилова, Ольга Невроцька, Максим Ксьонда, Володимир Шкляревський, 
Віктор Придувалов,Анатолій Сачілов та інші. Але це не означає, що не 
залишилось простору для нових сил та свіжого погляду на кліп.

Наше дослідження було проведено методами збору інформації, її аналізу, 
систематизації тощо. Ми отримали чіткі результати виконаної роботи, 
визначили хто такий кліпмейкер та що потрібно для того, аби ним стати.

Ми дійшли висновку, що необхідність вивчати кліпмейкера та музичні 
кліпи є важливою функцією, оскільки аудиторія багатомільйонна і вибаглива. 
Потрібно враховувати не лише всі новаторські напрямки, але й нюанси 
монтажу, звукових ефектів тощо. Теоретична частина це лише одна із запорук 
успіху, потрібно завжди догоджати глядачу та його смакам. Сучасне 
телебачення не може існувати без кліпмейкера та музичного напрямку його
роботи.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФОТОГРАФІЧНОГО 
МИСТЕЦТВА ЯК ОКРЕМОЇ СКЛАДОВОЇ ЖИВОПИСУ

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 самих яскравих 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, які мають багатовікові традиції, почала 
розроблятися лише в недавньому часі, точніше в повоєнні роки. У цей час 
у багатьох країнах стали виходити книги, присвячені фотографічному 
мистецтву. Звичайно ж, дослідження в цій області з початку відставали від 
жанрів мистецтва фотографії. Цьому сприяло кілька причин: відсутність 
великої кількості музеїв, архівів, колекціонерів, а також недовговічність 
негативів 
і паперових відбитків того часу.

Ставили під сумнів фотографічний живопис також кількість знімків 
і швидкість відтворення. Адже на відміну від картин, які малювалися роками, 
на фото-твір йшло зовсім мало часу. Розвитку фотографічного мистецтва по 
початку супроводжувало безліч критики і нерозуміння з боку поціновувачів 
мистецтва. Вони розглядали світлопис лише як механічну копію дійсності, 
здатну бути лише подобою живопису. Однак фотографи того часу, працюючи 
найчастіше для періодичних видань, у своїх знімках зачіпали такі наболілі 
проблеми, як злидні, соціальна нерівність, експлуатація дитячої праці та інші. 
Хотілося б відзначити декілька фактів, без яких фотографії не було б взагалі. 
Основою для винаходу фотографії послужило спостереження знаменитого 
грецького вченого Аристотеля. У IV столітті до н.е. він описав цікаве явище: 
світло, що проходить крізь маленький отвір у віконній віконниці, малює 
на стіні той краєвид, який видно за вікном. Зображення виходить перевернутим 



і дуже тьмяним, але відтворює натуру без спотворень. У кін. X ст. н.е. в роботах 
арабських учених з’явилися перші згадки про cameraobscura (з лат. «темна 
кімната») – пристосування для точного змалювання пейзажів і натюрмортів.
Зображення стали набагато яскравіше, тому пристрій іноді називали 
cameralucina (з лат. «Світла кімната»). Завдяки саме цьому нехитрому пристрою 
ми знаємо, наприклад, як виглядав Архангельськ в середині XVII ст.: його 
точну перспективу зняли в ті часи за допомогою cameraobscura. Техніка 
дозволяла отримувати зображення, залишалося лише зафіксувати його без 
участі рисувальника.

Вперше це вдалося зробити лише в XIX ст. Француз Жозеф Нісефор 
Ньєпс почав покривати металеві пластинки бітумним лаком. Під дією світла 
лак ставав нерозчинним, але на різних дільницях у різному ступені –
в залежності від яскравості освітлення. Після обробки пластинки розчинником 
і травлення кислотою на ній виникав рельєф, подібний гравірованому. Свій 
спосіб Ньєпс назвав геліогравюри. Зйомка за методом Ньепса тривала 
6–8 годин на яскравому сонці. Цілою епохою в історії фотографії з’явився 
винахід Луї Жака МандеДагера. Зображення (дагеротип) отримували на срібній 
пластинці, обробленій парами йоду. Після експонування протягом 3–4 годин 
платівку виявляли в парах ртуті і фіксували гарячим розчином кухонної солі 
або гіпосульфіту. Дагеротипи відрізнялися дуже високою якістю зображення, 
але можна було отримати тільки один знімок. Третьою людиною, яка стояла 
біля витоків фотографії, був англієць Вільям Генрі Талбот. Він робив знімки на 
папері, просоченої солями срібла. Отримане негативне зображення Талбот 
друкував контактним способом і з збільшенням. Свій спосіб винахідник назвав 
«калотипією» (з грец. «Прекрасний відбиток»). Головним досягненням
калотипії стала можливість одержання декількох копій одного зображення. 
Першим російським майстром, який узяв методами калотипії і дагерротипії, 
став московський гравер і винахідник Олексій Греков. У червні 1840 р. він 
відкрив перший в Росії «художній кабінет» для портретної фотозйомки.

Так само великий внесок у розвиток російської фотозйомки внесли: 
Сергій Левицький (запропонував ретушувати негативи для знищення або 
зменшення технічних недоліків), Андрій Деньер (який створив перший альбом, 
до якого увійшли фотопортрети відомих діячів російської культури), Павло 
Ольхін (сприяв появі в 1887 р. журналу «Фотографічний вісник»), Євген 
Буринський (розробив унікальний метод виявлення згаслих текстів). Говорячи 
про технічні досягнення в області фотографії в Росії до 1917 р., можна назвати 
десятки імен російських винахідників, які отримали патенти на оригінальні 
фотографічні прилади та матеріали. Наприклад, в 1854 р. І. Олександрівський 
винайшов стерео-фотоапарата. Підполковник російської армії І. Філіпенко 
в 1885 р. сконструював фотоапарат і пристрій для прояву фотопластини на 
світлі, які містилися в невеликому чемодані. У 1894 р. фотограф М. Яновський 
винайшов фотографічний апарат, що дозволяє представити рухомий об’єкт 
у вигляді серії моментальних фотографій, які відображають окремі фази руху.



Одна з центральних проблем ідентифікації будь-якого виду мистецтва –
проблема його мови. Аналізуючи історію образотворчої мови фотографії, 
виділяють кілька періодів його розвитку.

Спочатку фотографи воліли знімати монументальне, нерухоме (гори, 
будинки). Для портретів ж моделям доводилося надовго застигати. Цей перший 
період почався в 1839 р. і тривав як основний трохи більше десятиліття. Другий 
період пов’язаний з появою нової фото-технології, що дозволила зменшити 
витримку з десятків хвилин до секунд і одночасно збільшити можливості 
відображення все більш широкого кола об’єктів дійсності. Фотографи прагнули 
зробити об’єктом зйомки весь навколишній світ. Природність і щирість 
фотографії створювали свіжість сприйняття, чарували своєю простотою. 
У кінці 19 – початку 20 ст. у фотографії розвивається метод, пов’язаний 
з умисним вторгненням руки у створення твору – піктореалізм. Він невід’ємний 
від технічного нововведення – сухий технології. Недолік даної технології 
(відсутність багатства тональностей) компенсувався нанесенням фарби при 
друці.

Спробу подолання протиріч піктореалізму зробили художники, які 
дисгармонії і репрезентації протиставляли багатство тональностей, внутрішню 
музикальність, що органічно притаманне самій реальності, а не нав’язане 
їй штучно. Під взаємовідносинами форм вносилося глибоке людське почуття 
без будь-якого монтажу. На другу половину 1990-х рр.. в житті країни 
припадають зміни, безпосередньо на ній позначилися: прорив у вітчизняний 
культурний простір «ліберальних цінностей» через сучасне західне мистецтво, 
кінематограф, телебачення, глянсові журнали. З’явилася можливість 
порівнювати, вибирати і робити висновки.

Всі сучасні види "технічних мистецтв" пережили таку еволюцію: 
на початку свого існування були свого роду забавними атракціонами, потім 
технічними засобами передачі інформації і лише в процесі створення нового 
мистецтв, відбувся перехід до комунікативно-художнім функцій.

У перші роки після свого виникнення фотографія була віднесена 
громадською думкою і фахівцями з різних областей культури до числа забавних 
дрібничок. Фотографія цього періоду не володіла ще ні документальністю, 
ні інформативністю, ні свободою світлових рішень і знахідок, тобто жодної 
з тих особливостей, які сьогодні теорія розглядає як визначальні для 
фотографії. Розвиток фотографії багато в чому визначали суспільні потреби. 
Виникнення газетної індустрії направило фотографію в русло репортажності.

У той час, коли на основі фотографії з’явилися перші "рухомі картинки" 
(кіно), сам фотознімок був скромним документальним свідченням, 
поступаючись у виразності і вишуканості живопису і графіці. Навколо 
фотографії постійно виникали теоретичні суперечки: чи можна порівнювати 
фотографію з живописом у плані художньої цінності? Але це не більше ніж 
протиставлення двох явищ мистецького життя, двох видів мистецтва, явно 
тяжіють один до одного і взаємодіючих між собою.

Отже, фотографія звільнила живопис від утилітарної функції –
образотворчої фіксації факту, що ще в епоху Відродження було однією 



з найважливіших завдань живопису. Можна сказати, що цим фотографія 
допомогла розвитку живопису, сприяла повного виявлення її неповторної 
специфіки. Але і фотографія багато увібрала в себе з багатовікового досвіду 
розвитку образотворчого мистецтва. Саме бачення світу «в кадрі» є спадщиною 
живопису. Рамка картини є перша розкадровка дійсності в історії культури. 
Ракурс і побудова перспективи, вміння глядача «прочитати» фотографію як 
площинне зображення об’ємного простору – все це становить велику культурну 
спадщину, що дісталася фотографії від живопису. Вплив живопису на фотографію 
величезна. При цьому завдання фотографії двозначна: з одного боку, як можна
більш повно відокремитися від живопису і визначити свої власні кордони, 
з іншого – найбільш повно освоїти на власній основі художній досвід 
живопису.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ВОСПРИЯТИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ
Музыкальная культура киноэкрана не стоит на месте, идет поиск 

в области новых выразительных средств художественного образа, что 
объясняет особый интерес к проблемам синтеза изображения и звука. Здесь, 
наряду с традиционными решениями, зарождаются необычные формы, 
находящиеся сегодня в стадии эксперимента (например, сочетание немого кино 
и «живой музыки»), поиски в области свето-цветомузыки, музыкальной 
графики и проч. Продолжаются попытки перевода музыкального звучания 
в визуальный ряд. 

Двойственная природа музыки киноэкрана, выражающаяся в однов-
ременной принадлежности ее к музыкальному искусству и кинематографу, 
требует разработки новых методов ее исследования, комплексного изучения



предмета. 
Рассмотрение связи музыки с изображением в культурологическом 

контексте, определение значения киномузыки на уровне идейно-тематических 
задач, рассмотрение фильма как самостоятельного и самоценного явления во 
взаимосвязи с музыкой и другими компонентами кинопроизводства, краткая 
характеристика музыкальных форм, драматургии, приемов композиции 
и другие аспекты работы над музыкальным материалом в кино - все эти 
моменты, связанные с использованием музыки в кино, нашли отражение 
в данной работе. 

Кроме того, в работе дан анализ некоторых фильмов с точки зрения роли 
в них музыки и разнообразия ее функций. 

Богатство и многообразие функций киномузыки вытекают, прежде всего, из 
богатства и многообразия объективной действительности, отражаемой 
в произведениях киноискусства. Кроме того, они являются следствием 
богатства и многообразия выразительных и изобразительных возможностей 
самой музыки, следствием ее возможности отображать различные моменты 
и стороны действительности или человеческого характера. Музыкальный образ 
благодаря способности к обобщению и различным ассоциативным связям 
с явлениями жизни уже сам по себе обладает определенным драматургическим 
потенциалом и в то же время может служить самым ярким выразителем 
внутреннего действия. 

Наиболее характерной функцией киномузыки следует выделить ее споро-
бность к опосредованному и непосредственному выражению авторского 
отношения, сообщения зрителю разных его оттенков. 

С точки зрения количества и характера авторских комментариев 
кинематограф приближается к лирической форме изложения, и, пожалуй, 
таковым его во многом делает наличие музыки - важного средства выражения 
авторского отношения к действующим лицам и событиям. Многочисленные 
авторские замечания и отступления, доносимые через музыку, не бросаются 
в глаза, кажутся органичными и даже необходимыми. Носителем таких ярко 
выраженных субъективных функций является, естественно, музыка немо-
тивированная. 

Как правило, почти каждый музыкальный образ в кино много-
функционален - это объясняется тем, что сама музыка в кино не только 
средство, элемент искусства, которым оперируют авторы, но и кусок жизни, 
элемент «быта» действующих лиц произведения. Вследствие этого музыка 
выступает обычно и как субъективный фактор (как средство выражения 
авторского отношения), и как объективный (атрибут объективной 
действительности или средство развертывания события). 

Но соединение субъективного и объективного начал в каждом 
музыкальном фрагменте нельзя рассматривать как их равновесие. В одних 
случаях в музыке выражается авторская тенденция, в других – объективное 
развитие действия. 

Эстетические законы искусства кино не всегда совпадают 
с эстетическими законами музыки - более того, они часто противоречат друг 



другу. Музыкальной мысли свойственно развиваться во времени. Что же 
касается музыки, звучащей с экрана, то она, как правило, не стремится 
развиваться широко – кинематографу обычно требуется один конкретный 
аспект. И этот аспект требует от создателя музыки поиска наиболее 
подходящего варианта, в котором могут быть использованы самые разные 
музыкальные формы. 

Если есть необходимость, то автор использует развернутые – хоровые, 
оркестровые или вокальные – эпизоды, которые по времени совпадают 
с изобразительными, т.е. законченными кинематографическими эпизодами. 

Но эпизоды, где требуется пять-шесть минут непрерывного звучания, 
встречаются нечасто, поэтому от композитора часто требуется умение
пользоваться основной темой в разных ситуациях, а это уже большое 
искусство. В виде фоновой музыки тема не звучит в полный голос, а время 
от времени возникает намеком, то как аккомпанемент, то как голос одного 
какого-то негромкого инструмента. Этот голос не отвлекает от действия, но 
помогает зрителю ощущать себя в сфере происходящего. 

Исследователи считают, что на классическую музыкальную тему 
«Звездных войн» (которая звучит на открывающих титрах) оказали большое 
влияние Штраус и Стравинский; сам Уильямс говорил также, что многим 
обязан саундтрекам «золотой эры» Голливуда – работам Э. Корнгольда 
и М. Штайнера. 

Джордж Лукас, создатель и режиссер «Звездных войн», отдельно 
настаивал на неоклассическом саундтреке – он считал, что подсознательно 
знакомая музыка должна создавать эмоциональную связь между зрителем 
и далекой-далекой галактикой, где происходят события. Итересно что они 
выбрали именно хор, как ведущее музыкальное звено.

Отдельная сложность музыкального лейтмотива применимо к кине-
матографу заключается в том, что он должен быть одновременно достаточно 
сильным, чтобы вызывать у зрителя необходимые ассоциации на подсозна-
тельном уровне, и в то же время достаточно гибким, чтобы оставаться 
узнаваемым в различных вариантах и тональностях. Проделанная 
Д. Уильямсом в «Звездных войнах» работа считается в этом смысле эталонной -
даже без контекста фильма понятно, на какие события указывает та или иная 
музыкальная тема. Угроза, звучащая в каждой ноте «Имперского марша», 
стала, например, одним из столпов современной популярной культуры. 
Характерно также, что выстроенные Уильямсом лейтмотивы обладают 
чрезвычайно сложной структурой – некоторые из них пронизывают обе 
трилогии, другие связывают только сквозных персонажей, третьи 
символизируют события, происходящие в рамках одного фильма и т.п. 

С уверенностью можно сказать, что в общей драматургии фильма музыка 
играет едва ли не главную роль. Она не только участвует в экспозиции 
основных действующих сил, но и посредством «персональных» музыкальных 
тем сообщает много трудновербализуемых подробностей, в том числе 
и о второстепенных персонажах. Кульминация в «Звездных войнах» всегда 
выделяется музыкальной темой – в большинстве случаев это центральная Main 
Theme, иногда с незначительными вариациями. Новая расстановка сил действия 
и контрдействия тоже всегда обозначается соответствующим лейтмотивом. 



Звуковое решение «Звездных войн» в этом смысле просто превосходно - часто 
о появлении угрозы мы узнаем по слуху, еще до того, как она персонифицируется
в кадре.

Если говорить непосредственно о функциях музыки в этом фильме, то 
среди них следует выделить главные:

контрапункт (в музыке одновременное сочетание двух или более 
самостоятельных мелодических голосов, особенно ярким является контрапункт, 
в котором один смысловой пласт, к примеру, изображение, контрастирует 
с другим – звуком), который присутствует почти во всех сценах «Классической 
трилогии» со сквозными персонажами;

 иллюстрирующая/усиливающая функция прослеживается в любовной 
линии Леи и Хана Соло, сопровождаемой собственной музыкальной темой –
она звучит в мажоре, когда герои только начинают обращать друг на друга 
внимание, как часто бывает в голливудском кино, чувство начинается со 
взаимной ругани но переростает в симпатию что блистательно иллюстрируется 
в «Звездных войнах» посредством музыки. 

Таким образом, музыка в фильме расположена по принципу коллажа, 
разнообразных фрагментов, мастерски стилизованных и аранжированных, 
но не развивающихся и не связанных друг с другом – не дополняющих, но и не 
контрастирующих между собой тем. 

Техника композиторского творчества для кино требует умения 
придумывать массу вариаций. И это не бетховенские вариации, каждая 
из которых - законченная музыкальная миниатюра. В кино вариация иной раз 
должна уложиться в 10–15 секунд. Вместо мощно звучащего оркестра очень 
часто нужны всего лишь два-три негромко играющих инструмента. Пронизать 
всю музыкальную ткань картины такими звучаниями-намеками, создающими 
нужную эмоционально-смысловую атмосферу фильма – вот задача композитора, 
от которого требуется немало фантазии, изобретательности и мастерства. 

Киномузыка – одно из важнейших средств выразительности современного
кинематографа. Не малую роль несет именно хоровая музыка. Это часть 
целостного художественного восприятия, в котором находит свое выражение 
эстетическая природа киноискусства. Музыка кино как эстетический феномен 
представляет собой определенный интерес для теоретического анализа, так как 
может быть рассмотрена в качестве условной модели для выявления наиболее 
общих закономерностей функционирования музыкального компонента 
в режиссерско-полифонических видах искусства. 
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ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ ФІЛЬМУ НА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ЖАНРОВИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ

В умовах експресивного перебігу суспільних подій, перед сучасним 
документальним кіно часто постає проблема переорієнтації ідейного змісту на 
стадії вже сформованого трітменту чи сценарію. У багатьох випадках це 
призводить до заміни жанру, або жанрової дифузії, відповідно до зміни 
концепції авторського меседжу. Така трансформація ідейно-жанрового 
вирішення робить сучасні вітчизняні документальні фільми актуальними та 
збагачує художню образність, дозволяючи українським кінодокументалістам 
перебувати в контексті світового кінопроцесу і успішно репрезентувати свої 
екранні твори на міжнародних кінофорумах.

Зважаючи на відсутність теоретичних розвідок відносно жанрових питань 
у сучасному вітчизняному документальному кіно нової доби, предметом 
дослідження стали екранні роботи режисерів Сергія Проскурні, Ганни 
Яровенко, Олега Волоткевича та Ольги Самолевської, котрі зробили свої 
авторські фільми на студії «Укркінохроніка» в період 2014–2017 рр. Спільним 
для них є те, що на різних етапах створення фільму, режисери змушені були 
переглянути свої авторські концепції під впливом соціального контексту, 
що позначилося на жанрово-тематичних змінах їх фільмів.

Фільми, створені українськими документалістами в зазначений період, 
засвідчують факт прямого впливу подій життя на екранні твори. Трагічні події 
Майдану 2014 р., драматична ситуація на сході Донбасу 2015 р. – це коло 



суспільно-політичних зрушень, які не могли не позначитись на екранних творах 
українських кінодокументалістів. Вплив актуальних соціальних подій на 
авторське вирішення позначився на жанрово-тематичних змінах їх фільмів. 
Доктор філософських наук, член-кореспондент АМУ Ганна Павлівна Чміль 
у одній із своїх наукових робіт зауважує, що екранний соціальний контекст 
є «ідеологічно заангажований, він регулярно відгукується на події публічного 
життя, надаючи їм певного спрямування, перетворюючи їх на художні, 
публіцистичні факти» [2, с. 217].

Тема кожного фільму, у той чи інший спосіб, несла в собі латентні 
рефлексії певної ідеологічності, моральних та етичних критеріїв, що збурювали 
вітчизняний соціум в цей період. Так, режисери, в яких вже був чітко 
сформований авторський задум, а, отже, і жанровий діапазон, відгукуючись на 
тогочасні події життя, змінювали концепцію фільму, а отже і жанр твору, 
вносячи кардинальні корективи. Наприклад, у 2013 р. режисер-документаліст 
Ганна Яровенко спочатку замислила свій фільм в межах етнографічно-
фольклорного жанру про традиції народного мистецтва. Назва планувалася –
«Таїна кобзарського цеху». Але події в країні початку 2014 р. безпосередньо 
вплинули на концепцію авторського задуму, і режисер дознімала та монтувала 
вже зовсім інший фільм. У зв’язку з цим, ідея трансформувалася, що змусило 
відмовитися від просвітницького жанру фільму про історію кобзарів-лірників 
та їх кобзарські цехи і звернутись до актуальної на той і нинішній момент 
ідеологічно-патріотичної тематики, вже в жанрі фільму-дослідження про 
національне коріння, українські традиції та почуття національної гідності. 
І назва фільму вже стала інша – «Вільні люди».

Таким чином, в результаті зміни меседжу фільму, відбулося художнє 
зростання від етнокультури, яка виконує функцію ядра механізму, що зберігає 
етнічні ознаки навіть за несприятливих для нього етнокультурних умов, до 
культури національної, яка є синтезом етнічного, народного і національного 
начала, як такого, що збагачує національну свідомість. 

За таких обставин, трансформація ідеї спричинила за собою зміну 
жанрового вирішення: культурно-просвітницька тема, художнє рішення якої 
планувалося у жанровому діапазоніфольку та етно, конвертувалася 
у складний симбіоз жанрів: фільм-спостереження та соціологічного 
дослідження з елементами жанру документальної кінопубліцистики. Зміна 
жанру призвела і до зміни драматургічного ходу фільму. Віднайшовши людей 
різних професій (книговидавець, педагог, дяк, художник та ін.), котрі для душі 
займались кобзарництвом, режисер замість описового занурення у сиву 
давнину кобзарської доби, зняла епізоди з сучасними кобзарями, які спеціально 
для фільму пішли українськими селами давніми шляхами лірників. У фільмі, 
виконуючи серед народу старовинні думи, досліджували тим самим ступінь 
патріотичних настроїв, тяжіння до українського, до народного коріння, а, попри 
все, з’ясовували чи потрібні традиції, зокрема – кобзарництво, нашим 
сучасникам. Їх слухала молодь і літні люди, їх реакція була не однозначна, 
звідси вимальовувалося певне соціологічне дослідження про смаки і культуру 
сучасного українського соціуму.



У наш час світ особливо цікавиться українським документальним 
кінематографом, що засвідчують численні нагороди режисерів-документалістів 
С. Буковського, С. Лозниці, В. Васяновича, Т. Томенката та ін. на міжнародних 
кінофестивалях. Цю думку поділяє мистецтвознавець Катерина Шершньова, 
яка у своїй роботі «Трансформація української документалістики в контексті 
розвитку сучасного телебачення» зазначає: «Саме документальне кіно є здатним 
презентувати нашу державу в світі. Саме воно… поширює український науково-
інтелектуальний простір» [4]. Заповнюючи український інтелектуальний простір, 
у тому ж 2014 р., студія «Укркінохроніка» випустила повнометражний 
документальний фільм «Тарас Шевченко. Ідентифікація». 

Спочатку тема документального фільму «Тарас Шевченко. Ідентифікація» 
планувалася у розкритті образу Кобзаря через побутування народних переказів, 
казок, легенд, дотепних байок. Фільм планувалося вирішити у жанрі 
поетизованого кінонарису з елементами народного гумору. Але, враховуючи 
ситуацію 2014 р. в країні, суспільний контекст потребував іншої тематики, 
з акцентуванням на інші думки і висновки. Відомий український режисер 
Сергій Проскурня, змінив художньо-ідеологічну направленість фільму в бік 
дослідження самосвідомості нації, історичним флагманом якої завжди був 
Тарас Шевченко. Нова ідея полягала в тому, що множинність «популярного» 
Шевченка, набираючи сили, повинна викликати інстинктивне бажання 
очистити метафізичний шевченківський простір і спробувати відчути його 
справжнього – така основна тема-ідея фільму, що врешті викристалізувалася 
у жанрі міфологізованої філософської соціальної містерії.

Як зазначає відомий український мистецтвознавець Л. І. Брюховецька 
у книзі «Кіномистецтво»: «Про цю властивість змінювати реальність, навіть 
коли йдеться про кіно документальне, багато написано. Річ у тім, що кіно може 
свідомо йти на зміни заради тієї чи іншої мети – ідеологічної, комерційної чи 
ще якоїсь. “Специфіка кіно” проявляється в тому, що кінематограф – за своєю 
природою, за властивими йому образними структурами – надзвичайно 
схильний до міфологізації, до розробки і втілення міфологічних змістовно-
образних моделей. Міф загалом сприймається як вигадка, але він по-своєму 
кристалізує реальну дійсність»[1, с. 11]. Суспільні міфи образу Шевченка лягли 
в основу екранного задуму Сергія Проскурні. А основною ідеєю фільму стала 
ідентифікація кожного українця з часткою образа Кобзаря.

Як досвідчений театральний режисер, Сергій Проскурня, підкріплюючи 
ознаки жанру містерії, наповнив тло картини оригінальною образністю. Так, 
проводячи думку, що Шевченко у якійсь мірі живе в кожному українцеві, він 
одягнув на майданівців 2014 р. маски з обличчям Тараса Шевченка. 
Чергуванням динамічних та статичних кадрів людей у масках, досягається 
ефектний образ уніфікованої безликої маси. І тільки в кінці фільму, всі 
знімають маски, заворожено невідривно слідкуючи за вогненною кулею, 
що злітає кометою у небо, на яку перетворюється голова Кобзаря, 
що випікалася з бронзи у ливарні відомого скульптора Тараса Цюпи 
як пам’ятник Шевченку. Так через образність формується одна з головних ідей 
фільму – геніальне Тарасове слово робить з загальної маси, з гурту в масках –
Особистість, Людину.

Також, спочатку авторська ідея фільму «Первісний авангард» режисера 
Олега Волоткевича полягала у розкритті світу найдавніших українських 



музичних інструментів, про їхнє виникнення, усталення, побутування. Але 
ситуації життя, як камертон, настроїли режисера на розширення ідейного 
спектру твору, і він подав на екрані цю історію, як розповідь про 
самоідентичність українців, їх автентичність, самосвідомість. Певно що зміна 
ідеї трансформувала і жанровий підхід – від інформаційно-просвітницького 
жанру науково-популярного кіно до жанру фільму-відкриттядокументального
кіно. Така заміна виду і жанру кінематографу змусила доповнювати 
драматургію фільму, придумуючи кінематографічний хід – звести оркестр 
народних інструментів з виконавцями авангардної музики,познайомивши 
Національний академічний оркестр народних інструментів України з популярним
електронним музичним гуртом «ONUKA», особливість якого полягає 
у використанні народних мотивів та інструментів у електронній музиці, що має 
назву – фольктроніка. Ці реальні події стали фоном, на якому подається думка 
про українську націю, яка за тисячі років вже мала свою культуру. Ця тема 
в нашому кіномистецтві досить новітня, то ж, природньо, що її інноваційність 
спонукала вирішення у жанрі фільму-відкриття.

Повнометражний документальний фільм «Час недитячий» теж є прикладом, 
як події, що реально відбуваються в житті, впливають на зміну ідейно-естетичної
концепції твору, а це в свою чергу безпосередньо впливає на зміну жанрової 
форми. Спочатку режисер Ольга Самолевська збирала матеріал про дітей 
Другої світової війни, але сучасні події АТО трансформували ідею, і фільм вже 
створювався на образних паралелях дітей двох воїн. Тему фільму авторка 
вирішила не в задуманому попереднє жанрі історичного фільму, а ужанрах 
драми тафільму-сповіді.

За словами мистецтвознавця Ксенії Шергової «Традиційно 
документальне кіно вважається результатом спостереження та імпровізованого 
дослідження, в якому, незважаючи на наявність авторської точки зору, 
дотримується необхідна ступінь об’єктивності» [3, с. 28]. Сьогодні 
ця об’єктивність диктує досить неоднозначні і драматичні сюжети нашого 
життя. Аналіз останніх 4-х років, доводить, що документальні фільми є 
своєрідною рецепцією, як певне запозичення сюжетів і тем від реального 
життя, тем, які, 
в свою чергу, спонукають до інноваційногожанроутворення.

Отже, непередбачувані соціальні зрушення органічно стають тлом 
фільмів, на фоні якого розкриваються образи героїв документальних стрічок. 
Це змушує режисерів змінювати концепцію своїх творів, навіть перебуваючи на 
кінцевих періодах виробництва – у знімальному чи монтажно-тонувальному 
періодах – в залежності від часу, коли форсмажорні події соціуму відбулись 
і вплинули на свідомість автора. Зміна ідейного вектора спричиняє появу нової 
трактовки змісту твору, а отже, вимагає корегування жанрового напряму для 
оптимального творчого рішення фільму.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПАРТНЕРІВ У БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ 
ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ

Бальні танці завжди були найбільш інтригуючим видом спорту. Яскраве 
вбрання, сміливі образи і неймовірна енергетика від взаємозв’язку двох 
партнерів. Однією із запорук вдалої, танцювальної кар’єри, являються міцні 
стосунки в парі, оскільки не таємниця для майже усіх, що пара, яка тривалий 
час виступає спільно, показує приголомшливі результати в силу станцьованості, 
найвищого рівня взаєморозуміння як звичайного, людського, так і танцювального
кращого відчуття напарника.

Залежно від обставин і розвитку подій відношення у будь-якій 
танцювальній парі можуть бути декількох типів. Насамперед варто відмітити, 
що рівнозначні стосунки в парі в житті зустрічаються вкрай рідко, 
супроводжуючи зазвичай первинний етап розвитку двох новачків. Ідеальний, 
стовідсотковий варіант, що веде до успіху, коли чоловік виступає наставником 
і вчить партнерку. У такій парі розумна партнерка може собі дозволити не 
піклуватися ні чим, окрім танцю, наповнюючи його красою і емоціями, 
приковуючи увагу глядачів. Відповідно, існують пари, в яких жінка виступає 
таким лідером, але вони, як правило, вкрай недовговічні. Нарешті, останній тип 
пар – конфліктні, в яких або йде постійна боротьба за лідерство, або партнерка 
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невдоволена партнером . І в тому, і в іншому випадку на користь танцю це не 
йде. У танцях, як у будь-якому парному виді спорту, важливе місце займає 
психологія взаємовідносин в парі. Звичайно, роль «штатного психолога» в парі 
зазвичай виконує грамотний тренер, але навіть він не може вирішити усі 
проблеми, з якими стикається будь-який танцювальний тандем [4].

Гармонія в парі приковує погляди глядачів і нікого не залишає байдужим. 
Традиційно гармонія розглядається як зв’язок, стрункість, співмірність частин, 
злиття різних компонентів об’єкту, стимулюючих розвиток один одного, 
в єдине ціле. 

Під гармонійною взаємодією партнерів танцювальної пари ми розуміємо 
емоційно сприятливий контакт танцівників, що характеризується узгодженням 
цілей, координацією зусиль, досягненням взаєморозуміння і взаємопроникнення, 
проявляється в музичності, пластичності рухів і в здатності до спільної імпровізації 
при створенні емоційно-чуттєвого смислового образу і розкритті змісту малюнка 
виконуваного танцю [2].

Якість емоційно-чуттєвого танцювального образу в спортивних бальних 
танцях оцінюється не стільки індивідуальною виконавською майстерністю 
кожного партнера, скільки виконавською майстерністю пари, як єдиного цілого 
[5]. 

Справжні, тривалі стосунки будуються на довірі. Довіра – це основа для 
розвитку справжньої близькості. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були 
тривалими, ви повинні довіряти своєму партнерові ваше минуле, сьогодення 
і майбутнє. Довіра вимагає часу і зусиль, його легко зруйнувати і важко 
відновити. Не завжди довіра виникає серед двох людей сама по собі. Над цим 
необхідно працювати [3].

Важливим чинником взаємовідносин між партнерами є спільна мета. У разі 
вибору спільної мети і способів її реалізації, партнери є командою, яка готова 
разом долати виникаючі труднощі, змагання, програші і перемоги. Природно, 
таким чином, таке відношення між партнерами відразу видно на паркеті –
в рухах, пластиці, загальному образі пари.

Неможливо назвати пару гармонійною і злагодженою, якщо в ній немає 
терпіння. Те, що бачать глядачі на турнірах – хвилина, яскраве видовище, повне 
захвату оточення. Мало хто розуміє, що за цією «хвилиною слави» стоять 
мільйони годин праці, внутрішніх і зовнішніх конфліктів між партнерами, 
сварки, звинувачення в некомпетентності. У таких випадках, щоб зберегти 
стосунки дружніми і продовжувати продуктивно працювати в парі, партнерам 
варто навчитися терпінню. Терпінню до невдач один одного, зовнішніх 
чинників, які заважають добитися бажаного [1].

Не варто забувати, що стосунки в парі не зможуть бути гармонійними 
і продуктивними, якщо в парі немає рівноправ’я і поваги. Це, мабуть, головний 
і основний принцип. Адже танці – це спрощена модель взаємовідношень чоловіка 
і жінки. Партнер повинен вести партнерку, таким чином, може здатися, що партер 
головний в стосунках, але якщо копнути глибше у взаємовідносини пари, стане 
зрозуміло, що партнерка виконує інші, важливі функції, які допомагають парі 
рухатися в одному ритмі. 



Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що «китами», які тримають 
рівновагу і гармонію в парі можна назвати: спільну мету, терпіння, довіру 
і повагу партнерів один до одного. Можна сміливо заявити, що ці, здавалося 
б прописні істини, які, можливо, часто відсовуються на другий план в силу 
своєї банальності, є важливою складовою успіху в парі, в незалежності від часу 
і обставин.
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ДИКТОРСЬКЕ ЧИТАННЯ ТА ЖУРНАЛІСТСЬКЕ ВЕДЕННЯ: НОВІТНЯ 
ПАРАДИГМА

У добу стрімкого розвитку високих технологій у різних сферах 
суспільного життя та, зокрема, у галузі масових комунікацій неоціненного 
значення набуває процес оперативного надання споживачеві максимально 
достовірної, об’єктивної та вичерпної інформації про події навколишньої 
дійсності. Такими відомостями прагне володіти кожна людина, що відповідає 
за себе та своє життя [2]. Сьогодні в українському суспільстві існує 
великийпопит на телевізійні новини.

Впливовість та рейтинговість телепрограм залежать, у тім числі, й від 
того, чи здатна творча особистість своєю появою в ефірі викликати довіру 
серед слухачів. Однак, спираючись на думку журналіста, педагога, науковця 
М. Нагорняк, можна зазначити, що на «багатьох телеекранахспостерігались 
ситуації, коли ведучі, маючи значний досвід журналістської діяльності, 
володіючи добрими комунікативними навичками, будучи розвиненими 
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мовленнєвими особистостями, перетворювались на невиразних, сірих, 
позбавлених своєрідності читців новин. Або, інакше кажучи, дикторів» [2].

Існування самостійних манер подачі матеріалу – журналістської 
і дикторської визначає сутність сучасного медіа простору. Проте диктори 
в ефірі поступилися місцем авторам програм. І це, безсумнівно, позитивний 
факт. Журналіст, який сам читає свій текст, має право та навіть зобов’язаний, 
говорити від першої особи, «висловлювати власну думку, а не думку іншого 
журналіста чи «лінію партії»» [1].Однак є серйозний недолік у читанні своїх 
текстів самими журналістами: іноді вони читають жахливо. «В журналістських 
колах навіть утвердилася думка, що вкрай недбале читання повідомлень 
є нормою діяльності ведучих, що подібний стиль додає їм ненав’язливості, 
простоти у спілкуванні зі слухачами. Але така установа, однозначно хибна, 
оскільки без добре поставленого голосу, правильного дихання, чіткої 
артикуляції вільно почуватись в ефірі, особливо у прямому, непросто. Та 
й диктори ображаються. Мовляв саме вони і тільки вони можуть донести думку 
автора до слухача, не спотворивши її» [1]. Звичайно, в читанні журналістського 
тексту диктором є перевага: прочитане диктором завжди можна зрозуміти, 
оскільки диктори читають правильно. Хоча живі, звичайні люди так не 
розмовляють. Диктор – професійний актор,це та людина, що поєднує глядачів 
з телебаченням у єдине ціле.

Але, часи змінилися, професія диктора стала більш поширеною, 
та професійно досконалою. Старі поняття та визначення набули нового 
значення. Видатні диктори стали іменуватися – ведучими теленовин. Але 
головна сутність професії телеведучого, залишилась незмінною. 

Загалом, журналістське ведення і дикторське читання – це абсолютно 
різні речі. Журналіст без сумнівумає одну перевагу перед диктором. Вона 
полягає у здатності журналіста значно краще інтерпретувати повідомлення, 
оскільки він глибше обізнаний із предметом новини. Журналіст, редактор 
повністю занурений у процес підготовки програми, – дуже часто він сам 
знаходить необхідне повідомлення в інформаційному потоці, обробляє його, 
редагує, намагається пов’язати з попереднім і наступними повідомленнями 
програми. Отже, журналіст живе новиною. Диктор же не виконує всієї 
підготовчої роботи над випуском. Тому тональність його мови інша –
авторитетна, повчальна. Це свого роду офіційне мовлення, коли в ефір іде набір 
слів, що становлять окремий текст: повідомлення, новину, анонс, тощо. 
Завдання диктора чітко вимовити те, що йому підготували журналісти та 
кореспонденти.

Методика ж журналістського веденняпередбачає, що в ефірі працює 
людина, яка глибоко розбирається в матеріалі, відстежувала подію, про що 
і збирається розповісти.

М. Нагорняк зауважує: «Ведучий-журналіст, надаючи слухачам 
інформаційний продукт, має викликати максимальний рівень довіри до себе, 
авідтак, до слова, виголошеного ним в ефірі. Рівень цієї довіри сприяє появі 
не просто презентатора новин із приємним голосом, а й щирого співрозмовника, 
зрештою, людини, якій небайдуже довкілля. Тож, закономірно, постає 



запитання – що вкладаємо у поняття «ведучий-журналіст», якою мусить бути 
його діяльність щодо забезпечення громадян необхідною їм інформацією» 
[2].Та, найголовніше, треба дати відповідь на запитання, як ведучому-
журналістові уникнути ролі посереднього читця новин.

Посилення динамічності життя, переважання патогенної інформації 
(особливо у 2000-ні роки) лише увиразнили інформаційні потреби аудиторії. 
Слухачі прагнуть якнайповнішою мірою скористатися правом на отримання 
достовірної й різносторонньої інформації від фахових її презентаторів. 

Тому цілком закономірним є твердження М. Нагорняк про те, що 
відданий своїй справі ведучий-журналіст зобов’язаний дотримуватися високих 
професійних стандартів щодо збору, відбору, опрацювання та оприлюднення 
нової інформації. І цим не можна нехтувати, навіть перебуваючи у жорстких 
лещатах менеджерських вимог та цензурування продукції. Адже стати таким 
читцем новин, як усі, легко. А бути ведучим із яскравим творчим обличчям 
надто важко [2].

Ведучий насамперед, постає перед глядачем людиною свого кола, тобто 
виразником довіри : «один з нас». Він тримається вільно, але не розв’язний. 
Упевнений у собі, але не самовпевнений. Голос і погляд –інструменти, на яких 
він майстерно грає. Він виконує не лише інформаційну функцію, але 
й інтегративну – поєднує, консолідує аудиторію. Ведучий – завжди уособлення 
спокою й стабільності. Складне завдання – давати глядачам упевненість у тім, 
що вони одержують саме об’єктивну, саме правдиву, саме свіжу та необхідну 
інформацію.

У цілому, можна зробити висновок, що робота ведучого вінчає те, 
щозроблено сценаристами, редакторами, операторами, звукорежисерами, худож-
никами, режисером, інженерами. Це не головний персонаж новин, алеодин 
із центральних елементів випуску.

Отже, головне завдання телеведучогодонести до глядача останню
інформацію, використовуючи професійну основу майстерності журналіста та 
професійні навички диктора. Вцьому випадку, фактично, відбувається звуження 
професії тележурналістадо функцій модератора. З цього постає інше питання: 
«Яким чином сьогоднівизначаєтьсяпрофесійність телеведучого? Або ж саме 
за його «дикторськумайстерність», виразність читання та суміжність інших 
журналістськихнавичок, чи за його природжену харизму та акторські здібності» 
[5]. Загаломактор і ведучий – це дуже близькі професії, у яких є загальні
необхіднінавички. 

Новітнє телебачення має бути спрямованим до людини, більш 
заглиблюватисяу її внутрішній світ. Сучасне і майбутнє телебачення –
цеавторсько-особисте телебачення, де головну роль відіграватиме журналіст.Таке 
телебачення вимагатиме чітко авторської позиції, неповторного стилю, 
грамотної мовита аналітичного мислення. І такі особистості заявляють про себе 
зекрана. Кожного ранку до нас приходять вдумливі, розумні ведучі, 
якізмушують рівнятися на них. Ведучі, які прагнуть гармонії у наших душах.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА МІСЬКИХ ПЛОЩ
Метою даної публікації є акцентування уваги на різноманітності засобів 

дизайну середовища міських площ і важливості врахування підпорядкованості 
дизайнерських вирішень містобудівним умовам та умовам архітектурного 
середовища.

Дана тема у різних аспектах висвітлена у працях Бабурова В. В., 
Безлюбченко О. С., Єфімова А. В., Обуховської Л. В., Тімохіна В. О., 
Ткачова В. Н., Свідерского В. М. та ін. 

Різноманітність площ характерна для великих міст, у яких міські площі 
поділяються за призначенням на головні, які формують загальноміський центр 
і ті які входять в його склад; районні, які утворюють адміністративно-
громадські центри окремих районів великих міст; площі перед видовищними 
спорудами; площі перед вокзалами, передзаводські площі; ринкові площі 
і площі місцевого значення в межах житлових районів [1, с. 251]. 

Малі міста, зазвичай, мають одну площу загальноміського значення, біля 
якої згуртовано адміністративні споруди міста. Упродовж функціонування 
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історичних міст площі зазнавали безперервних втрат автентичної забудови та 
розпланувально-просторової структури, втрачали можливості повноцінно 
виконувати покладену на них репрезентативну функцію адміністративного 
і громадського центру міста та комунікативну функцію. Тому у наш час 
ведуться опрацювання архітектурно-містобудівних принципів регенерації площ 
історичних міст. Для багатьох міст розроблено нові генеральні плани, у яких 
регламентовано будівельну діяльність і передбачено перетворення середовища 
міських площ відповідно до сучасних вимог. Ці перетворення мають за мету 
формування повноцінного життєвого середовища для сталого розвитку. Як 
можемо спостерігати в дійсності, практичні реалізації в сфері дизайну 
середовища міських площ є досить поширеним явищем, хоча, нажаль, часто 
здійснюються на власний розсуд власників прибудинкових територій без 
врахування належної нормативної та містобудівної документації (генпланів, 
історико-архітектурних опорних планів). Це зумовлює актуальність вивчення 
особливостей дизайну середовища міських площ та врахування загальних 
містобудівних концепцій стосовно розпланування даних площ.

Традиційний психологічний стереотип сприйняття відкритого міського 
простору як зовнішнього середовища нерідко сприймається як інтер’єр, що 
викликане масштабністю, дистанційністю сприйняття, змінністю образу згідно 
з порами року, добовим ритмом освітленням, погодою і технологією 
функціонування [2, с. 162]. Особливо створюють враження замкнутості 
центричні, компактні за розміром, геометрично правильні і ритмічно 
оконтурені простори [3, с. 16]. Найпростішою формою міського інтер’єра слід 
вважати одиничний, відносно ізольований фрагмент міста, при умові, що 
глядач у стані його сприйняти одноразово. Це – площі, перехрестя і т. п. 
[2, с. 162]. Для глядачів головним в образі (вигляді) площі стає не її загальне 
огородження (забудова), а предметне наповнення ближнього плану. Окрім того, 
великий розмір міських просторів диктує і особливі прийоми його дизайну – від 
організації водовідведення до засобів освітлення [2, с. 164].

Основними засобами формування міського інтер’єра за Єфімовим А. В. 
вважаються різні архітектурні об’єми і маси – будівлі, споруди і їх групи. Вони 
фізично вичленовують простір міського інтер’єра, а поєднання їх силуетів, 
чергування з проміжками створюють первинне емоційно-художнє враження від 
нього. Важливу роль у сприйнятті міського інтер’єру відіграють різнорідні 
площинні об’єкти: ділянки декоративного, або цінного історичного мощення, 
функціональні майданчики, дороги, проїзди й інші планувальні елементи. 
У конструюванні міського простору вони задають його основні планувальні 
габарити та конфігурацію. Інші архітектурно-планувальні засоби інколи теж 
приймають участь у створенні просторових комбінацій міських площ, але 
частіше підтримують і коректують концептуальні ідеї, зафіксовані об’ємами 
будівель і планувальною структурою. Окрема група засобів формування 
інтер’єру площ – це твори декоративно-прикладного мистецтва, які можуть 
ставати формотворчим чинником міського простору (різні монументи, 
декоративні об’єми та ін.). Поряд з творами образотворчого мистецтва 
застосовується інша група засобів – інформаційні пристрої. Різноманітність 



ролей притаманне і численній групі елементів міського обладнання. Лави, 
ліхтарі і кіоски утворюють предметне наповнення міського простору, а їх 
окремі різновиди разом з балюстрадами і парапетами стають частиною 
символічних огорож. Такою ж універсальністю володіють і об’єкти 
благоустрою, які фізично беруть участь у формуванні міського інтер’єру 
(мощення, підпірні стінки, сходи і елементи озеленення). Вони, перш за все, 
збагачують формотворними властивостями, відзначаючи кордони і слугуючи 
орієнтирами в просторі [2, с. 180].

Важливого значення у художньо-естетичному і психологічному плані 
набувають елементи архітектурно-декоративного освітлення. Всі міські 
об’єкти, видимість яких у темний час доби забезпечується за рахунок 
використання електроенергії, поділяються на дві групи. Перша група 
забезпечує нормативну освітленість міських територій, необхідну для безпеки 
руху транспорту і пішоходів. Друга група – архітектурно-художнє освітлення 
міських територій: створення світлової архітектури міста увечері з виявленням 
найбільш цінних в архітектурному, історичному і художньому сенсі будинків, 
споруд, пам’ятників, фонтанів [4, с. 120].

Архітектуру міських будівель і споруд доповнюють малі архітектурні 
форми (МАФ). Це – споруди, пристрої і елементи благоустрою міських площ, 
вулиць та ін. Місце і роль МАФ у творенні архітектурних ансамблів зовсім 
різне. Від підпорядкованої ролі МАФ при сприйнятті архітектури великих 
споруд і комплексів часто переходять до ролі головного компонента 
в загальному ансамблі. Іноді МАФ набувають самостійного значення 
в загальному архітектурному задумі (фронтальні композиції з підпірними 
стінами, гротами, альтанками; оформлення великих площ та ін.). [5, с. 3].

Не врахування нормативних положень, правил спорудження і встановлення 
МАФ часто призводить (особливо при відсутності архітектурного контролю) до 
неправильного трактування МАФ, до нерозуміння їх ролі у архітектурному 
ансамблі і до непродуманого їх розміщення. 

Міські МАФ за розмірами переважно більші ніж сільські, їх тематика 
є різноманітною та зумовлена складністю господарства міста [4, с. 139]. 
Сучасні дослідники подають різні трактування, класифікації і типологію МАФ 
[3; 6; 7]. Малі архітектурні форми (ліхтарі, фонтани, пам’ятники, декоративні 
насадження, відпочинкові лавки, інформаційні тумби (стенди), гармонійно 
взаємоузгоджують великорозмірні перспективи, які часто формуються 
з сукупності різних за формою і художнім вирішенням різногабаритних 
об’ємів, висвітлюють фактичний масштаб середовища міської площі і сприяють 
кращій орієнтації у середовищі. Заповнюючи простір міських площ, малі 
архітектурні форми, окрім прямих функцій мають образотворчий зміст. Вони 
можуть нести різне за сенсом і функцією навантаження: від елементів, які 
членуючи простір, акцентують його окремі частини, до влаштування 
багатофункційних комплексів, що працюють як архітектурні акценти, і як ядра 
організації різних форм діяльності – відпочинку, очікування і т.п. У всіх 
випадках МАФ повинна тісно ув’язуватись з оточуючою її архітектурою 
(площа, вулиця). Це потребує одночасного вирішення архітектури МАФ 



і архітектури будівель, правильного вибору місць розміщення МАФ, а також –
вирішення ступеня їх підпорядкованості, оскільки вони невід’ємно пов’язані 
з ритмом, масштабом і озелененням всього архітектурного комплексу в цілому 
[5, с. 3]. Необхідно враховувати, що історичні малі архітектурні форми містять 
у собі культуру минулих епох, елементи всіх ландшафтних середовищ. 
Проектування історичних форм відновлює, підтримує та зберігає документальні
дані. Важливе значення при цьому має застосування будівельних матеріалів 
відповідно до оригінальних конструкцій [4, с. 139]. Використання досвіду 
народної творчості повинно передбачати органічне поєднання декоративних 
мотивів з архітектонікою МАФ, а не відбуватися шляхом механічного 
перенесення цих мотивів в архітектуру малих архітектурних форм [5, с. 3]. 

Отже, для створення предметно-просторового наповнення міської площі, 
дизайнер повинен володіти засобами формування міського інтер’єра. Область 
застосування цих засобів досить широка. Деякі засоби, які у всій повноті 
застосовуються в архітектурі і урбаністиці, в силу їх специфіки, лише частково 
можуть застосовуватися в дизайні, інші, як наприклад, малі архітектурні форми 
є одним з основних засобів створення предметно-просторового наповнення. 
Дизайнерська діяльність є завершальним етапом формування середовища 
площі. Урбаністична й архітектурна діяльність слугують підосновою для 
застосування комплексних дизайнерських рішень, які, у свою чергу, повинні 
розвиватись у руслі концептуальних урбаністичних і архітектурних ідей, 
коректувати і доповнювати їх.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО КЛАСИЧНОГО СТИЛЮ В ДИЗАЙНІ 
ІНТЕР’ЄРІВ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ

Класика – це сучасний інтер’єр, створений на основі загальноприйнятих 
правил і канонів. Такі інтер’єри відрізняються строгою симетрією, нейтральною 
колірною гаммою, максимально простим і логічним розмежуванням простору 
«Помірна класика» – це те, що серед архітекторів і дизайнерів користується 
найбільшою популярністю: спокійна врівноважена композиція простору 
квартири, поділ на гостьову та приватну зони, поєднання невеликої кількості 
декоративних класичних деталей. Все гармонійно і комфортно. До сучасних 
тенденцій в дизайні інтер’єрів слід також віднести його інтерактивну форму: 
простір наче співіснує з людиною, видозмінюється, перетікає, 
трансформується. Велику роль відіграє також ігровий елемент розвитку 
сценарію побудови інтер’єру, присмак жарту, посмішки, дитячості. Це свідчить 
про те, що люди нарешті відчувають любов до середовища їхнього 
перебування, граються з ним, підганяють під власні потреби, відозмінюють 
відповідно моді або власним потребам. Таке відношення до власного оточення 
характерне для стабільних епох з високим рівнем культури громадян, отже, 
можемо сподіватися, що й ми нарешті входимо в такий період розвитку нашої 
держави.

Мета: дослідитивикористання класичного стилю в дизайні інтер’єрів 
сучасних приватних будинків.

Класичний стиль зародився тоді, коли вийшла з моди похмура розкіш, 
притаманна Середньовіччю. Вже у 16 ст. уявлення про те, яким повинен бути 
інтер’єр палаців кардинально змінився: з’явилася витонченість і строгість, які 
плавно переросли в розкішний ампір з його гігантський арками і позолоченими 
колонами. Але той класичний дизайн інтер’єрів, який був звичним для королів 
з далекого минулого, чимало змінився, переживши стільки століть, хоч і не 
згубився.

Загальна характеристики стилю в інтер’єрі: Приглушені тони –
так, надмірно яскраві кольорові акценти – ні. В якості основної кольорової 
палітри кімнати в неокласичному стилі, використовуються м’які теплі відтінки, 
такі як колір слонової кістки і топленого молока, кавовий колір і відтінок какао, 
кремовий, хакі, сірий кольори, приглушений тон шоколадного відтінку. 
Усі орнаменти, малюнки та візерунки в інтер’єрі повинні бути трохи 
«вицвілими», на них теж не вітаються яскраві фарби. Щоб дизайн не вийшов 
нудним і монотонним, в зовсім невеликих кількостях додати кораловий, 
бірюзовий, бузковий. Використовують ці кольори для класичних аксесуарів. 



Підлогові покриття з хороших якісних матеріалів – дерево, камінь, плитка, 
килимове покриття. Чим більше рельєфу, тим краще. Елегантність – запорука 
ідеальної неокласичної кухні. Кухня в заданому стилі буде сповнена 
компромісів, будь-то матеріали для обробки, предмети меблів або аксесуари.

 Саме класичний стиль у дизайні інтер’єрів у всьому світі прийнято 
вважати якимось ідеалом краси і елегантності. Незалежність класики від 
швидкоплинних модних віянь, робить її незамінною у всі часи. Стиль сучасна 
класика в інтер’єрі це сувора стриманість, вічна гармонія, обов’язкова симетрія, 
все це залишається стійким ось вже багато років. Класичний стиль завжди 
залишається затребуваним, завдяки тому, що ідеально підходить для 
оформлення офісів, приватних квартир, заміських садиб та котеджів.

Дизайн інтер’єру в стилі сучасна класика вигідно відрізняється від інших 
стилів своїм стриманим декором, але при цьому дорогими оздоблювальними 
матеріалами, такими як: натуральне дерево, камінь, вовняний або бавовняний 
текстиль. Як правило, підлога встелена паркетом, на стінах допускається 
ліпнина, можливі колони, скульптури. Якщо планується інтер’єр вітальні, 
сучасна класика незмінно включає в себе такі атрибути як масивні аксесуари: 
бронзові свічники, величезні дзеркала, що звисають люстри, фарфорові 
статуетки. Меблі варто підібрати з цінних порід дерева, таких як дуб, вишня. 
Сучасна класика в інтер’єрі кухні обумовлена чіткими геометричними лініями. 
Меблі, як правило кутові, що дозволяє розмістити їх навіть на скромному 
за розмірами території. Стіна може мати квадратну, так і витягнуту 
форму. Природно класичний стиль буде безглуздо виглядати в маленькій 
за розмірами квартирі, він вимагає високих стель і великого простору. 
У сучасному світі, саме неокласика спритно приховує в собі велику кількість 
побутової техніки, за фасадам з червоного дерева з фурнітурою з золотим або 
бронзовим покриттям. Добре виконаний ремонт залишається практично 
в гарному вигляді досить тривалий час.

Зарубіжний досвід використання сучасного класичного стилю приватних 
будинків:

 Француз Jaques Garcia давно став легендою в світі дизайну 
і не тільки тому, що удостоївся ордена Почесного Легіону. Його захоплення 
антикваріатом переросло в здатність тонко відчувати розкіш (хороший приклад 
тому - старовинний замок Шам-де-Батай, який майстер купив і відреставрував.

 MartynLawrenceBullard – надзвичайно діяльний і затребуваний 
дизайнер. Він не тільки встиг оформити інтер’єри для родини Осборнів 
і Едварда Нортона, але і готує до виходу власну програму на телебаченні. 
Буллард відмінно вміє підібрати соковиту колірну гаму для інтер’єру і ввести 
в класичну обстановку екзотичні і східні аксесуари. Його стиль підійде 
любителям пишною екзотики.

Вітчизняний досвід використання сучасного класичного стилю в приватних 
будинках:

 Провідні українські дизайнери, Анатолій Росковшенко, Катерина 
Росковшенко – інтер’єр приватного будинку в стилі сучасна класика. Назва 
проекту: «Oak Grove» .Опис проекту: Один з останніх проектів дизайн студії 



Rosko Family Design – заміський будинок в Конча-Заспі. Традиційний стиль був 
обраний як провідний в цьому інтер’єрі і всі наступні рішення формувалися 
виходячи з його основних законів і особливостей.

Висновок:Ми дослідиливикористання класичного стилю в дизайні 
інтер’єрів приватних будинків та дійшли висновку, що сучасна класика 
актуальна як ніколи, і можливо, ще надовго залишиться лідируючим напрямом. 
Головне – знайти міру тієї умовності, яка не дасть перетворити ваш будинок на 
музей або театральні декорації.
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ТЕХНОЛОГІЧНО-ТВОРЧА ЕВОЛЮЦІЯ ЗОБРАЖАЛЬНОЇ СФЕРИ 
В СУЧАСНОМУ КІНОВИРОБНИЦТВІ

У сучасному світі , виробництво і тим більш кіно відіграють значну роль. 
Прослідкувавши еволюцію , починаючи від зародження, становлення 
і до сучасності можна бачити, які країни і, як вони розвиваються, як вони 
використовують нові методи, підходи.Проте головним питанням залишається :
- Чи не поспішаємо ми з технічними інноваціями?
- Як впливає технологічне зростання на творчу складову?
- Чи можливо поєднати все разом, не втрачаючи якість продукту в цілому?

Питань та тем для обговорення дуже багато, адже всі ми розуміємо, що 
технологічно-творча еволюція може мати , як позитивні, так і негативні 
відгуки. Виходячи з цього, можна сказати , що головною метою є аналіз 
та систематизація технологічної та творчої еволюції, її поєднання, 
взаємозв’язок в умовах сучасного кіновиробництва.

http://www.interiorgoda.com.ua/index.php/interer-doma-v-klassicheskom-


Такий великий та інтенсивний розвиток кіновиробництва привернув 
увагу багатьох відомих дослідників, істориків, новаторів, винахідників. Кожний 
з яких окремо досліджували та привносили певні речі у світове кіно:
- Філософія кіно;
- Естетичні образи;
- Технологічний розвиток;
- Ієрархія кадру;
- Тощо.

Варто відзначити таких відомих діячів, як Девід Уорк Гріффіт (творець 
сучасного кіно), Сергій Ейзенштейна (новаторська техніка режисера), Стівен 
Спілберг (ввів у вжито жанр блокбастер), Мартін Скорсезе ( зміг підняти поняття 
агресії на новий рівень),

Все починалося з німого кіно та плівки, коли усі керівники творчих 
департаментів , під керівництвом режисера, експериментували і так би мовити 
створювали класичне кіно. Не маючи прикладів, не маючи досвіду вони 
творили, вони були зацікавлені в результаті таким, який ми можемо 
спостерігати. Технологічний стан на початок 1900–1920 рр. розвивався і навіть 
досить активно, проте можемо собі уявити, що було:
- Важкі, майже нерухомі камери;
- Плівка була дорогою, що змушувало робити близько 10 репетицій і один, 
максимум два дублі.
- Прилади світла були також важкі, не кажучи про те, що вибір був 
не великим.

Творча складова на цей період надзвичайно неймовірна. Через брак звуку, 
режисерами та акторами було здійснено неймовірну роботу. Гра акторів 
захоплювала глядача. Важливу роль відіграв саме режисер. У період 
становлення, ніхто не уявляв як воно має бути і лише режисер збирав все до 
купи, захоплював групу цим процесом, розробляв стилістичний образ фільму, 
кожного персонажу. 

На той час технологічний складова, не найкращим чином впливав 
на творчу складову, але що там казати, це був лише перший етап у великій 
історії, яка і наразі продовжується.

Чарлі Чаплін колись казав, що йому шкода німе кіно, дуже приємно було 
дивитися на дівчину, яка відкриває рот, а голос не чутно. Для більшості 
прихильників та творців прихід звукового, а згодом ще й кольорового кіно було 
справжньою подією. Це спонукало творчі колективи до активної роботи , кожен 
з них використовував нові підходи, що там казати, вони створювали нові 
підходи. Експерименти були звичною справою, як приклад Ейзенштейн 
розповідає у своїй невеликій праці «Монтаж атракціонів», Альфред 
Хичкокнадзвичайний внесок щодо монтажу , а також створив метод зйомки 
з використанням рухомої камери та зуму (метод Хичкока) .

У XXI ст. технічних та творчих нововведень все більше і більше. Вони 
розвиваються надзвичайно стрімко і це можна прослідкувати у фільмах 
2007–2018 рр. Змін зазнали ,мабуть, що всі можливі елементи кіновиробництва. 



До основних входять:
- Якість аудіовізуальних елементів кіно;
- Незвичайні режисерські рішення;
- Методика основних періодів кіновиробництва;
- Засновуються повноцінна , своєрідна філософія кіно;
- Тощо.

Негативною стороною цього процесу є режисери-постановки , оператори-
постановники, композитори, сценаристи та інші, що є вихідцями 20 століття, де 
царювала плівка,трьоххвилинна норма робочого матеріалу в день, творча 
складова була на першому місці. Звичайно зараз це все можна зустріти і зараз, 
на приклад у Європі чи Америці, проте вітчизняне кіно цим не може пишатися. 
Тяжко виділити основні проблеми. Звичайно більшість гадають що це пов’язано 
з грошима, можливо політична складова, проте я вважаю , що ми пережили стадію 
становлення в Україні таких основних категорій як : реаліті, багатосерійні серіали, 
різноманітні телепрограми,тощо. Усі можливі департаменти та продюсера 
навчилися важливим речам і настав той період, коли так званий «конвеєр» 
перетворюється у насправді важливі проекти.

Український кінематограф ( саме повнометражні проекти ) за часи 
незалежності, тільки з 2015 року починає активно розвиватися, а в 2017 р. 
можемо спостерігати два фільми, які повністю відбились, а один з них ще 
й в непоганий прибуток потрапив. Майбутньому бути! 

Технологічно-творчі процеси, еволюція та їх пізнання, допомагають 
створювати такі всесвітньо відомі проекти як :
- х/с «Нюхач» , «Нюхач-2», «Нюхач-3»;
- повнометражний анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»;
- х/ф «Сторожова застава»;
- х/ф «Контрабас»

Технічно-творча еволюція світового кіно,помітно ще краще, активно 
розвивається художнє та комерційне кіновиробництво , серіали перейшли на 
новий рівень, телевізійні програми через технічні новаторства, спрощують 
процес зйомок. Режисери та оператори мають розв’язані руки, вони 
експериментують, такстворюють нові творчі прийоми, як у монтажі та 
і у знімальному періоді.

Література
1. Найвідоміші режисери [Електронний ресурс] // Molomo. – 2014р. –

Режим доступу до ресурсу: https://molomo.com.ua/inquiry/known_
directors.html

2. Голдовский, Е. М. Основы кинотехники / Л. О. Эйсымонт. –М.: 
Искусство, 1965. – 636 с.

3. Жорж Садуль. Всеобщая история кино / В. А. Рязанова. –
М.,: «Искусство», 1958. – Т. 1. – 611 с.

https://molomo.com.ua/inquiry/known_


Осьмакова Т. Д.,
магістрант,

Київський національний університет 
культури і мистецтв

Гончарук С. М.,
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри тележурналістики та майстерності актора,
Київський національний університет 

культури і мистецтв

ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ВЗАЄМОДІЯ З ГЛЯДАЧЕМ У 
ФОРМУВАННІ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ВИСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

У ХХІ ст., в епоху глобального розвитку інформаційних технологій 
людство стикається з питанням демократизації та незалежності всеосяжних 
джерел інформації. Корпоративні, політичні маніпуляції буквально 
всеохоплюють та поринають у буденність громадян. Тож гостро постає питання 
створення незалежних, чесних, прозорих ЗМІ. Телебачення, як наймасовіший 
вид комунікації, має перейти на наступний етап розвитку. Саме таким етапом 
вважається створення та розвиток функціонування громадського мовлення. 

Проблема функціонування громадського телебачення є важливою для 
наукового дослідження. Сучасному суспільству необхідно знати найбільш 
ефективні моделі суспільного мовлення. У науковій літературі сьогодні існують 
кілька класичних визначень поняття «громадське телебачення».

І. В. Григор’єва вважає, що громадське телебачення – це засіб масової 
комунікації, який надає інформацію, що допомагає глядачеві сформувати 
найбільш об’єктивне розуміння суті того, що відбувається. Факти, що 
повідомляються громадським телебаченням, повинні піддаватися ретельній 
перевірці. Автор статті зазначає, що забезпечення глядачів незалежною, 
об’єктивною інформацією – одна з основних задач громадського мовлення 
[1, с. 217].

Н.Є. Орешкіна дотримується думки, що суспільне телебачення –
це «некомерційний інститут, що знаходиться в суспільній або державній 
власності, що відповідає за виконання низки громадських функцій, покладених 
на нього державою або іншим інститутом регулювання мовної діяльності 
в країні, за допомогою мовлення на одному або декількох телевізійних 
каналах» [3].

У типовому законі «Про суспільне телерадіомовлення», який підготував 
директор Юридичного департаменту Європейського мовного союзу Вернер 
Румпхорст відзначається, що суспільне телебачення – це «будь-яке 
телебачення, яке задовольняє три умови: воно повинно служити суспільству, 
фінансуватися суспільством і контролюватися суспільством». Цей підхід до сих 
пір вважається класичним у визначенні поняття «громадське телебачення» [2].

Усі визначення дослідників спираються на основні потреби сучасної 
розвиненої людини – відкритість та незалежність доступу до будь-якої 
інформації, правдивість, освітня та культурно-просвітницька функції.



Головна функція громадського телебачення – формування громадянського 
суспільства. Чим ближче суспільне телебачення до реального життя людей, 
своїх глядачів, і чим активніше вони беруть участь в його розробці, тим кращий 
процес комунікації. Громадське телебачення бере участь у формуванні 
громадянського суспільства і одночасно громадянське суспільство формує, 
виходячи зі своїх інтересів, громадське телебачення. Комерційні канали 
змагаються за рейтинги, безпосередньо пов’язані з кількістю доходів, 
одержуваних від реклами. Громадське телебачення рухоме прагненням 
залучити глядача цікавими і розвиваючими передачами, культивуючи 
загальнолюдські цінності і виховуючи особистість, а не деформуючи її. Багато 
комерційних телеканалів в гонитві за високими рейтингами замість 
культивування духовних цінностей, позитивного впливу на аудиторію 
опустилися до інформаційного сміття, знижуючи моральний рівень глядачів. 
Підриваючи духовне здоров’я, а потім психічне і фізичне, негативна інформація 
може зробити хворим все суспільство. Експерти вважають, що суспільству 
необхідно інше телебачення, що не було б орієнтованим на пропоновані 
телепрограми – не найкращі зразки зарубіжного і вітчизняного виробництва, 
а, навпаки, розробляли продукт, в якому присутні розвиток, освіта, і завдяки 
якому поступово формується громадська самосвідомість.

Громадське – це телебачення без насильства, але з великим набором 
освітніх, просвітницьких, спортивних і розважальних програм високого рівня. 
Воно повинно бути максимально плюралістичним, максимально коректним, 
максимально спокійним, не дратівливим. І важливе завдання громадського 
телебачення – донесення об’єктивної і достовірної інформації про все, що 
становить суспільний інтерес. На громадському телебаченні не повинно бути 
комерційної реклами. Її відсутність призведе до того, що громадська 
телекомпанія буде створювати в першу чергу якісний продукт, а не «рейтинговий». 
Весь обсяг витісненої реклами перейде на приватні канали. Отже, поява 
суспільного мовлення додасть нове прискорення і комерційному мовленню.

Важливою особливістю громадського телебачення є те, що воно 
фінансується за рахунок глядачів, що впливає на встановлення правового 
зв’язку між глядачем і телерадіокомпанією. 

Громадське телебачення має бути універсальним, тобто доступним для 
кожного громадянина країни. Під цим розуміється не тільки доступність 
мовлення з технічної точки зору, але і те, що воно повинно забезпечувати 
програми, зрозумілі і доступні для всіх слухачів або глядачів, враховуючи 
існуючі регіональні, національні, мовні та релігійні особливості і перш за все 
сприяти пропаганді і розвитку національного і культурного розвитку в цілому. 
Будучи демократичним, суспільне мовлення має забезпечувати програми, які 
відображають інтереси як всього населення, так і окремих соціальних груп, 
таких як інваліди, діти, молодь, жінки, люди похилого віку та інші.

Створюючи програми, суспільне телебачення має дотримуватися того, 
що в першу чергу в новинних та інформаційних передачах, повинні 
відображатися розмаїття точок зору і думок, що існують в суспільстві в цілому. 
Повинні бути створені такі програми, в яких розглядаються проблеми товарів, 



обговорюються юридичні питання, даються практичні поради, піднімаються 
питання здоров’я, тобто програми соціальної спрямованості. Також вагома 
цінність в створенні історичних, документальних програм, які підвищують 
рівень обізнаності глядачів, програм освітнього характеру для дітей та 
дорослих. Саме завдяки таким аудіовізуальним продуктам суспільне мовлення 
здатне задовольняти потреби суспільства. Іншими словами громадське 
телебачення має реалізовувати суспільно важливі проекти.

Отже, покликання громадського телемовлення на відміну від комерційного
або контрольованого державою, полягає в тому, щоб служити і бути доступним 
суспільству. Йдеться про телебачення, яке належить громаді. Організація 
громадського мовлення сприяє доступу громадян до суспільного життя 
і їх участі в ньому, поширенню знань, а так само розширенню уявлення людей 
про навколишній світ і про інших людей і дозволяє глядачам краще пізнати 
самих себе. Найважливіші принципи побудови суспільного мовлення: 
універсальність, різноманітність, незалежність, і специфічність.
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АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АРТ-ЦЕНТРІВ
Мистецтво це прояв людського мислення, свідомості, відображає 

дійсність в певних образах і має певні естетичні норми. Мистецтво архітектури 
спрямовує до розуміння різновидів архітектурного прояву і в подальшому дає 
чітке уявлення характеру їх структурної організації із урахуванням гармонії та 
краси. Архітектурний образ несе як індивідуальні особливості стилю так і його 
світосприйняття та світовідчуття, відтворюючи його історичну періодичність.

В умовах зростання ролі сучасного мистецтва в культурному житті 
суспільства особливу актуальність набувають дослідження в області 
архітектурно-планувального формування об’єктів, пов’язаних з виставковою 
діяльністю, зокрема арт-центрів.



Арт-центри є одним із типів експозиційно-видовищних споруд для 
проведення мистецьких заходів, мають свою структуру, принципи і побудову 
що враховує різні фактори і чинники, які в подальшому впливають на цілісність 
і гармонію.

Сьогодні відсутнє цілісне системне дослідження формування 
архітектурно-планувальної структури арт-центрів.

Тому метою доповіді є актуалізація проблеми архітектурно-планувальної 
організації арт-центрів.

Огляд науково-дослідних вітчизняних і закордонних робіт показав, що 
особливості проектування багатофункціональних просторів, мистецьких 
центрів висвітлені у наукових працях дослідників Цайдлер Е. Н., Дуцева М. В., 
Харитонової А. А., О. Савицької, К. Трегубова, В. Дивака та ін. Функціональні, 
планувальні, об’ємно-просторові та декоративно-художні особливості 
формування громадських інтер’єрів представлено у роботах Змеула С. Г., 
Миханько Б. А., Гельфонда А. Л., Адамовича В. В., Бархіна Б. Г., Варежкіна 
В. А. та ін.

Еволюція напрямку формування та розвитку експозиційно-видовищних 
центрів, позиціонує себе в проміжку 50-60-х рр. і розвивається до сьогодення.

Перший арт-центр в Україні був відкритий 16 вересня 2006 р. в Києві 
фондом Віктора Пінчука під назвою PinchukArtCentre. Окрім масштабних
проектів арт-центр проводить короткострокові виставки в рамках художнього 
простору РАС-UA, що призначений для демонстрації виключно нових робіт 
українських художників [1].

Сучасні арт-центри не лише експонують мистецько-художні твори, 
проводять виставки і різного плану, освітні екскурсії, а відображають 
особистий мистецький потенціал. Архітектурно-планувальна організація арт-
центрів полягає в безпосередньо прямому пристосуванні будівель та приміщень 
в не залежності від містобудівних вимог.
Факторами [2], що впливають на архітектурно-планувальне вирішення є: 

зовнішній містобудівний і культурний контекст розміщення будівлі, 
соціально-культурні, регіональні, природно-кліматичні особливості 

району проектування;
технічні можливості і конструктивні вирішення; 
особливості архітектурного формування (нове будівництво, 

пристосування будівель і споруд або реконструкція); 
потреба у необхідних експозиційних площах, урахування перспективного 

розширення; вид мистецтва, що презентує свої твори на експозиційних 
просторах, та безпосередні предмети експозиції.

О.Ю. Костюченко визначено принципи архітектурно-планувальної 
організації будівель арт-центрів, а саме принципи атрактивності (домінантна 
роль об’єкту), диверсифікації, інтегральної комунікативності, симбіотичного 
середовища.

Функціонально-планувальна організація арт-центрів визначається 
функціонально - технологічними зв’язками між основними групами приміщень. 



На основі проведеного дослідження було виявлено, що планувальна структура 
мистецьких центрів може формуватися:

на чіткому функціональному розподілі всіх приміщень;
чи шляхом створення гнучкого внутрішнього простору з можливістю 

перепланування.
Арт-центр має розширену функціональну структуру, яка включає в себе 

наступні функції: експозиційну, видовищну,освітню,дозвіллєву, культурну, 
комунікативну,практичну та інші.

Формування мистецького впливу на архітектурно-планувальну 
організацію арт-центру створює прогресивні тенденції, і відображає 
багатофункціональність мистецтва як прямого чинника у створенні будівель 
арт-простору з різнобічними функціями.
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1. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / 

Відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 55. – 571 с.
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/PinchukArtCentre;

Отченко В. Д.,
магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»
Колосова Н. А.,

доцент, кандидат історичних наук,
доцент кафедри мистецтв,

ПВНЗ «Київський університет культури»

СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ В СУЧАСНИХ РЕСТОРАНАХ
Мистецтво формування дизайну відображає певну картину в рамках 

художнього простору і надає певного шарму і з часом відображає певні критерії 
сучасного світу культури.

Незважаючи на важливість і численні варіації комунікаційно-дозвіллєвої 
й візуально-мистецької складової інтер’єрного простору ресторанних підприємств, 
безумовним пріоритетом їх внутрішнього облаштування залишається забезпечення 
основної функції – функції громадського харчування 1].

Дизайн інтер’єру – це певна течія мистецтва та художнього прояву що 
охоплює і розвиває середовище і простір відповідно до національних рис, 
культур, стилів. Формування дизайну інтер’єру це певний етап за який 
розробляється і втілюється в реальність певний мистецько-художній твір.

Адже активний розвиток цієї галузі у сьогоденні обумовлює звернення до 
перших взірців найкращих знайдених художніх ідей та їх втілень, значущих 
артефактів, що надихають дизайнерів на певні репліки, повернення до традицій, 
мови культурної спадщини[2].

Метою роботи є актуалізація оформлення сучасного дизайну інтер’єру 
ресторану.

https://uk.wikipedia.org/wiki/PinchukArtCentre


Сьогоднішній світ це різноманіття напрямків, смаків і яскравих втілень. 
З появою закладів харчування полягає питання правильного і взаєморозуміння 
кожної частини цього простору. Приміщення даного типу відображає часи 
і відношення до певного проміжку історії, кухні чи національних традицій. 

Не зважаючи на популярність закладів харчування та дозвілля, сучасні 
інтер’єри ресторанів мають свою специфіку формування, критерії та правила, 
що в кінцевому результаті відображають задуманий проект.

Оскільки заклади громадського харчування є характерним явищем 
насамперед для міської культури, слід виокремити важливі для комплексного 
розуміння художньо-мистецьких особливостей оформлення ресторанних 
інтер’єрів[3].

У сучасних умовах дизайн інтер’єру сучасного ресторану відіграє роль 
усамітнення і комфортного прийому харчування, регулюючи своїм простором 
заохочення до перебування і ознайомлення з певною культурою чи мистецтвом. 
Сучасний інтер’єр ресторану є не тільки закладами масового харчування 
і дозвілля, але й ефективним механізмом цілеспрямованого формування 
суспільної думки, що використовує свої комунікаційні засоби та можливості.

 Сьогодні дизайнерам частіше доводиться працювати з невеликими 
площами, багато хто воліє не ризикувати, орендуючи великі зали: адже, якщо 
відвідувачів мало, то вони відчувають себе некомфортно і надалі вибирають 
інший заклад. Традиція відпочивати великими компаніями теж поступово 
відходить – люди частіше приходить в ресторан парами. З цієї причини 
дизайнери рекомендують відмовлятися від великих столів – з маленьких завжди 
можна при необхідності скласти групу для восьми-десяти відвідувачів[5].

Актуалізацією сучасного дизайну інтер’єру ресторану є площа, ділянка, 
ландшафт, місце розташування та цільове значення. Площа дизайну відіграє 
певну необхідність і важливість в подальшому оформленні і розвитку простору 
інтер’єру. З однієї сторони оформлення сучасного дизайну інтер’єру ресторану 
передбачає певні перетворення в результаті вдосконалення простору 
приміщення. Наприклад, це проявляється в тому що кожне ресторанне 
приміщення має певну субкультуру, що надалі розвиває сценарій усього 
дизайну. Дизайн інтер’єру стає не лише відображенням мистецтва, а й залучає 
в свою ланку: світло, колір, напрямок, ергономіку, естетику, декор і озеленення.

Інтер’єри сучасних ресторанів в доволі великому аспекті відрізняються 
світло-дизайном що провокує і підкреслює основну думку призначення 
освітлення. Доволі часто освітлення використовується для поліпшення 
психологічного сприйняття харчування.

Колір в інтер’єрі сучасного ресторану як і світла, трактує степінь 
комфортності і сприйняття простору приміщення закладу. Впливає на його 
психотип і цілісний задум самого дизайну що відображається в стилі.

Напрямок інтер’єру ресторану зосереджений на кінцевому результаті
а саме задоволенні від перебування в даному закладі. Це одне з головних 
чинників в формуванні дизайнерського мислення оформлення інтер’єру 
сучасного ресторану. Ергономіка, основа будь-якого закладу розвиває 
і відображає як сам проект дизайну так і його ефективне розположення 



в деталях. Естетика інтер’єру це його не від’ємна частина порозуміння між 
відвідувачем і самим інтер’єром. Вона трактується в співвідношенні стилю, 
декору, світла чи композиції.Декор і озеленення є певно найвідвертішою 
частиною кожного інтер’єру сучасного ресторану. Гарний підбір і предметів 
декору доповнюватимуть саму оболонку приміщення і при необхідності 
підкреслювати чи приховувати недоліки. Озеленення буде супроводжувати 
розуміння природи і поєднання людини з оточенням. 

Сучасне формування дизайну інтер’єру ресторану, формується тісно 
пов’язані між собою витоки художньо-мистецького впливу, в тому числі 
і подальшому розвитку як окремого мистецтва. Привабливість ринку даних 
закладів ресторанного харчування відображає значну динаміку що супро-
воджується мистецьким впливом на дизайн в цілому і витоки у вигляді 
інтер’єру. У той же час витоки сучасного інтер’єру доповнюють стилізацію 
приміщень що в свою чергу розширюють вплив на такі фактори 
як конкурентність в перевазі затишку, що відображає інноваційний потенціал 
та рівень сучасного мистецтва оформлення закладів ресторанного типу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В останні роки в нашому суспільстві значно зросла увага в засобах 
масової інформації до долі національного кінематографа, його існування 
в сучасному глобалізованому світі, коли глядач має широкий вибір і вільний 
доступ до будь-якого аудіовізуального продукту. Озирнімось навколо. 
Аудіовізуальна продукція посідає важливе місце в інформаційно-культурному 
просторі України. Кіно знову завойовує позиції як масове мистецтво. В Україні 
з’явилися сучасні технології виробництва і показу фільмів. Глядач повертається 
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до кінотеатрів, тільки вже сучасних і комфортних, йому доступні будь-які 
фільми у домашньому вжитку, через торгівлю, телебачення, інтернет.

Як розвивався кінематограф за часи незалежності?
З 1991 – 1997 рр. український кінематограф непогано розвивається. 

Особливо плідним став 1992 р., в який було знято аж 113 картин. Пізніше, 
з 1998 року, розвиток українського кіно йде на спад, у 2002 – 2003 рр. взагалі 
було знято всього по три фільми. Це пов’язано з тим, що Міністерство культури 
поступово віддаляється від державного кіно. З 2007 – 2016 рр. все розвивається 
більш-менш стабільно: знято від 3 до 64 картин, але якщо брати в середньому, 
то десь по 20 фільмів на рік.

Модернізація матеріально-технічної бази
В Україні за роки незалежності з’явилося безліч приватних кіностудій 

і навіть кілька потужних виробничих баз із сучасними великими павільйонами 
та численні сервісні підприємства, що забезпечують послугами технологічний 
процес виробництва і показу фільмів. Що робити з державними кіностудіями? 
Невже ліквідувати ці затратні підприємства, які потребують для підтримки 
їх життєздатності величезних коштів. Спроби приватизації Ялтинської 
та Одеської кіностудій не дали позитивних результатів. Настав час вирішити, 
в якій господарській формі і з найбільшою користю для кіно повинні 
працювати державні кіностудії. Однак, слід зазначити що сьогодні безліч 
державних кіностудій кооперують з приватними. Необхідно якомога раціональніше 
розпорядитися набутим у минулому державним майном, пристосувати його 
до нових умов господарювання. Такі пропозиції і проекти вже багато разів 
розроблялися, та не були впроваджені. Необхідно повернутися до них, ще раз 
розглянути можливість їх реалізації. 

Кіно як засіб впливу
Отже, кіно – це засіб наймогутнішого впливу на свідомість людини, 

формування люблячого ставлення до власної країни, а також велика складова 
української культури, необхідна для дозрівання менталітету та патріотизму. 
Сьогодні більшість молодих українців не прогнозує значних перспектив 
у власній державі та готова поїхати за кордон заради успішного майбутнього. 
А все чому? Існує багато причин, серед яких те, що у нас недостатньо фільмів, 
які б виховували патріотизм, любов до України, культивували б національну 
ідею та самовідданість.

У сучасному кіно висвітлена і релігійна проблематика. Вона проявляється 
і в органіці, тобто впливає з суспільного середовища, з сучасної епохи 
і в провокаціях, бо навмисно, інколи, певними силами, що цілеспрямовано 
діють в напрямку регресу, засіває сумніви, зневіру, культивує фальшиві 
цінності, стимулює розбрат між віруючими, служить зброєю боротьби проти 
релігії. Релігійні теми за своєю природою не є сумісні з розважальною 
індустрією, а спонукають до мислення, зосередженні на власному серці. Однак, 
у нашому, сучасному кіно всі тематика сумісні в одну і це є не вірно. Людина 
сама повинна обирати який кінофільм вона хоче переглянути. Якщо це фільм 
релігійної проблематики то у ньому не повинно бути сцен з інших індустрій.



На сьогоднішній момент, у кожного є можливість обрати кінофільм 
у тому напрямку, який він бажає. Обираючи фільми ми не замислюємось 
чи можемо ми навчитись чомусь хорошому, як він впливає на нас з моральної 
точки зору. Кожен кінофільм повинен мати у собі мораль інакше не має сенсу 
його переглядати, так як він не навчить нічому хорошому. Не важливо 
де ми переглядаємо кінофільми в домашніх умовах, в кінотеатрах чи деінде, 
ми повинні взяти з нього лише хороше. Усвідомлювати, що є позитивним, 
а що негативним.

Важливим є те, яку користь приносить в наше життя кінотеатри та кіно. 
З однієї сторони це цікаво, можна весело та з користю провести вільний час, але 
з іншої сторони, шкідливим є перегляд фільмів за телевізором чи в мережі 
Інтернет, так як це шкодить нашому здоров’ю.

Сучасний театр в Україні
За роки незалежності в Україні з’явилося багато нових театрів, зростає 

інтерес до народного та вуличного театру. Українське драматичне мистецтво 
дедалі активніше інтегрується в європейський культурний простір. Світове 
визнання здобув театральний режисерРоман Віктюк, творчість якого стала 
вагомим внеском у світову театральну естетику кінця20 століття. Відомий 
далеко за межами України й інший український режисер – Андрій Жолдак. 
Низка талановитих акторів українського театру,Богдан Ступка, Ада 
Роговцева, Анатолій Хостікоєв та інші, з великим успіхом знялися у вітчизняних
і зарубіжних кінострічках. Нині в Україні щорічно відбувається низка 
міжнародних театральних фестивалів, що засвідчили свій авторитет уЄвропі: 
«Київ травневий»у Києві, «Золотий Лев», «Драбина»у Львовіта «Драма.UA»
у Львові.

- Сучасна театральна ситуація, яка швидко змінюється в умовах динамічної 
культурно-естетичної реальності, характеризується:

- «розкріпаченням» театральної критики, новою виразністю і сміливістю 
пошуків і оцінок, вищим аналітичним рівнем;

- публіка стає більш критичною у своєму виборі, менш категоричною 
в оцінках і толерантною, соціально визначеною;

- театр, «перенапружений» в експерименті, намагається чіткіше визначитись 
«у собі», своїй позиції, зростає диференціація між типами театрів, а театральне 
життя стає різноманітнішим;

- починають зароджуватися нові взаємини між театром, публікою і критикою, 
вони стають більш вимогливими і жорсткими;

- радикально змінюються відносини театру і держави (влади), яка дає 
свободу, однак майже не дає фінансової підтримки;

- з’являється постать (ще така не визначена) спонсора і мецената;
- формується не стільки нова театральна громадськість, скільки патронаж 

вузького кола осіб.
Досягнення та перспективи Українського анімаційного кіно
Української анімації вже ні багато, ні мало 85 років. У 1927 р. були зняті 

перші українські мультики – «Українізація» (Київ) і «Казка про солом’яного 
бичка» (Одеська кіностудія). Події 30-х рр., які пішли слідом за хвилею –



Друга світова війна, а потім і голод – практично знищили цю галузі мистецтва. 
До 1959 року на Київській кіностудії було випущено всього кілька десятків 
мультфільмів, серед яких «Заборонений папуга», «Тук-Тук і його товариш 
Жук», «Тук-Тук на городі» та ін. Найчастіше створювалися т.зв. «болти і гайки 
в томаті». Мультиплікатори дали таке прізвисько мальованим для науково-
популярних і навчальних фільмів о хімічних і фізичних процесах: рух молекул 
газів, проникнення однієї речовини в іншу

Анімаційна індустрія в Україні перебуває у зародковому стані. Тільки 
починають з’являтися незалежні студії, які роблять приватні проекти. І це 
відбувається вперше за роки незалежності України. Потрібно, щоб з’являлося 
більше студій, щоб виходили по декілька повнометражних мультфільмів на рік. 
Тоді можна буде оцінити різноманіття продуктів. 

В Україні були чи не найяскравіші фахівці, що працювали у класичній 
мальованій 2D-анімації, яка зараз не дуже популярна через те, що немає 
великого виробництва. Багато фахівців просто розбіглися через брак роботи. 
А переважна більшість продукції зараз створюється за іншою технологією –
комп’ютерна 3D-анімація. Це на кшталт диснеєвських мультфільмів. Тобто 
у технологіях всі орієнтуються на лідерів галузі - на анімаційні студії Disney, 
Pixar тощо. 

Водночас є в українських мультфільмах свої характерні риси, які 
проявляються у персонажах. Якщо це козаки, Котигорошко чи Кожум’яка, 
то звісно глядач з першого погляду зрозуміє, що це своє, рідне. Тобто, 
це персонажі з народних казок. А решту намагаються робити так, щоб воно 
сприймалося і на західних ринках, зокрема на американському. І все ж, крім 
творчих ідей, будь-якому виробництву, в тому числі й анімаційних фільмів, 
необхідна фінансова основа. Чи може анімація бути рентабельною? 
Єгор Олесов вважає, що цілком:

І, безумовно, анімація може бути прибутковою та рентабельною. 
Причому як на ТБ, в нтернеті, так і в кінопрокаті. Адже, зазвичай, хороший 
анімаційний продукт, на відміну навіть від хорошого фільму, можна дивитися 
повторно набагато більше разів. Плюс анімація – чудовий інструмент для 
створення брендів, з подальшим ліцензуванням продукції – а це великий 
додатковий сегмент, який часто може приносити навіть більший прибуток, аніж 
сам контент.

Зараз також уже можна працювати з підтримкою держави. Державного 
агентства з питань кіно – це один з потенційних і непоганих методів залучення 
коштів на створення анімаційного продукту. При цьому ми плануємо вкладати 
і свої кошти у проекти. Ми розраховуємо, що ринок може рости за наявності 
максимально якісних та яскравих проектів.
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ФЕНОМЕН АМБІВАЛЕНТНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ 
ПЕРСОНАЖУ В РЕЖИСЕРСЬКОМУ МЕТОДІ А. А. ВАСИЛЬЄВА

Як відомо, система виховання К. С. Станіславського являється значним 
художнім явищем на теренах світового і Вітчизняного театру. Вона стала 
основою практичної діяльності митців театру і методологічною базою 
виховання майбутніх акторів та режисерів театру. При аналізі квінтесенції 
режисерського методу школи К. Станіславського і М. Й. Кнебель – аналізу, 
задуму, вирішення і втілення сценічного твору, можна дійти висновку: вона 
сформована на традиційному каузальному принципі, який пояснює причинно-
наслідковий вектор аналітики п’єси. А саме: дії персонажів змотивовані 
висхідною подією п’єси та конфліктно розвиваються до фінальної події, 
долаючи зовнішні та внутрішні перешкоди у прагненні до основної мети –
надзавдання вистави [2; 3]. А. Васильєв вперше критично переосмислив лінійну 
методику радянської режисури в роботі над виставою, виявивши її ідеологічний 
підтекст, детермінований комуністичною системою. Він символічно порівняв 
надзавдання вистави з образом єгипетської піраміди, до вершини якої прагнуть 
всі персонажі п’єси. Подібно до того, як, виховані на комуністичній утопії 
громадяни СССР, прагнули до комунізму у 30–70 рр. минулого. [1]. 

Натомість у лінійній методиці дієвого аналізу п’єси А. Васильєв висуває 
принцип «розімкненої структури вистави», а також «зворотної перспективи дії» 
та «внутрішнього конфлікту» персонажу, який концептуально відрізняється від 
традиційної методики дієвого аналізу п’єси [1]. А. Васильєв у театрі «Школа 
драматичного актора» починає експериментувати з моделлю «ігрового театру». 
Він виховує особистість актора-творця, який може вільно існувати у стані 
імпровізаційного самопочуття у вільних зонах “розімкненої структури” 
вистави. Подібні методологічні засади започаткував і експериментально 
розвивав в ігровому театрі М. Буткевич, вчитель А. Васильєва.

Тема тезисів обумовлює нас до виокремлення з широкого контексту 
режисерської школи А. Васильєва суттєвої методологічної складової –
внутрішнього (психологічного) конфлікту персонажу [1].

Як відомо, в теорії психології творчості природа внутрішнього конфлікту 
пояснюється, як зіткнення у персонажі різноспрямованих прагнень, ставлень, 
мотивів, цілей [2]. Наприклад, внутрішній конфлікт персонажу – бажання 
реалізувати свою нагальну життєву потребу – входить у протиріччя з обов’язком
людини перед соціумом, сім’єю тощо. В аналізі персонажу режисери 
радянської школи розуміли його конкуруючий мотив винятково як внутрішню 
перепону у прагненні людини до бажаної мети, але відкидали його 
амбівалентну природу що пояснює єдність різноспрямованих мотивів і цілей. 
Природу амбівалентності розкрили Е. Блейлер і З. Фрейд в лікуванні неврозів, 
де, на їхню думку, проявлялися одночасно несумісні сильні почуття, ставлення, 
мотиви, уявлення, бажання, наміри тощо [4]. 



А. Васильєв досліджує амбівалентну природу внутрішнього конфлікту 
персонажів п’єси “Доросла донька молодого чоловіка”. Він вибудовує разом 
з актором амбівалентний стан взаємовідносин між персонажами п’єси. Бемс 
одночасно ненавидить однокурсника Івченка, який зустрічався в минулому 
з його майбутньою дружиною, тому й хоче втекти від нього. Але, разом з тим, 
він із симпатією ставиться до нього, бо вони у 60-х рр. грали в інститутській 
самодіяльності заборонений джаз. Тому Бемс хоче насолодитись спогадами 
з Івченко про їхнє бунтарське джазове минуле [1]. 

Подібну ситуацію у внутрішньому конфлікті можна змоделювати 
у задумі вистави «Дядя Ваня» А. Чехова [6]. У сцені зустрічі Астрова з Єленою 
амбівалентність внутрішнього конфлікту персонажу проявляється в його 
різновекторних прагненнях. Астров хоче доторкнутись до жінки, яку покохав, 
але разом з тим втекти від неї, оскільки має безліч психологічних комплексів 
(він часто випиває, тому що розчарований в житті, у людях, у собі). Така 
поляризація мотивів у структурі характеру Астрова створює величезну 
емоційну напругу у переживанні персонажу. Аби врятуватись від фрустрованих 
переживань, Астров сублімує їх блокуючою дією – засуджує перед Єленою 
егоїстичне суспільство, яке нищить природу та звірів, бо він їх любить 
і захищає. Традиційно режисери трактували цю дію Астрова, як засіб 
сподобатись Єлені, або як акт бунтівної громадянської позиції персонажу.

Амбівалентна природа дії, що заперечує причинно-наслідковий принцип, 
має спільні кореляції з концептом психолога Р. Шефера, який стверджує: 
«люди діють не для того, аби досягнути мети, а щоб її заблокувати» [5].

Сучасна психологія оперує багатьма напрямками амбівалетних структур 
у внутрішньому конфлікті людини. К Левін конструює три базові схеми 
внутрішнього конфлікту: «хочу це і хочу те»; «хочу це і не хочу це»; «не хочу 
це і не хочу те» [2]. Вчений пояснює природу конфлікту за допомогою притчі 
про Буриданового віслюка: тварина стояла рівно посередині між двома 
смачними копицями сіна, а віслюк був дуже голодний і хотів сіна, але не знав 
яку копицю йому краще вибрати, щоб втамувати голод. Зрештою він не зміг 
вирішити цю дилему і помер з голоду. 

Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера розкриває подібний 
механізм різноспрямованих ідей і бажань людини, які призводять до психічного 
дискомфорту і переживань [2].

Феномен амбівалентності корелює з фундаментальними законами 
активації енергії у всіх сферах життя, філософії, психології, фізики, квантової 
механіки тощо. Континуум сполуки елементів в електричному ланцюзі «плюс-
мінус» продукує енергію світла; дві полярні категорії у китайській філософії 
«інь-янь» збуджують енергію життя; єдність та боротьба протилежностей 
у діалектиці є основою продуктивного розвитку прогресу людства [5]. 

А. Васильєв, розвиваючи ідею імпровізаційного актора, використовує 
принципи квантової механіки з її законом «броунівського руху», який 
заперечує класичну теорію лінійного руху матерії. Натомість режисер розвиває 
ідею свідомо організованого імпровізаційного «хаосу» у сценічному існуванні 
актора [1]. Наразі подібний концепт досліджує міждисциплінарна наука 
синергетика, принципи якої експериментально вивчаються у театральній 
методології.



Психологічний феномен амбівалентності у внутрішньому конфлікті 
персонажів був досліджений у дипломній виставі акторського курсу кафедри 
сценічних мистецтв КНУКІМ. П’єса Саймана «Останній палко закоханий» 
розповідає про те, як власник рибного ресторану Барні, змотивований 
психологічною кризою 40-річного чоловіка, запрошує молоду жінку Мацоні 
у гості на квартиру його матері. Молода жінка живе з чоловіком-тираном, який 
її принижує. Причиною її побачення з Барні є її важке захворювання 
на туберкульоз. Усвідомлення своєї близької смерті породило в Єлейн бажання 
відчути себе в кінці життя самодостатньою, гідною, вшанованою пані, якою ще 
захоплюються чоловіки. Амбівалентна природа конфлікту Мацоні була 
вирішена на граничній поляризації двох прагнень персонажу – жінка дуже хоче 
близькості з Барні, щоб перед смертю підвищити свою самооцінку; і дуже 
не хоче близькості, оскільки заможний, але скупий кавалер привів її у стару 
занедбану квартиру матері, яка вже за 40 хвилин повернеться додому. Ця 
обставина неймовірно принижує жінку. Дія актриси-персонажу розвивалася 
у напруженому драматизмі і постійних психологічних прилаштуваннях 
до партнера, що призводило до імпровізаційного самопочуття у грі партнерів. 
Завдяки амбівалентності внутрішнього конфлікту персонажу актриса досягла 
неймовірної напруги переживань і зрештою її внутрішній конфлікт 
розв’язувався бурхливою кульмінацією: вона вчиняла бунт егоїстичному 
та закоханому у себе чоловікові. За подібним принципом був побудований 
і внутрішній конфлікт персонажу Барні.

Таким чином, зміна каузальної парадигми у мистецтві режисури на 
амбівалентний принцип побудови внутрішнього конфлікту у системі персонажів 
п’єси психологічного жанру відкриває перспективи у пошуку нових 
методологічних напрямків виховання митців сучасного театру.
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НАРОДНО-ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА ПОЛІССЯ ЯК 
ЕТНОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ

Український народний танець – дзеркало національної історії. Всі біди 
і війни, всі радощі і перемоги назавжди зафіксовані в народній творчості. 
Сумний або веселий, ніжний або енергійний, танець завжди був відображенням 
стану народу в той або інший період історії.

Наприклад, з козацтвом пов’язана тема боротьби і волі, непримиренність 
до ворогів, волелюбність, життєрадісність, які породжувалися самою 
боротьбою українського народу за свою незалежність. Тут же має місце 
і загальновизнаний іскрометний український гумор, з яким козаки, а з ними 
і увесь народ України, відносяться до усіх своїх негараздів, висміюючи своїх 
ворогів [3].

На теперішній час народне мистецтво України по своїх відмінних рисах 
і етнографічних особливостях ділиться на 5 етнографічних регіонів. 

До першого регіону, який має назву Центральна Україна відносяться 
Київська, Полтавська, Сумська, північ Харківської, Черкаська, південь 
Житомирської, північ Дніпропетровської і Запорізької областей. Цей район 
характеризує те, що зазвичай прийнято вважати загально українським.

Тут склалася загальнонаціональна українська мова, шляхом злиття 
київського і полтавського говору. Танцювальна культура цього району дуже 
багата. Тут існують гопаки, козачки, веснянки, хороводи. Треба відмітити, 
що на створення української культури танцювальної, як і культури взагалі, 
величезний вплив мали культури сусідніх народів: Росії, Білорусії, Польщі, 
Угорщини, Кримського ханства та ін. [1].

Другий регіон – Полісся. До нього входять: Волинська. Рівненська, північ 
Київської і Житомирської, південний схід Львівської і деякі частини інших 
областей. З географічного положення видно, що на творчість Полісся великий 
вплив мають Польща і Білорусія [1]. Кроки танців дрібніші, з прискоком, 
обережні, мало чим схожі на рухи танців степової України. Також поширений 
тут і «поліський гопак», який є різновидом класичного гопака. 

Одним з регіонів є Поділля, район України, що примикає до Карпат 
і виходить до кордону з Угорщиною, Румунією, Чехією. Вона включає 
Хмельницьку, Тернопільську, Дрогобицьку, південний захід Івано-
Франковської областей [1]. У цих місцях здавна розвивалися вівчарство, 
скотарство, що мають вирішальне значення в оформленні побуту і культури 
цього краю. У танцях переважають трудові і ігрові теми. Частіше зустрічаються 
в цій місцевості такі танці як «Роман», «Нікола», «Марина» та ін., в яких, 



зазвичай, присутній ігровий елемент, або композиція будується на розвитку 
стосунків між учасниками. Дуже поширені тут обрядові танці і хороводи. 

Найколоритніший регіон України – Карпати. В етнографічному плані 
найбільша зона. Карпати населяє безліч великих і малих народів. Культура тут 
дуже багата і своєрідна, часом навіть контрастна одна від іншої. Тут як ніде 
можна побачити близькість і вплив сусідів на танцювальне мистецтво. Кожен 
район і область дуже своєрідні і неповторювані. Гуцули, буковинці, бойки, 
станіславці, верховинці і безліч інших народностей, що населяють Карпати, –
усі мають свою пісню, танцювальну культуру, свій костюм, свої обряди 
і звичаї. Вивчення цієї багатої культури складає окрему тему [1]. 

П’ятий регіоном є Південні області України. До нього відносяться: Одеська, 
південь Запорізької і Дніпровської областей, Миколаївська та Херсонська області. 
З танців, що відносяться до українських, тут найбільш поширений херсонський 
гопак. Це танець українських чумаків, що їздили на волах до Криму по сіль. 
Творчість чумаків, їх пісні і танці мали величезне значення для розвитку 
українських тенденцій [1].

Маємо змогу дослідити безпосередньо народно-хореографічну культуру 
Полісся. Найбільш відомі танці саме в цьому етнографічному районі: 
«Шалантух», «Поліська полька», «Льон», кадриль «Линцей». Вони пістрять 
різноманітністю танцювальних рухів: танцювальні кроки, кроки з каблука, 
ковзаючі кроки, бокові кроки, танцювальні перегони, бігунки, плоти, 
притупування, поліський ключ, повороти та обороти парні на місці 
і з просуванням [2]. Ще одна візитна картка танців Полісся полягає в тому, що 
вони грунтовані на характерних високих рухах колін, наприклад, танець 
з польською назвою «Мазурочка».

Також варто згадати про ще один поширений танецьв цих краях –
«Крутняк». Сама назва цього танцю говорить за себе – це означає крутитися, 
вихвилятися. Малюнок цього танцю більше побудований по колу. Але тільки 
велике коло зустрічається рідко, найчастіше воно ділиться на дрібні кухлі 
і кружечки, швидко, на дрібних, дробових кроках тих, що обертаються по руху 
годинникової стрілки. Особливу увагу варто звернути на танець «Полька» –
найпоширенішу танцювальну форму в Україні. Чеська за походженням, вона 
стала українською, отримавши національну різноманітність. Поширюючись по 
областях і районах України, об’єднуючись з множиною елементів національної 
хореографії, «полька» стала справжнім українським танцем. Основний зміст 
мелодії і характерність рухів лаконічно розкривається в її назві; «Полтавчанка», 
«Волинянка», «Тетяна», «Псальма», «Військова», «Соловейко» та ін. [4]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що в кожному 
районі і області танцювальні рухи яскраві і різноманітні, такі, що несуть свій, 
сокровенний сенс – саме це поєднання являє собою «скарбницю» народно-
хореографічної культури країни в цілому.

Поліська танцювальна культура самобутня і неповторна. Вона 
відрізняється своєю емоційністю, характером виконання, манерністю та 
лексичним наповненням. Поліська танці дуже поширені, як в самому регіоні 
так, і на теренах всієї України. Вони займають певне місце в репертуарах 
професійних та самодіяльних колективів нашої країни.
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 культури і мистецтв

СТАНОВЛЕННЯ ФОТОГРАФІЇ ЯК МИСТЕЦТВА 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Теоретики стверджують, що мистецтво – це творче відображення, 
що відтворює дійсність у художніх формах. Доречним є сказати що бажання 
запам’ятати красу швидкоплинного життя створило дивовижний вид мистецтва –
фотографію. Історія фотографії – це захоплююча історія зародження та втілення 
в життя мрії про відносну фіксацію та тривалому збереженні зображень 
навколишніх явищ і предметів, єдиним із самих яскравих і бурхливих етапів 
розвитку сучасної інформаційної технології. Тільки озираючись в минуле 
фотографії, можна оцінити цей величезний вплив, яке воно зробило в розвиток 
сучасної культури.

У сучасному світі з’являються нові творчі течії, такі як гіперреалізм, 
мінімальне мистецтво. Модернізм набув нової форми – постмодернізму. Поряд 
з ним продовжують розвиватися і реалістичні художні напрями [3, с. 22]. 

Історія фотографії, на відміну від досліджень в інших видах мистецтв, які 
мають багатовікові традиції, почала розроблятися лише в недавньому часі, 
точніше в повоєнні роки. У цей час у багатьох країнах стали виходити книги, 
присвячені фотографічному мистецтву. Звичайно ж, дослідження в цій області 
з початку відставали від жанрів мистецтва фотографії. Цьому сприяло 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. 

Розвитку фотографічного мистецтва по початку супроводжувало безліч 
критики і нерозуміння з боку поціновувачів мистецтва. Вони розглядали 
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світлопис лише як механічну копію дійсності, здатну бути лише подобою 
живопису. Однак фотографи того часу, працюючи найчастіше для періодичних 
видань, у своїх знімках зачіпали такі наболілі проблеми, як злидні, соціальна 
нерівність, експлуатація дитячої праці та інші. 

Хотілося б відзначити декілька фактів, без яких фотографії не було 
б взагалі. 

Основою для винаходу фотографії послужило спостереження знаменитого
грецького вченого Аристотеля. У IV ст. до н.е. він описав цікаве явище: світло, 
що проходить крізь маленький отвір у віконній віконниці, малює на стіні той 
краєвид, який видно за вікном. 

Предметом мистецтва стало навколишнє середовище, сфера буття: 
різноманітна реклама, ілюстрації з газет, меблі, одяг, продукти харчування, речі 
технічного та побутового призначення виявилися в центрі уваги. Представники 
нового напряму намагалися відкрити людині зовнішнє середовище: консервні 
банки, газетні кліше, побутові речі та ін.

У розвитку фотомистецтва важливу роль відіграє критика, в тому числі 
теоретико-критичне мислення самих фотомайстрів. Критика і теорія за умови 
їх авторитетності та компетентності можуть припинити дилетантські суперечки, 
що заважають і відволікають і фотографів, і глядачів [1, с. 24]. 

З урахуванням різних аспектів художньої фотографії можна сформулювати 
її суть, спробувати дати визначення фотомистецтва. Фотомистецтво – створення 
хіміко-технічними засобами зорового образу документального значення, 
художньо виразного і з достовірністю запечатляет в застиглому зображенні 
суттєвий момент дійсності. 

Художній образ історично виростає на основі емпірично сприйнятої 
дійсності і відображає становлення та розвиток культурно-смислового опосе-
редкування між художником і зовнішнім світом. 

Розвиток будь-якого виду мистецтва можна розглядати як самосвідомість 
своєї власної культурної функції, тобто як становлення художнього 
самосвідомості в рамках певного виду мистецтва [2, с. 98]. Для фотографії це 
означає, що, стикаючись із сучасною дійсністю в руслі етнографічно-
соціологічної, репортажної, плакатної фотографії, художник-фотограф 
з необхідністю продовжує розвивати і поглиблювати художній образ у рамках 
символічно-концептуальної фотографії. У цьому сенсі концептуальна фотографія 
як би є підсумком того художнього життєво-особистісного досвіду, завдяки 
якому фотохудожник стає майстром і створює неминущі цінності. Але з цього 
випливає й інше: всі напрямки та жанри художньої фотографії становлять 
цілісну специфіку фотографії як виду мистецтва, і тільки через розуміння 
особливостей і художніх можливостей кожного з них можливе створення 
сукупного і цільного уявлення про фотографію як новому, сучасному виді 
мистецтва, де в чому типовому для існуючого розуміння мистецтва, а де в чому 
вносить свої історичні та смислові корективи у розуміння системи, 
взаємозв’язків і функцій видів мистецтва як у рамках художньої культури, так 
і в рамках сучасної культури взагалі.



Хотілося б наголосити, що на питання чи залишиться фотографія більш 
художньою у теперішній час, мабуть, настільки ж складно знайти відповідь, як 
і на питання про сенс нашого існування. Деякі вважають, що якщо фотографія 
подобається, і вам шкода, що її зробили не ви, то це мистецтво. Проте це 
судження дещо поверхневе. Адже краса і потворність, добро і зло - ці речі 
нерозривні, тому вони однаково повинні наповнювати мистецтво. Якщо будемо 
бачити тільки красу, ми не будемо її сприймати. Зло і потворність також 
необхідні, як і кисень нашим легким. Люди мріють про абсолютну щастя 
швидше неправі, вони не розуміють що якщо б не було війни, не було б і світу, 
що вони не знали б про щастя не грама, якщо б не зазнали горя. Саме життя 
було б нудне, втрачала б будь-який сенс. Набагато цікавіше жити в світі, 
наповненому протилежностями, які роблять життя людини найбільш 
насиченою і різноманітною.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ
Мистецтво завжди відігравало важливу роль у житті людей. Разом 

з людиною мистецтво розвивалося і змінювалося, прагнучи відповідати 
вимогам часу.

У наші дні широке поширення отримало сучасне мистецтво, що 
кардинально відрізняється від усього, що було раніше. Так, багато сучасних 
людей можуть без заминки відповісти на питання що таке інсталяція, 
перфоманс, концептуалізм або реді-мейд. Але все ж, далеко не всі розуміють 
і приймають твори сучасних митців.

Цілком очевидно, що в плані мистецтва ми відстали від світу на довгі 
роки. В Україні немає традицій сучасного мистецтва і взагалі мистецтва як 



такого. Мало хто з українців і сьогодні може собі дозволити виїхати за межі 
країни, щоб познайомитися з творами, що є у світових музеях і галереях. Усі 
їх, звичайно, можна побачити в інтернеті, однак це зовсім інше. Якщо ти до них 
не дотикаєшся, твоя душа не працює. Це важливо, бо тіло розвивають фізичні 
вправи, а душу – мистецтво.[1]

Згідно з твердженнями експертів, однією з головних проблем сучасного 
мистецтва є його дивовижна елітарність. Тобто, щоб досягти слави сучасному 
художнику необхідно отримати визнання вузького кола критиків і арт-дилерів. 
Це ускладнює шлях творця до впізнаваності картин і його самого. Разом з тим, 
основні проблеми сучасного мистецтва полягають ще і в його нерозумінні 
більшістю глядачів.

Дуже часто ми чуємо таку фразу як «Театр мертвий!». Останнім часом 
все менша кількість людей стало ходити в театри, віддавши перевагу 
їм зарубіжним фільмам з фантастичною графікою, яскравою картинкою 
і неймовірною кількістю «екшену». Або взагалі дивитися які – небудь відео на 
телефоні і гортати стрічку новин. Режисери і мистецтвознавці вважають, що 
в сформованій ситуації винні не тільки глядачі, але і театральні режисери. 
Багато з них зовсім не бажають йти по шляху інновацій та шукати нові форми. 
Це призводить до того, що в театри ходять тільки дуже дорослі глядачі, 
а молодь практично відсутня.[2]

А схоже становище в українському кінематографі. Світова кіноіндустрія 
активно розвивається, але Україна залишилася поза цим процесом через 
занепад власного кіномистецтва. Українські фільми, що, без сумніву, можуть 
боротися за найвищі нагороди не мають шансу побачити світ через брак коштів. 
Навіть український історичний кінофільм «Тарас Бульба» був знятий 
російським режисером, і визвав багато історичних суперечок. Дуже мало 
вітчизняних стрічок потрапили на великий екран, часто залишаючись взагалі 
непоміченими широкою аудиторією глядачів.

Більшість українців не бачить перспектив у майбутньому, не вірить 
у можливість покращення ситуації в державі, молодь не має моральних 
авторитетів та достойних прикладів для наслідування.Це зумовлено слабким 
державним фінансуванням галузі культури, яка самостійно не може 
протистояти сучасним тенденціям до її утисків. Через брак державних коштів 
закриваються музеї, мистецькі центри, книгарні та театри, приміщення яких 
потім незаконно приватизовують [3].

Я вважаю, що проблеми розвитку сучасного мистецтва в Україні 
вирішуються. Тому Державна культурна політика має бути орієнтованою 
назабезпечення, підтримку та розвиток традиційних українських духовних 
цінностей. Потрібно всебічно сприяти відновленню та утвердженню цінностей 
солідарності, взаємодопомоги і патріотизму. Повинна бути державна підтримка 
спонсорства та меценатства, яка допоможе знайти необхідні кошти для 
відновлення та реставрації історичних пам’яток, забезпечити їхнє утримання 
у належному стані та постійний догляд. На основі фінансування культурних 
програм, можна виділити гроші для забезпечення відновлення українських 
музеїв, театрів, бібліотек, мистецьких центрів. Треба мотивувати всю країну 
йти в ногу з часом, і розвивати в собі культурні та духовні цінності, щоб 
якомога глибше оцінювати сучасне мистецтво.
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НОВИННИЙ ЖАНР ЯК ОКРЕМИЙ ЕЛЕМЕНТ В СУЧАСНОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Зараз людина не уявляє своє життя без телебачення. Медійне середовище, 
зокрема телевізійне, обов’язково містить таку складову, як новини. Тому
обрана тема завжди є актуальною в сьогоденні. Це пояснюється тим,
що заполітизоване сучасне суспільство готове сприймати та інтерпретувати
інформацію, а велике бажання соціуму розібратися у закономірностях
сучасності призводить до розширення інформаційного середовища. Вслід,
як власники телеканалів, так і безпосередні ньюзмейкери, повинні приділяти
неабияку увагу змісту та способам ретрансляції інформаційних матеріалів,
що адресовані широкому загалу.

Новини – найрейтинговіший інформаційний продукт загально-національних
телеканалів. Їх дивляться, бо глядачу завжди цікаво знати, тенденція, 
як «стирання кордонів між телевізійними жанрами», і новини вже не можна 
віднести до суто інформаційних жанрів. Телепрограми новин є одними 
з найбільш важливих у сітці мовлення більшості телеканалів. Їх особливість 
в тому що вони мають «постійне місце в щоденному ефірі, високу 
періодичність виходу на екрани, багатотемність основної частини випусків, яка 
поєднується зі спеціалізованими за тематикою випусками (екстрені, спортивні 
та ін.), мозаїчний характер побудови при наявності певної усталеності 
(рубрики, які вказують на належність подій до єдиного часового інтервалу, 
постійних ведучих), блоковий характер побудови із закріпленою послідовністю 
(верстка), співвідношення різних видів випусків та передач, які відрізняються 
оперативністю, характером та обсягом коментування, регулярністю виходу 
в ефір. Головне ж їхнє призначення – “оперативно відображати події, факти, 
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явища і не менш оперативно їх осмислювати, оцінювати”, готувати та подавати 
в ефір інформацію, дотримуючись стандартів, таких як – точність, правдивість, 
баланс думок, відокремлення фактів від висновків та оцінок, повнота, 
оперативність, простота подачі інформації. 

За останні 15 років кількість телевізійних каналів в Україні значно зросла. 
Має більше можливостей для успішного функціонування регіональне 
телемовлення. Особливо якщо є неординарні та творчо продумані випуски 
новин, які допомагає зробити наповнення ефіру цікавішим, а це, безперечно, 
привертає увагу.

Працівники ЗМІ перебувають у постійному русі, пошуку кращих способів 
зображення суспільних реалій, тому вони під час підготовки інформаційних 
матеріалів вдаються до трансформації жанрових форм, комбінуючи, змішуючи 
їх між собою, а це підкреслює новизну.

Інформаційні матеріали сьогодні мають ознаки кількох жанрів, адже 
«виникнення одних і знищення тих жанрів або їх елементів, зміна суспільної 
значущості того чи іншого жанру, співвідношення між ними, одне слово, 
їх постійна еволюція – закономірне явище». Визначити питомі переваги одного 
із них стає дедалі важче. Кожен журналіст повинен досконало опанувати 
теоретичні особливості жанрових форм, щоб досягти успіху в підготовці 
якісного телевізійного продукту. Тому проблема типології жанру була 
і є актуальною й досі.

До теми жанрової різноманітності зверталося чимало науковців. 
Особливу увагу розвитку інформаційних тележанрів приділяє З. Дмитровський, 
висвітлюючи проблеми теорії та практики, намагаючись теоретично 
обґрунтувати роками набутий досвід. Ю. Шаповал ілюструє особливості 
інформаційних тележанрів вдалими прикладами, визначаючи плюси і мінуси 
сучасного інформаційного простору. На розмитості жанрів, чіткій невідповідності
їх основних ознак у практичному застосуванні наголошують В. Гоян та 
В. Лизанчук. Але технічні можливості телестудій із кожним роком 
удосконалюються, підвищується професійний рівень журналістів, особливо 
в сучасній телеінформації, а це свідчить про те, що науковці неодноразово 
вдаватимуться до проблем телевізійної інформації. Саме тому важливим 
у підготовці новин та висвітленні подій було і залишається вдале використання 
різних жанрових форм.

Іменування всіх інформаційних матеріалів «сюжетами», що сьогодні 
в журналістській практиці чуємо постійно, ми вважаємо неприйнятним 
і з теоретичного погляду, і з погляду ефективності впливу на телеглядача. 
Однак слід акцентувати увагу на особливій відповідальності журналіста при 
підготовці матеріалу, адже «у телевізійній відеоінформації до побаченого, 
як і до почутого, не можна повернутися».

Особливого колориту надає теленовинам огляд подій. В основі цього 
жанру є «осмислення подій і фактів у часових та просторових межах. Завдяки 
короткому огляду подій, телеглядач має нагоду отримати стислу інформацію 
про найактуальніші події, а це допомагає в загальних рисах висвітлити основні 
аспекти дійсності».



Отже, створення новин та вихід їх на екран дуже трудомісткий процес, 
який вимагає від автора великого професіоналізму. Журналіст повинен донести 
до глядача всю важливість проблеми, допомогти розібратися у фактах, зробити 
прогноз на майбутнє, а найголовніше – передбачити та дати відповідь на всі 
питання.
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МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МАСОВОЇ 
ТА НАЦОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Сучасна культура є унікальним феноменом. Завдяки науковому прогресу 
людина, яка живе в сучасному суспільстві, має можливість отримати доступ 
до інформації про практично будь-яку частину загальнолюдської культурної 
спадщини. На відміну від людей минулого, обмежених у виборі і які жили 
в умовах монополії своєї національної культури, людина сучасна вільна у своїх 
можливостях. За допомогою книг, телебачення, глобальної комп’ютерної 
мережі вона може бачити і порівнювати всі відомі культурні напрями і течії, 
філософські доктрини і релігійні вчення, політичні концепції та ідеології, 
і перед нею як ніколи раніше постає проблема вибору. Цілком зрозуміло, що 
в цих умовах шанс на існування і розвиток отримують тільки ті культурні 
напрями, які стають популярними – привертають до себе людей, їхні гроші 
і розум. Напрям, який втрачає популярність, вмирає.

У силу цих тенденцій циркове мистецтво зазнає помітних змін, бо 
постійно змінювана дійсність завжди вступає в протиріччя з усталеними 
традиціями, і це не може не впливати на життєдіяльність людини та 
її творчість. Однією зі знакових характеристик сучасності є те, що високе 
мистецтво поступається своїми позиціями безнаціональній масовій культурі, 
а масова свідомість з її стереотипами переваг і смаків виявляється сильнішою 
і дієвішою за традиційні уклади і навички. Однак масова культура, зазвичай, 
має в своїй основі архетипічні образи і колізії, засвоєні ще на зорі людства 
фольклорною архаїкою різних народів, що дає підстави стверджувати про 



схожість, яка переходить часом в ідентичність, фольклорних основ у різних 
народів. Підтвердженням цього положення слугує підвищена увага 
до проблематики традиційної, історично успадкованої культури: одні 
дослідники ставляться до неї критично, інші – з ностальгією, треті – суто 
прагматично. Це красномовно свідчить про те, що архаїчні форми культури, які 
до цього вважалися «пережитками минулого», відіграють у житті сучасної 
людини істотну, і не цілком з’ясовану роль. Саме тому відбувається 
«вирівнювання» параметрів і характеристик масової культури «поверх» 
корінних культурних традицій та особливостей складу національної свідомості, 
навичок поведінки, специфіки психічного складу і всього того, що іменується 
словом «менталітет».

Розглядаючи національну культуру в усьому багатстві її змісту 
та розмаїтті барв, як закономірний щабель у розвитку світової культури 
і необхідний внесок у загальнолюдську цивілізацію, можна визначити її як 
синтез національно-особливого, іншонаціонального і загальнолюдського 
(світового), переробленого й освоєного в національному. Звідси походить два 
види розвитку кожної національної культури: 1) як неповторної, унікальної 
за формою, 2) як частини світової культури, яка усвідомлює і яка проявляє себе 
в ній. Але в обох випадках вона містить і виражає в тій чи іншій формі 
загальнолюдський початок.

На відміну від національної, масова культура інтегрує суспільство 
не за допомогою ідей, а за допомогою технологій, і тому за своїм соціальним, 
мобілізуючим потенціалом вона незмірно перевершує все, що було відомо 
раніше. Для неї байдуже, у що вірять або що думають окремі суб’єкти –
важливо, що вони використовують одні і ті самі комунікативні канали. 
Внаслідок цього масова культура є надзвичайно еклектичною і «всеїдною». 
Вона робить відносними і проникними всі естетичні градації і жанрові 
відмінності, змішуючи «високі» і «низькі» художні форми, транслюючи 
унікальні твори національного мистецтва в найбільші мегаполіси, щоб потім, 
після відповідного аранжування і професійної обробки повернути їх назад - на 
периферію.

Оскільки масова культура являє собою не субстрат, а форму, в якій при 
нинішніх умовах функціонує суспільна свідомість, немає жодних перешкод для 
того, щоб ця форма наповнювалася найрізноманітнішим духовним змістом -
релігійним, філософським, науковим, моральним, ідеологічним, естетичним. Не 
стала винятком і традиційна культура, яка також «всотується» і «поглинається» 
масовою культурою, у міру можливості. Образно кажучи, в масовому 
суспільстві відбувається утилізація різних жанрів народної творчості, які існували 
раніше як відносно відособлені види художньої практики, і «навантаження» їх 
життєво важливими суспільними функціями: просвітницькими, освітніми, 
інформаційними, організаційними, політико-пропагандистськими, розважальними 
[2, c. 182] та ін. Торкнулося це і національного циркового мистецтва.

Звичайно, не все цінне, що є в народному мистецтві, використовується 
масовою культурою. Відбираються, в першу чергу, ті зразки, які відповідають 
критерію «технологічності» за такими параметрами: зовнішня привабливість 



(аттрактивність [1, c. 34]), зрозумілість і доступність, легкість відтворення, 
серійність і шаблонність, символічність, варіативність, високі сугестивні 
можливості, придатність для тиражування і передання комунікативними 
каналами. Циркове мистецтво цілком відповідає цим вимогам, однак проблема 
в іншому – у відсутності теорії і технології його плідного розвитку.

Симбіоз традиційної та масової культури позначається сьогодні поняттям 
«популярна культура». Ця форма культури має національно-суспільний 
характер (або, щонайменше, яскраво виражену національну специфіку), на 
відміну від традиційної народної культури, яка є переважно етноцентричною, 
і масової культури, яка, за визначенням, є космополітичною. Популярна 
культура підсилює взаємозв’язок і взаємодію всіх видів і жанрів культурної 
творчості – народного (фольклорного), самодіяльного та професійного 
мистецтва; інституційних форм, позначених сильним впливом ідеологій, і тих 
видів, які безпосередньо пов’язані із побутовими, повсякденними сторонами 
суспільного життя. Популярна культура не претендує на метафізичну глибину –
вона є культурою «репрезентативною» ы самовизначається не через 
відштовхування від інших, іншокультурних форм і зразків, а через їх 
привласнення. За великим рахунком, вся сучасна популярна культура постає 
полем «битви», на якому ведеться боротьба за різні способи інтерпретації 
фольклорних, релігійних, філософських текстів.

Таким чином, якщо не фокусуватися на аналізі окремих явищ, а розглядати
їх у сукупності, як загальний вектор розвитку, то можна зробити важливий 
висновок, що між традиційною і масовою культурою немає антагонізму. Те, що 
вони активно і глибоко взаємодіють – сьогодні очевидний факт, причому у міру 
поширення нових технологій комунікації сфера цієї взаємодії буде 
розширюватися. Тому важливим завданням науки є всебічне вивчення розвитку 
традиційної, масової та популярної культури із застосуванням дослідницьких 
методів і конструктивних ідей, напрацьованих у світовій, в тому числі 
й українській, культурологічній думці і практиці. У цьому контексті 
дослідження цирку як синтезу різних видів мистецтва, що зазнає в сучасному 
суспільстві значні зміни в напрямі пошуку різних форм виражальності і сенсо-
змістовних значень, вимагає комплексного вивчення.
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ТЕХНОЛОГІЯ LIVELOOPING В МИСТЕЦТВІ ЕСТРАДНОГО СПІВУ
Мистецтво естрадного співу тісно пов’язане з розвитком технологій. Від 

самого початку становленняестради її призначенням було вражати аудиторію. 
Задля цієї мети використовувались різноманітні спецефекти, сутністю яких 
могло бути посилення звуку, додавання певних тембрових характеристик, 
підкреслення низьких чи високих частот, посилення реверберації та ін.. 
Надзвичайно важливу роль у розвитку мистецтва естрадного вокалу відігравала 
сфера звукозапису. Після появи носіїв, які дозволяли фіксувати музичний 
матеріал, а також розповсюджувати його значними тиражами, популярність 
деяких композицій стала надзвичайно високою.

В. Конен відмічає вплив ЗМІ та технологій звукозапису на розвиток 
та поширення музики «третього пласту». На початку XX ст. джазове звучання 
оркестрів у клубах та мюзик-холах стало популяризуватися за допомогою радіо 
чи відтворення музичних записів на патефоні. 

Видатний американський мислитель М. Маклюен відмітив: «Що стосується
джазу, то довгограюча платівка внесла в нього численні зміни, наприклад, 
культ «справжнього кул-друла», бо значно зросла тривалість звучання одного 
боку платівки означала, що джаз-бенд отримав реальну можливість для довгої 
і вільної бесіди між інструментами. Завдяки цим новимі складність... 
Як магнітофонна стрічка ознаменувала початок нових досліджень усних 
(а не письмових) мов, так вона увібрала в себе і всю музичну культуру багатьох 
століть і країн». Маклюен зазначає, що до цього часу можна було вивчати лише 
окремі твори деяких композиторів, що відносились до обмеженого періоду, 
натомість магнітофон в поєднанні з довгограючою платівкою подарував повну 
гаму музики світові. 

Сучасний дослідник В. Сибиряков, здійснюючи аналіз звукозапису, 
наголошує на його значенні для розвитку музичного світу. Подібно до того, як 
поява нотного тексту змінила характер комунікації між слухачем та автором, 
так і можливість записувати аудіо файли спричинила виникнення нової 
діяльності, пов’язаної зі звукорежисурою. Звукорежисура до початку 1930-х 
років оформлюється як вид діяльності, що має творчий характер.

Отже, дійсно, з виникненням звукозапису відбувається формування цілої 
інфраструктури, спрямованої на пошук цікавих музичних зразків, гідних того, 
щоб бути записаними, згодом відбувається їх запис, корекція та поширення. 

У 1950–1960 рр. відбувається подальший розвиток звукозапису, разом 
з тим, поява більш розвиненої техніки звукозапису дозволила створити музичне 
ціле, яке буде мати відкоригований характер. Досить тривалий проміжок часу 
техніка, яка була задіяна в музичному процесі, була орієнтована на наближення 
до звучання оригінального, концертного, аби слухачі не вбачали різниці між 
механічним і концертним відтворенням. Завдяки діяльності звукорежисера, 
наприкінці XX – на поч.. XXI ст. складаються умови для формування звукового 
цілого в студійному просторі, коли при наявності якого-небудь музичного 
матеріалу професійні фахівці можуть значно змінювати його та корегувати. 



Н. Рахманова вказує, що з’являються звукорежисери, які володіють яскравим 
індивідуальним почерком, чиї роботи представляють великий інтерес з точки 
зору естетики звукозапису. 

Виникає ситуація, коли кінцевий результат, що є майстерним твором 
звукорежисерського мистецтва, може активно поширюватись, набирати велику 
слухацьку аудиторію, бути рентабельним, проте не мати жодного відношення 
до первинного зразка та виконання співаком того самого матеріалу у реальних 
умовах, без залучення технічних пристроїв. Подібна тенденція свідчить про 
занепад рівня виконавства, спробу приховати відсутність вокальної 
майстерності спеціальними гаджетами. Звісно, не варто розглядати звуко-
режисерську діяльність як таку, що має виключно негативний характер. 
В. Сибиряков вказує на те, що поява пост-продакшн як процесу обробки записаного 
звукового матеріалу сприяла зростанню творчого підходу в звукозаписі. 

Як наслідок, на противагу розвитку ідеально створених студійних зразків, 
які існують завдяки інфраструктурі шоу-бізнесу, в умовах сьогодення починає 
формуватись практика використання технології live looping. Використання 
різноманітних пристроїв та програм, спрямованих на запис лупів (луп -
фрагмент звукового запису, замкнутий в петлю для його циклічного 
відтворення) та їх подальшого відтворення, стає своєрідною альтернативою 
результатам, які можна отримати в студії звукозапису. 

Live Looping можна розглядати як процес виконання музичного твору, 
який спирається на запис з послідовним відтворенням закільцьованих аудіо 
семплів в реальному часі, що може здійснюватись як за допомогою пристроїв, 
так і спеціального програмного забезпечення. Варто зазначити, що дана 
технологія генетично пов’язана з розвитком такого напрямку естрадної музики, 
як хіп-хоп. Саме в ньому досить часто використовувався принцип запису 
доріжок та їх використання під час виконавського процесу. 

Історія розвитку Livelooping пов’язана з виникненням новітніх 
технологій, які зумовлюють ті чи інші етапи їх використання в музиці: початок 
датується з використанням магнітної стрічки в 1960-х рр., набагато простіше 
здійснювати лупінг стало можливим з виникненням цифрової затримки 
в 1980 р., виокремлювати цифровий луп почали в 1992 р., а в 2002 р. 
розпочалась персоналізація та інтеграція запису за допомогою комп’ютера. 

Варто окреслити як саме необхідно використовувати Live looping. Для 
виконавців-початківців необхідно обрати просту пісню, для якої буде 
притаманна гармонічна лінія, що буде циклічно повторюватись. Згодом можна 
починати будувати акомпанемент. Зазвичай він формується з декількох треків, 
які імітують ударні інструменти, а також декількох мелодичних. Як тільки буде 
створений акомпанемент, доцільно починати співати мелодію. Достатньо 
зручними для виконання є пісні, в яких присутній ритмічний малюнок з яскраво 
вираженим остінато, на кшталт гітарного рифу. Зазначимо, що буде помилково 
обирати пісні, які мають виключно циклічну гармонічну лінію, адже 
з рекордером лупів насправді можна виконати будь-які композиції. Якщо 
використовувати лупи ударних інструментів в одних розділах, а в інших 
додавати гармонічні лінії, то відкриється набагато більш широкий співацький 
репертуар. 

Луп-станцію варто розглядати як музичний інструмент, оволодіння всіма 
виразними можливостями якого може зайняти багато часу. Для використання 



луп-станції потрібно досягнути технічної вправності, щоб не витрачати час, 
який можна було б присвятити творчій діяльності. Важливим принципом 
є стандартизація прийомів, коли, наприклад, ударні записуються на перший 
луп, бас на другий, імітація гітари чи фортепіано на третій, що буде 
спрощувати їх швидке увімкнення та вимкнення в різних композиціях.

Багато виконавців-практиків, серед яких можна згадати Ділана Белла, 
вказують на ряд аспектів, необхідних для засвоєння техніки роботи з луп-
станцією. Замість того щоб зручно сидіти, варто стояти, подібно до того, 
як це буде відбуватись на сцені, розмістивши на потрібній висоті станцію. 
Слухати власне виконання треба не через навушники, а за допомогою колонок. 
Зазвичай на сцені освітлення може бути недостатнім, тому надписи та вогники 
на луп-станції не буде видно, відповідно й тренуватись треба, точно знаючи 
розташування контролерів.

Виконавці, які записують лупи, прагнуть створювати музичне ціле, 
мінімалізуючи кількість учасників. Хоча лупи залучають в інструментальній 
музиці, проте набагато більшими є переваги у вокальній. Завдяки тому, 
що кожний луп можна відтворювати безліч разів, а також додавати декілька 
доріжок з іншим музичним матеріалом, фактура може складатися з голосу 
одного виконавця. Прописуючи кожного разу новий луп, за допомогою вокалу 
можна домогтися відтворювати звучання, що нагадує ударні інструменти, 
гітару, духові.

Процес підготовки «партитури» може займати чимало часу, варіантів 
запису пісень може бути багато, проте в широкий доступ будуть викладатися 
лише найкращі з них.

Використання подібної технології сприяє зростанню рівню професійної 
майстерності естрадного вокаліста. По-перше, в процесі підготовки необхідно 
здійснити аналіз композиції, виокремити складові компоненти та виокремити 
найбільш раціональні варіанти їх відтворення. По-друге, за рахунок тренувань 
буде здійснюватись удосконалення вокальної техніки, ознаками якої буде вірна 
інтонація, доцільне відчуття метроритмічного оформлення музичних 
складників, розвиток голосового апарату, пов’язаного з різними прийомами 
звуковидобування та мовною артикуляцією. Існує ряд виконавців, які 
створюють власні композиції за допомогою принципу live looping – співаки 
Dub FX, Beardyman (Даррен Формен), MC Xander та ряд інших.

Отже, можна зазначити, що технологічний процес зумовлював появу тих 
чи інших тенденцій розвитку естрадного співу. Залучення live looping 
у виконавській діяльності вокаліста може відігравати вкрай важливу роль, адже 
сприяє підвищенню якості виконання. Використання даної технології буде 
впливати на розвиток творчих здібностей виконавця. Технологія live looping 
буде поширюватися в тому числі у вітчизняному просторі та ставати більш 
доступною в економічному відношенні.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
В КІНО І НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

В останні роки розвитку інформаційних технологій стало можливим 
створити технічні та психологічні феномени, які в популярній та науковій 
літературі отримали назви «віртуальна реальності», «уявна реальність», 
«віртуальні системи» та подібні до них. Розвиток техніки програмування, 
швидке зростання продуктивності комп’ютерів, створення спеціалізованих 
графічних станцій, розробка спеціальних засобів передачі інформації та засобів 
її візуалізації – все це створило нову якість сприйняття зображень і нову якість 
отриманих при цьому емоцій та переживань, які суттєво відрізняються від 
сприйняття зображення на кіно- чи телевізійному екрані. 

Зовнішній ефект «віртуалізації» полягає в тому, що людина або актор 
потрапляє в світ, дуже схожий на справжній, або, навпаки, має «нереальний 
вигляд» – тут все залежить від польоту думки сценариста та режисера. Тому 
не дивно, що подібна технологія набула популярності не тільки при проведенні 
різних досліджень, де людина могла опинитися в космічному просторі або 
на дні морських глибин. На такий новий напрямок створення, передачі 
і візуалізації зображень та звуків звернули свою увагу виробники кінофільмів 
і телевізійного продукту, адже вони могли б при її реалізації запропонувати 
своїм глядачам унікальний аудіо-візуальний контент. Однак широке поширення 
і впровадження таких технологій породило і безліч абсолютно нових, 
особливих проблем і тенденцій, з якими людство не стикалося раніше і які не 
можна залишити поза увагою. З появою в середині вісімдесятих років ХХ ст. 
нового покоління комп’ютерів відбувся справжній прорив в розробці систем 
віртуальної реальності (ВР). Тоді ж в 1985 р. і з’явився сам термін Virtual 
Reality (VR), автором якого став Джарон Ланьє – один з найвідоміших фахівців 
в області ВР [1].

Але все-таки найпростішими і найдоступнішими технологіями 
віртуальної реальності, безсумнівно, є і залишаються кіно та телебачення. 
Фактично, вони вже давно пропонують глядачам вигадану реальність, 
занурення в абсолютно віртуальні події мильних опер, телевізійних ігор, 
мультсеріалів або трилерів. Проте такі 2Dтехнології стали лише першою 
сходинкою в системах ВР. 



Сьогодні можна привести наступну класифікацію систем віртуальної 
реальності:

кабінні симулятори (cab. simulators), в вигляді автомобільних 
і авіатренажерів, в яких користувач сідає в кабіну і бачить перед собою в вікні 
дисплей комп’ютера, на якому зображені якісь ландшафти, вид яких змінюється 
при повороті керма

системи штучної реальності (artificial, projected reality), в яких 
користувачі бачать реальні відеозаписи, вбудовані у віртуальний простір 
тривимірних образів. Ідея поєднання відеозображення та комп’ютерної графіки 
в реальному часі породила, зокрема, технологію віртуальних студій, технологію 
зйомки стереофільмів

системи «розширеної» або доповненої реальності (augmented reality), 
в яких зображення формується прозорому екрані головного дисплея, так що 
користувач бачить одночасно реальне предметне оточення і віртуальні об’єкти, 
які генеруються комп’ютером на екрані

системи телеприсутності (telepresence), що використовують відеокамери 
і мікрофони для занурення у віртуальне оточення користувача, який надіває на 
голову спеціальний шолом з вмонтованими дисплеями для кожного ока. Шолом 
з’єднується з рухомою камерою на платформі, а користувач в такій системі ВР 
отримує додаткові можливості управління, скориставшись джойстиком

настільні системиВР (desktop VR) дозволяють отримати відчуття ВР за 
допомогою великих моніторів або проекторів. Це хороший інструмент бізнес-
презентацій, оскільки екрани замінюють шолом. Потрібен лише джойстик або 
миша, за допомогою яких користувач може повернути тривимірну модель на 

моніторі на 360⁰. За допомогою такої системи з’являється можливість легко 

показати все, що, наприклад, стосується майбутньої архітектурної споруди чи 
проекту корабля

візуально узгоджений дисплей (visually coupled display) розміщується 
прямо перед очима користувача і змінює екранне зображення відповідно 
до рухів його голови. Така технологія створення ВР має в своїй структурі 
стереофонічні навушники і систему відстеження напрямку погляду, фокусуючи 
при цьому увагу тому зображенні, яке зацікавило користувача.

В індустрії телебачення і кіно віртуальна реальність – це досить нова 
технологія, що постійно розвивається, оновлюється і дозволяє створювати вже 
3D кінофільми і 3D телевізійні програми, які мають набагато більший 
емоційний вплив на аудиторію.

В основі будь-якої віртуальної студії лежить технологія рір-проекції, 
тобто заміна частини кадра зображення, що має певний колір (синій або 
зелений) іншим зображенням. Однак просте заміщення фону зображенням –
це тільки половина справи. Звичайно, такий варіант дає можливість позбутися 
від декорацій, але не дозволяє переміщати камеру або перемикатися з однієї 
камери в студії на іншу. Причина очевидна – при зміні плану або ракурсу має 
відповідно змінюватися і зображення фону. Проста рір-проекція такої 
можливості не забезпечує. Тому потрібно було створити так званих віртуальні 



камери, які мають ті ж характеристики, що й реальні камери, встановлені 
в студії. Ці віртуальні камери розташовуються в тому ж просторі, що і реальні 
камери, і з високою точністю повторюють всі їх переміщення, зміну фокусних 
відстаней об’єктивів, дистанції зйомки та ін. Завдяки цьому плани, що 
«знімаються» віртуальними камерами точно вписуються в загальне зображення 
не тільки в статичному, а й в динамічному режимі. Насправді ніякої віртуальної 
зйомки не відбувається, а використовуються заздалегідь підготовлені 
зображення, що знаходяться на серверах комп’ютера. Просто при візуалізації 
віртуальних об’єктів виконується їх прив’язка до системи координат 
знімального павільйону. Для цієї мети служать датчики і маркери руху. Перші 
кріпляться на штативах, п’єдесталах або інші пристосуваннях для установки 
камер, а другі – в самій студії. У результаті виконується постійне зчитування 
координат камер, обчислення їх просторового положення і передача отриманих 
даних в систему моделювання та візуалізації віртуальних об’єктів. Відповідно 
до цих введених даних, параметри віртуальних камер оновлюються в режимі 
реального часу, в результаті чого коригуються і характеристики віртуальних 
об’єктів, тобто їх положення щодо віртуальних камер, загальна освітленість, 
тіні і т.д. Все це дозволяє створити повністю реалістичну картину на екрані, 
в якій часто єдиним реальним об’єктом є актор, диктор, ведучий телепередачі, 
або інший живий персонаж. А в фільмі «Аватар» (2009 р., реж. Джеймс 
Кемерон) навіть актори, обвішані датчиками, які грають аватарів, стали 
віртуальними.

Як правило, робота в віртуальній студії виконується на базі шаблонів, що 
не і дивно, адже телекомпанія або студія має цілком фіксований набір програм, 
стиль яких розробляється один раз і на досить тривалий час. І все, що потрібно 
в процесі роботи, це забезпечити якісну динамічну взаємодію реального 
і віртуального світів. Значить, обчислювальна частина системи повинна бути 
потужною і ефективною, щоб встигати в реальному масштабі часу оновлювати 
віртуальне середовище відповідно до найменших змін характеристик реального 
обладнання. Тут потрібно враховувати положення камер в просторі, зміну 
параметрів їх об’єктивів, різні варіанти освітлення і навіть позу людини в кадрі, 
якщо за задумом режисера є від нього тінь. І чим більше елементів містить 
віртуальне середовище, тим більш детальне опрацювання потрібно застосувати 
для кожного з віртуальних об’єктів, тим потужнішою повинна бути 
обчислювальна система.

Конструювання віртуальної декорації вимагає стільки ж часу і сил, скільки 
необхідно для стандартних декорацій, але крім того потребує спеціальних 
навичок, які включають знання кіно- та ТВ-виробництва, комп’ютерного
моделювання і методів отримання зображення. Очі і мозок людини дуже легко 
визначать, якщо з зображенням щось не так. Навіть коли складно чітко сказати, 
що саме не так. Для досягнення реалізму важливо, щоб ракурси переднього 
і заднього планів збігалися. Це вимагає студійного простору. Так як створення 



комп’ютерних декорацій досить складний процес, то їх не можна швидко 
змінити під час зйомки. Тому кожна сцена повинна бути розкадрована і кожен 
кадр повинен бути розписаний і змодельований ще до початку зйомок.

Один з важливих аспектів віртуальної студії – це здатність одночасно 
використовувати велику кількість анімованих елементів, що робить сцену 
більш живою. Під управлінням користувача об’єкти можуть рухатися, зразки 
текстур – оживати, освітлення – змінюватися, пересування актора –
накладатися на фонове зображення в реальному часі або в процесі запису. 
З готовим матеріалом майже будь-яка анімація може бути відтворена 
в реальному часі. Графіка і титри також можуть бути анімовані, а віртуальні 
камери можуть переміщатися так, як цього забажає режисер, що не завжди під 
силу для реальної камери.

Технологія віртуальних зйомок потребує узгодження реальних студійних 
камер, що знімають акторів і реквізит, з віртуальними камерами, які ніби 
дивляться в «віртуальний світ». Цей «віртуальний світ» вибудовує графічна
станція, що входить в структуру віртуальної студії.

Потрібно відмітити, що роль віртуальних студій зростає в міру переходу 
від телебачення стандартної роздільної здатності до ТВЧ, а цифрового 
кінематографу до 4К, 8К, оскільки що при роботі з високою роздільною 
здатністю стають видимими всі дефекти об’єктів зйомки, які непомітні 
в випадку зйомок зі стандартною роздільною здатністю, в тому числі і дефекти 
декорацій – стики елементів, сліди від кріплення, недоліки покриттів і т.д. 
Віртуальне середовище позбавлене всіх цих недоліків. Більш того, воно 
дозволяє оптимізувати «класи точності» різних об’єктів в залежності від їх 
крупності і положення в кадрі, що дає можливість знизити навантаження на 
обчислювальне ядро системи моделювання та візуалізації. Загалом, віртуальна 
студія є потужним засобом формування візуального стилю кінофільму чи 
телевізійної передачі, який дозволяє отримати нові враження та підсилити 
емоційну складову впливу на глядача.
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«CULTURAL TECHNOLOGY» РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ 
Згідно з міжнародними організаціями, такими як ЮНЕСКО та Генеральною

угодою про тарифи та торгівлю (ГАТТ), галузі культури (іноді також відомі 
як "творчі галузі") поєднують створення, виробництво та розподіл товарів 
та послуг, які мають культурний характер і зазвичай захищені правами 
інтелектуальної власності. Поняття промисловість в галузі культури,зазвичай, 
включає музичні, телевізійні, кінематографічні виробничі потужності та видавничу
діяльність, а також ремесла та дизайн. 

Для деяких країн архітектура, візуальне та виконавське мистецтво, спорт, 
реклама та культурний туризм можуть бути включені як додаткові змісти 
та створення цінностей для людей та суспільств. Вони вибудовуються на 
основізнань і трудомісткості, створюючи зайнятість та багатство. Заохочуючи 
творчість та сприяючи інноваційним суспільствам, вони підтримують 
культурну різноманітність та підвищують економічні показники. 

Відомо, що культурна індустрія в усьому світі адаптована до нових 
цифрових технологій та до приходу національної, регіональної та міжнародної 
регуляторної політики. Ці фактори радикально змінили контекст, в якому 
культурні товари, послуги та інвестиції протікають між країнами, і, отже, 
ці галузі пройшли процес інтернаціоналізації та прогресивної концентрації, 
щоспричинило формування декількох великих конгломератів. 

Однією з держав, яка успішно втілює окреслені прояви мистецько-
культурної діяльності є Республіка Корея. На сьогодні південнокорейське 
мистецьке середовище – самодостатня та незалежна творча спільнота, яка 
організовує свою роботу керуючись принципами «Cultural technology».

«Culturaltechnology» (문화기술) – це концепція, згідно з якою працює 
генеральний директор південнокорейського агентства з пошуку та підготовки 
артистів шоу-бізнесу S. M. Entertainment – Лі Су Ман. Термін «Cultural-
technology»" з’явився наприкінці 1990-х рр. в корейських академічних колах.

У той час була запроваджена абстрактна концепція культурних технологій 
як тип індустрії, розроблений вченим Вон Кван Гьоном. Культурні технології 
також є однією з шести "технологічних" ініціатив уряду Республіки Корея 
з 2001 р. (інші 5 Технологій – це інформаційні технології (ІТ), біотехнологія 
(БТ), нанотехнології (НТ), екологічні та енергетичні технології (ЕТ), і космічна 
техніка (ST). Уряд і нині підтримує ці шість галузей за допомогою політики та 
інвестицій в наукові дослідження та розробки, оскільки в країні бракує 
природних ресурсів. 



Принцип Culturaltechnology, як особливої системи організації медійного 
простору Республіки Корея надало змогу виховати не одне покоління 
працівників сфери культури, від організаторів до виконавців. Найуспішнішими 
проектами Лі Су Мана з моменту заснування агентства були і є такі 
південнокорейські музичні гурти і актори як H.O.T, Shinhwa, TRAX, BoA, 
DBSK, Super Junior, SNSD, F(x), Shinee, EXO, NCT (NeoCulturaltechnology ). 
Лі Су Ман, намагаючись відгородитись від політики стверджує, що одним 
із елементів Culturaltechnology є система навчання.Через прослуховування ми 
розкриваємо приховані таланти і передаємо їхвід трьох до семи років музики, 
танцю, акторської майстерності, щобстворіть зірку, близьку до досконалості. 
Саме така професійна, послідовна підготовка та відбір майбутніх артистів 
перетворили корейський медіа простір на самодостатній, конкуренто 
спроможній, національний контент який отримав визнання. [1]

Успіх корейських артистів на Батьківщині згодом надав можливість 
корейським продюсерам розповсюджувати свій культурний продукт закордон, 
в першу чергу в Китай та Японію. Саме в Китаї у 1997 році в Пекіні стартувала 
радіотрансляція програми «Сеульське музичне агентство», і корейська музика 
стала популярною серед молоді. Успіхом користувався і концерт гурта «H.O.T», 
що відбувся в лютому 2000 р. на Пекінському Робочому стадіоні. При згадках про 
цей концерт в корейських ЗМІ активно використовувався термін «Халлю», або 
«Корейська хвиля». 

Феномен розповсюдження корейської культури серед держав азійського 
континенту, формування терміну «Корейська хвиля» стали безперечним 
успіхом корейських «Культурних технологій». «Корейська хвиля» охоплює 
глобальне осмислення різних аспектів культури Республіки Кореї, зокрема 
музики, кіно та телебачення. 
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ЖОВТА ПРЕСА ПРОТИ РЕАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Сьогодні кожен чудово розуміє, що таке «жовта преса» і свідомо читає 

її та починає вірити в її правдивість. Недобросовісні журналісти пишуть на 
замовлення рейтингові тексти, поширюють брехню в маси та свідомо розуміють, 
що правда, а що ні. Пересічний глядач же не може оцінити цього з першого 
погляду та довіряє будь якому публікованому матеріалу.

Жовта преса – це реакційна, низькопробна, продажна буржуазна преса, 
що в гонитві за сенсацією публікує вигадану й перекручену інформацію, 
скандальну хроніку, компрометуючі «факти» з особистого життя відомих людей. 
Термін «жовта преса» виник 1895 у США щодо «Уорлд» і «Нью-Йорк джорнел». 

Розвиток такої преси пов’язаний з іменами Дж. Пулітцера і В. Р. Герста 
Джозеф Пулітйцер у 1883 р. придбав «New York World», яка мала наклад 
20 тис. прим. Наприкінці 1890-х рр. він становив 1 млн. прим. Вільям Рандольф 
Герст придбав 1895 р. «New York Journal». У змаганні цих відомих людей 
і зародилася «жовта преса».

Одним із аспектів для нашого дослідження є той, що якби ми забрали 
зі всіх видань, редакцій та каналів «джинсу» та «жовту пресу», то реального 
матеріалу залишилося б не так і багато. 

Під час дослідження ми звернули увагу на те, що на багатьох сайтах 
щоденно публікуються сотні новинного матеріалу, але не весь він реальних. 
Для того, щоб заповнити контент журналісти пишуть багато статей, але не всі 
вони відповідають реальності. 

Українські журналісти виправдовують жовту пресу тим, що на скандалах 
та сенсаціях будується інформаційний простір, але насправді ситуація дедалі 
простіша. Жовта преса – це спосіб швидкого заробітку, не вдаючись у подробиці. 
Можна упустити деталі, перекрутити інформацію тощо. Проте, варто пам’ятати, 
що не завжди якийсь скандал чи чутка є достовірною і якщо поширена 
інформація буде шкодити особі про яку йдеться, то можливий позив до суду. 
Закон передбачає такі нюанси, що обмежує свободу слова навіть кваліфікованих 
працівників. Журналіст, який уміє написати брехню так, що ніхто не може навіть 
подумати, що це був прецедент до того чи іншого конфлікту є високо-
кваліфікованим та має більший гонорар, ніж інші.

Актуальність нашого дослідження полягає втому, що реальна правдива 
інформація інколи непомітна з-поміж іншого «бруду», який виливається 
в мережу чи ТБ.

В. Р. Герст сформулював теоретичні засади «жовтої преси». Читач цікавиться, 
насамперед, подіями, що містять елементи його власної природи. Такими є:



1) самозбереження;
2) кохання і розмноження;
3) честолюбність.
Ознаками жовтої преси є сенсаційні репортажі, скандальна кримінальна 

хроніка, висвітлення таємниць інтимного життя зіркових осіб, значна кількість 
ілюстративного матеріалу, часто еротичного характеру. У погоні за сенсацією 
жовта преса не перестає публікувати неправдиві вигадки, наклепи, плітки, 
перекручені факти та ін.

Реальна інформація, поширена журналістами часто засуджується, 
є недоречною, невигідною виконавчим, судовим органам тощо і підлягає 
чіткому узгодженню з вищим керівництвом та редактором.

Наше дослідження показує, що жовта преса є таким собі сміттям, яке не 
дає розвиватись нормальному інформаційному простору, не дає поширюватись 
важливій інформації, але з іншої сторони вона несе не лише негативний 
характер. Вона розважає, дає на людському мозку розвантаження від постійних 
проблем. Надихає на щось незвичайне. 
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РОЗВИТОК ФІЧЕ І НЬЮЗ-ФІЧЕ В МЕДІЙНОМУ СВІТІ 
ТА СУЧАСНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ

Насамперед зазначимо походження «фіче», назва походить від англійської 
мови (Feature) і у нас на просторах української мови «фіче» зберіглосвою
оригінальну назву. Євгенія Погор дослідниця медіа-продуктів зазначила у свої 
статті «Загальні принципи визначення «фіче», що це жанр, який знаходиться 
на кордоні між репортажем, розслідуванням і портретом. Поза всяким 
сумнівом, це не опис подій. Одне з визначень говорить, що «фіче» є 
матеріалом, в якому певна проблема розглядається докладно. Також«фіче» 
може виступати жанром, призначеним розважати за рахунок сайдбарів і 
хроніки подій. У деяких редакціях, такого роду статті називають 
«наповнювачами» [5].

Дослівно словник перекладає термін «фіче» як характерна риса, 
властивість чи особливість. У журналістиці поняття «фіче» відноситься 
до інформаційного матеріалу, який може включати в себе кілька жанрів текстів, 
таких як репортаж, портрет чиінтерв’ю [2]. Та особливим для жанру«фіче» 
являється інтерв’ю адже інтерв’юер не буде фігурувати у кадрі, він буде 
виступати виключно у ролі розповідача, журналіст ніби розповідає, 
чи переказує історію глядачу. Спираючись на думку Є. Погор, «фіче» єжанром 
медіа-продукту який вміщує у себе портрет та розслідування. «Фіче» 
не виступає описом подій, людей, інформації чи історій. В одному із визначень 
даного жанру говориться, що «фіче» є певним матеріалом, в якому 
розглядається та чи інша проблема докладно[5]. Отже, розглянувши данні 
аспекти можна на прикладі побачити жанрові особливості терміна «фіче», це не 
опис подій, але цей жанр може ґрунтуватися на будь-яку подію, явище чи данні.

Документальна однойменна програма «Історія кришталевої дівчинки» 
2014 р. була знята на основі реальної історії, яка драматично і душевно 
ілюструє явище та проблему, що є яскравим прикладом жанру«фіче». Головним 
аспектом цього є аналіз після побаченого та почутого.

Якщо взяти тему незвичайних дитячих хвороб, явище про яке було 
сказано багато. Що ж ще можна розповісти чи додати? Відштовхуючись від 
питання: чому безліч матерів мовчать протягом довгих років про проблеми 
своїх дітей та самостійно намагаються допомогти собі та дитині але не завжди 
така поведінка увінчується прогресом покращення здоров’я дитини. Для того, 
щоб знайти відповідь на поставлене питання можна поговорити з жінкою -



матір’ю дівчинки, яка хворіє на рідкісну хворобу, почувши та проаналізувавши 
історію того, як важко було жінці дивитися на біль її дитини і при цьому бути 
безсильною та до якого трагічного фіналу призвела самостійна боротьба жінки 
за життя своєї дитини. 

Отже, з однієї сторони«фіче» ґрунтується тільки на реальних подіях чи 
фактах. Крім того, даний жанр ближче до людей, так як бере за основу портрет 
людини або проблему, що зачіпає певну категорію людей. Даний жанр вимагає 
того ж ступеня інформованості, як при підготовці новин або репортажу. 
Жанрові аспекти «фіче» можуть висвітлювати наприклад життєву історію 
людина яка пройшла та вижила війну. З іншої сторони «фіче»показуючи 
реальну подію чи явище, висвітлює вічне. Вічні проблеми, людські 
переживання. Піднімаючи важливі аспекти людського життя показуєта 
розкриває проблему завдяки емоційним переживаннямреальної історіїлюди чи 
поведінки людини у певній події чи явищі. Таким чином «фіче» завжди 
залишається цікавим і актуальним жанром, представляючи історію людини яка 
пройшла війну, але не самої війни. 

Окрім «фіче» існує жанр «ньюз-фіче» яке також походить від англійської 
(News-Feature – новинна історія) . Цей жанр створений для опису не окремих 
подій, а тенденцій, які побачив журналіст за цими подіями. Також цей жанр 
іноді називають «Trend-Story» (з англ. «Трендова історія») [4]. Вперше статті 
в жанрі «ньюз-фіче» з’явилися в американській газеті «The Wall Street Journal». 
Журналісти цього видання ще в середині минулого століття почали писати 
статті без слова «вчора», розповідаючи про тенденції, про зміни в житті, 
які не помітили інші ЗМІ. У «ньюз-фіче» обов’язково є введення в тему, яка 
пояснює чому вона важлива і чому слід про це читати, бачити та знати. 
Спираючи на думку американського медіа консультанта Чіпа Сканлана 
розробка теми для «ньюз-фіче»цедеталі, бекграунд, відповіді на питання: 
«Чому це відбувається?» і «Що з цього приводу можна зробити?» та особливу 
роль грає «кікер» - кінцівка статті у вигляді несподіваного повороту теми, 
що руйнує початкові уявлення читача і змушує його замислитися [4].

«Ньюз-фіче» – це медіа-продукт який завжди має крупні плани, які 
показують приклади з життя, конкретні ситуації та історії. По відношенню до 
них існують два правила.

Перше правило – цеісторія розказана на початку, яка обов’язково повинна 
бути продовжена в глибині тексту. Глядачочікує цього, і це є одним 
із спонукальних мотивів.Історія як би робить коло, повертаючись до свого 
початку. Друге правило говорить, що в «ньюз-фіче» обов’язково повинна бути 
ще як мінімум одна історія крім тієї, що на початку. Це потрібно для доказу 
того, що описаний випадок не поодинокий а показує тенденцію. Наприклад, дві 
історії пов’язанні між собою однією проблемою, чи історією про те, що зараз 
тривожить людей, що є на слуху. «Ньюз-фіче» відтворює нове розуміння 
проблеми і шляхів її вирішення, то, заради чого варто було додивись до кінця. 
«Ньюз-фіче» служить для опису не окремих подій, а явищ і тенденцій 
пов’язаних між собою однією душевною історією яка турбує.



Таким чином«фіче» та «ньюз-фіче» може існувати не лише як медіа-
продукті а також і повноцінна сюжетна історія, яка покладення у фільм. У наш 
час є зростання фільмів які засновані на реальних подіях чи фільми в основу 
яких покладена життєва подія чи реальна життєва історія людини, чи у випадку 
з «ньюз-фіче» дві чи більше життєвих історій які переплітаються між собою 
розкриваючи глибинний зміст. Наприклад фільми про видатних історичних чи 
політичних осіб, їх історію життя під іншим кутом. Чи ілюстрація історичних 
подій, через життєву історію одного персонажа, чи життєві розповідідекількох 
людей взаємопов’язаних між собою одним явищем чи подією. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Оскільки мистецтво – розцінюють як одну з форм суспільної свідомості, 
та вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих 
образах, відповідно до певних естетичних ідеалів [1], при дослідженні теми 
легко загрузнути в абстрактних підходах до визначення характеристик 
проблематики всеосяжного об’єкту роботи. Тож підходимо до предмету 
дослідження у широкому сенсі, де професійне володіння спеціальністю теж 
є мистецтвом. Конкретизуємо профіль роботи – проблема якості контенту 
сучасної журналістики, її естетична сторона. 

Враховуючи, що свідомість – це насамперед знання. Без знання 
свідомості не існує [2]. Опосередковано картину нашого буття малюють засоби 
масової інформації (ЗМІ). Себто в контексті проблематики дослідження, 
розвитку мистецтва у сучасних умовах, дослідимо професійно-естетичний бік 
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ЗМІ, що відображається в багатьох сферах життя українців і прямолінійно 
впливає на суспільну свідомість.

Однією з проблем розвитку якісного контенту зараз, фахівці вбачають 
українську медіа-власність яка виступає виключно інструментом впливу. Для 
прикладу, цю тему обговорили на Lviv Media Forum-2016 р. Спікер Роман 
Андрейко, гендиректор ТРК «Люкс» наголошує – «власники витягають з кишень
мільйони і дотують свої телеканали. Не для того, щоб розважати читача 
і українське населення в сумні часи кризи та воєнних дій. Це робиться, аби 
в програмах мати можливість зробити потрібні їм повідомлення, викори-
стовувати як інструмент політичної пропаганди під час виборів» [3].

Тобто коли медіа-власники генерують ангажований контент, наслідком 
маємо значний мінус в мистецькому плані, адже це суттєво впливає на відсоток 
якісних журналістських робіт і перетягує вагу професійної естетичності на 
суми з багатьма нулями. 

Наступний оратор, Наталія Лігачова, засновниця «Детектора медіа» 
каже – «цензура власників, які хочуть через ЗМІ проводити свої бізнес, або 
політичні інтереси, небезпечна так само, як і цензура ринку, коли він диктує 
власні правила. Бо так з’являється «жовтизна» і «чорнуха» в новинах, зміщення 
інтересу в бік скандалів. Чи краще це, аніж ситуація, коли власник проводить 
свої політичні інтереси через ЗМІ, – велике запитання». 

Отже цензурувати згідно з міжнародними стандартами не вдала ідея, яка 
призведе до розростання бруду в пресі. В результаті з благословення 

можновладців, отримуємо прогалину в естетичному сенсі.
Наступна проблема розвитку професійної естетичності ЗМІ в сучасних 

умовах полягає в розгалуженому спектрі подачі інформації журналістами. 
З появою інтернету, ЗМІ почали втрачати аудиторію, в результаті стали 
поширювати контент через Youtube, та різного роду сайти соціальних мереж. 
Учасники лабораторії «Ініціативи чесних новин» 2017 р., представники 
медійних громадських організацій говорили про загрозу фейків та боротьбу 
з маніпуляціями. 

Виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк, зазначила, що «тепер 
відбувається соціальна фрагментація медіа при погіршенні якості контенту. 
Тому є певні причини, серед яких те, що фейки і сатира штовхають людей до 
недовіри, як теж акцентування на інформаційних зливах, котрі ніби і сприяють 
поширенню суспільно важливої інформації, але спосіб її добування відвертає. 
На думку Романюк, ЗМІ поділяться в майбутньому на або агрегатори, прості 
у споживанні, або ж поважні але «повільні» медіа» [4]. 

Фактично попит та гонка за новизною, значно урізали журналістам час 
на роботу над матеріалом. Як наслідок, маємо швидко, оперативно, але аж ніяк 
не якісно. 

Петро Шуклінов зауважив, що «орієнтуватися на тих, хто вибирає жовтий 
контент, неправильно. Якщо ми будемо слухати, що хочуть люди, – то кошмар, 
що вони хочуть! Наша українська аудиторія не відрізняється від усіх країн, 



маємо просто орієнтуватися на тих, хто хоче якість. Жовтих майданчиків 
багато, і тих, хто пропонує якість, ніколи багато не буде».

Але картина свідчить абсолютно протилежне, «жовтих майданчиків» 
все більшає, перегляди ростуть, і естетично-правильна журналістика губиться 
за отим всім мотлохом. Більше того, в погоні за переглядами часто беруть 
участь непрофесійні люди. Вони вміють інтегрувати інформацію в новині 
стрічки, привертати широку аудиторію, та не здатні достатньо якісно зробити 
свій матеріал.

Одна з проблем розвитку журналістики, як мистецтва, полягає в сухому 
раціоналізмі. Раніше медіа володіли арсеналом: монтажера, звуко-оператора, 
стилістичного, орфографічного, головного, редакторів… Зараз внаслідок 
тотального скорочення шату працівників, задля економії грошей, журналіст 
повинен виконувати роботу за трьох дурних. Така багатофункціональність 
виправдовувала б себе, якби професію освоювали розгорнуто та поглиблено, як 
в медичних вищих навчальних закладах. Семи років було б достатньо аби 
засвоїти тонкощі кількох ремесл, та вміло їх реалізувати. Але студенти йдуть 
працювати ледве не з другого курсу, про яку ж професійність може йти мова? 

 «Детектор медіа» поставив колегам запитання про найактуальніші на 
сьогодні проблеми для українських журналістів, як відповідь отримали —
«непрофесійність і неосвіченість, відсутність солідарності і зарозумілість, 
економічна залежність, безкарність і пропаганда – ключові проблеми української 
журналістики» [5].

Галина Бабій, ведуча програм радіо «Промінь» і телеканалу «UA: 
Перший»: виділяє «доволі бідну лексику журналістів, часто зумовлену 
неграмотністю. Завчені лексичні штампи, тиражовані з прес-релізів помилки 
у формулюванні думок чи визначень, недбалість щодо імен чи назв – ознака 
низької культури самого журналіста і якості видання, яке він представляє. Такі 
матеріали ані читати, ані слухати, ані дивитись не цікаво! Всеохопність 
і швидкоплинність тем, якими змушений займатись журналіст, і, як наслідок, –
відсутність знань у всіх темах. А без таких знань неможливо готувати якісні 
матеріали: завжди буде ризик потрапити пальцем у небо з недолугим 
запитанням чи наразитись на псевдоексперта».

Проблема творчості не менш важлива у сучасному журналістському 
мистецтві. Адже згідно з тенденціями, «журналіст не мусить бути просто 
емпіричним оповідачем почутого чи описувачем побаченого, існує перспектива 
здійснювати свою творчу аналітичну діяльність, провадити самостійні 
журналістські розслідування, бути фахівцем з певної теми, писати не лише 
інформаційні замітки, але й аналітичні статті, документальні книжки» [6]. 

Проблематика останнього полягає в попиті та трендах. Перший –
достатньо мінливий, та мало актуальний якщо мова йде про людину «без ім’я», 
мовляв компетентність такого автора для аудиторії стоїть під сумнівом. Тут 
виграють лише за рахунок самобутнього авторського стилю, який часом 
шанується навіть більше ніж зміст написаного. Не дарма серед журналістів 
сформувався вислів, «Не важливо що говорять, а важливо хто». 
Алеіндустріалізація забрала оригінальність і з тих пір «все нове, давно забуте 
старе», тренди кочують з епохи в епоху, трансформуючись та при цьому 



не змінюючи ідею. Тож сформувати власний повноцінний стиль початківцям 
з клішованою шкільною освітою дійсно важко. Якісна аналітика — це ремесло, 
що приходить з досвідом. 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-
ЕТНОМУЗИКОЛОГІВ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Необхідність появи програми підготовки спеціалістів, діяльність яких 

спрямована на вивчення, збереження і практичне засвоєння народних традицій, 
виникла ще на початку 1990-х рр.: разом із Незалежністю в Київському 
національному університеті культури і мистецтв та інших вищих мистецьких 
навчальних закладах України і країн СНД з’являється такий окремий від 
народно-хорового напрям підготовки фахівців – музикантів як «фольклористика» 
або «етномузикологія». Адже усні народні музичні традиції з їхніми 
особливостями і законами появи і еволюції мають особливий зміст 
і систему художніх виражальних засобів, що обумовлює необхідність 
формування спеціальних методів їхнього вивчення, окремих від народно-
хорового мистецтва, а також певних форм їхнього засвоєння і відновлення.

Етномузикологія не обмежується вузько-специфічними музикознавчими 
проблемами, вона логічно долучається до системи спеціальних наукових 
дисциплін, які досліджують закони народної традиційної культури (етнографія, 
антропологія, діалектологія та етнолінгвістика, історія, психологія, педагогіка, 
народна хореографія та інші), а отже набуває комплексного міждисциплінарного, 
«енциклопедичного» характеру. Не можемо не погодитись із З. Можейко, яка 
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наголошує: «Як полідисциплінарна наука, що знаходиться на стику музико-
знавства, етнології і фольклористики, етномузикологія вже за своєю природою 
 сутністю займає одне з центральних місць в розвитку наукової думки про 
особливості духовної культури та етнопсихології того чи іншого народу, про 
історичне значення кожної національної культури у світовому суспільстві» [1, 
с. 5; переклад з рос. мови наш].

Свої початки етномузикологія бере із нового для європейської музичної 
науки останньої чверті ХІХ ст. напряму – порівняльного музикознавства, 
задачами якого було «дослідження музичних творів, а особливо народних 
пісень різних народів землі для етнологічних цілей» [2, с. 14]. Європейська 
наука від самого початку включала в себе у якості основної частини практичне 
вивчення народної музики в її живому побутуванні, тобто в інклюзивному
сільському середовищі. Не випадково початком власної історії етномузикології 
вважають перші використання фонографу для записів музики усної традиції 
(1890-ті рр.) і час організації спеціальних міжнародних фонограмархівів, на базі 
яких і формувалися наукові етномузикологічні школи (Фінляндія, Угорщина, 
Україна, Росія – межа ХІХ – ХХ ст.). 

Отже, в процесі становлення науки про народну музику домінували 
практичні цілі і задачі як фактор, що стимулював розвиток і визначав ступінь 
ефективності результатів теоретичного аналізу, а саме: необхідність запису, 
точної нотації і публікації народних пісень і музики; задача пропаганди –
долучення широких мас населення (в першу чергуміського) до справжніх 
зразків народної музичної культури; проблема виховання дітей; перео-
смислення в професійному мистецтві стилів, притаманних усній народній 
музичній культурі.

Однак етномузикологія не є лише прикладною наукою. К. Квітка 
наголошував, що виокремлення етномузикології в самодостатній наковий 
напрямок має спиратися на загальне розуміння самоцінності (художньо-
естетичної та історично-культурної) народної музики як області, що розвивається
паралельно із професійним мистецтвом, а не таким, що передує йому у якості 
«примитивної стадії в загальній історії розвитку музичного мистецтва» [3, с. 6]. 
Вчений відмічав, що в суспільстві панує ставлення до народної музики як до 
матеріалу, який можна використовувати лише у вигляді «обробки і перетворення 
і сучасних формах творчості і виконавства» [там само]. Причини цього автор 
бачив у недоліках загальної освіти, у неправомірності використання сучасних 
естетичних критеріїв відносно історичного значення тої чи іншої мелодії, 
а також – в методологічних проблемах самої науки, тобто у відсутності сталих 
методів історичного вивчення музики усної традиції.

Увесь накопичений протягом другої половини ХІХ – і усього ХХ ст. 
науковцями і практиками досвід етномузикологічних пошуків привів 
до виокремлення в Україні і країнах СНД на межі ХХ – ХХІ ст. самостійної 
спеціальності підготовки фахівців у вищій професійній освіті в галузі культури 
і мистецтва – «музичної фольклористики» або «етномузикології». Із самого 
початку формування спеціальності було зрозуміло, що самостійна освітня 
програма, що дозволяє надавати випускникам кваліфікацію «етномузиколог, 



викладач», має носити комплексний характер, який обумовлюється поєднанням 
науково-теоретичного, виконавського і педагогічного профілів навчання, що 
сприяє універсальній професійній підготовці випускників. Очевидним для нас 
є наступне: тільки завдяки розвитку і розумному поєднанню теоретичних 
і практичних напрямів етномузикології можливим є вирішення питання про 
збереження традицій народної музичної культури в сучасних умовах. Адже «… 
сьогодні сотні тисяч звукозаписів музичного фольклору лежать в архівах, з них 
озвучено, оприлюднено і долучено до сучасного культурного і освітнього 
процесу не більше 1%» [4, с. 19].

За нашими дослідженнями,підготовка фахівців зі спеціальності «фоль-
клористика» в Україні здійснюється у двох класичних університетах: 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 1993 р. –
«фольклористика» в межах спеціальності «філологія», «музична фольклористика» –
з 2000 р., фольклористика в межах напряму «культурологія» – з 2016 р.) та 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 1995 р.). 
Підготовку фахівців зі спеціальності «музична фольклористика» або «етно*-
музикологія» донедавна здійснювала спеціалізована кафедра Національної 
музичної академії України ім. П. Чайковського, яка припинила своє існування 
2015 року і стала складовою кафедри теорії музики. У такому ж статусі –
музично-теоретичному – напрям «етномузикологія» існує у Львівській 
музичній академії і ще кількох вищих мистецьких навальних закладах України. 

У Київському національному університеті культури і мистецтв 
спеціалізацію «музичний фольклор» було відкрито у 1991 р. (перший випуск 
фольклористів було здійснено 1994 року). За понад 25 років свого існування 
«музична фольклористика» як напрям в КНУКіМ стала унікальною і фактично 
єдиною в Україні лабораторією підготовки практиків – фольклористів, 
керівників і артистів фольклорних колективів, викладачів дисциплін 
фольклорно-етнографічного циклу, адже «… виконавство в контексті даної 
програми з одного боку розглядається як інструмент пізнання традицій 
народної співацької культури, з другого боку – ставить за мету не тільки 
розвиток навиків сольного і колективного виконавства і професійно-сценічної 
діяльності, але й освітньо-виховної, педагогічної роботи з різними видами 
колективів» [4, с. 19].

Завдяки діяльності фахівців – фольклористів КНУКіМ за ці роки зріс 
інтерес до народної творчості в Україні, сформувалися стабільні і знані далеко 
за межами України навчально-етнографічні осередки народного співу, музики 
і танців (наприклад, фольклорний ансамбль «Кралиця», керівник – заслужений 
працівник культури України проф. І. Сінельніков; ансамбль народної і духовної 
традиції «Многая лєта» – керівник Г. Коропніченко), значно пожвавились 
дослідження в царині українського фольклору та фольклорно-мистецьких 
взаємин. Фольклористи КНУКіМ підтримують наукові та творчі зв’язки 
із спорідненими кафедрами і напрямами Рівненського державного 
гуманітарного університету (кафедра музичного фольклору), Харківської 
державної академії культури (кафедра українського народного співу), 
з Проблемною науково-дослідною лабораторією етномузикології Національної 



музичної академії України ім. П. Чайковського, з фахівцями – фольклористами 
та етнологами із Литви, Грузії, Німеччини, Білорусі, Словаччини, Румунії та ін. 
країн.

Викладачі – фольклористи КНУКіМ розробили та втілюють на практиці 
програми базових фахових курсів: «Історія та теорія виконавської фольклорної 
традиції», «Музичний фольклор», «Етнографія», «Методика викладання 
фольклорно-етнографічних дисциплін», «Методика роботи з фольклорним 
колективом», «Транскрипція народної музики» та ін. Широкий спектр теоретично-
практичної фольклористичної підготовки представлений в університеті 
авторськими курсами: «Етноінструментознавство», «Гра на традиційних музичних 
інструментах» (проф. Р. Гусак, викладач О. Журавчак), «Методика 
комп’ютерної обробки музичного фольклору» (ст. викладач О. Коробов і доц. 
А. Іваниш); «Діалектологія», «Етнохореологія»(доц. О. Поріцька), «Методика 
запису народної музики» (канд. мистецтвознавства М. Скаженик), 
«Фольклорний ансамбль» (доц. І. Сінельніков) та інші. Інтенсифікації науково-
фольклористичної діяльності майбутніх фольклористів - практиків сприяє
викладання фахових курсів: «Практикум (фольклорні експедиції», «Стильові 
особливості регіональних музичних традицій України», «Аналіз народно-
музичного твору», «Народне декоративно-прикладне мистецтво» та ін.

Зауважимо, що підготовка музикантів – фольклористів саме в Київському 
національному університеті культури і мистецтв йде у напрямку практичного 
опанування фахом (під фахом розуміємо широкий спектр як загально-
музичних, так і спеціальних музично-фольклористично-етнографічних знань, 
вмінь і навичок) задля успішної мистецької реалізації як керівників 
фольклорного колективу, артистів, викладачів, фахівців із теоретичної 
і практичної фольклористики та етномузикології, адже «… велике значення має 
підтримка природних форм відтворення традицій народної культури на основі 
актуалізації суспільно-значимих форм фольклору, чому має сприяти… розвиток 
фольклористичного суспільного руху… Актуальними залишаються проблеми 
створення мережі шкіл, середніх навчальних закладів, курсів, зорієнтованих на 
вивчення і засвоєння традицій народної художньої культури як з метою 
професійної підготовки, так і в цілях патріотичного виховання і освіти» 
[4, с. 22].

Отже, можемо засвідчити, що фольклористична музична освіта в КНУКіМ 
є зорієнтованою на підготовку фольклориста, який керується гуманістичними 
цінностями, має чітку національно-свідому та інтернаціонально-толерантну
світоглядну позицію, наділений ґрунтовним методологічним інструментарієм 
наукового пошуку і практичного втілення отриманих у виші теоретичних знань, 
що створює можливості для конкурування у галузі фольклористики в Україні та 
в світовому вимірі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА 
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ)
Кіно, мабуть, наймолодше мистецтво, адже його поява нерозривно 

пов’язана з науково-технічним прогресом, що спіткав людство не так давно 
і передусім кіноіндустрія завдячує успіхам вчених і техніків, що сприяли 
розвитку хімії, оптики та фотографії. Проте, незважаючи на це, «технічним 
мистецтвом» його аж ніяк не назвеш. Кінематограф за своєю суттю є симбіозом 
театру, музики, літератури, хореографії, а іноді навіть живопису. 
Кіномистецтво було і на сьогоднішній день залишається одним із провідних 
культурних надбань українського народу. А особливо така необхідність 
у чомусь «своєму», самобутньому, рідному присутня в сучасних, військових 
для деяких частин країни умовах. Адже цей «промінь світла» української 
культури допомагає народу в такі тяжкі для нього часи не занепасти духом, 
повірити в те що й ми «не ликом шиті», підсилити національну свідомість, 
волю, гідність, патріотизм і, зрештою, повірити у власні сили та побороти 
загарбника.

Чимало хто не знає того факту, що насправді «першопрохідцями» 
кінематографу як культурного явища були зовсім не загальновідомі 
винахідники – брати Люм’єр з їх короткометражним фільмом «Прибуття 
поїзда» створеним у 1895 році у Франції, а головний механік Одеського 
Новоросійського університету – Йосип Тимченко, який ще раніше, за два роки 
до братів, винайшов і зібрав прототип сучасного знімального апарату 



та апарату для кінопроекції і зняв для першого фільму у світі вершників 
і метальників копій. Фільми були з оваціями продемонстровані у рідному місті 
винахідника в готелі «Франція», а також на засіданні вчених-природознавців 
у Москві.

Пізніше, в якості успішного продовження епопеї, прослідувало ще кілька 
сюжетів від фотографа Альфреда Федецького і розпочалися зйомки кіно 
досталінських років («Наталка Полтавка», «Москаль Чарівник», «Наймичка» 
(1900 рр.) ), а вже у 1919 р. почалося справжнє державне кіно, для підтримки 
якого навіть заснували Всеукраїнське фотокіноуправління, а згодом і легендарну
кіностудію імені Олександра Довженка, що на той час вважалася наймасш-
табнішою та найсучаснішою у світі.

В принципі, як таке, виділення коштів на кіно в нашій країні передбачено, 
але проблеми усе ж починаються на стадії його реалізації, представлення на 
широкий загал, адже вже на фінансування реклами для розкрутки готового 
твору державою коштів не виділяється. І виходить, що грошами, які все 
ж надані Державним агентством з питань кінематографу оплачується лиш 
зйомка, подальша обробка відзнятого матеріалу і друкування копій фільму про 
який, невідомо ще, чи дізнається світ.

Якщо припустити що інвестори могли б допомагати нашій галузі 
розвиватися – усе б було набагато краще. Але, на жаль, вони не поспішають 
вкладати свої гроші в українську кіноіндустрію бо, мабуть, не вірять в успіх 
нашого вітчизняного кіно так само, як і рекламодавці, що навіть 
назапропонування «прихованої реклами» у фільмах іноді висувають умови, які 
буває просто неможливо виконати, оскільки вихід фільму за їх дотримання 
призвів би до збанкрутування. Ще одним проблемним фактором є не настільки 
велика кількість кінотеатрів у країні як хотілося б. Через це витрати на зйомку 
та монтаж фільму буває нелегко компенсувати, вже не кажучи про отримання 
прибутку. Буває навіть так, що вже існуючі кінотеатри нелегально й не контро-
льовано приватизують та ліквідують. На жаль, до недавнього часу основна маса 
фільмів, що виходили в прокат в Україні припадала на іноземні, а в особливості 
російські фільми з деякою долею американських, у той час як патріотично 
налаштовуючим, історичним, саме українським, кінофільмам не знаходилося 
місця в репертуарах кінотеатрів.

І все ж, незважаючи на вищенаведені невтішні факти, не все так погано. 
Кінопрокат у країні хоч і невеликими кроками, але відроджується. З кожним 
роком з’являються нові цікаві технології, як от 4 Д чи навіть 12 Д кінотеатри, 
про які навіть не мріялося ще декілька років назад. Спостерігається тенденція 
до зміни призначення кіно. Справа в тому, що раніше люди йшли в кінотеатр 
щоб отримати певну додаткову інформацію, в той час як зараз ця затія більше 
використовується для того щоб «на людей подивитися і себе показати» і звісно 
ж для відпочинку після важких робочих буднів в гордій самотності, колі друзів 
чи навіть із сім’єю. Українські режисери теж останнім часом радують 
розмаїттям жанрів, форм та сюжетів власного виробництва. Цікаво ситуація 
спостерігається у відношенні дубляжу фільмів іноземного виробництва 
українською мовою. Наші співвітчизники в цьому плані дуже приємно дивують 



звучними голосами і якісним записом, а також «підлаштуванням» перекладених 
реплік героїв під артикуляцію слів, що вимовляють актори в оригіналі так, що 
фільм повністю захоплює, не даючи думці про те, що це іноземний фільм навіть 
промайнут.

Отож розвиток власної кіноіндустрії в Україні – важлива справа, оскільки 
це потужний інструмент для того щоб прищепити добрі цінності підростаючому
поколінню чи просто порадувати старше якісною картинкою, звуком та 
комфортними умовами для перегляду, що створюють кінотеатри. Не втрачаємо 
надії на те, що ця галузь не занепаде, а буде лише дедалі більше розквітати 
за підтримки держави та небайдужих по майбутнього своєї країни людей.
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ІНФОТЕЙНМЕНТ В ЕПОХУ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

У сфері мас-медіа за останню чверть століття відбуваються процеси 
зближення різних каналів комунікації, їх взаємного впливу, взаємопроникнення 
змістовних моделей. Внаслідок цього відомі жанри публіцистики набувають 
нові якості. У засобах масової інформації, особливо на телебаченні, отримав 
поширення інфотейнмент – інформація, яка наділена в обгортку розваги. 
Пізнаючи цей симбіоз повідомлення і жартів, аудиторія в одних комунікативних 
ситуаціях дізнається про щось нове, цікаве або піднімає завісу над якою-небудь 
гострою взаємодією, а в інших – отримує сурогат медійного тексту.
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Проблема інфотейнменту в сучасному світі привертає увагу представників 
різних професій. Причина полягає в тому, що інфотейнмент є свого роду грою,
 в яку ЗМІ втягують аудиторію і пропонують їй інформаційно розважальне 
меню, що є по суті сурогат реальності. Інфотейнмент як медійний продукт, або 
одиниця впливає на емоції, а не на розум споживача. Тому, що маніпуляція, яка 
є стратегічною технологією інфотейнменту, найбільш успішна через вплив на 
емоції. Саме тому це явище так цікавить фахівців різних сфер діяльності [1].

Термін «інфотейнмент» почали використовувати в США в публіцистичних 
роботах по медіакритиці на початку 1980 рр. Перший розгорнутий аналіз цього 
явища належить американському досліднику мас-медіа Нілу Постману. У його 
книзі «Розважаючись до смерті» інфотейнмент постає не просто як спосіб 
передачі навколишньої дійсності, але як відображення певного світогляду через 
мас-медіа. Німецькі дослідники мас-медіа запозичили цей термін з англомовних 
джерел і почали використовувати його на початку 1990-х рр., застосовуючи до 
власних медіаекономічних реалій. Спираючись на роботи своїх американських 
колег, вони стали вивчати явища «інфотейнменту» на матеріалі німецьких мас-
медіа. Німецька дослідниця Гайдемарі Шумахер в статті «Естетика інфо-
тейнменту на сучасному телебаченні »відзначає тенденцію до посилення 
розважальності в мас- медіа на декількох рівнях: в зображенні (стилі монтажу 
і відеориторики), економії часу, а також дизайні програм. Її аналіз обмежується 
способом подачі інформації, і, відповідно до такого підходу, вона визначає 
інфотейнмент як змішання саме стильових особливостей, типових для 
трансляції інформаційного та розважального змісту.

Простеживши американський і пострадянський розвиток досліджуваного 
соціокомунікативного феномену, можна зробити висновов, що хоч інфо-
тейнмент і зачіпає будь-які телевізійні жанри, але найбільш продуктивним для 
його реалізації стає саме інформаційно-аналітичне мовлення:

а) в інформаційних програмах розважальний елемент загрожує засадничим 
стандартам і заглушає їхню головну функцію – інформування;

б) у розважальних проектах нерідко нівелюється другий складник явища –
інформація;

в) для інформаційно-аналітичних програм інфотейнмент став вирішенням 
проблеми подання великих обсягів складної інформації, яку важко сприймає 
сучасний глядач;

г) підсумкові випуски здебільшого виходять раз на тиждень, а це значить, 
що в журналістів є більше часу і можливостей для втілення креативних підходів 
і творчих задумів. Під впливом інфотейнменту, який проявився в посиленні 
рекреативної функції й залученні рис художньої публіцистики, інформаційно-
аналітичний сегмент трансформувався в інформаційно-публіцистичний. 
Успішність закріплення досліджуваної концепції саме в цьому виді проектів 
демонструвала з часом популярність таких розглянутих програм, як 
«60 хвилин» (CBS), «Dateline» (NBC), «Намедни» (НТВ). В ефірній сітці 
України всі передачі, які є предметом магістерської роботи, також постійно 
потрапляють до списків лідерів за рейтинговими показниками (Інтер, СТБ, 
Україна, К-1, ТЕТ, 2 + 2, ICTV, 1 + 1, НТН).



На сьогодні в інформаційно-публіцистичних проектах інфотейнмент 
знаходиться на етапі активного становлення з частотним перетинанням 
із явищем шоуїзації. Така ситуація зумовлена відсутністю єдиної концепції 
в досліджуваних програмах, що зрозуміло навіть із їхніх описів на різних 
Інтернет-ресурсах. Несвідоме чи нерозсудливе сприйняття досвіду інших ЗМІ 
в гонитві за рейтингами й бажання зробити ще «цікавіше, яскравіше, веселіше» 
призводить до таких негативних наслідків:

1) Істотне зміщення в бік розважальності спричиняє зниження загального 
рівня інформаційно-публіцистичних програм. У глядачів і медіакритиків 
залишаються високі вимоги до тижневих оглядів, тож зловживання скандальними, 
сенсаційними, вульгарними вкрапленнями може не привернути, а відвернути 
аудиторію.

2) ЗМІ мають залишатися носієм культури, зокрема й культури мовлення. 
Натомість закадрові тексти аналізованих проектів часто рясніють сленгом, 
лайливими словами й навіть інвективною лексикою, що в результаті тільки 
посилює рівень безграмотності населення.

3) Короткострокові цілі не дають творцям передач замислитися над тим, 
які стереотипні уявлення вони формують у реципієнтів. Так, постійний показ 
політичного, економічного, соціального життя з акцентуванням неважливих 
деталей під веселу музику й тотальне висміювання провокують сприйняття 
серйозних проблем як суцільної розваги й видовища. Це може спричинити 
суттєві зміни аксіологічних орієнтирів у суспільстві.

4) Настанова на розмовність, діалогізацію формує псевдощирість 
комунікації. Насправді ж яскрава форма без наповнення відволікає увагу 
й знижує в аудиторії критичність сприйняття. Осміювання через прийоми, що 
нібито мімікрують під суто розважальні, призводить до зсувів фокусу 
глядацької уваги чи зміни точки зору на ті чи інші соціальні та політичні 
суб’єкти чи явища. Таким чином, це вже перетворюється на маніпуляційні 
тактики, які легко порушують традиційні журналістські стандарти подання 
інформації й норми професійної етики. Щирість у ставленні до аудиторії 
передбачає не дистанціювання при уявному зближенні, а прийняття 
відповідальності. Залучення формату інфотейнменту до інформаційно-
публіцистичних телепроектів вимагає зваженого підходу до адаптації 
в національних реаліях і вироблення власноїконцепції щодо використання його 
принципів, проявів і прийомів.

Доречність інфотейнменту очевидна при будь-якому русі інформації 
(телепередача, листування, спілкування за допомогою електронної пошти 
і т. д.).[2]. На перший погляд, творці симбіозу повідомлення і розваги 
переслідують благородну мету: полегшуючи сприйняття складних, 
багатозначних понять, явищ, вони нібито сприяють просвітництву громадян, 
залучення їх у взаємодії, що відбуваються в сфері політики. Однак, з іншого 
боку, інфотейнмент обмежує можливості переходу від моделі мовлення до 
діалогової. У людини, яка отримала інформацію розважального характеру, 
рідко виникає потреба осмислити її, встановити її причинно-наслідкові зв’язки 
з іншими повідомленнями про події та явища політичної сфери і вступити 



в дискусію. Цілком ймовірно, це відбувається тому, що інфотейнмент широко 
поширений на телебаченні, яке забезпечує швидкий і легкий доступ до розваг 
в різній формі. Тут дуже яскраво виражена гедоністична функція 
інфотейнменту. Це пояснюється тим, що дана функція узгоджується з одним 
із стародавніх філософських течій, яке висуває задоволення на перше місце 
і перетворює його в культ. гедоністичний підхід до життя закликає до щастя 
через отримання задоволення.

Телебачення відіграє зараз дуже велику роль в житті кожної людини. Без 
нього неможливо уявити сучасний світ. Воно є найпотужнішим ресурсом 
інформації. Більш того, воно перетворилося в дуже потужний ресурс влади, 
який сам управляє і маніпулює споживачем завдяки Інфотейнмент. Інфотей-
мент на телебаченні як спосіб відображення реальності в інформаційній 
діяльності має свої різновиди. Використання інфотейнменту несе як позитивні, 
так і негативні аксіологічні цінності. З огляду на всі процеси, які відбуваються 
зараз в суспільстві і країні, можна стверджувати, що явище інфтотейнменту 
впливає на аудиторію, створює громадську думку та формує масову свідомість.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТВОРЧІ 
ПРИНЦИПИ В. ВИННИЧЕНКА

Першим біографом Володимира Винниченка був Юрій Тищенко, який 
написав нарис «Хто такий В. Винниченко?». Ця брошура дозволила 
акцентувати увагу на особливі мотиви у творчості Винниченка і, як слушно 
зазначає В. Панченко, «давно стала бібліографічною рідкістю» [7, с. 18]. В свою 
чергу, Ю. Тищенко дає вичерпний опис початків бунтарського характеру 
В. Винниченка. І хоч ці рядки не позбавлені багато в чому надуманого пафосу, 
все ж ми маємо свідчення його сучасника. Юрій Тищенко пише: «З його, як з 
мужицької дитини, почали насміхатися панські діти та й самі вчителі. Будучи 
дитиною з гонором, В. Винниченко у відповідь на такі насмішки давав одпір як 
тільки міг. Свідомо, чи не свідомо, він ставав в оборону свого мужицького 
походження і фізично й поводженням. Він навмисне відстоював те, що 
походить з селянського роду, і свідомо говорив тільки українською мовою, 
як з товаришами з гімназії, так і з учителями. Вже тоді в його думках 



зародилося питання - Чому ж так, що мова, якою говорять його батьки 
і більшість людей, забороняється і висміюється? Вже тоді склалася і та думка, 
що це несправедливо, що забороняють йому говорити безправно, що 
насміхаються над мужицькою мовою вороги народу» [10, с. 7].

В. Панченко абсолютно справедливо зауважує [7, с. 19], що Ю. Тищенку 
важливо було розвіяти в очах читачів (переважно селян) міф про «буржуя» 
Винниченка. Звідси й акцент на мужицькому походженні письменника 
й політика Володимира Винниченка, а також на його ранній, свідомій 
і послідовній боротьбі за «людські права» та «за крашу долю». Хлоп’яче 
бунтарство єлисаветградського гімназиста, щоправда, виглядає в Ю. Тищенка 
мало не як осмислена революційна діяльність, але це вже, так би мовити, 
особливість «жанру», так пишуться біографії вождів. І все таки суть конфлікту 
Юрій Тищенко передав точно насмішки з боку вчителів та учнів наштовхувались
на активну протидію з боку Володимира Винниченка, яка часом набувала 
екстравагантних форм. 

Саме під час навчання у Єлисаветградській гімназії, під час перших 
бунтів і незгод, за свідченням самого драматурга, В. Винниченко пише свої 
перші твори. «Перше оповідання, яке я написав прозою, було написане 
в 1901 р., а ще раніше в 1894 р., поема про Січ Запорозьку (назви не пам’ятаю), 
за яку я дістав перше політичне ув’язнення в гімназії (тиждень темного 
карцеру)» [4, с. 20].

Революційна робота і літературна творчість у житті Володимира 
Винниченка пов’язалися так тісно, що деякі свої перші книжечки з оповіданнями
«Суд», «Боротьба», «Солдатики», «Роботи» під обкладинками він видавав як 
партійну літературу. Справжнє своє ім’я часом доводилось ховати під 
псевдонімом: В. Деде.

Крім оповідань В. Винниченко пише також за п’єси. У квітні 1903 року 
Є. Чикаленко писав йому, що «Киевская старина» «з охотою друкуватиме» 
драматичні твори «3. Дедевича» [8, с. 42].

Перші свої оповідання В. Винниченко написав під чималим впливом 
творчості широко відомого на той час російського письменника М. Горького, 
взаємини з яким в результаті скінчилися публічною сваркою в періодичних 
виданнях. Ці, так звані «горьківські» оповідання, що вийшли в першій книжці 
молодого письменника «Повісти й оповідання», а саме «Боротьба», 
«Антрепреньор Гаркун-Задунайський», «Біля машини», «Сила і краса» та 
«Суд», поклали початок майбутнім парадоксам у літературній творчості 
Володимира Винниченка. Зокрема, вже в оповіданні «Сила і краса» письменник 
відмовляється від моралізування. Він показує порок, у якому немає пороку, 
гріх, у якому немає гріха. Його герої страждають зовсім не від того, що вийшли 
за рамки усталених норм.

На думку В. Панченка, «Винниченко бунтує проти умовності лицемірних 
моральних табу з азартом, якимось аж ризикованим розмахом відкидає 
пуританську регламентованість життя. В ім’я радості і повноти життя, які –
понад усе!» [7, с. 32].



Першими своїми творами Володимир Винниченко бунтував не тільки 
проти зашкарублої буржуазної моралі, а й проти архаїчної літературної 
традиції. Ще перед «Силою і красою» він пише оповідання «Народний діяч», 
яке було надруковане в журналі «Літературно-науковий вісник» в 1903 році, 
головний персонаж якого, за словами В. Панченка, «постать фарсова, 
опереткова» [7, с. 32]. В. Винниченко явно пародіює українську народницьку 
прозу XIX ст. Замість ідилії чи драми В. Винниченко розігрує фарс, маскарад, 
пародію.

Володимир Винниченко у своїх творах намагався зачепити найболючіші 
теми, поставити актуальні, важливі питання, показати найзлободенніші куточки 
українського суспільства. Л. Онишкевич слушно констатує: «... як у першій 
своїй п’єсі «Дисгармонії», так і в останній – «Пророці», В. Винниченко 
заторкав справу гармонії між особистим та громадським життям, між теорією 
і практикою, між особистими ідеями, вірою, та загальним добром і порядком» 
[9, с. 24].

Микола Зеров наприкінці 1920-х рр. напише, що ранні оповідання 
Володимира Винниченка «зліквідували народницько-умовний образ села, 
показавши його розшарування та деформацію старого побуту» [10, с. 71]. 
У «Силі і красі» В. Винниченко іронізує над сентиментальною манерою 
І. Нечуя-Левицького змальовувати дівочу вроду. В оповіданні «Антрепреньор 
Гаркун-Задунайський» сміється над «малоросєйським» театром з його примі-
тивними ефектами, мелодраматичними шаблонами, «ніяким» рівнем режисури та 
гри акторів.

Володимир Винниченко вихоплював сюжети просто з життя, пишучи 
«з натури» про безпосередньо побачене, пережите. Друзі нерідко впізнавали в 
його оповіданнях ті історії, які були відомі їм. «Пам’ятаєш, як тоді нікуди було 
діватися, і я дала тобі адресу Гаркуна-Задунайського, чи то пак Степняка, -
і твою поїздку; я недавно перечитувала «Гаркуна» й реготалася чимало», -
писала в одному з листів до В. Винниченка К. Голіцинська [цит. за 5, с. 34]. 
Подібних ситуацій було чимало.

Є ще одна дуже важлива річ, що пояснює багато парадоксальних 
і драматичних ліній у творах В. Винниченка. Вже перебуваючи в еміграції, 
Володимир Винниченко часто скаржиться на своє нервове виснаження. І не 
дивно - йому доводиться не раз балансувати між життям і смертю. Можливо 
саме до пори ув’язнень і втеч, гарячковитої конспіративної роботи, переходів 
через кордон, несамовитого напруження фізичних і моральних сил належить 
епізод, про який В. Винниченко розповів у листі до Є. Задвинної значно 
пізніше: «... Колись я стрілявся. Я вирішив вмерти [...] я витягнув револьвера, 
зібрав усю волю в один вузол [...] Слабко клацнула сталь... і більше нічого: 
осічка. Це було до трьох разів [...] За четвертим разом тремтячою, знесиленою 
рукою мені вдалося поранити себе в голову» [цит. за 5, с. 37].

З вищенаведеного ми бачимо, наскільки експансивним був Володимир 
Винниченко, кидаючи зі «степовим темпераментом» виклик долі, ніби граючи 
з нею у смертельно ризиковану гру. 



Це свідчить про неврівноваженість та честолюбність його натури, про 
пережиті ним неймовірні психічні перевантаження, добре відомі професійним 
революціонерам, чия молодість минала в тюремних камерах, у вічному 
ризикові й вічному напруженні. Не дивно, що у творах Володимира 
Винниченка так багато «летальних» фіналів і особливо – самогубств. Не менш 
важливу роль у творчості В. Винниченка відіграє експериментаторство. 
Письменник перевіряв свої ідеї на читачеві і глядачеві іноді викладаючи на 
папері дискусійні, а подекуди і абсурдні постулати. Таку лінію його творчості 
справедливо відмічають навіть найзапекліші критики Володимира Винниченка, 
зокрема Сергій Єфремов який, щоправда, визначає такі п’єси як «психологічні 
фокуси та кунштюки, з якими автор виробляє часом просто дивовижні заііо 
шогіаіе щодо психології своїх героїв» [11, с. 577]. «Експериментальність 
і грайливість» драматургії В. Винниченка також відзначає дослідник творчості 
письменника Віктор Гуменюк і абсолютно справедливо зауважує, що

С. Єфремов необачно пропускає певний зв’язок з ранніми оповіданнями 
В. Винниченка які Єфремовим були оцінені позитивно [12, с. 105].

Впродовж всього життя великого драматурга критика приписувала 
Володимиру Винниченку слова і думки його персонажів, звинувачувала його 
у цинізмі, безідейності, стверджуючи, що він не виховує читача своїми 
творами, а, навпаки, спонукає його до огидних вчинків, «свинства», 
як у рецензії на п’єсу «Щаблі життя» написав С. Петлюра [13].

Надто незрозумілими виглядають слова критиків, які приписують 
В. Винниченку репліки його героїв, і як доказ неправоти автора наводять 
у приклад слова інших персонажів того ж самого твору, які нібито заперечують 
самому автору. Але ж Володимир Винниченко є автором слів усіх його 
персонажів, а не лише тих, які викликають таке гостре не сприйняття критики.

Дивним видається той факт, що такі досвідчені особистості, часто 
літературознавці, театральні критики, не здатні були осягнути глибинного 
змісту творів В. Винниченка, що, однак, вдавалось зробити звичайним читачам, 
які просто таки розбирали книжки молодого письменника з полиць. Вже значно 
пізніше дослідники спадщини Володимира Винниченка почали говорити про 
дуалізм його творчої манери, але навіть сьогодні літературознавці дуже часто 
ставлять знак рівності між позицією автора і позицією персонажа.

Данило Гусар-Струк досить повно охарактеризував головні мотиви 
творчості В. Винниченка: «протиставлення слова дії, бажаного можливому - ось 
ключ до розглядання Винниченкових творів. Це, так би мовити, художня 
лябораторія, в якій Винниченко випробовував свої два головні етичні 
постуляти: рівноправність чоловіка й жінки та виправдання вчинків метою». 
Далі Д. Гусар-Струк обурюється через намагання деяких дослідників 
ототожнити думки дійових осіб із думками самого автора:: «на жаль, 
народницьке поняття літератури як навчального, чи пак просвітнього, чинника 
вкоренилося до такої міри, що внеможливлювало читання художнього твору 
без ототожнювання слів персонажів із словами автора, без сприймання 
написаного як повчання для народу чи вияву особистих переживань автора. 
Не допомагали й слова самого автора. Раз твір про статеве питання, значить, 
автора «не задовольняло статеве життя». Раз герой твору обороняє проституток, 
значить, автор схвалює проституцію» [2, с. 375–378].
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культури і мистецтв

НАРОДНІ ЗВИЧАЇ ТА ТРАДИЦІЇ ЯК ОДНА З ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ЗМІСТУ МЕТОДІВ І ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХХІ СТ.
Соціальні зміни, що відбуваються в нашій країні, гостро ставлять питання 

гуманітаризації вищої освіти як в теоретико-методологічному, так і в дієво-
практичному плані, повернення розвитку суспільства до національних коренів 
культури, відродження українських народних звичаїв і традицій.

Разом з тим, втілення в практику нових прогресивних ідей і підходів 
пов’язане з недостатнім вивченням як самих народних звичаїв і традицій, так 
і механізмів їх впровадження у виховну діяльність різних соціальних 
інститутів, яка направлена на інтенсивний пошук шляхів піднесення 
духовності, загальної культури особистості, нації в цілому як необхідної умови 
розв’язання глобальних проблем збереження миру, земної цивілізації, 
попередження екологічних катастроф, антигуманної орієнтації у розвитку 
суспільства, тощо.

У сучасних умовах функціонування вищої освіти найбільш заслуговують 
увагу питання творчого засвоєння студентами національних звичаїв і традицій, 



які пов’язані з іноваційним мисленням особистості і суттєвими чинниками 
принципової зміни загальної атмосфери життя сучасного суспільства.

У дослідженнях українських науковців висвітлюються важливі питання 
української національної системи виховання, доводиться, що цілеспрямована 
виховна діяльність педагогів має величезне значення для духовного 
становлення особистості (М. Г. Стельмахович, Ю. Д. Руденко, П. Р. Ігнатенко, 
Є. І. Сявавко, В. О. Сухомлинський та ін.). разом з тим, питання впровадження 
українських народних звичаїв і традицій у навчально-виховний процес вищої 
школи вивчено недостатньо як в теорії, так і в практиці. Це є однією з причин 
суперечності між реальними можливостями вузів у прилученні студентів до 
народних звичаїв і традицій та недостатньою їх реалізацією.

Українські народні звичаї і традиції у навчально-виховному процесі 
вищих навчальних закладів будуть втілюватись ефективніше за умов орієнтації 
його на культурно-національні та загальнолюдські цінності, вивчення впливу 
середовища на формування у студентів інтересу до народних звичаїв та 
традицій, врахування етнопсихологічних та історично стійких рис українського 
національного характеру (почуття пошани до рідної землі, висока моральність, 
працелюбність, поетичність, музичність, дотепність та ін.), використання 
художньо-творчої діяльності студентів як засобу формування у них знань про 
народні звичаї і традиції, залучення студентів до підготовки та проведення 
народних свят, обрядів, використання багатств української мови для засвоєння 
студентами народних звичаїв і традицій, тощо.

Методологічними засадами вивчення проблеми застосування народних 
звичаїв і традицій у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів 
повинні бути філософські визначення про зміст духовності особистості 
(М. О. Бердяєв, Г. С. Сковорода, К. Г. Юнг), психолого-педагогічні праці щодо 
її виховання (С. Ф. Русова, В. О. Сухомлинський), принципи народної 
і етнопедагогіки (О. В. Духнович, О. Воропай, Ю. А. Руденко, М. Г. Стельмахович, 
Є. І. Сявавко), загальні положення про зв’язок свідомості і діяльності, тощо.

У зв’язку з цим постає проблема глибокого вивчення та застосування 
народних звичаїв і традицій у навчально-виховному процесі вузів культури 
і мистецтв. Використання звичаїв і традицій в творчих дисциплінах (наприклад, 
при підготовці культурологів, педагогів, режисерів, хореографів, музикантів) 
сприятиме формуванню у студента базової культури, оволодінню ним 
цінностями світової та національної культури.

У педагогічному аспекті народні звичаї та традиції слід розглядати, 
з одного боку, як одну з необхідних педагогічних умов змісту, методів і форм 
організації навчання та виховання, а з другого – як засіб педагогічно 
спрямованого впливу на формування свідомості особистості та як чинник 
самовиховання та аутотренінгу особистості. Наступність форм і методів 
навчання, що здійснюється протягом багатьох років у вузах культури 
і мистецтва, є однією з найважливіших умов організації навчально-виховного 
процесу, наявності у студентів глибоких та міцних знань. При вивченні, 
наприклад, таких дисциплін як «Сценарна майстерність», «Режисура естради 
та масових свят», «Режисура обрядів та фольклорно-етнографічних свят», 



«Історія масових свят», «Сценічна мова» викладач розглядає 
поліфункціональний характер звичаїв і традицій, багатоцільове їх призначення, 
механізми відтворення соціальних інститутів і норм, умови створення 
емоційного фону колективу, соціальні функції звичаїв і традицій, тощо. Слід 
підкреслити і той важливий факт, що як і раціональний засіб передачі 
соціального досвіду, традиційний носить зовнішньо предметний характер, а 
найважливішим його чинником є мова, в якій кодується соціальна інформація. 
Саме мова і є носієм звичок і традицій народу, а за її допомогою відбувається 
прилучення особистості до соціального досвіду.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що використання звичаїв 
і традицій у навчально-виховному процесі вузів культури і мистецтв сприяє 
передачі студентам національного досвіду, культурних надбань поколінь, без 
чого не може бути як розвитку культури суспільства, так і окремої особистості.
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ЕКОДИЗАЙН У ЛАНДШАФТІ
Екологічний дизайн, екодизайн – напрямок в дизайні, що приділяє 

ключову увагу охороні навколишнього середовища протягом всього життєвого 
циклу виробу. У розрахунок беруться, в комплексі, всі сторони створення, 
використання та утилізації виробів. 

Екологічний дизайн – це інтеграційна, екологічно відповідальна 
дисципліна в сфері дизайну. Вона допомагає поєднати розпорошені зусилля 
зеленої архітектури, екологічно стійкого сільського господарства[en], екології 



відновлення і інших напрямків. Префікс «еко» використовується приблизно 
в дев’яти десятках наукових дисциплін, включаючи еко-міста, еко-менеджмент, 
еко-технології та екотектуру. 

Метою доповіді є розкриття особливостей використання екологічних 
матеріалів у формуванні ландшафтного середовища.

Екодизайн, нарівні з очевидними і звичайними вимогами краси, зручності 
і ціни, приділяє особливу увагу:

Споживанню ресурсів при проектуванні, виготовленні, використанні 
та утилізації.

Походженню матеріалів. У розрахунок береться безліч аспектів, починаючи 
з захисту навколишнього середовища виробником (постачальником) і закінчуючи
дотриманням прав працівників на підприємствах, коректним ставленням до 
фермерів тощо. Існує сертифікація різного роду, подібна до тієї, яку здійснює 
Лісова наглядова рада.

Безпеці у використанні виробів, відсутність шкоди здоров’ю споживачів 
(користувачів), зведенню до мінімуму шумів (шумоізоляція), викидів, 
випромінювання, вібрації тощо.

Простоті і безпеці використання та утилізації, можливості повторного 
використання матеріалів з мінімальним екологічним збитком.

У наш час еко-стиль в саду дуже популярний. Він відтворює на ділянці 
куточок дикої природи. Такий сад зовсім невимогливий у догляді.

Основні елементи: 
наявність тільки натуральних матеріалів в саду;
поєднання рослин і каменю;
суміш садових квітів і дикорослих рослин;
природна галявина з польових квітів;
лісові рослини;
переривчасте мощення, в проміжках засівається трава або грунтопокривні 

рослини;
мінімальне втручання в існуючу флору і природний ландшафтю.

Кольори: природна палітра.
Аксесуари – грубуваті садові меблі, вогнище, курінь або простий навіс, 

пні, спили дерев, корчі, лави з колод, вироби з лози та гілок, дощаті або 
зроблені з колод містки, світильники в кронах дерев. Наприклад, архітектор 
Алвар Аалто – «батько модернізму» проектував будинки з проростаючими 
крізь дах деревами і обвивав їх в’юнами. Про еко-стиль заговорили наприкінці 
XX ст., коли люди втомилися від проблем екології і вирішили створити свій 
власний «чистий» світ.

1. Проектування інтер’єрів на основі стилів - мінімалізм, хай-тек 
і біоморфізм:

лаконічність архітектури;
геометризація форм, графічність та абстрактна стилізація елементів;
велика площа скління;
відкрита організація предметного середовища.



2. Композиційна цілісність архітектури, інтер’єру та ландшафту:
використанняприйомів перетікання природного середовища в предметне 

і навпаки;
елементи, які мають загальний зміст і спільний контекст слід поєднувати 

у групи;
побудова композиції на засадах від загального до часткового;
використання одного природного матеріалу (зі зміною метаморфоз) 

в інтер’єрах та на фасадах, а також для благоустрою прилеглої території.
3.Використання природних форм, фактур і кольорів:
домінування монохромного простору, який наповнюється кольоровими 

деталями – обладнанням та елементами графіки;
основні кольори в процесі проектування: білий, сірий, оливковий, 

жовтий, теракотовий, коричневий (тобто відтінки трави, води, дерев, ґрунтів, 
каміння);

виразність в дизайні досягається через контраст в кольорі, матеріалі 
та фактурі об’єктів.

4.Забезпечення психологічного комфорту:
врахування індивідуальних потреб і запитів особистості;
використання принципів психо-дизайну;
5. Використання сертифікованих природних матеріалів:
швидко-зростаючих і масових порід деревини, вирощених у спеціалізованих

місцях та умовах (сосна, липа, бук, клен), бамбук, глина, камінь, натуральні 
тканини (бавовна, льон, шовк, шерсть);

використання натуральних фарб з молочного білка, вапна та природних 
пігментів;

екологічні матеріали протистоять утворенню грибкових елементів, 
володіють антимікробними властивостями та запобігають процесам корозії, 
відповідають високим критеріям якості, тому мають тривалий термін 
використання;

6. Створення дизайнерського продукту з використанням ресурсозберігаючих
і енергозберігаючих, нешкідливих і безвідходних технологій виробництва:

дизайн з ефективним матеріаловкладенням;
проектування об’єктів з тривалим терміном служби, з урахуванням 

подальших процесів утилізації, можливості розподілу та вторинного 
використання сировинних матеріалів;

використання традиційних ресурсів для певної місцевості (сировини, 
енергоносіїв);

застосування натуральних вентиляційних систем, які якісно фільтрують 
та очищують повітря;

використання енерго-, водо- та теплозберігаючих технологій;
спеціальних систем опалення, кондиціонування повітря та підігріву води;
ефективних систем водопроводу;
високого рівень ізоляції приміщень.
Підсумовуючи вищезазначене, встановлено, що екологічний напрям 

в проектній практиці дизайну та будівництва репрезентує максимальний 



потенціал творчої уяви, в якій функціональні, конструктивні і технологічні 
принципи поєднуються з новітніми еко-концепціями. Показано, що естетику 
нових об’єктів, поруч із технічними, функціональними, а також соціокультурними 
компонентами все більше визначає екологічний фактор як один з найважливіших 
складових проектної культури.

Розвиток екологічного будівництва та еко-дизайну сприяє виникненню 
досконалішої культури проектування, відображаючи тенденції розвитку 
людського суспільства, спрямовані на розв’язання екологічних проблем 
шляхом зміни світогляду архітектора та дизайнера.Таким чином, завдання 
дизайну якісно змінюються: їх бачать не лише в удосконаленні форми і функції, 
а й у скороченні надлишкової кількості продуктів, у перегляді матеріалів 
і технологій з точки зору екології, а також у зміні споживчих вимог. 
Встановлено, що традиційна структура дизайн-процесу, при уведенні до неї 
екологічної складової, може стати основою для розробки сучасної моделі 
проектування, що забезпечуватиме естетичний і екологічний баланс в об’єктах.

Подальші дослідженняпередбачають більш поглиблене вивчення і аналіз 
об’єктів еко-дизайну та екологічного будівництва.
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ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД 
У КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Інформаційно-комунікаційні технології спричиняють і прискорюють 
процеси отримання і вироблення знань, сприяють модернізації освіти. Стрімкий 
розвиток цифрових інформаційних технологій в наш час став невід’ємною 
частиною людського життя і чинить істотний вплив на культурні цінності 
сучасності.

Методами культурно-дозвіллєвої діяльності прийнято називати способи, 
прийоми, способи дій із використання засобів впливу на аудиторію. 
У культурно-дозвіллєвій діяльності одним з основних методів можна назвати 
графічний дизайн в якості інформаційного супроводу певного масового заходу.

Головними соціальними функціями дозвілля є рекреаційна, комунікативна, 
соціальна, творча, ціннісно-орієнтаційна, пізнавальна та виховна.

Рекреаційна функція спрямована на зняття виробничої перевтоми, 
психологічної перенапруги, відтворення фізичних, інтелектуальних, емоційних 
сил людини; на зміцнення здоров’я шляхом здійснення дозвіллєвим 
об’єднанням ігрових, оздоровчих, розважальних, спортивних, туристично-
екскурсійних програм, проведення вечорів відпочинку, видовищних заходів, 
театралізованих вистав, масових свят. Рекреаційна функція є однією 
з провідних для сучасних дозвіллєвих закладів, її мета – сприяти відпочинку, 
неформальному спілкуванню. Рекреаційний потенціал дозвіллєвих закладів 
реалізується завдяки змінюваності видів дозвіллєвої діяльності, спілкуванню 
з іншими, змаганням, мистецтву, фізичним навантаженням, інтелектуальним 
програмам.

Рекреаційна функція яскраво виявляється у таких формах роботи, 
як концерти, художні видовища, спортивні змагання, художня творчість, 
аматорські об’єднання, свята, туристичні заходи. На відміну від вітчизняних 
вчених, які розглядають рекреаційну функцію дозвілля як другорядну, 
в зарубіжних країнах рекреації надається особливого значення. Вважається, що 
в рекреаційних дозвіллєвих заходах відбивається сутність та особливості 
вільного часу. Разом з тим слід підкреслити, що досить часто, особливо 
в американській моделі дозвілля, рекреаційний компонент переважає, 
витісняючи дозвіллєві заняття, спрямовані на культурний та творчий розвиток 
людини.

Діти пізнають світ через гру, а тому в основі форм роботи з молодшими 
школярами повинна бути гра як універсальний метод пізнання, навчання, 
організації відпочинку. Тому клубні працівники мають бути дуже уважними 
при організації ранків, свят, конкурсів, ігрових програм для дітей молодшого 
віку, тому що діти цього віку сприймають все ще через яскраві образи, реквізит, 



оформлення. Рекомендуємо проводити масові заходи, які можна класифікувати 
за напрямками: розважально-пізнавальні програми; театралізовані ігрові 
програми; фестивалі ігрових програм

Для підлітків характерна потреба пізнати себе, показати себе, знайти 
однодумців, проходить активний процес професійної орієнтації. В цьому віці 
діти особливо чутливі, вони вперше закохуються, у них починається статеве 
формування; формуються такт, почуття як порядність, доброзичливість, 
милосердя, гідність, совість… Тому індивідуальні, групові бесіди найбільш 
ефективні у роботі з цією віковою групою. У підлітків розвивається бажання до 
творчого підходу в опануванні тією чи іншою справою, вони навчаються 
критично оцінувати свої дії. У зв’язку з цим для них можна організовувати 
клуби за інтересами, профорієнтаційні 5 об’єднання, зустрічі і консультації 
з працівниками медичної та правової сфери тощо.

Із розвитком інтелекту, уваги, логіки, пам’яті пов’язані логічні ігри, 
головоломки, ребуси. Вони вимагають від людини розумових дій, логічного 
мислення, знань, що зберігаються в пам’яті та є ефективною формою 
організації дозвілля та відпочинку.

За результатами соціологічних досліджень дозвілля належить до пріори-
тетних цінностей студентства, причому незалежно від форми навчання, доходу 
або рівня освіти. Серед основних цілей, що декларуються в межах дозвілля 
студентів, основними є: відпочити, розважитися, відчути смак життя, не 
нудьгувати наодинці, забути про всі проблеми. Культурні зміни, що вплинули 
на структуру молодіжного дозвілля, це: широкий розвиток ЗМІ та збільшення їх 
ролі; розповсюдження комп’ютерних технологій; культурний плюралізм стилів 
та зразків, суперечність і різноманіття, відсутність визначеності; збільшення 
ролі споживання та споживчих практик; зростання індивідуалізму як стратегії 
поведінки; культурна глобалізація; інформаційна перенасиченість, обумовлена 
розвитком нових технологій; зміна характеру і статусу знання [4].

Зважаючи на велику кількість способів провести своє дозвілля перед 
людиною постає вибір, який принесе їй задоволення від певного виду 
проведення вільного часу. З врахуванням стрімкого розвитку сучасних 
технологій більшість людей надає перевагу таким видам відпочинку, які 
вимагають найменших витрат часу на сприйняття інформації, тобто 
представлені графічно. Тому основною задачею при організацію культурного 
дозвілля на сьогодні можна назвати створення якісного графічного супроводу 
масового заходу відпочинку.
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СОЦІАЛЬНІ ТОК-ШОУ ЯК СПОСІБ НАДАННЯ ВПЛИВУ НА ЛЮДЕЙ
У соціальній журналістиці найбільш популярний жанр це ток-шоу. Такі 

програми відіграють величезну маніпулятивну роль у впливі на розум, 
мислення і спосіб життя людства. Правильна орієнтація в навколишньому світі 
є природною потребою людини, зумовленої необхідністю адаптацією в соціумі. 
Величезний вплив на орієнтування індивіда на сприйняття проблем в його 
свідомості надають засоби масової інформації. 

Дискусія – це форма колективного обговорення, мета якого – виявити 
істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання через 
висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему. 
В Україні на сьогоднішній день найбільш затребуваний аналітичний 
публіцистичний телевізійний жанр – телевізійна дискусія. Телевізійна дискусія –
такий публічний полілог, у процесі якого зіштовхуються різні, зазвичай, 
протилежні точки зору на соціально значиму проблему.

У соціальних ток-шоу дискусія проводиться не для того, щоб визначити 
на місці, чия точка зору правильна або найбільш переконлива, а для того, щоб 
привернути увагу громадськості до проблеми, почути існуючі точки зору на цю 
проблему, що згодом допоможе кожному телеглядачеві або глядачеві в студії 
сформулювати власне ставлення до проблеми.

Телевізійне ток-шоу – це організоване обговорення проблеми під 
керівництвом ведучого. У ній беруть участь гості програми – від 3 до 16 осіб, 
кожен з яких володіє рівним правом голосу. Зазвичай, це експерти, які добре 
знаються на проблемі: журналісти, економісти, політики, вчені, а також люди, 
що зіткнулися в своєму житті з цією проблемою.

Мета учасників такої дискусії – не подолати в суперечці, а висловити 
свою точку зору, а також порушити громадський інтерес до проблеми 
та спробувати вплинути на ситуацію. У такій дискусії мінімально 
використовуються елементи полеміки. Для того щоб дискусія відбулася, 
ведучий повинен обґрунтувати актуальність проблеми на початку дискусії, 
зазвичай в теле-візійної дискусії для цього використовується відео сюжет. 

Соціальні ток-шоу не відносяться ні до інформаційних програм, 
ні до розважальних, ні до пізнавальним в їх чистому вигляді. Такі програми 
можна розглядати в якості проміжної форми всіх типів телевізійних програм, 
так званого «інфотейнменту». 



Соціальна програма передбачає обговорення спірних питань у студії, 
в присутності різних учасників передачі: героїв, експертів, гостей і «простих 
глядачів» під керівництвом ведучого телепередачі. «Героями» програми стають 
люди, які чимось прославилися або просто цікаві своїми вчинками, діями 
і бездіяльністю, думками, поглядами, способом життя. Кожен з цих гостей має 
право голосу і все відбувається в живій записи, немає завчених текстів 
чи запропонованих варіантів розвитку подій.

Наявність в студії ряду експертів, людей добре розбираються в найпо-
ширеніших складних проблемах: журналістів, психологів, юристів, право-
охоронних органів, соціальних служб. Експерти висловлюють професійні 
та наукові судження, що виражають їх точку зору на обговорюване питання. 
Думка експертів викликають більше довіри з боку глядача, впливає 
на формування громадської думки, так само може посилити або послабити 
переконання оточуючих. У студії обов’язково присутні кілька десятків 
«простих», але підготовлених глядачів. Вони грають нескладну, але важливу 
роль, глядачі не часто залучаються до розмови, частіше їх участь обмежується 
оплесками, сміхом, вигуками подиву – це створює особливу атмосферу 
публічності, дає емоційну підказку телеглядачам. Глядачі студії підказують 
як потрібно реагувати на висловлювання, проблему, що склалася. Вони немов 
висловлюють громадську думку, будучи ніби представниками єдиного цілого 
соціуму з телеглядачами. Така реакція називається симулякром. 

Симулякр – це філософське поняття, введене для характеристики таких 
образів, які далекі від подібності речей. Він приховує і спотворює реальність, 
втрачає з нею зв’язок. Симулякр перестає бути знаком і стає віртуальним 
об’єктом, які може і не існувати взагалі. 

Публічне обговорення проблеми з залученням всіх учасників передачі 
орієнтує телеглядача на формування такого власного ставлення, яке буде 
вигідно для передачі і ведучого. У цьому полягає вся важлива, імпліцитна мета 
соціальних телевізійних ток-шоу. Займаючи проміжне положення між 
розважальними та інформаційними передачами, соціальне ток-шоу поєднує 
в собі прийоми журналістики і сценічні прийоми.

Феномен соціальних проектів і телепрограм набуває величезне значення в 
житті суспільства завдяки можливості надання прихованого маніпулятивного 
впливу використовуючи психологічні прийоми і стратегії в нових інформа-
ційних форматах.

Завдяки динамічності, видовищної картинки відео і актуальності тем, 
соціальні програми продовжують охоплювали величезну і різноманітну 
аудиторію телеглядачів.
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СУЧАСНИЙ СТАН АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГОТЕЛЬНО-
ТУРИСТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Сучасна анімація – це діяльність із створення та здійснення спеціальних 
програм проведення вільного часу.

Анімація – це послуга, що має на меті підвищення якості 
обслуговування, і водночас це своєрідна форма реклами, форма повторного 
залучення гостей, яка має на меті просування туристичного продукту на ринку 
для підвищення прибутковості туристичного бізнесу [2, с. 50–58].

Анімація в туризмі – це діяльність з розробки та подання спеціальних 
програм проведення вільного часу. Анімаційні програми включають спортивні 
ігри та змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, хобі тощо [3, с. 408].

Готельна анімація – створює відповідну гостинну, комфортну, дружню 
атмосферу в готелі, задовольняє потреби туристів у фізичному і духовному 
розвитку, емоційному збагаченні через приємні переживання, має комплексний 
характер завдяки спеціальним програмам, які охоплюють усі види і форми 
анімації, дає можливість для хорошого спілкування, приємних особистих 
і спільних переживань і для розваг. 

Вона мобільна, невимушена, дієва, має постійний характер, щоденний 
контакт з туристом, дозволяє врахувати його побажання.

Значення анімації в готелі полягає в підвищенні якості, різноманітності 
та привабливості готельних послуг; збільшенні кількості постійних клієнтів 
і попиту на готель ний продукт; підвищенні навантаження на матеріальну базу 



підприємства, а отже, і в підвищенні ефективності її використання, прибутковості 
та рентабельності готельної діяльності. Для створення умов комфортного, 
різноманітного, цікавого відпочинку, забезпечення високоякісного обслуговування 
дозвілля в готелях аніматорами розробляються програми міжнародних акцій, 
наукових конференцій, симпозіумів, пропонуються спортивні заходи (кінні 
прогулянки, парусний спорт, гірський туризм, екскурсії), азартні ігри, 
відвідування історичних пам’яток. Різноманітність форм проведення дозвілля 
є запорукою успішного функціонування всього готельного комплексу. 
Програма дозвілля повинна відповідати загальній стратегії розвитку готельного 
комплексу [1, с. 661].

Анімаційна діяльність у готелях функціонує відповідно до стратегії 
розвитку всієї організації і тісно співпрацює з іншими підрозділами: 
фінансовим, юридичним, кадровим, технічним, службою безпеки. Працівники 
такої служби не лише розробляють програму роботи з клієнтами, а й беруть 
участь у формуванні цінової політики закладу, у вирішенні кадрових питань, 
експлуатаційних, транспортних, туристично-екскурсійних та інших проблем. 
За кордоном поступово збільшується обсяг вільного часу у населення, а отже, 
йде процес якісного збільшення дозвіллєвих програм і послуг. Індустрія розваг 
почала розвиватися там понад півстоліття тому, результатом чого є розвинена 
система організації дозвілля. 

Найбільше в цій справі досягли успіху США, Канада, країни Західної 
Європи (Німеччина, Франція, Данія, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія). 
Туристичний анімаційний сервіс найбільш розвинений у курортних зонах, де 
він сприяє підвищенню атрактивності туристичних подорожей та якості 
відпочинку. У курортних зонах всього світу існує чітке усвідомлення того, 
що особлива роль належить організації дозвілля відпочиваючих: ігровим 
заходам, активним змаганням, різним шоу і святам тощо. На Заході основною 
діяльністю анімаційного сектора є щоденні програми розваг, які включають 
у себе асортимент безкоштовних послуг анімації для дорослих і дітей. 
Незважаючи на те що анімаційна база кожного готелю має свої особливості, 
всі послуги анімаційного типу можна структурувати наступним чином. 

Фахівці компанії Mr&MrsSmith, які регулярно складають рейтинги 
найкращих готелів світу, включають у ТОП-списки готелі, які не лише надають 
послуги ночівлі та харчування, а й пропонують відвідувачам повний спектр 
розваг, де туристи зможуть отримати весь спектр послуг відпочинку. В різних 
країнах існує розмаїття культурно-розважальних програм – від традиційних до 
ексклюзивних. Деякі з них цілком можуть бути запозичені нашими готелями. 
Наприклад, у Колумбії влаштовують томатні бої, в Італії – апельсинові, 
в Таїланді та Індонезії – бананові. При проведені таких боїв слід враховувати 
те, що фрукти і овочі повинні бути м’якими, щоб супротивники не нашкодили 
один одному. В Італії групи аніматорів влаштовують театралізовані шоу-
вистави в Римі – гладіаторські бої в Колізеї, факельні ходи хрестоносців, 
змагання лицарів у храмі всіх богів Пантеоні, бали епохи Відродження. У Росії 
найбільш традиційні форми анімації – «День Нептуна» влітку, будівництво 
сніжної фортеці, створення льодової скульптури, ігри в сніжки – взимку, 



«Лицарський турнір», «Гладіаторські бої», проведення екстремальних ігор 
«Останній герой», «Безлюдний острів». У Чехії та Угорщини розроблені шоу-
програми «Зустріч з привидом» – театралізовані вистави, в яких аніматори 
розігрують туристів і втягують у дивовижні, моторошні пригоди. Отже, для 
надання гостям готелів і курортів якомога більше різноманітних послуг 
будується широка мережа розважальних і спортивних об’єктів. З іншого боку, 
навколо центрів розваг зазвичай формується ланцюг індустрії гостинності, який 
отримує досить високі доходи. 

Наприклад, поряд із відомим парком «Діснейленд» у Сан-Франциско 
(США) для його відвідувачів збудовано 27 готелів різних за типами та 
категоріями. Паризький «Діснейленд» пропонує проживання в готелях на 
території парку – на відстані короткої пішохідної прогулянки від атракціонів. 
Тут розміщені шість готелів на вибір: від найдорожчих до класу budget. 
Туристи, які проживають у готелях на території парку, мають різного роду 
пільги (пільгові вхідні квитки в парки, можливість користуватися атракціонами 
на годину раніше від інших відвідувачів). Анімація як відносно новий вид 
послуг у сфері туризму в Україні у своєму розвиткові повинна спиратися на 
досвід розвинених туристичних держав. В Україні анімаційні послуги 
пропонують практично всі готелі. Але, на жаль, більшість цих послуг 
є стандартними і не відрізняють готель з поміж інших і вже не є цікавими для 
туриста. У світі пожвавлення анімації в закладах гостинності пов’язують також 
із замково-готельним бізнесом, який визнається найприбутковішим напрямком 
використання фортифікаційних пам’яток давнини. Тож навіть найтитулованіші 
в Європі власники родових замків пропонують поряд із приватними 
апартаментами відводити частину своїх володінь під готельні номери для 
гостей і туристів. В Україні започаткування замково-готельного бізнесу має 
неабиякі перспективи. 

По-перше, в нашій країні налічуємо до двох десятків фортифікаційних 
споруд чи їх руїн, найдоцільніший шлях відродження яких полягає 
в переобладнанні їх під готельно-анімаційні комплекси. По-друге, цей турпродукт 
користується стабільною популярністю серед європейських туристів, які бажають 
і можуть платити за можливість знайомства з українськими замками. Романтика 
готельно-замкових турів традиційно приваблює закоханих та молоді подружжя, 
цьому виду відпочинку надають перевагу люди з розвинутим естетичним 
смаком тощо. Сьогодні жоден замок України ще не готовий відкрити двері 
своїх опочивалень перед туристами. Найближче до етапу формування 
номерного готельного фонду знаходиться Мукачівський замок («Паланок») 
на Закарпатті. А єдиним палацом замкового типу, який приймає рекреантів 
та переобладнаний під санаторій, є палац графів Шенборнів, який 
розташований у Мукачівському районі.

На прикладі палацу графа Шенборна можемо спостерігати негативний 
досвід замково-готельного бізнесу, адже після переобладнання його під санаторій 
будівля втратила свою автентичність. А для туриста, що проживає в історичній 
будівлі, анімацією повинно бути «перенесення» в історичну епоху і відчуття себе 
у гостях у власника замку чи палацу. На прикладі Мукачівського замку ми 



можемо спостерігати велику кількість іноземних туристів (переважна більшість 
угорці). Якби частину замку переобладнати під готель, то тут знайшлася 
б велика кількість туристів, бажаючих зупинитися і переночувати в замку. 

Для того щоб залучити і зацікавити туриста, можна на території 
житлової частини замку проводити історичні фестивалі, де туристи могли 
б зустріти переодягнених історичних постатей, а обслуговуючий персонал, 
одягнутий в одяг того часу, неодмінно допоміг відчути себе в епосі історичного 
минулого. Готельні підприємства України, надаючи анімаційні послуги, 
повинні дотримуватися концепції закладу та орієнтуватися на різні сегменти 
споживачів. Пропонуємо шляхи вдосконалення анімаційних послуг в Україні 
та щодо підвищення їх ефективності: 1) для успішної діяльності анімаційних 
заходів повинні проводитись масштабні рекламні кампанії; 2) організовувати 
тижні кухонь різних регіонів і країн в ресторані закладу, а також застосування 
відповідної національної атрибутики і колористики у всьому готелі. Організація 
в ці дні, а також на День святого Валентина, 8 Березня та інші свята 
спеціальних заходів. Для кожного свята необхідно розробляти спеціальне 
меню, складати святкову програму із залученням артистів естради, майстрів 
оригінальних жанрів та ін.; 3) вводити програми, які будуть відрізнятися від 
програм конкурентів та ще не мали аналогів в Україні.
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ 

Одним із ефективних видів дипломатії, що використовують країни 
є культурна дипломатія – вид публічної дипломатії та невід’ємна частина 
політики «м’якої сили», що включає в себе «обмін ідеями, інформацією, 
творами мистецтва і іншими компонентами культури між державами 



і населяють їх народами з метою зміцнення взаєморозуміння». Завдання 
культурної дипломатії полягає в зміцненні відносин, підвищенні соціально-
культурного співробітництва, просування національних інтересів. 

Культурна дипломатія поступово визнається одним із пріоритетів 
державної політики з огляду на її впливовість у питаннях національної безпеки 
та міжнародного іміджу. Аби вона ефективно запрацювала, важливо зрозуміти 
її роль як зовнішньої культурної політики у процесах соціального і культурного 
розвитку як всередині країни, так і на міжнародному рівні; політики, що 
зумовлює появу нового культурного продукту, розгерметизованого завдяки 
комунікаціям і спільним проектам. 

Саме культурні заходи, проведені на території іншої держави 
демонструють іноземцям добробут країни, науково-технічний прогрес, конкуре-
нтносмпроможність, розпочинаючи зі спорту і завершуючи військовою 
могутністю. Нерідко культурна дипломатія використовується у війні, з ціллю 
пропаганди позитивного обліку країни, і навпаки дискредитувати іншу сторону 
конфлікту. 

Потреба в такому інструменті стала надзвичайно відчутною в зв’язку 
з необхідністю протидіяти агресивній політиці Російської Федерації. Останнє 
десятиліття в Росії активно розбудовується система інформаційного впливу 
у світі, створюються такі потужні медіа ресурси як «Russia Today», діють 
мультимедійна група «Sputnik», фонд «Русский мир», проект «Russia Beyond the 
Headlines». Весь цей час інформація про Україну у світі поширюється 
здебільшого її громадянами-ентузіастами або іноземцями-симпатиками поза 
системною участю держави. А така політика з її боку вкрай необхідна саме 
з причини попереднього періоду бездержавності, впродовж якого складався 
тривіальний і звульгаризований образ України у світі, часом невіддільний від 
російського. 

Саме безперервна культурна дипломатія Росії багато у чому вплинула 
на нинішню ситуацію в Україні, адже більшу частину контенту по телебаченню, 
радіо складали російські пропагандивні фільми, музика, котрі не могли не 
вплинути на емоційний стан українців, особливо у східних та південних 
регіонах, де український контент фактично не вироблявся. І нині, на п’ятий рік 
війни, російська пропаганда інформаційно впливає на українців через екрани 
моніторів, телевізорів, газет.

Задля національної безпеки Україна має запроваджувати власний 
контент – якісний та гідний задля демонстрування його на міжнародній арені 
та захисті українців від іноземної пропаганди.

Відомо, що одним із інструментів впровадження політики культурної 
дипломатії в європейських країнах стала діяльність культурних інституцій 
(Британської Ради, Французького інституту, Чеського центру, Польського 
Інституту, Ґете-Інституту). Вона передбачає кілька завдань: лобіювання 
зовнішньополітичних інтересів, забезпечення міжкультурних комунікацій, 
продукування цінностей в різних соціально-культурних контекстах. Слід 
зауважити, що функціонування цих установ можливе у першу чергу завдяки 
державній підтримці. В Україні, на жаль, культура не належить до пріоритетів 



державної політики. Основним фінансуванням європейських культурних 
інститутів є видатки з бюджету. Окрім цього, вони можуть мати власний 
бюджет, вагомим джерелом поповнення якого є мовні курси. В Україні 
фінансування культури є критично низьким. 

Розвинені інститути культурної дипломатії європейських країн мають на 
меті не лише здійснення культурних комунікацій, а й передбачають творення 
контенту для них. Зазначені особливості їх культуротворчої діяльності 
є матеріалом для розбудови власної інституції. З одним важливим уточненням –
досвід промоції української культури зосереджений у недержавному секторі, 
належить приватним інституціям або окремим митцям. 

Відсутність культурного контенту є реальною перешкодою для здійснення 
міжкультурних комунікацій. Прикладом цього є Російська Федерація, 
дипломатія якої продукує переважно пропаганду. Це не обіцяє жодних 
перспектив: «У сенсі глобального культурного внеску сучасній російській 
державі нíчого дати світу, а безкінечно експлуатувати досягнення культур 
імперії Романових і Радянського Союзу вона також не зможе, оскільки
досягнення ці втрачають, а деякі вже цілковито втратили, свою актуальність» 
1 . Тож як ефективно не фінансувалася б російська пропаганда, відсутність 
цінностей для ретрансляції як основи «м’якої сили» означає, що її успіх буде 
обмеженим і тимчасовим. Розвиток культурної дипломатії залежить від того, як 
будується культурна політика держави. На жаль, доводиться констатувати 
велику розбіжність між державною політикою у сфері культури та незалежним 
культурним і мистецьким середовищем: митці, громадські організації, 
підприємці та інші представники арт-сектору досить ефективно працюють 
культурними дипломатами України без участі і підтримки держави. 

Питання створення Українського Інституту стало одним із найбільш 
дискусійних в культурному середовищі в 2015 р. З одного боку, Український 
Інститут має бути важливим кроком назустріч впровадженню державної 
політики культурної дипломатії, з відповідними стратегією, правовою 
унормованістю, системою завдань і функцій. З іншого – поява ще однієї інституції 
в недосконалому на даний час полі культурної політики не є виправданою. 
Особливо зважаючи на те, що Міністерство культури України виступило 
з ініціативою створення Українського Інституту, так і не з’ясувавши, якими 
мають бути його місія, завдання і функції. 

Нині держава не готова до створення Українського Інституту як інституції 
з ефективною діяльністю. Нерозуміння Міністерством культури місії цієї 
інституції є відображенням відсутності розуміння місії культури в цілому, 
неготовності до змін у системі державного управління. Процес створення 
Українського Інституту варто розглядати як важливий етап адвокації культури, 
зміни ставлення до неї з боку держави і суспільства. Гострим є питання якості 
контенту, яким Україна буде представлена в міжнародних культурних 
комунікаціях. Надзвичайно актуальним для України є залучення можливостей 
культури до вирішення проблем національної безпеки, у тому числі як складової
політики відновлення та розбудови миру в Україні. 



Внутрішня культурна дипломатія – це сприяння налагодженню системи 
діалогу між мешканцями різних регіонів країни засобами «м’якої сили», 
зокрема, культури. Вплив цих заходів на становлення в суспільстві довіри через 
формування громадської думки важко переоцінити, бо саме вони є одними 
з вирішальних факторів у проведенні ефективної державної політики 
відновлення і розбудови миру, мають непересічні можливості для забезпечення 
соціальної стійкості та суспільної консолідації. В умовах України, де інтереси 
східних і західних регіонів десятиліттями штучно протиставлялися, потенціал 
цього інструменту на внутрішньому напрямку може стати дієвим засобом 
подолання внутрішньополітичного розбрату. 

Міжрегіональний напрямок реалізується через проекти, спрямовані на 
посилення культурних комунікацій між різними регіонами України, коли 
залучається чинник культурного розмаїття та привертається увага всього 
суспільства до різних регіонів України. За всю історію незалежності держави 
потенціал культурного розмаїття України належним чином не враховувався 
в рамках державної політики, а, навпаки, розглядався як конфліктогенний 
чинник у протиставленнях Схід-Захід. Нині ідея об’єднання та співпраці 
віддалених областей України актуалізувалася. Зокрема, її досить успішно 
втілює соціокультурний форум «ПогранКульт», руйнуючи міфи і стереотипи
в уявленнях один про одного українців з різних регіонів країни. 

Інтеграційний напрямок внутрішньої культурної дипломатії представлений 
проектами, які сприяють інтеграції внутрішньо переміщених осіб, як представ-
вників Сходу України, до громад інших регіонів держави. Успішність інтеграції 
залежить від встановлення в суспільстві довіри та діалогу, що є неможливим без 
залучення інструментів «м’якої сили». Цілком виправдано, що територіально 
політика відновлення і розбудови миру перш за все стосується регіонів, які 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту. У першу чергу –
східних прифронтових територій, хоча цей вплив фіксується на громадах усієї 
країни. 

У разі залучення культурного компонента до політики відновлення 
і розбудови миру, Україна може мати унікальний прецедент активності культури 
під час вирішення конфлікту. Зокрема, внутрішня культурна дипломатія має 
виступити дієвим актором змін у суспільстві і стати невід’ємною важливою 
складовою політики держави.

Отже, культурна дипломатія є важливою складовою для забезпечення 
національної безпеки. Завдяки даному інструменту держава може налагод-
жувати відносини як із закордонними партнерами так і всередині власної країни 
та боротися із ворожою пропагандою. Проте, в Україні, на жаль, поки 
що не створено дієвого Інституту культурної дипломатії через недостатнє 
фінансування та нестачу власного якісного контенту, який можна було 
б презентувати на міжнародній арені.
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ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

УКРАЇНИ
Напрацьований досвід реформування системи вищої освіти країн 

Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) уявляє значний інтерес для України 
з огляду на євроінтеграційні перспективи її розвитку. Особливо це стосується 
осмислення досвіду тих країн, в яких освітня реформа проводилася водночас 
з підготовкою до вступу в Європейський Союз (Польщі, Угорщини, Чеської 
Республіки, Словацької Республіки) і була підпорядкована тим чи іншим
вимогам членства в зазначеній спільноті.

Системи освіти в країнах ЦСЄ створювались та розвивались під сильним 
впливом освітньої системи Радянського Союзу, успадкованої і Україною. Тому 
дослідження змісту їх реформаторських заходів, цілей та завдань, основних 
тенденцій розвитку освіти, модернізації системи управління може стати 
плідним щодо застосування у відповідній практиці в нашій країні.

На відміну від країн Західної Європи, в країнах ЦСЄ реформи вищої 
освіти розпочалися водночас з політичними змінами та їх переходом до 
ринкової економіки, що сталося на рубежі 90-х рр. ХХ ст. та передусім 
спрямовувались на демонтаж тоталітарного політичного режиму. За своєю 
глибиною та швидкістю здійснення їх можна порівняти лише з реформами 
вищої школи кінця 40-х – поч. 50-х рр. ХХ ст. [1]. У той час західна модель 
вищої освіти замінялась соціалістичною моделлю, а тепер – навпаки: 
соціалістична модель, яка була принесена в Центральну та Східну Європу, 
замінюється сучасними моделями Західної Європи та США. В повоєнні роки 
головною метою вищої освіти країн ЦСЄ була підготовка «кадрів-
будівельників соціалізму». Централізована, планова економіка забезпечувала 
державам повний контроль за працевлаштуванням випускників вищих 
навчальних закладів. Вища школа протягом десятків років була частиною 
політичної та економічної систем. Це знаходило підтвердження в ідеологізації 
навчальних програм ВНЗ, особливостях організації студентського життя, змісті 
наукових досліджень, призначеннях на академічні посади,встановленні 
міжнародних зв’язків та взагалі супроводжувалося обмеженням академічних 
свобод і автономії вищих навчальних закладів.

Сьогодні системи вищої освіти країн Центральної та Східної Європи 
характеризуються намаганням відійти від соціалістичної системи освіти та 
наблизитися до західних освітянських моделей. Це підтверджується низкою 
таких тенденцій, як: зміна критеріїв вступу до ВНЗ; самостійне визначення 
змісту навчальних програм та організації навчального процесу; викорінення 
номенклатурної системи призначення на академічні посади; створення органів 
колективного управління за участю викладачів та студентів; заміна політичної 
звітності вищої школи на економічну; посилення процесу диверсифікації 



систем вищої освіти; незалежність міжнародних академічних зв’язків від 
політичних та ідеологічних завдань [2].

Викладене зумовлює необхідність більш детального аналізу ходу реформ 
вищої освіти та їх специфіки в окремих країнах Центральної та Східної Європи.

У Польщі розробка нових напрямків освітньої політики проходила 
в умовах глибоких соціально-політичних та економічних перетворень, переходу 
до ринкової економіки, зміни характеру праці, що вимагало високого рівня 
освіти, ініціативності та підприємництва в роботі. Сучасна освітня політика 
стала важливим елементом соціальної стратегії держави. Вона розробляється 
з урахуванням невирішених в минулому завдань, які тепер з новою силою 
заявили про себе на новому етапі історичного розвитку країни. У системі освіти 
Польщі спостерігався серйозний розрив між глобальними потребами
суспільства та результатами освіти; між об’єктивними потребами часу 
та загальним недостатнім рівнем освіти; між професійною орієнтацією 
та потребами особистості в гармонійному задоволенні різноманітних 
пізнавальних інтересів; між сучасним рівнем розвитку науки та архаїчним 
стилем викладання [3].

Зростання автономії, наданої університетам, дозволило їм ініціювати 
і провести в життя кардинальні інновації. З іншого боку, цей закон створив 
можливості для відкриття нових навчальних закладів і сприяв розвитку
підприємництва. Усі вищевказані фактори та зростання попиту на освіту при 
збільшенні числа місць в університетах призвели до виникнення в Польщі 
ринку освіти, який розвивається дуже динамічно.

В Угорщині в 1990 р. в система вищої освіти складалася з коледжів 
професійної освіти та університетів академічного профілю. Коледжі 
відрізнялися один від одного за термінами навчання та дипломами, 
а університети – за організаційними структурами та напрямками підготовки. 
В деяких галузях функціонували «професійні університети» (сільське 
господарство, підприємництво, медицина). Такий дуалізм в отриманні вищої 
освіти є одною з характерних особливостей угорської системи вищої освіти. 
Як доповнення до цих двох класичних видів освіти в 1998–1999 навчальному 
році було введено вищу професійну освіту.

Коледжі та університети наділені правом самостійно видавати 
встановлені державою дипломи без участі в цьому процесі незалежних 
екзаменаційних рад. Якість системи вищої освіти контролюється «на виході» 
інституційними органами управління вищою освітою та службою 
зайнятості.Централізовано оцінкою якості вищої освіти в Угорщині займаються 
Рада вищої освіти і науки при Міністерстві освіти та Угорський Акредитаційний 
комітет [4]. Високі академічні вступні вимоги, які встановлюють централізовано 
адміністративні органи, зумовлюють фактично і соціальну селекцію. 
До початку реформ прийом до ВНЗ знаходився також під політичним контролем.

У Словацькій Республіціполітичні, економічні та соціальні зміни в 1989 
році значно вплинули на систему її вищої освіти. З 1990 р. словацькі заклади 
вищої освіти стали предметом першого післякомуністичного Акту Вищої 
Освіти, який був змінений та доповнений у 1990 та 1996 рр.. Цей Акт визначив 



автономію університетів та їх органи самоврядування, юридичні права 
та обов’язки, а також зменшив вплив міністерства освіти щодо створення умов, 
сприятливих для розвитку закладів вищої освіти, координації їх діяльності, 
впровадження рішень органів самоврядування та Акредитаційної комісії 
словацького уряду. Хоча це встановило академічні права та свободи 
університетам, визначило свободу наукової та дослідницької діяльності 
та терпимість до філософських і релігійних течій у навчанні, ВНЗ залишилися 
залежними від державного бюджету та жорстких фінансових правил.

У Чеській Республіці останні 15 років збіглися з періодом особливо 
швидких соціально-політичних трансформацій, що відбуваються в багатьох 
європейських країнах. Ситуація у вищій освіті була ускладнена постійною 
зміною чеським урядом пріоритетів розвитку сфери освіти і науки, а також 
раптовими змінами міністрів (7 за останні 14 років). 

Таким чином, розглянувши процеси реформування вищої освіти в країнах 
ЦСЄ в загальних рисах, можливо вказати як на спільні риси, так і на значну 
кількість певних розбіжностей, що характеризують освітні відносини в кожній 
окремій країні. У цілому реструктуризація вищої освіти в країнах ЦСЄ 
визначається наступними спільними рисами: схожі стартові позиції для 
реформ; проведення перебудови вищої освіти у таких масштабах і такими 
темпами, які були невідомі Західній Європі; здійснення перебудови в умовах 
нормативної невизначеності та за наявності необхідності не лише переглянути 
законодавчі засади функціонування вищої освіти, але й переосмислити саму її 
місію; оновлення законодавчої бази, насамперед прийняття нового закону про 
вищу освіту в кожній окремій країні; існування проблеми кадрів – у нових 
умовах виникла потреба оптимізувати викладацький склад з тим, щоб вийти на 
нові програми навчання; появлення приватних вищих навчальних закладів; 
безкоштовне навчання в ВНЗ державної форми власності; перетворення вищої 
освіти з елітної на масову; різке збільшення чисельності студентів; визначення 
на законодавчому рівні автономії вищої школи; функціонування вищої освіти 
в умовах хронічного недофінансування; узгодження процесу реформування 
вищої освіти з принциповими положеннями Болонської декларації (введення 
трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів, кредитно-модульної системи навчання 
тощо).

З огляду на викладене слід зазначити, що в кожній країні існують свої 
національні особливості перебудови освіти. А відтак зростає усвідомленість 
того, що немає універсальної моделі вищої освіти, що кожна країна повинна 
шукати свою власну модель. При цьому вона має спиратися на свій власний 
досвід та досвід інших країн. Лише за таких умов можливо прогнозувати 
успішність реформ у сфері вищої освіти.

Слід зазначити, що як успіхи, так і проблеми реформування вищої освіти 
в країнах ЦСЄ обумовлені особливостями їх суспільно-історичного 
та економічного розвитку, але, в свою чергу, і сама система освіти є вагомим 
чинником розвитку зазначених країн. На наш погляд, державна політика цих 
країн в галузі освіти значною мірою спрямована на стимулювання її розвитку. 
Вивчення проблеми державного управління освітою в країнах «перехідного 



періоду» дає можливість виокремити деякі моменти, що можуть бути використані
в процесі формування й реалізації державної політики в галузі освіти України. 
Це: прагнення надати рівні можливості щодо здобуття освіти усім громадянам; 
створення умов для залучення молоді до надбань світової науки і культури при 
збереженні національних традицій в освіті; орієнтація освіти на всебічний розви-
ток особистості, розвиток самостійності, ініціативи, творчої індивідуальності; 
посилення уваги до проблем інформатизації освіти; швидке реагування
на потреби часу, економіки, суспільства і відповідне орієнтування змісту освіти 
та виховання; різнобічна фінансова підтримка розвитку освіти.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ.
РЕЛІГІЙНО –КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

Канада визнала незалежність України 2 грудня 1991 р. – першою на той 
час західною країною та другою після Польщі. Дипломатичні відносини між 
Україною та Канадою були встановлені 27 січня 1992 р. З квітня 1992 р. діє 
Посольство Канади в Україні, у листопаді 1992 р. було відкрито Посольство 
України в Канаді, а у березні 1993 р. – Генеральне консульство України 
в Торонто.

У Спільних деклараціях, підписаних міністрами закордонних справ 
України та Канади у 1994 та 2001 рр. відносини між Україною та Канадою були 
закріплені як Особливе партнерство. 24 вересня 2009 р. керівниками 
зовнішньополітичних відомств двох країн було підписано «Дорожню карту» 
українсько-канадських відносин.



Культурно-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та Канадою 
обумовлені у Спільній Декларації про особливе партнерство між Україною 
і Канадою від 31. 03. 1994 р. та в Угоді про дружбу та співробітництво між 
Україною і Канадою від 24. 10. 1994 р.

Відповідно до положень Спільної Декларації сторони зобов’язалися 
«активно співпрацювати з метою прискорення взаємного розповсюдження 
інформації про національні досягнення в галузі культури, науки і освіти, 
популяризації нових досягнень у цих сферах і розширення культурних, 
спортивних та інформаційних обмінів».

Особливості українсько-канадського співробітництва в культурно-
гуманітарній сфері обумовлені наявністю 1,2 мільйонної української діаспори 
в Канаді, що має надзвичайно розвинену систему громадських та культурних 
організацій, наукових та дослідницьких установ, музеїв, художніх колективів, 
мистецьких об’єднань тощо. Це спричиняє прямі міжособистісні контакти між 
громадянами наших країн, а також безпосереднє співробітництво між такими 
організаціями в Канаді та подібними установа в Україні.

Одним із найголовніших чинників збереження національної ідентичності 
українців Канади стала їхня приналежність до Католицької та Православної 
церков. Перші українські переселенці в Канаді були переважно греко-
католиками. Ще в 1901 р. митрополит Андрей Шептицький скерував туди 
духівників для опіки українців із Галичини. У 1910 р. сам митрополит 
Шептицький відвідав Канаду, призначивши у наступному році першим 
єпископом із осідком у Вінніпезі Нестора Будку. На час прибуття Будки до 
Канади там було 20 священиків, 80 тис. вірних, діяли близько 80 церков 
і каплиць, тришколи, мала семінарія у Сіфтоні (провінція Манітоба), виходив 
тижневик «Канадійський українець» (згодом – «Канадійський русин»).
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УКРАЇНА – США:ДИЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Визначальним фактором для збереження суверенітету України, стабільного

світового і регіонального положення та поступального розвитку України 
є співпраця зі Сполученими Штатами Америки. США захищають Україну 
в її протистоянні російським агресорам не тільки через міжнародно-правові 
механізми, а також через уведення односторонніх економічних санкцій. 
12 вересня 2014 р. США до списку санкціонованих додали «Сбербанк России», 
«Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Лукойл», «Газпром», 
а також п’ять оборонних й високотехнологічних державних корпорацій, 



зокрема «Ростехнології». Наведемо коротку інформацію про рівень двостороннього 
співробітництва: визнання України – 25 грудня 1991 р. Встановлення
дипломатичних відносин – 3 січня 1992 р. Дипломатичні установи: Посольство 
України в США, Генеральні Консульства України в Нью-Йорку, 
Сан-Франциско та Чикаго, Посольство США в Україні. Кількість чинних 
документів – 137. Фактично з встановленням дипломатичних відносин зв’язки 
між державами розвивалися доволі активно, хоча й суперечливо. 
Започаткуванню українсько-американських відносин сприяв офіційний візит 
Президента України в США у травні 1992 р., яким розпочато творення 
договірно-правової основи співробітництва. 

Незважаючи на досить інтенсивні двосторонні контакти протягом 1992 р., 
Сполучені Штати виявили недостатнє розуміння та усвідомлення нових 
політичних реалій, що виникли в Європі з розпадом Радянського Союзу. Для 
американської адміністрації була властива інерція сприйняття відносин 
з Україною головним чином крізь призму відносин з Росією. Водночас 
проросійські кола у Вашингтоні сприймали Україну, її ядерність як потенційну 
загрозу безпеці власне самій Росії, у чому переконували США, вважаючи 
українську державність явищем тимчасовим і перехідним. США відверто 
блокували політичні та економічні контакти з Україною до ратифікації нею 
Договору про СНО-1, Лісабонського протоколу та приєднання до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї. 

Певні зміни щодо сприйняття України внесли не американські політики, 
а законодавці – конгресмени Палати представників Конгресу США, візит яких 
в Україну відбувся у квітні 1993 р. На їхнє переконання, Україну слід було 
розглядати як окрему суверенну державу, прагнення якої до незалежності 
має бути підтримане з боку США. Одним із перших прихильників перегляду 
американської концепції щодо України став спеціальний радник держсекретаря 
США зі зв’язків з новими незалежними державами С. Телботт. Він вважав, що 
у відносинах з Україною потрібно перенести центр ваги з проблем ядерного 
роззброєння на широке коло питань співробітництва і розвиток відносин 
США – Україна незалежно від відносин з Росією. Під час перебування в Києві 
(1993 р.) наступний державний секретар США У. Крістофер запропонував 
Україні долучитися до програми НАТО Партнерство заради миру, яку можна 
розглядати тактичним засобом для забезпечення безпеки країн Центральної 
і Східної Європи. 

Подоланням кризового стану відносин стали результати зустрічі в Москві 
14 січня 1994 р. президентів США, Росії та України з питань ядерного 
роззброєння, яка завершилася підписанням Тристоронньої заяви. Після 
ратифікації Верховною Радою України ДНЯЗ розширилося співробітництво 
з МВФ, Міжнародною фінансовою корпорацією, ЄБРР та ЄС. Отже, 
позитивним наслідком глобальних рішень України щодо ядерної зброї стала 
розбудова українсько-американських відносин. Важливим політичним 
результатом візиту Президента України до США (19-23 листопада 1994 р.) 
стало підписання Хартії українсько-американського партнерства, дружби 
і співробітництва, а також укладання 14 документів. Значним політичним 



успіхом дипломатії було створення українсько-американської міждержавної 
комісії на чолі з президентом України Л. Кучмою та віце-президентом США 
А. Гором у вересні 1996 р. Комісія затвердила себе як практичний механізм 
реалізації засад стратегічного партнерства та постійного діалогу з широкого 
кола двосторонніх і багатосторонніх питань, що становлять взаємний інтерес. 
Таким чином в українсько-американських відносинах протягом 1990–2010 рр. 
спостерігалися як етапи зближення (коли мова йшла про можливе стратегічне 
партнерство), так і періоди дистанціювання (коли у Вашингтоні обговорювалася
можливість застосування санкцій проти України). Хоча Вашингтон надавав 
політичну підтримку рухові за незалежність і демократію в Україні, однак 
провідним партнером США у цьому регіоні залишалася Росія. Саме 
ця обставина визначала політику щодо інших країн пострадянського простору. 
Звісно, США та інші західні країни побоювалися, що розпад СРСР призведе до 
дестабілізації ситуації в регіоні. Цю позицію чітко означив Президент США 
Дж. Буш ще на початку серпня 1991 р. під час свого візиту в Київ, коли 
він заявив, що США підтримуватимуть свободу в Україні, але не незалежність 
від СРСР. Сепаратистські тенденції в тодішній УРСР Президент США назвав 
"самогубним націоналізмом". Усього через три тижні після цього Україна 
заявила про свою незалежність. 

Найважливіші напрями у співробітництві двох держав на початку 
тисячоліття сконцентрувалися на стабілізації ситуації в Іраку, проведенні 
прозорих парламентських виборів у 2006 р., підтримці з боку США вступу 
України до НАТО і СОТ, питаннях розширення демократичних перетворень 
в Україні тощо. В економічній сфері підписано Протокол про доступ на ринки 
товарів і послуг, Україні надано статус країни з ринковою економікою, 
Конгресом США скасовано поправку «Джексона – Веніка» та ін. 

Одним з пріоритетів США у співпраці з Україною є підтримка намагання 
українців досягти енергетичної незалежності. Американські компанії 
ExxonMobil і Chevron дуже зацікавлені роботою на українському енергоринку, 
і за ствердженням Посла США в Україні, мають принести новітні технології, 
ноу-хау й американські гроші в український енергетичний сектор. Україна 

і США домовились про постачання ядерного палива для атомних 
електростанцій американської компанії Westinghouse, яке в Україні успішно 
пройшло експертизу. Відтепер «Росатом» втратив монополію на українському 
ринку ядерного палива, але поки що, на відміну від російського "Газпрому", 
залишається постачальником. У подальшому питаннями доставки та заванта-
ження цього палива займатиметься експлуатуюча організація всіх діючих АЕС –
компанія НАЕК «Енергоатом». Чинний контракт між «Енергоатомом» 
та шведським підрозділом WestinghouseElectricSweden AB на постачання 
ядерного палива для українських АЕС 11 квітня 2014 р. сторони домовилися 
продовжити ще на 5 років – до 2020-го р. Проте співпраця з Westinghouse 
допускає подальше використання російського палива, адже згідно з вище-
згаданим контрактом американські паливні збірки будуть завантажені лише 
на два енергоблоки Південно-Української АЕС та на один блок Запорізької 
АЕС. Решта 12 реакторів ще працюватимуть на російському паливі. 



Особливою подією в українсько-американських відносинах стали 
домовленості, закріплені в Хартії України – США про стратегічне партнерство 
від 20 грудня 2008 р. Визнаючи важливість ефективно функціонуючого 
енергетичного сектору, сторони планують тісно співпрацювати над відбудовою 
і модернізацією потужностей української газотранспортної інфраструктури, 
диверсифікацією та убезпеченням українських джерел ядерного палива, 
що зменшить залежність України від інших іноземних постачальників. 
Американська сторона зацікавилася питаннями видобутку сланцевого газу 
на території України. 

На розвиток Дорожньої карти пріоритетів українсько-американського 
співробітництва Україна та США започаткували двосторонню групу з питань 
енергетики. У відповідності до Декларації Саміту США-ЄС від 10 червня 
2008 р. країни поглиблюють тристоронній діалог з ЄС щодо посиленої 
енергетичної безпеки. Питання, що обговорювалися під час офіційного візиту 
в США Президента України у квітні 2010 р., стосувалися співробітництва 
в галузі атомної енергетики, з питань ядерної безпеки, у сфері торгівлі 
й інвестицій, спільних дій з метою подолання наслідків економічної кризи. 
Одним із важливих напрямів співпраці є створення міждержавного органу 
високого рівня, який за пропозицією України визначено комісією з питань 
стратегічного партнерства. Активний діалог України – США підтверджується 
низкою контактів у наступні роки, серед яких згадаємо візит в Україну 
04 листопада 2013 р. помічника Держсекретаря США з питань Європи 
та Євразії В. Нуланд; 5 грудня 2013 р.– візит в Україну В. Нуланд для участі 
в Міністерському засіданні ОБСЄ в Києві. 1 лютого 2014 р. – зустрічі у рамках 
Мюнхенської конференції з питань безпеки тощо. Працюють двосторонні 
структури високого рівня. 

Головним українсько-американським міждержавним органом, діяльність 
якого спрямована на реалізацію положень Хартії стратегічного партнерства, 
є двостороння Комісія стратегічного партнерства (КСП), у якій співголовують 
Міністр закордонних справ України і Державний секретар США. КСП 
координує діяльність шести міжгалузевих механізмів, до компетенції яких 
віднесено питання політичного діалогу і верховенства права, нерозповсюдження
та експортного контролю, енергетичної і ядерної безпеки, науки і технологій, 
торгівлі й інвестицій, а також оборони. Діалог у торговельно-економічній сфері 
інституційно організований у формі двосторонньої Ради з питань торгівлі 
і інвестицій. Торговельно-економічне співробітництво. У 2013 р. загальний 
товарообіг між Україною та США склав 2752,8 млн. дол. Дефіцит балансу 
двосторонньої торгівлі становив 814,8 млн. дол. При цьому відбулось падіння 
експорту українських товарів до США на 20,8%, що на кінець листопада 2013 р. 
становило 969 млн. дол. Водночас, імпорт американської продукції в Україну 
зріс на 3,5% (або на 60,7 млн. дол.) та склав 1783,8 млн. дол. Питому вагу 
українського експорту складають такі товарні групи: № 28 (продукти 
неорганічної хімії), № 72 (чавун та сталь), № 73 (вироби з чавуну та сталі) та 
№ 27 (енергетичні матеріали). За обсягом прямих інвестицій, залучених 
в економіку України, США посідають дванадцяте місце. Станом на 01.10.2013 
р. в економіку України залучено 985,8 млн. дол. американських інвестицій, 
що складало 1,7% усіх ПІІ. 



Президент США Б. Обама, інші політичні діячі активно підтримали 
Україну в її боротьбі за державний суверенітет, незалежність і територіальну 
цілісність. Саме США розпочали кампанію уведення політичних та 
економічних санкцій щодо Росії, яка веде неоголошену війну проти суверенної 
держави України (2014 р.). Саме США розпочали діалог з російським 
керівництвом з метою мирного розв’язання проблеми і виходу з кризи. 
Державний секретар США запевнив українську сторону, що президент Росії 
розуміє можливі наслідки таких дій. Це буде, на думку американської сторони, 
не лише порушенням усіх міжнародних законів, а й надзвичайно небезпечними 
діями, які призведуть до міжнародної ізоляції та посилених санкцій. Німеччина, 
Франція й інші країни в Європі, без сумніву, відреагують на це. Державний 
секретар заявив також, що Вашингтон і Київ є партнерами та стратегічними 
союзниками. Американські санкції проти Росії поширилися на Національне 
управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) , 
хоча ця заборона не стосується експлуатації Міжнародної космічної станції 
(МКС). Американське аерокосмічне агентство НАСА оголосило, що припиняє 
співпрацю з Росією на знак протесту проти політики РФ щодо Криму. США 
також припинили видачу ліцензій на експорт та реекспорт військової продукції 
до Росії (у 2013 р. США експортували до Росії вибухові речовини і лазерні 
прилади загальною вартістю 1,5 млрд. дол.) . Президент США Обама закликав 
світ захистити Україну . 

Отже, партнерство України із Сполученими Штатами Америки українська 
сторона розцінює як стратегічне і переконується в тому, що до подібної позиції
поступово наближаються і Сполучені Штати.

Література
1. США применили новые санкции против России. 17:51 12.09.2014. –

Режим доступу: http://www.business.ua/articles/companies/SShA_prim 
enili_novye_ sankcii_protiv_Rossii-74809/.

2. Керрі упевнений, що Росія не вторгнеться в Україну. – Режим доступу: 
http://www.unian.ua/politics/945254-kerri-ne-virit-scho-rosiya-vtorgnetsya-
v-ukrajinu.html. 

3. Див.: Режим доступу: http://nr2.com.ua/News/economy_and_business/
SSHA-oficialno-vveli-novye-sankcii-protiv-Rossii-79906.html/

4. Американське космічне агентство NASA припинило співпрацю 
з Росією. – Режим доступу: http://ua.interfax.com.ua/news/general/
198943.html/

5. Див.: http://gordonua.com/news/worldnews/Obama-prizval-mir-zashchitit-
Ukrainu-i-poborot-Islamskoe-gosudarstvo-42917.html/

http://www.business.ua/articles/companies/SShA_prim
http://www.unian.ua/politics/945254-kerri-ne-virit-scho-rosiya-vtorgnetsya-
http://nr2.com.ua/News/economy_and_business/
http://ua.interfax.com.ua/news/general/
http://gordonua.com/news/worldnews/Obama-prizval-mir-zashchitit-


Конопльов В.,
магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»
Ковальчук Т. Г.,

канд. екон. наук, доцент,
доцент кафедрижурналістики та міжнародних відносин,

ПВНЗ «Київський університет культури»

ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Сьогодні можна із упевненістю сказати, що агресія Російської Федерації 
проти України носить форму гібридної війни, а це можна вважати одним 
із найбільших викликів для уставленої системи міжнародних відносин 
і міжнародного порядку після закінчення Другої світової війни [1]. Сучасна 
агресивна політика Кремля порушує фундаментальні засади міжнародної 
безпеки та принципу непорушності кордонів, що закріплені в Статуті ООН 
і ОБСЄ, що, відповідно, впливає як глобальну, так і на регіональну системи 
міжнародних відносин.

Реалізація основного національного інтересу України, а саме, забезпечення
державної безпеки, залежить від відстоювання національної незалежності 
та територіальної цілісності нашої країни, подальша її підтримка міжнародною 
спільнотою. Відповідно, важливим фактором на цьому шляху стає зовнішня 
комунікація України – її культурна дипломатія. Так, особливої актуaльності 
набуває питання формування сприятливого образу держави, її громaдян, 
зовнішньої та внутрішньої політики, культури та способу життя, що
реалізується за допомогою інформаційно-комунікaційних технологій [5, с. 147].

Термін «культурнaдипломатія» належить американському науковцю 
Мільтону Кaммінгсу [4, с. 73]. Він визначав, що культурна дипломатія –
це спосіб просування національних інтересів шляхом культурного обміну. На 
шляху протидії агресивній політиці Російської Федерації, культура виявилась 
ефективною зброєю й водночас стратегією в неоголошеній інформаційній війні.

Перспективи формування позитивного іміджу України залежить від трьох 
факторів: по-перше, це виправдування очікувань щодо реформування нашої 
держави; по-друге, це підтримання демократії та громадянського суспільства 
в Україні; по-третє, це розвиток та промоція бренду «Україна».

Основними інструментами створення та підтримання позитивного іміджу 
у ЄС та всьому світі повинна стати системна, збалансована та сильна 
інформаційна політика, що буде здатна швидко моніторити та реагувати на 
інформаційні потоки в умовах інформаційної війни Росії. У цьому руслі повинні 
працювати спеціальні інформаційно-культурні підрозділи у дипломатичних
та консульських представництвах України за кордоном. Окрім того, активний 
розвиток туризму на території України також сприятиме позитивному 
сприйняттю України, оскільки для іноземців наша держава є унікальною 
за рахунок своїх традицій та культурних надбань, а українці – гостинними 
та привітними.
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ТА АНТИРЕКЛАМА ЯК ЕЛЕМЕНТ 
ВИБОРЧИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Одна з найбільш значущих і насичених технологіями політичних 
кампаній – виборча кампанія, як сукупність цілеспрямованих послідовних 
зусиль, які докладаються протягом певного визначеного законодавством 
проміжку часу, щоб реалізувати підтримку кандидата виборцями й забезпечити 
його перемогу в день виборів [5].

http://iac.org.ua/konflikt-na-shodi-
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Gorbulin_


Поняття «виборча технологія» порівняно нове і, як правило, пов’язане 
з організацією і проведенням демократичних виборів. Покликання виборчих 
технологій – забезпечити найважливішу область взаємодії громадянського 
суспільства і держави – передачу владних повноважень представникам 
суспільства за допомогою процедури виборів. Тож під технологією виборчої 
кампанії розуміють сукупність прийомів, методів та засобів впливу на виборця, 
які засновані на певних наукових розробках, з метою досягнення політичного 
успіху певною політичною силою на виборах. Це сукупність політико-
організаційних, пропагандистських та інших дій з метою приведення до влади 
певного політика, групи політиків, політичної організації чи їх об’єднання. 
Питання встановлення комунікативних зв’язків між політиками та електоратом 
часто відмінно виконує PR та політична реклама. Реклама та антиреклама, як 
виборча технологія та елемент виборчої компанії [4].

Головною метою політичної реклами є створення гарного іміджу 
політика або партії. Їхні позитивні характеристики виносяться на перший план 
і перебільшуються, аби отримати підтримку електорату. Предметом політичної 
реклами в такому разі є власне партія, кандидат, їхні передвиборчі програми. 
Суб’єктом політичної реклами стає рекламодавець – політична організація або 
діяч. Об’єктом – учасники політичного процесу, які роблять той чи інший 
вибір. Спираючись на рекламу, ці учасники обирають для себе курс політичної 
орієнтації, а в кожному конкретному випадку вони складають визначену 
цільову аудиторію, в ситуації виборчої кампанії – електоральні сегменти [3].

Політична реклама є важливим елементом передвиборчих перегонів, яка 
поступово стає невід’ємною частиною політичної культури. Особливості 
використання рекламних технологій під час виборчого процесу. Роль, що 
відіграє політична реклама при прийнятті виборцями рішення. Визначення 
поняття «політична реклама», що перебуває на перетині різноманітних 
дисциплін і поєднує в собі знання зі сфери як політичних наук, так і реклами 
та маркетингу. Водночас політична реклама ставить за мету вплив на масову 
свідомість, що передбачає включення до її предмета теорії масової комунікації, 
соціальної психології та інших суміжних наук [1]. 

Політична реклама, як своєрідна форма політичної комунікації в умовах 
вибору, метою котрої є сформувати в масовій свідомості образ, уявлення про 
політичного лідера. За допомогою коректних технологій реально налаштувати 
громадськість на підтримку певної особи, створити бажану психологічну 
установку в виборця [4]. 

Різні прояви політичної реклами, що об’єднує комунікація за допомогою 
ЗМІ. Найчастіше засоби масової інформації використовуються для формування 
та поширення необхідного образу та іміджу політика чи певної політичної сили. 
Тобто залежно від обраного іміджу лідера, через політичну рекламу, 
відбувається поширення та укорінення образу, іміджу політика, політичних 
партій, лозунгів, ідейно-політичних платформ, перевиборчих кампаній, які, 
як правило, не завжди відображають дійсність такою, якою вона є насправді, 
таким чином дезінформуючи суспільство, на яке було направлене ідеологічно-
психологічний вплив. Цей тип політичного впливу отримав назву політична 
реклама [3]. 



Політична реклама, як прямий елемент маніпулювання, оскільки її головною 
метою є прямий або опосередкований вплив на емоційно-психологічну складову 
людської свідомості [5].
Складові політичної реклами, такі як:
- слово. А точніше сила та влада слова. За своєю стислістю реклама приречена 

на помітні, що запам’ятовуються словосполучення-гасла, максимально 
концентрується у словах мета, суть тих політичних змін, які становлять 
програму політика.

- образний візуальний ряд. Велика частина реклами сьогодні концентрується 
в засобах інформації, де найважливішу роль відіграє якраз образотворчий ряд 
(телебачення, зовнішня реклама). Створення візуальної реклами за законами 
мистецтва народжує і її сприйняття як твори мистецтва, тобто вона менш 
схильна розкладанню на свої дидактичні, логічні підстави.

- третьою складовою політичної реклами (за умови, що ми маємо справу 
з візуально представленою рекламою) є сам образ претендента, не важливо -
вербальний або візуальний, тобто власне те, що про нього йдеться. 

Для ефективного існування реклами в політичній комунікації слід робити 
її привабливою для всіх суб’єктів масового соціального поля, робити 
її затребуваною, а крім того, чітко бачити обмеженість її впливу як такої. 
Перебільшувати її роль – це шкодити самим рекламістам: у суспільстві зростає 
усвідомлення маніпульованого дійства, що частіше призводить до відторгнення 
такої політичної комунікації. Будучи складовою частиною політичного 
маркетингу, політична реклама як політична технологія реалізації влади 
дозволяє сформувати привабливий імідж політика чи політичного інституту та 
в результаті спонукати виборця до відповідної електоральної поведінки [4].

Під час виборчих перегонів в Україні застосовуються найрізноманітніші 
рекламні методи, деякі з яких є відверто чорними технологіями.

Варто виявити сутність політичної антиреклами. Меседжі політичної 
реклами, що лунають з кожної можливої й неможливої рекламної площини, 
переповнені обіцянок, вихвалянь партій або політиків, такі меседжі покликані 
заволодіти прихильністю електорату та отримати їхні голоси на виборах. Однак 
у політиці відсутні чесні правила гри. Кожна виборча кампанія має свої 
особливості, зокрема, це стосується так званих чорних технологій, серед яких 
і антиреклама.

Антиреклама, як один із феноменів сучасного суспільства,що вивчений 
порівняно мало, однак швидко розвивається. Під нею розуміють різновид 
реклами, метою якої (або однією із цілей) є дискредитація іншого суб’єкта 
ринку для власної вигоди, для чого в ній використовується широкий спектр 
засобів [2]. 

Політична антиреклама має багато різновидів – від компромату до 
відвертого наклепу. Крім того, напруженість політичної боротьби часто 
виправдовує використання жорсткої антиреклами. Також від комерційної вона 
відрізняється агресивним характером, більшою різноманітністю, складнішими 
функціями. 



Українське законодавство чітко не регулює питання використання 
антиреклами, зокрема під час виборчого процесу. Відсутність чіткого 
визначення антиреклами в законодавстві відкриває можливості для порушень 
та безкарного використання різноманітних чорних технологій політичними 
опонентами. Таким чином, політичні конкуренти можуть відкрито маніпулювати
свідомістю виборців та впливати на їхню поведінку під час виборів [1].

Як і реклама, антиреклама поєднує кілька методів впливу, тобто 
є одночасно інформативною та емоційною. Вона вирізняється підвищеною 
увагою до образу. Антиреклама зазвичай виразніша за рекламу, тому що в ній 
використовуються додаткові графічні й мовні засоби, що посилюють вплив; 
пародійно переосмислюються рекламні та позарекламні образи. 

Отже, сьогодні антиреклама має різні варіанти – від телевізійних 
(теледебати, інтерв’ю, ролики тощо) до друкованих (газети, листівки, плакати, 
карикатури тощо).

Компрометуюча рекламна продукція, що характеризується: 
використання негативних іміджів;
використання страху українців щодо продажних політиків;
інформація про особисте життя політиків;
анонімність виробників та розповсюджувачів компрометуючих 

рекламних матеріалів.
У результаті рекламної діяльності під час передвиборчих кампанії 

в Україні від антиреклами постраждають як політичні сили та окремі політики, 
так і електорат, який був позбавлений можливості тверезо приймати рішення на 
виборах під впливом великої кількості недобросовісної реклами.
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ОГЛЯД СУЧАСНИХ ГАЗЕТ ЧЕРНІГОВА
В умовах сьогодення в м. Чернігові видаються газети «Деснянська 

правда», «Гарт», «Сіверщина», «Чернігівські відомості», «Чернігівщина», 
«Черниговская неделя», «Вісник Че», «Семь дней», «Місто», «Весть», 
«Черниговская семейная газета» та деякі інші.

Найвідомішою та найпоширенішою є «Деснянська правда» – Чернігівська 
обласна газета. Співзасновниками цього видання є Чернігівська обласна 
рада,облдержадміністрація, первинна організація журналістів редакції газети 
«Деснянська правда».Головний редактор – Людмила Пархоменко.

Основний зміст газети на сьогодні: актуальні новини економіки 
та політики; аналіз ситуації в економіці Чернігова та області; огляд соціальної 
сфери; розповідь про передові технології; фокус уваги – на розвиток малого 
та середнього підприємництва в області й Чернігові; пошук шляхів взаємодії 
влади, бізнесу і населення; формування культури бізнесу; газета надає корисну 
інформацію, також необхідну для орієнтації в бізнесі та в житті [2].

Видання розпочинає власну історію від заснованої в 1838 році газети 
«Черниговские губернские ведомости», яка припинила існування після 
лютневої революції 1917 року, причому кілька останніх їх номерів вийшли 
українською мовою. Головною газетою губернії став «Голос труда» –орган 
губернської Ради робітничих і солдатських депутатів [3].

У 1918 році, коли Чернігівщина була окупована кайзерівськими 
військами, виконком губернської Ради перебазувався в м. Почеп на території 
сучасної Брянщини, де газета почала виходила під назвою «Известия 
Черниговского губернского и Почепского уездного исполкомов Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» [2].

Під час наступу денікінських військ, коли на Чернігівщину евакуювався 
уряд Радянської України, газета мала назву «Известия Совета рабоче-
крестьянской обороны Украины и губернского исполнительного комитета». 
На початку 1920-х рр. газета виходила під назвами «Красное знамя» 
та «Червоний стяг».

У 1932 р. (коли було створено Чернігівську область) газета отримала 
назву «Більшовик». Під час німецької окупації газета виходила в умовах 
підпілля в обласному партизанському з’єднанні, що базувалося тоді 
на території сусідньої Брянщини. 7 листопада 1943 р., після зайняття Чернігова 
Радянською армією, вийшов перший номер обласної газети під сучасною 
назвою–«Деснянська правда».



У 1993 р. видавництво «Десна» об’єдналося з редакцією обласної газети, 
утворивши комунальне підприємство редакційно-видавничий комплекс 
«Деснянська правда». У 1996 році створено відкрите акціонерне товариство 
«Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда».

Зі старих підшивок можна дізнатися про те, як споруджувалися, ставали 
до ладу і нарощували потужності гіганти обласного центру – хімічний, 
текстильний, радіоприладний, інші підприємства, як освоювалися у південних 
районах області родовища нафти і газу, як розвивалося сільське господарство 
області.

Із вдячністю і повагою можна згадати сьогодні творців «Деснянської 
правди» повоєнних десятиліть. Передусім це колишні редактори Михайло 
Черевко, Євген Писаревський, Феодосій Сендзюк, Іван Музиченько, 
Володимир Борисенко та Леонід Ісаченко. Добре відомими були читачам газети 
імена Іллі Оліферовського, Миколи Лихачова, Бориса Коваленка, Василя 
Мірошниченка, Кузьми Журби, Аркадія Полоцького, Михайла Брезкуна, 
Зіновія Кругерського та Валерія Інютіна, Володимира Бібчука, Андрія 
Фомічова, Петра Пулінця, Станіслава Реп’яха, Володимира Савченка, Тетяни 
Баскіної, Лариси Мухіної, Григорія Янушкевича, Віктора Мухи і Елли Мухи, 
Лідії Кузьменко, Валентини Будко, Михайла Єрмоленка, Олександра Каранди і 
Олени Каранди, Віталія Леуса, Миколи Будлянського, Петра Куценка, Євдокії 
Тютюнник та інших [1].

Газета «Гарт» є чернігівським всеукраїнським щотижневиком для всіх, 
хто «душею молодий».ФорматA3. Обсяг (сторінок) 24. Періодичність виходу: 
раз на тиждень, у п’ятницю, накладом більше 8 тисяч екземплярів. Редактор 
видання – Іванов Дмитро Йосипович.

«Сіверщина» – всеукраїнська тижнева газета, яка була створена в 1993 році
з ініціативи Петра Антоненка і Василя Чепурного. Засновник газети – правління
Чернігівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка. Друкує як актуальні новини сьогодення, так і матеріали 
народознавчого, краєзнавчого, патріотичного змісту. Перші номери цього 
видання виходили під назвою «За Україну» під егідою обласних структур 
Народного Руху та «Просвіти».

Перші номери газети виходили нерегулярно, на пожертви активістів, але 
згодом газета перейшла на регулярний вихід та стала передплатною.Понад 
20 років була провідною, а часто – єдиною опозиційною до влади Кучми –
Януковича газетою. Видання витримало більше 20 судових процесів, частина 
з яких завершувалася у вищих судових інстанціях. Зрештою, «Сіверщина» 
стала символом і прапором всіх державницьких проукраїнських сил Чернігова 
та сіверського краю.

Після приходу до складу видавців команди підприємців Віктора Лазаря 
та Сергія Аверченка газета навесні 2014 р. припинила вихід. Відновлена 
зусиллями голови обласної «Просвіти», учасника бойових дій на сході України 
Олександра Шевченка. Виходить щотижня. Передплата – по всій Україні. 
Редактори: Василь Чепурний (двічі), Петро Антоненко, Олександр Сопронюк, 
Олександр Шевченко. Газета здійснила випуск ряду книг, зокрема, збірки 
історико-краєзнавчих досліджень «Сіверщина інкогніто», мандрівних нотаток 
Олександра Волощука.



«Семь дней» – міська інформаційна незалежна газета Чернігова.Aналізує 
міські події, задає незручні запитання владі, допомагає читачам розібратися 
в тому, що дійсно відбувається в нашому рідному місті. У газеті немає 
«жовтих»матеріалів та негативної інформації, пов’язана із смертю, злочинами, 
стражданням, жорстокістю; яка засмучує та пригнічує власним змістом. Тираж: 
7000 екземплярів. Періодичність: щотижня (у четвер), обсягом 20–28 інфо-
рмаційних шпальт. Формат: А3.

Зміст: актуальні новини регіону, обговорення проблем міста і суспільства, 
експертні думки і корисні коментарі, інтерв’ю із цікавими людьми, репортажі
 зі спортивних арен, афіша подій міста. Аудиторія тижневика становить майже 
17 тисяч читачів.

Газета «Вісник Че» (редактор Сергій Петрович Народенко),заснована 
у 1988 році. Відображає всі сфери життєдіяльності міста Чернігова й області. 
Такі рубрики, як «Новини», «Суспільство», «Здоров’я», «Тема номера», 
«Гумор», «Кримінал», «Доля», «Де моя велика ложка?» користуються 
популярністю у читачів. Тираж одного номера: 62 000 екземплярів.

Отже, сучасна преса Чернігівщини задовольняє інформаційні потреби 
різних верств населення області, тому є досить різноманітною як за змістом, так 
і за формою подачі матеріалу.
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ДОВІРА ЯК СКЛАДОВА PR У ВНЗ УКРАЇНИ
Розпад СРСР призвів до системної кризи довіри в суспільстві, реалізувати 

на всіх рівнях соціального управління: на макрорівні – рівні соціуму, 
на мезорівні – рівні організацій, і на мікрорівні – рівні особистості і малих 
соціальних груп.[3]

Результати досліджень довіри демонструють досить низьку задоволеність 
професорсько-викладацького складу і співробітників вищих навчальних 
закладів існуючої ступенем і формами довіри. З’ясувалося, що довіра 
нерозривно пов’язана з очікуваннями на виконання певних обіцянок 

https://uk.wikipedia.org/wiki.
http://12606.


і зобов’язань, проголошених і не проголошених об’єктами довіри – керівництвом
вузу в цілому і окремими його представниками (ректором, проректорами, 
деканами, начальниками відділів, завідувачами кафедр) [1].

Дані очікування завжди реалізуються в ситуаціях невизначеності і ризику 
нездійснення очікувань, непередбачуваності людської поведінки (і особливо, 
поведінки влади, «начальства»). Сутність довіри якраз в тому і полягає, щоб 
довіряти, незважаючи на невизначеність, на постійну можливість потенційного 
руйнування і відкидання очікувань. Було виявлено, що довіра / недовіра 
відчувається, а його різні поведінкові прояви реалізуються в різних формах на 
різних ієрархічних рівнях університетського управління. Наприклад, рівень 
готовності персоналу ВНЗ до надання довіри вищому керівництву (ректор, 
проректори та декани) виявився суттєво нижчим, ніж рівень готовності 
до надання довіри «простим працівникам» і керівникам середньої ланки 
(начальники управлінь та завідуючі кафедрами) [5].

Внутрішні чинники довіри обумовлюють психологічну готовність, 
схильність людини надавати довіру іншим людям. Важливими чинниками 
готовності до довіри є інтелектуальні здібності та особливості мислення 
(ступінь його стереотипності або незалежності), життєвий досвід, особисті цілі 
й інтереси, впевненість в собі. Індивідуальна готовність до надання довіри 
включає емоційні та раціональні компоненти. Емоційна готовність до довіри 
є наслідком почуття симпатії, дружби, прихильності до певного індивіду. 
Навпаки, негативні емоційні переживання (антипатія, гнів, розчарування,ворожість 
та ін.) ведуть до недовіри. Раціональний компонент пов’язаний з можливістю 
контролювати ситуацію і особливостями мотивації інших людей готовність 
до довіри прямо пропорційна можливості такого контролю та впевненості 
в тому, що іншим людям не вигідно вести себе всупереч очікуванням [9].

На відміну від довіри, як правило, буває досить поширений стан 
впевненості працівників, представників професорсько-викладацького складу 
і співробітників університету в майбутньому здійсненні певного порядку речей 
і перебігу подій, яке засноване на минулому досвіді аналогічних та інших 
управлінських рішень і впливів, що спрацювали в певному напрямку, що 
зумовили ті чи інші події (заохочення, висування, призначення, просування, 
кадрові перестановки, звільнення, ініціювання конфлікту) [6].

На відміну від довіри, що чиниться в умовах невизначеності, впевненість, 
навпаки, не супроводжується невизначеністю, а виникає як реакція на 
визначеність очікувань персоналу. Також можливий феномен віри, близький за 
змістом до впевненості та довіри, але відрізняється і доповнює їх як можливі 
реакції на існуючий в організації соціальний порядок – прийняття в якості 
істинного того чи іншого ходу майбутніх організаційних подій без всяких на те 
раціональних підстав [7].

Наслідками випробовується довіра до керівництва з боку персоналу 
університету і відчувається розуміння його дій, певний ступінь самообмеження 
в реалізації вузькоегоїстичних інтересів, в осмисленні раціональності рішень 
і дій керівництва, поділ внутрішньоорганізаційних цінностей і норм, більш 
високий рівень соціальної інтеграції та солідарності, натхнений здійсненням 



власних посадових повноважень, формальних і неформальних доручень 
та інших проявів волі керівництва. Навпаки, недовіра до керівництва з боку 
персоналу є згубною для організації. І якщо в не освітніх організаціях втрата 
від нелояльних відносин персоналу в середньому втричі перевищує збитки від 
діяльності конкурентів і недружніх засобів масової інформації, то в сучасному 
вузі, за оцінками самих співробітників, даний аспект також є виключно 
важливим, хоча і скрутним з точки зору його кількісної оцінки (ймовірно, 
внаслідок значно меншою сприймається агресії з боку конкурентів і недружніх 
ЗМІ – при можливому існування інших, невидимих, і тому не приймається 
до уваги співробітниками, факторів зовнішнього агресивного середовища).
Як показали дослідження, досить ефективним механізмом формування 
атмосфери внутрішнього довіри (з боку професорсько-викладацького складу 
і співробітників вузу) є ефективна організація внутрішньо організаційних 
комунікацій, яку керівництво і персонал вузу не схильні розцінювати як заходи 
внутрішнього паблікрилейшнз, але яка, проте, в своїх елементах і спрямо-
*ваності повністю відповідає даному терміну (визначимо внутрішній піар 
як управлінську функцію, покликану встановлювати і підтримувати 
взаємовигідні відносини всередині організації, в тому числі між керівництвом 
та персоналом і між різними ієрархічними рівнями, від якої залежить ступінь 
її успішності та ефективності).[1]

В умовах вузівської професійної специфіки даний вид управлінської 
діяльності швидше можна було б позначити, як «стихійна організація
паблікрілейшнз». Більш того, даний феномен в вузі виключно важливий: 
в умовах зовнішньої і внутрішньої середовищної невизначеності і завжди 
наявних внутрішньоорганізаційних проблем заходи паблікрілейшнз здатні 
в необхідній мірі підтримувати атмосферу довіри і забезпечувати необхідний 
для успішного функціонування рівень всередині вузівської консолідації 
і солідарності. Причому чим менше стихійним і більш усвідомлено 
цілеспрямованим з боку керівництва вузу є даний процес, тим ефективніше 
здійснюється організаційне керівництво відповідними видами внутрішньо 
організаційних комунікацій. [3]

За наявними соціологічними оцінками, 91% чинників, що формують 
лояльність співробітників і 99,5% факторів, що впливають на їх задоволення 
своєю роботою, безпосередньо пов’язані з ефективною комунікацією. Сьогодні 
керівники вузів все більше усвідомлюють необхідність побудови оптимальних, 
взаємовигідних і поважних відносин зі своїм «Головним ресурсом», і прагнуть 
вибудовувати ці відносини на основі пошуку нових комунікативних
можливостей для мотивації і підвищення рівня лояльності персоналу [8].

Слід зазначити, що заходи внутрішнього піару часто вимагають 
особливих тонкощів у розробці і здійсненні. Оскільки аудиторія внутрішнього 
піару – це співробітники, чиє життя і благополуччя істотно залежать від успіху 
вузу, природно, що їх потреба в інформації істотно вище, ніж у будь-якій 
зовнішній групи. Технології «умовчання», «перестановки акцентів» і «зміщення 
фокусу уваги», прийняті в зовнішньому піарі, в даному випадку 
не застосовуються. Відсутність офіційної інформації неодмінно буде замінено 



чутками і плітками, які можуть привести до серйозної кризи. Внутрішній піар 
необхідний як для організації правильних комунікацій всередині вузу, так і для 
вирішення конфліктних і кризових ситуацій, підтримання корпоративної 
культури, для формування серед співробітників прихильності (високої 
лояльності) і вмотивованості, а значить, і ефективності діяльності. Звичайно, 
створення позитивного іміджу вузу в очах співробітників впливає на імідж 
компанії у зовнішньому середовищі, так як персонал є одним з каналів 
трансляції інформації зовні [4].

Результатами реалізації даних управлінських зусиль виступає 
впорядкування внутрішньовузівських комунікацій, зміцнення корпоративної 
культури і посилення лояльності персоналу. Основними завданнями даної 
технології є формування єдиного інформаційного простору, подолання 
комунікативних розривів і досягнення взаєморозуміння, отримання зворотного 
зв’язку від персоналу компанії, демонстрація «відкритості» керівництва, 
роз’яснення корпоративної політики в галузі навчання та розвитку персоналу, 
формування єдиних стандартів поведінки відповідно до корпоративного 
кодексом і етикою. [5]

Серед працюючих управлінських інструментів внутрішньовузівського 
піару, що дозволяють здійснювати дані комунікативні цілі, можна виділити 
інформаційні (сайт університету, стенди, повідомлення), аналітичні 
(анкетування, фокус-групи, моніторинг персоналу), комунікативні (корпоративні 
свята, корпоративне навчання, адаптаційні тренінги, професійні змагання), 
і організаційні (збори, наради, виступи керівництва, розробка і впровадження 
корпоративних стандартів). Незважаючи на активне залучення всіх 
вищевказаних механізмів в реальному комунікативно-управлінській практиці, 
завжди залишається простір для вдосконалення і розвитку того чи іншого 
напрямку. [2]

Однак крім даних вельми ефективних комунікативно-управлінських дій, 
що вживаються в вузі для зміцнення довіри, завжди діє «закон кредиту довіри», 
відповідно до якого заходи внутрішнього піару щодо посилення довіри 
виявляються ефективними лише до тих пір, поки зберігаються терпіння 
і позитивні очікування персоналу. Рано чи пізно керівництву вузу доводиться 
справою доводити правильність освітньої та кадрової політики і ефективність 
управлінських рішень [5].
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ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Питання, що саме включає в собі журналістське розслідування, турбує 

багатьох молодих журналістів. Нерозуміння того, як саме треба проводити 
цю процедуру, може призвести до негативних наслідків. 

Журналістське розслідування передбачає вміння збирати унікальні 
матеріали на суспільно важливі теми, котрі стосуються особи або структури, які 
намагаються приховати компромативний матеріал. Для висвітлення матеріалу 
попередньо перевіряється достовірність. [1]

Головним правилом журналіста-розслідувача є те, що в своїх матеріалах 
він не має права висловлювати свою особисту думку. В роботі повинна бути 
присутня об’єктивність і прозорість. Оскільки журналістику можна вважати 
четвертою неофіційною гілкою влади, зрозуміло, що саме вона формує думку 
суспільства. Це колосальна влада в руках кожного кореспондента, і за неї треба 
нести відповідальність. Та для того щоб цією владою володіти, треба розуміти, 
які проблеми чекають на шляху.

Однією з головних проблем розслідування є саме фінансування. 
Оскільки сучасний глядач хоче бачити на телебаченні більше розважальних 

телепрограм, то саме на гумор-шоу завжди кошти знаходяться: глядач потребує
«хліба та видовищ». І рейтинги розважальних телепрограм зашкалюють, 
і на телебаченні подають саме те, чого потребує глядач. Тому виділення коштів 
на розслідувальні проекти є набагато меншим, бо у розважальних проектів вищі 
рейтинги. 

Другим складником стає безпека журналіста.
У житті фахівця пера хоч раз у житті може постати питання: або кар’єра 

і визнання народом, але при цьому можливі негативні наслідки, або все ж таки 
спокійне життя і безпека і рідних. На сучасному етапі розвитку в українських 
мас-медіа журналіст не має конкретного захисту. Оскільки не існує дієвих 
структур журналістського захисту, це призводить до багаторазового 
замовчування як преси, так і телебачення. 

В Україні існують такі служби як:
Програма правового захисту журналістів IREX U-Media;
Асоціація медіа-юристів;
Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси;
Інститут медіаправа, Незалежна медіапрофспілка журналістів;
Національна спілка журналістів України.



Кожна з цих структур намагається підтримувати журналістів за можливості, 
та самого механізму захисту як такого не існує. Тому єдине, на що може 
розраховувати репортер, це тільки на свою команду, якщо вона є [2].

І тут випливає третя проблема – це брак належних кадрів.
Розуміння того, що журналістські розслідування – це передусім велика 

небезпека, призводить до того, що мало хто погоджується саме на таку роботу. 
Та дуже часто спостерігається така тенденція, коли журналіст все ж таки 

може переступити припустимі кордони особистого життя, звідси випливає 
четверта проблема – етична. 

Журналістське розслідування насамперед передбачає висвітлення гострих 
проблем. У кожній країні до питань етичності медійної діяльності підходять по-
різному. Існують так би мовити «етичні фільтри», через які матеріал виходить 
неповним. Сюди входять:

законодавство країни, котре може не допустити матеріал до ефіру;
загальні етичні норми, прийняті спілками журналістів;
корпоративні правила редакційного колективу;
керівництво, котре не допускає до виходу матеріалу;
етичні норми автора журналістського матеріалу.[1]
У європейських країнах існують спеціалізовані журналістсько-

розслідувальні асоціації, котрі контролюють етичні норми журналістських 
матеріалів. Частіше всього у кореспондента можуть статися проблеми 
з етичними нормами у випадках, котрі пов’язані з:

методами збору та обробки матеріалу;
публікацією і цілями, які переслідував журналіст, оприлюднюючи відомі 

йому факти [5].
Та якщо інформація береться з відкритих джерел, то етичні норми 

не стають перешкодою. 
П’ятою проблемою постає те, що журналіст недостатньо обізнаний 

у своїх правах. 
Знання закону навіть на примітивному рівні може принести користь 

у справі. Незнання своїх журналістських прав часто приносить багато негативу 
в роботі, а особливо – веде до неспроможності себе захистити [3].

Проаналізувавши проблеми журналістського розслідування в Україні, 
можна зробити висновок, що їх більш ніж достатньо, та мало хто це розуміє чи 
намагається виправити ситуацію. Головним є саме те, що про це говориться, 
але недостатньо, і поки на це не буде серйозно звернена увага, ми не будемо 
бачити повноцінних матеріалів, якими вони насправді мають бути.
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ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ 
ТА РІЗНОВИДИ

На сучасному етапі масштабної популяризації фізичної культури 
та спорту в Україні та світі, величезної актуальності набуває всебічне 
висвітлення організаційних моментів, а в науковому обігу – поповнення 
методичного забезпечення освітнього процесу та нових досліджень і розробок 
з питань становлення та розвитку професійного спорту, а також удосконалення 
спортивної галузі. У зв’язку цим істотно зростає необхідність забезпечення 
професійного та висококваліфікованого міжкультурного комунікативного 
процесу серед організаторів змагань, спортсменів та вболівальників. Офіційною 
мовою Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, міжнародних спортивних змагань 
є англійська, відтак офіційна документація потребує точного, професійного 
перекладу. 

Відповідно до специфіки спортивної тематики, діяльність перекладача 
у межах письмового перекладу письмового тексту, передбачає головним чином 
роботу з текстами наукового (методичні рекомендації щодо організації 
та змісту вивчення фізичної культури, навчально-методичне забезпечення –
підручники, посібники, робочі програми), офіційно-ділового (законодавча 
та нормативна спортивна документація, правила, регламент та протоколи 
змагань) та публіцистичного стилю (газетно-журнальні тексти: інтерв’ю 
з представниками спортивних федерацій та комітетів, відомими спортсменами 
та тренерами; статті присвячені історії окремих видів спорту, спортивним 

http://detector.media/
http://journlib.univ.kiev.ua/


заходам та змаганням, діяльності спортивних організацій, клубів, команд, 
проблеми фінансування чи забезпечення спортивним обладнанням тощо).

Переклад текстів спортивної тематики офіційно-ділового стилю має 
власні особливості, серед яких засоби вираження модальності (стилістичні 
та прагматичні характеристики) та синтаксичні розбіжності.

У контексті лексичних особливостей перекладу публіцистичного тексту 
спортивної тематики, варто звернути увагу на аспекти в яких наявні лексико-
семантичні та структурні відмінності між мовою оригіналу і перекладу, 
що вимагає перебудови структури синтаксису речення або застосування 
лексико-семантичних трансформацій, насамперед, назви, слова які мають два 
або більше значень, абревіатури, неологізми, образна фразеологія та терміни.

Серед семантично-стилістичних особливостей газетно-публіцистичного 
тексту варто акцентувати увагу на перекладі епітетів, метафор, стилістичних 
порівнянь, метонімій, образних виразів та алюзій.

Велика кількість невластивих іншим стилям лексичних поєднань 
та образне вживання слів (метонімії та метафори) в газетно-публіцистичному 
стилі викликають певні труднощі перекладу текстів спортивної тематики, які 
полягають у відмінностях між метафоричними системами та відсутності у мові 
перекладу характерних для мови оригіналу метафоричних образів. Відтак, 
доцільно застосувати традиційні для теорії та практики перекладу 
розмежування метафор – при перекладі конвенціональних метафор варто 
знайти загальновживаний аналог в мові перекладу, а при перекладі авторських 
метафор – намагатися робити його максимально наближеним до мови 
оригіналу. Варто зазначити, що використання семантичної структури та 
стилістичних прийоми у газетних статтях на спортивну тематику зустрічаються 
не лише безпосередньо у тексті, а й найчастіше в заголовних комплексах, що 
складаються з максимально стислих, лаконічних фраз без залучення 
семантично другорядних елементів, проте нерідко із використанням метафор, 
алюзій, цитат, алегорій та алітерацій, що передають певну інформацію про 
зміст, авторське ставлення до предмета мовлення, а також тональність тексту. 
Перекладати заголовок статті чи тексту доцільно лише після ретельного 
перекладу та осмислення загального матеріалу з позиції його комунікативної 
інтенції.

Специфіка перекладання спортивної термінології передбачає дотримання 
однакових методів при роботі з текстовими матеріалами будь-якого стилю. 
Важливим чинником при перекладі спортивних термінів є оновлення 
перекладачем власної словникової бази, оскільки розвиток і впровадження 
нових термінологічних понять відбувається безперервно, відповідно до виник-
нення нових видів спорту та змін термінології у фізичній культурі. 

Англійська спортивна термінологія формувалася під впливом багатьох 
мов, тобто маємо розрізняти запозичені та незапозичені (сформовані методом 
аффіксації) терміни, наявність жаргонних та сленгових слів та виразів 
(характерно для бейсболу та крикету), наявність термінів які мають кілька 
значень і використовуються у різних видах спорту, скорочень (спортивні 
організації і чемпіонати назви яких зазвичай складають три чи більше слова). 



Переклад багатозначних спортивних термінів викликає певні складнощі, адже 
окрім того, що вони використовуються в різних видах спорту, а відтак для 
вибору вірного варіанта потрібно розуміти його значення саме в них, навіть 
у межах одного виду спорту термін може мати кілька значень. Для вибору 
правильного варіанту перекладу варто звернути увагу на сполучуваність 
і традиції вживання цього терміну в даному виді спорту, а також на 
лінгвістичний контекст і позамовну ситуацію. 

Отже, перекладацька робота з текстами спортивної тематики наукового, 
офіційно-ділового та публіцистичного стилів передбачає: цілісну (збереження 
єдності змісту і форми на новій мовній основі), достовірну й точну 
(рівноцінність передачі інформації) передачу змісту оригіналу з дотриманням 
стилістичних та емоційних особливостей авторського стилю засобами іншої 
мови; акцентацію уваги перекладача на аспекти в яких наявні лексико-
семантичні та структурні відмінності між мовою оригіналу і перекладу, що 
вимагає перебудови структури синтаксису речення або застосування лексико-
семантичних трансформацій; переклад епітетів, які у кожному окремому тексті 
мають власну суб’єктивну оціночність, метафор, стилістичних порівнянь 
метонімій, образних виразів та алюзій; специфічних методів при перекладанні 
спортивної термінології; оновлення перекладачем власної словникової бази, 
оскільки розвиток і впровадження нових термінологічних понять відбувається 
безперервно, відповідно до виникнення нових видів спорту та змін термінології 
у фізичній культурі. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: 
МЕТА, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ФОРМИ

Людство з незапам’ятних часів стикалося з проблемою інформаційних 
воєн на всіх рівнях. 

Інформаційна війна – це комунікативна технологія по впливу на інформацію
та інформаційні системи супротивника з метою досягнення інформаційної 
переваги в інтересах національної стратегії, при одночасному захисті власної 
інформації і своїх інформаційних систем. Інформаційна війна – тільки засіб, 
а не кінцева мета, аналогічно тому як бомбардування – засіб, а не мета.
Інформаційну війну можна використовувати як засіб для проведення 
стратегічної атаки або протидії [4, с. 75].

Першим використовував термін «інформаційна війна» американський 
експерт Томас Рона в звіті, підготовленим їм в 1976 р. для компанії Boeing, 
і названий «Системи зброї і інформаційна війна». Т. Рона вказав, що 
інформаційна інфраструктура стає ключовим компонентом американської 
економіки. У той же самий час, вона стає і вразливою метою, як у воєнний, так 
і в мирний час. Цей звіт і можна вважати першою згадкою терміна 
«інформаційна війна» [3, с. 15]. 

Iнформаційна війна – комплексна дія (сукупність інформаційних 
операцій) на систему державного і військового управління протилежної 
сторони, на її військово-політичне керівництво, яке вже в мирний час 
призводило б до прийняття сприятливих для сторони-ініціатора 
інформаційного впливу рішень, а в ході конфлікту повністю паралізувало 
б функціонування інфраструктури управління противника [4, с. 76].

Поле дії інформаційних воєн при такому визначенні виявляється досить 
широким і охоплює такі сфери:

1)інфраструктуру систем життєзабезпечення держави – телекомунікації, 
транспортні мережі, електростанції, банківські системи і т.д .;

2)промислове шпигунство – розкрадання патентованої інформації, 
перекручення чи знищення особливо важливих даних, послуг; збір інформації 
розвідувального характеру про конкурентів та ін.;

3) злом і використання особистих паролів VIР-персон, ідентифікаційних 
номерів, банківських рахунків, даних конфіденційного плану, виробництво 
дезінформації;

4) електронне втручання в процеси командування і управління військовими 
об’єктами і системами, «штабна війна», виведення з ладу мереж військових 
комунікацій;



5) всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет, в якій, за деякими оцінками, 
діють 150.000 військових комп’ютерів, і 95% військових ліній зв’язку 
проходять за відкритими телефонних лініях [6, с. 28].

Який би сенс в поняття «інформаційна війна» не вкладався, воно 
народилося в середовищі військових і позначає, перш за все, жорстку, рішучу 
і небезпечну діяльність, яку можна порівняти з реальними бойовими 
діями. Військові експерти, сформулювали доктрину інформаційної війни, чітко 
уявляють собі окремі її грані: це штабна війна, електронна війна, психотронна 
війна, інформаційно-психологічна війна, кібернетична війна і т.д. [6, с. 30].

Отже, інформаційна війна – це така форма конфлікту, в якій відбуваються 
прямі атаки на інформаційні систем.

Існують три мети інформаційної війни:
контролювати інформаційний простір, щоб ми могли використовувати 

його, захищаючи при цьому наші військові інформаційні функції від ворожих 
дій (контрінформація);

використовувати контроль за інформацією для ведення інформаційних 
атак на ворога;

підвищити загальну ефективність збройних сил за допомогою 
повсюдного використання військових інформаційних функцій [6, с. 32].

Психологічна війна ведеться спеціальними органами однієї держави або 
групи держав з метою зміцнити, змінити стереотипи, установки, емоційний 
стан суспільної свідомості, групи людей, конкретних лідерів в своїй державі, 
державах-союзниках або в державах-супротивників [5, с. 115]. Простіше 
кажучи, боротьба йде за свідомість. Методи можуть бути самі різні: військові, 
дипломатичні, внутрішньополітичні з використанням акторів мережевої війни, 
економічні та, власне, психологічні.

Психологічна війна складається з психологічних операцій різного ступеня 
тривалості та масштабності. Характеристика психологічних операцій 
демонструє асиметрію протиборства: бійці психологічної війни не б’ються 
один проти одного, вони «нападають» на тих, хто бореться зі зброєю в руках 
або мирне населення. Відмінність психологічних операцій від інформаційних 
в тому, що перші націлені на свідомість, а другі на контроль медіа-простору.
В обох випадках операції можуть здійснюватися з використанням військових 
засобів [5, с. 117]. Наприклад, інформаційне домінування противника в його 
власній країні можна зруйнувати, розбомбивши телестанції і почавши вести 
мовлення на звичних для населення частотах.

Інформаційна війна Росії проти України ведеться давно. Інформаційні 
спецоперації, вкидання, фейки, пропагандистські телематеріали, постановочні 
бої, підлаштовані обстріли, паніка в соцмережах – ось лише мала частина 
озброєння цієї війни. З нашого боку пропагандистська і контрпропагандистська 
кампанії або відсутні, або провалені [2, с. 5].

Інформаційна війна проти України поєднує військові, інформаційні, 
терористичні та інші агресивні дії, скоординовані з центру і спрямовані на 
досягнення стратегічної мети – повне підпорядкування нашої держави 
експансіоністським неоімперським планам Російської Федерації [2, с. 5].



Така війна передбачає проходження трьох стадій:
розхитування держави зсередини і через внутрішньополітичну кризу 

інспірація внутрішньодержавного конфлікту в країні-жертві;
економічна деградація, розорення, розпад країни з перетворенням 

її на недієздатну;
зміна політичної влади на повністю підконтрольну агресору [1, с. 138].
В інформаційній війні ставка робиться на використання цивільного 

населення для нагнітання масової істерії і опору законній владі. Мирне 
населення в Криму й у східних областях України в 2014 р. стало «живим 
щитом» для прикриття озброєних бойовиків.

Росія, ведучи інформаційну війну проти України, використовує 
і журналістів (наприклад, телеканали «LifeNews», «RussiaToday»), які 
формують «правильну картинку» для пропагандистської мети і виконують 
функції агентів спецслужб Російської Федерації. 

Протистояти російській дезінформації можна тільки в тісній взаємодії 
з інформаційними ресурсами демократичних країн Заходу, спрямовуючи 
і координуючи спільну роботу не тільки в плані роз’яснення поточних 
російських інформаційних акцій, але і на їх попередження та активну протидію.
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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН 
У ВІТЧИЗЯНІЙ ПРЕСІ

Відносини двох держав – України та Польщі – беруть свій початок 
ще з дохристиянських часів. У літописі один Із перших спогадів датується 981 
р., коли київський великий князь Володимир Святославич відвоював у поляків 
східнослов’янські Червенські міста (у верхів’ях Західного Бугу). Країни –
сусідні, а відтак мають спільне історичне минуле, яке зараз позначається 
на їхніх відносинах на міжнародному рівні та регулярно висвітлюється 
як у вітчизняній, так і закордонній пресі. 

Приміром, пригадаймо протистояння 1943–1944 рр. на Волині – події, які 
нарекли Волинською трагедією, а у польській історіографії –Rzeźwołyńska, 
«Волинська різанина». Досі не визначений спільний знаменник щодо кількості 
загиблих під час цих буремних подій. За польськими підрахунками, під час цієї 
трагедії з польського боку загинуло щонайменше 35 тисяч осіб (головним 
чином – польські селяни), з яких 18 тисяч –зі встановленими прізвищами, 
а з українського боку – до кількох тисяч осіб [5]. Окремі польські історики 
називають у два-три рази більше число загиблих поляків. Кількість загиблих 
українців на всіх територіях українсько-польського конфлікту, включаючи 
Волинь, за деякими підрахунками сягає 21–24 тис. осіб [6].

Протистояння між Українською Повстанською Армією та польською 
Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту та 
радянських партизанів – це яблуко розбрату для українських і польських 
істориків, політиків і громадських діячів та ледь не найголовніша тема для 
дискусій, які точаться й нині. 

Нещодавно історичні обговорення щодо Волинської трагедії спалахнули 
з новою силою у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща 
змін до закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з розслідування 
злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів.

Зміни до закону передбачають штрафи або ув’язнення терміном до трьох 
років за «приписування відповідальності польському народу або державі, 
зокрема за злочини, скоєні Третім Рейхом». Крім того, злочином у документі 
називається «Волинська різня», за заперечення «Волинської різні» також 
уводиться покарання. Окрім цього, покарання загрожує за вживання виразу 
«польські табори смерті» стосовно таборів, які були розташовані в Польщі під 
час Другої світової війни.

Президент України Петро Порошенко заявив, що він стурбований 
рішенням Сенату Польщі. Верховна Рада 6 лютого прийняла заяву, якою 



висловила розчарування і стурбованість у зв’язку з ухваленням Сеймом 
і Сенатом Польщі змін до закону про Інститут національної пам’яті – Комісію 
з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів, 
а також закликала главу Польської держави втрутитися в ситуацію [3].

Після оприлюднення вказаного законопроекту піднялася хвиля 
обговорень як у вітчизняній, так і в закордонній пресі. Зокрема,українські 
засоби масової інформації назвали цей закон «антибандерівським» 
і «скандальним». Ми проаналізуємо матеріали, які подаються для українського 
споживача інформації на прикладі щоденної газети «День». Статей, у яких 
зображено українсько-польські відносини, в обраному виданні налічується 
чимало. Тут є і про новоприйняті польські закони.

Шостого лютого, у день, коли Президент Польщі Анджей Дуда оголосив, 
що таки підпише нові закони, у газеті «День» вийшла стаття про те, що 
«польська інтелігенція стала на сторону українців». У матеріалі коротко 
описано перебіг подій щодо прецеденту та нижче наведено текст звернення 
польських громадських діячів, які виступили проти ухвалених поправок до 
закону. 

Це питання порушувалося у газеті й напередодні. Відтак 30 січня 
публікується змістовна стаття «Без ілюзій і без «адвокатів». Чому з одного боку 
Польща заявляє про дружбу, а з іншого – робить недружні кроки?», автор – Іван 
Капсамун. У матеріалі йдеться про те, що польська влада цілеспрямовано 
проводить гуманітарну політику, яка фактично спрямована проти українських 
героїв, пам’яті та історії певного періоду [4].Тут детально аналізується хід 
подій, наводяться дати, ключові дії та заяви українських, польських та 
ізраїльських політиків, адже пакет змін торкнувся і цієї країни. 

Дискурс, який знову затіяла влада Польщі, доводить – потрібно краще 
читати правильні книжки. І вчасно. Своє слово щодо проблематики газета 
«День» сказала ще 2004 р.: в її Бібліотеці вийшла книжка «Війни і Мир, або 
Українці – поляки: брати/вороги, сусіди…». Зауважимо, що це відбулося ще до 
помаранчевих подій і подальших потрясінь в Україні. У книжці розглянуті 
українсько-польські відносини в історичній ретроспективі, не оминаючи 
гострих проблем і неприємних запитань. У передмові до польськомовного 
видання відомий польський дисидент і журналіст Адам Міхник наголосив: 
«Розмова про історію складна, але необхідна. Питання в тому, щоб спрямувати 
свою думку в майбутнє, щоб усвідомити, як багато в нас спільних цінностей та 
інтересів, а також, як багато ми разом можемо досягти». Тож польським 
політикам варто би було насамперед дослухатися до слів свого земляка-
інтелектуала.

А українські політики мали би пам’ятати історію про так зване 
адвокатство Польщі, про яке більшість із них говорить протягом багатьох років. 
Знову ж таки, якби читали правильні книжки, то пам’ятали би про ілюзії 
Симона Петлюри щодо поляків сто років тому. І, відповідно, більш тверезо 
оцінювали би сучасну поведінку Польщі в гуманітарній політиці [4].

Тут подаються й тотожні думки Ігоря Сюндюкова, редактора відділу 
«Історія та “Я”» газети «День». Зокрема, цей закон ще має підтримати верхня 



палата парламенту Польщі – Сенат. Але важливі висновки Україна має зробити 
вже зараз. І головний із них – згубними є ілюзії про те, що Польща залишиться 
нашим «адвокатом у Європі». Це не тільки принизливо – це наївно (так само 
наївними були сподівання Петлюри і Грушевського на допомогу Заходу 100 
років тому). Можна скільки завгодно говорити про загравання партії «Право 
і Справедливість» із украй правим сегментом електорату; ми бачимо, як члени 
польської нацистської організації «Гордість і сучасність» в оточенні прапорів 
та з тортом зі свастикою п’ють «за здоров’я Адольфа Гітлера та нашу 
Батьківщину, кохану Польщу» (!). Можна,як це робить наше МЗС, 
висловлювати «глибоку стурбованість». Але чи не краще позбутись жодних 
ілюзій про «адвокацію Польщі» й зрозуміти – якщо кожна країна(Польща, 
Німеччина, Франція, Чехія) боронить перш за все власні інтереси – то й ми 
маємо чинити так само. І в жодному разі не принижувати себе [4].

А ось, до прикладу, стаття Сергія Грабовського «Західний фронт?». Автор 
говорить, що не варто тішити себе ілюзіями: ухвалені Сеймом Речі Посполитої 
зміни до Закону про інститут національної пам’яті, що отримали в мас-медіа 
назву «антибандерівського закону», насправді є спрямованим проти Української 
держави та всієї української нації законодавчим актом[2].Зауважимо, що матеріал 
опубліковано 1 лютого.

Уже з перших рядків розуміємо, якою буде наскрізна думка цієї статті. 
Відтак ми чітко маємо змогу проаналізувати настрої та відстежувати хід думок 
авторів періодичного видання, які здебільшого схиляються на український бік.

Проаналізувавши матеріали вітчизняних ЗМІ, можемо зробити висновок, 
що тема «Україна–Польща» та «Українсько–польські відносини» – актуальна 
натепер. Про це свідчить і велика зацікавленість журналістів і експертів, 
а також бажання українського читача й глядача вдовольняти свої інформаційні 
запити. У час, коли наша держава бореться за свою територіальну цілісність 
та все частіше звертається до своєї історії, підвищений інтерес населення 
до таких подій є очевидним та зрозумілим. Відтак, важливо, щоб і вітчизняні 
журналісти через засоби масової інформації об’єктивно висвітлювали хід подій 
та перспективи співпраці й побудови взаємовигідних відносин із країнами-
сусідами. 
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УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ: ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Після розпаду СРСР україно-російські відносини були відзначені певними 
позитивними досягненнями, але й разом з тим виявили ряд суперечностей, які 
було важко подолати з огляду на їх історичну обумовленість та різницю 
у геополітичних орієнтаціях обох країн. Тривале перебування українського 
і російського народів в межах однієї держави обумовило певну спільність 
історичної долі обох народів, але разом з тим, розвиток процесів усвідомлення 
власної національної ідентичності врешті решт призвело до формування на 
уламках російсько-радянської імперії двох незалежних державних утворень, 
кожна зі своїм розумінням власного геополітичного статусу, історичного 
минулого та перспектив майбутнього. 

Росія є світовою державою у Євразійському геополітичному просторі 
з притаманними цьому статусові особливими інтересами, тоді як Україна 
є державою суто європейською, тобто її власні національні інтереси більш дієво 
можуть виявляти себе через структури загальноєвропейських інтересів. 
Відносини між Україною та Росією, попри їхню масштабність й інтенсивність, 
мають ознаки нерозвинених. Протягом багатьох років вони залишаються 
недостатньо впорядкованими, погано керованими і, як наслідок, важко 
прогнозованими. На сучасному етапі через об’єктивні причини ці відносини не 
можна розглядати як варіант класичних міжнародних: їхнє формування не 
могло піти далі, ніж становлення двох держав. Їхня загальна еволюція, 
незалежно від офіційних домовленостей урядів, значною мірою визначається 
суспільно-політичними процесами, ритмом і логікою відтворення влади в Києві 
та Москві. Проблеми міждержавних відносин України та Росії стали предметом 
дослідження в працях науковців різних галузей знань: економістів і політологів, 
енергетиків і юристів, військових і спеціалістів у галузі державного управління.

 В дослідженні україно-російських відносин можна виділити наступні 
етапи становлення та розвитку у пострадянський період. 1. Становлення 
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міждержавних відносин (1990–1995 рр.). Основи сучасних відносин двох 
суверенних країн України та Російської Федерації були закладені за часів СРСР 
у листопаді 1990 року підписанням Договору, за яким Україна і Росія, на той 
час ще союзні республіки, зобов’язались утриматись від дій, які могли 
б нанести шкоду державному суверенітету іншої сторони. 2. Відносна 
стабілізація у взаєминах (1995–2000 рр.). Москва, відчуваючи важливість 
України як потенційно впливової європейської держави з потужними 
транзитними можливостями у багатьох питаннях виявила схильність йти 
на дипломатичні поступки. Україна на цей час виходить з економічної та 
політичної кризи, демонструє бажання впроваджувати власний 
зовнішньополітичний курс у європейському напрямку. 3. Українсько-російське 
зближення (2000–2004 рр.). Восени 2000 р. намітився поворот української 
зовнішньої політики в бік більш тісного економічного співробітництва 
з Росією. Кардинальну зміну клімату в українсько-російських відносинах 
можна пов’язувати із візитом В. Путіна в Дніпропетровськ 12 лютого 2001 р., 
під час якого було досягнуто ряд домовленостей, зокрема щодо об’єднання 
енергетичних мереж обох країн та щодо співробітництва в аерокосмічній 
галузі. 4. У пошуках нового формату відносин (2005–2010 рр.). З кінця 2004 р. 
можна говорити про початок нового етапу у розвитку українсько-російських 
відносин. Тенденція посилення залежності України від російської зовнішньої 
політики, все більш починала суперечити ефективному просуванню нашої 
держави на шляху інтеграції до європейської спільноти та її включенню 
в систему євроатлантичної безпеки. 5. Пожвавлення українсько-російського 
діалогу (2010–2013 рр.) Після перемоги В. Януковича на президентських 
виборах 2010 р. спостерігалася значна активізація українсько-російських 
відносин на всіх рівнях. За підсумками першого офіційного візиту 
В. Януковича до Москви 5 березня 2010 р. була оприлюднена Спільна заява 
президентів двох країн та започаткований новий етап спільної взаємодії. 
Цілком очевидним є особливий вплив Росії на процеси державотворення та 
зовнішню політику всіх пострадянських країн, що дає змогу характеризувати 
його як визначальний для їх становлення. При цьому, беручи до уваги 
культурно-історичні особливості українсько-російських відносин, можна 
стверджувати, що Росія відіграє унікальну роль у процесах становлення 
незалежної України. Зокрема, «розлучення» з РФ має основоположне значення 
як для міжнародної суб’єктності, так і для зовнішньополітичного 
позиціонування України. Росія у своїй зовнішній політиці, зокрема, і щодо 
України, веде так звану «газову» дипломатію, використовуючи власне 
монопольне становище на континенті. Нині, газові відносини України та Росії 
регулюються міжурядовим контрактом про постачання й транзит газу від 
19 січня 2009 року терміном на десять років і доповненнями до нього. 
У нинішніх умовах, коли зберігаються залежність України від одного 
постачальника, а також схильність керівництва Росії до використання нафти 
і газу, як інструментів здійснення політичних впливів на своїх сусідів, 
імовірність виникнення енергетичних криз залишається. 



З 2014 р., протягом затяжного російсько-українського конфлікту, сталися 
радикальні зміни в геополітичній обстановці світу. Внаслідок анексії Криму та 
війни на Сході була зруйнована система міжнародних договорів та післявоєнна 
система безпеки, світ ризикує повернутися до часів «холодної війни». Україна 
стала об’єктом в боротьбі між бажанням експансії РФ на Захід та відповідним 
недопущенням цього Заходом. Українське питання є надзвичайно важливим 
з точки зору регіональної та світової безпеки, а російсько-українські відносини 
- визначаючим фактором стабільності на всьому євроатлантичному просторі. 
В такому контексті Захід став на стороні України, запровадивши ряд 
стримуючих заходів проти РФ. РФ ввела відповідні контрсанкції. Це все 
створило значну напругу в світі та призвело до наслідків, які перекроюють всю 
систему міжнародних відносин. Невирішеність конфлікту та його перетворення 
на зіткнення окремих держав великою мірою залежить від неможливості його 
вирішення за допомогою міжнародних інституцій, на які покладена роль 
забезпечення безпеки в світі. ООН більше не може відповідати новим 
викликам, ОБОЄ не є ефективним через здебільшого консультативний 
характер, ці структури потребують реформування.

Одним із основних критеріїв стабілізації геополітичної обстановки в світі 
є розв’язання російсько-українсько-світового конфлікту, який став причиною 
глобального загострення у міжнародних відносинах. Його вирішення буде 
демонструвати потужність сучасних центрів сили та ефективність всієї міжнародної
системи безпеки. Зупинка конфлікту залежатиме, насамперед, від рішучості 
позицій самої України, геополітичних ставок Росії, США, а також готовності 
західних країн до певних втрат заради відновлення стабільності. В іншому 
випадку, неспроможність Заходу впоратися з російською агресією спровокує 
інші агресивні режими на порушення міжнародного миру та безпеки, що стане 
початком хаосу в світі. А тому зупинка геополітичного конфлікту в Україні 
є вкрай необхідною для запобігання масштабній катастрофі.
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ТА АНТИРЕКЛАМА ЯК ЕЛЕМЕНТИ 
ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Визначення поняття «політична реклама» перебуває на перетині різних 
сфер, таких як політологія, політична філософія, соціологія, психологія, а також 
реклама та маркетинг. Політична реклама має на меті впливати на масову 
свідомість, а це передбачає включення до її предмета також теорії масової 
комунікації, соціальної психології та інших суміжних наук. 

Українське законодавство про рекламу не містить окремого визначення 
політичної реклами, однак це визначення міститься в Законі «Про вибори 
народних депутатів України». Виборче законодавство України так визначає 
це поняття: «Політична реклама – це розміщення або поширення матеріалів 
передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами 
належить також використання символіки або логотипів партій – суб’єктів 
виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією –
суб’єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших 
публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії –
суб’єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати. Реклама 
друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг 
з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи 
символіки партій-суб’єктів виборчого процесу також є політичною рекламою».

Законодавство не дає чіткого визначення поняття «політична реклама», 
тому під нього може підпадати або не підпадати низка рекламних інструментів 
у процесі виборчої кампанії. Тож можна простежити зростання кількості 
технологій, які використовуються в політичній рекламі в Україні.

При змішаній виборчій системі політична реклама генерується 
як партіями, так і окремими кандидатами, які балотуються. Це призводить 
до великої кількості різноманітної політичної реклами та використання 
політичних технологій в Україні. Окремим аспектом виборчих перегонів 
в Україні виступає протистояння опозиційних та провладних сил, та водночас 
окремих мажоритарних кандидатів як між собою, так із політичними силами. 
Ці протистояння провокують використання найрізноманітніших рекламних 
технологій не лише для просування власних ідей, а й для дискредитації 
опонентів. Таким чином, перемогу в більшості випадків на виборах в Україні 
здобувають ті партії та кандидати, які використовують грамото вибудувані 
політичні технології, що змушують будь-яким способом отримати голоси 
виборців.



Антиреклама – один із феноменів сучасного суспільства, що вивчений 
порівняно мало, однак швидко розвивається. Під нею розуміють різновид 
реклами, метою якої (або однією із цілей) є дискредитація іншого суб’єкта 
ринку для власної вигоди, для чого в ній використовується широкий спектр 
засобів. Політична антиреклама має багато різновидів – від компромату 
до відвертого наклепу. Крім того, напруженість політичної боротьби часто 
виправдовує використання жорсткої антиреклами. Також зазначимо, що від 
комерційної вона відрізняється агресивним характером, більшою різноманітністю, 
складнішими функціями. Якщо в комерційній рекламі використання антиреклами 
для дискредитації конкурента є лише елементом створення власного 
позитивного іміджу, розкриття властивостей товару, то в політиці антиреклама 
навіть здатна замінити самого політика – кампанія може будуватися цілковито 
на дискредитації противника. Як і реклама, антиреклама поєднує кілька методів 
впливу, тобто є одночасно інформативною та емоційною. Вона зазвичай 
вирізняється підвищеною увагою до образу, навмисною візуалізацією 
(близькістю до карикатури та плакатної стилістики). У ній, як правило, 
використовують дуальні схеми, закладені у свідомість: якщо є щось добре, 
то має бути й погане, а показати щось можна лише в порівнянні. Проте 
здебільшого вербальний заклик до порівняння є менш актуальним: його 
потрібно додатково підкріплювати демонстрацією. Антиреклама зазвичай 
виразніша за рекламу, тому що в ній використовуються додаткові графічні 
й мовні засоби, що посилюють вплив; пародійно переосмислюються рекламні 
та позарекламні образи. Отже, сьогодні антиреклама має різні варіанти –
від телевізійних (теледебати, інтерв’ю, ролики тощо) до друкованих (газети, 
листівки, плакати, карикатури тощо).
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РЕГІОНАЛЬНА ПРЕСА ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ ЗМІ
Метою статті є визначення роботи регіональних ЗМІ на прикладі газети 

«Кримська світлиця», окреслення їх особливих функцій, з’ясування проблем та 
запропонування шляхів до подальшого їх вирішення.

Увага дослідників до регіональних ЗМІ в останні роки знизилася, хоча 
регіональні медіа не перестають розвиватися. Регіональні ЗМІ однозначно 
є частиною культури громадянського суспільства і відповідають за формування 
громадської думки не тільки регіону, а й країни. Одними із головних завдань 
регіональних ЗМІ є плекання історичної свідомості населення, що зберігатиме 
етнічні особливості регіону, та загальнонаціональні ідеї.

Під впливом того, що на південно-східній частині України йде активна 
пропаганда і нав’язування мови та культури сусідньої держави, а саме Росії, 
регіональні медіа АР Крим почали популяризувати російські фільми та шоу, 
а також впроваджувати на анексованій території культуру іншої країни та 
її цінності. 

Через загострення політичної ситуації між Україною та Росією і початок 
війни більшість регіональних ЗМІ АР Крим припинили свою діяльність. Газета 
«Кримська світлиця» припинила свій випуск у друкованому вигляді у травні 
2015 року. Наразі редакція газети виходить друком у Києві, під редакцією 
Віктора Мержвинського, з липня 2016 р. У газеті висвітлюються: гострі 
політичні події стосовно війни між Україною та Росією, анексія Криму, 
розграбування культурної та релігійної спадщини України на території 
Причорномор’я, утиски українців і кримських татар, українських патріотів 
загалом, а також у газеті висвітлюються звичаї кримчан та їх побут.

Формування і збереження історичної свідомості – одне із важливих 
завдань регіональних ЗМІ. У час розвитку інтернет-мережі поступово 
змінюється розуміння функцій місцевих ЗМІ, адже інформація, що раніше була 
доступна лише у вузьких колах, сьогодні легко може вийти на широкий загал. 
Тексти втрачають свою мовну, культурну, історичну особливість, і збереження 
цих особливостей має велике значення як і для регіонів, так і для роботи 
регіональних ЗМІ. Своїми текстами вони можуть протистояти глобалізації або 
маніпулятивному впливу на суспільство. Мова, релігія, історія, традиції 
представляють собою колективну пам’ять певного народу чи регіону. 
Як зазначив Роберт Стойкерс, фламандський філософ і геополітик, людина 
повинна мати «країну-колиску», яка об’єднує народ за допомогою «давньої 
історії» або пам’яті, яка виявляється у традиціях, піснях, віршах, романах, що 
належать їм, а не імпортуються [4].



Газета «Кримська світлиця» при створенні інформації дбає про 
збереження своєї регіональної специфіки творів, висвітлюючи лише ті події, 
що можуть бути цікавими не тільки в межах певного регіону (АР Крим), а 
зможуть зацікавити читача з будь-якої частини України. 

З іншого боку, регіони можуть дбати як про збереження своєї 
соціокультурної специфіки, так і наполягати на підвищенні власного 
соціального статусу в державі [5, с. 4]. Створюючи свої інформаційні 
повідомлення, регіональні ЗМІ повинні об’єднувати аудиторію навколо 
спільних цінностей. Розвиток культури залежить не тільки від регіональних 
засобів масової інформації та їх контенту, а й від влади та громадських 
об’єднань. 

Медіа не повинні підпорядковуватися посадовцям. Журналісти мають 
відстоювати свободу слова, боротися за демократичність суспільства, а громада 
обирати справедливу владу. Саме за допомогою регіональних ЗМІ органи 
місцевої влади можуть стати тими, хто працює на благо громади. 

Однім із мінусів регіональної преси в Україні можна зазначити те, 
що вона не приносить великих прибутків. Адже існує безліч безкоштовних ЗМІ, 
які користуються попитом серед читачів, глядачів або слухачів. Збільшити 
аудиторію та прибутковість регіональних ЗМІ можна за допомогою розвитку 
інтернет-технологій. На сьогодні не тільки у регіональних газет з’являються 
свої інтернет-сайти, де розміщується більше інформації. Не стала винятком 
газета «Кримська світлиця», що має свій портал у Facebook, де розміщується 
більше цікавої інформації для суспільства або та актуальна інформація, яка 
не була надрукована на шпальтах газети-щотижневика. 

І. І. Паславський до проблем регіональної преси додає інертність її кадрів: 
«небажання до радикальних і сміливих впроваджень, до ризикових 
експериментів і глибоких перетворень» [2, с. 224]. Німецькі дослідники 
З. Вайшенберг, Г.Й. Кляйнштойбер та Б. Пьорксен відзначають такі недоліки 
регіональних ЗМІ:
1. низький середній віковий рівень працівників, отже, і менший досвід роботи;
2. вузький спектр тем;
3. звужена кількість жанрових різновидів;
4. невелика кількість критичних матеріалів, тому журналісти обмежуються вже 
відомою інформацією чи тією, що вже висвітлювалася раніше або «лежить 
на поверхні»;
5. скорочення редакційного персоналу, велика кількість позаштатних працівників;
6. більшість інформації, що висвітлюється – це повідомлення, а не власні 
ексклюзивні теми [1, с. 312–313].
Сьогодні головними завданнями регіональних ЗМІ виступають: 
1. збереження культурної та історичної своєрідності регіону;
2. утворення для усієї держави єдиних цінностей;
3. боротьба за демократію;
4. усунення кордонів між громадою та владою;
5. відстоювання перед владою потреб суспільства.



Отже, для подальшого розвитку регіональних ЗМІ, а насамперед газети 
«Кримська світлиця», передусім потрібні креативність, достатні матеріально-
технічні можливості та належне фінансування. На жаль, сучасне суспільство 
не може існувати без вільної регіональної преси, особливо в часи політичних 
конфліктів. 

Література
1. Вайшенберг З. Журналістика та медіа : довідник / З. Вайшенберг, 

Г.Й. Кляйнштойбер, Б. Пьорксен / перекл. з нім. П. Демешко, К. Макєєв. –К. : 
Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. – 529 с.

2. Паславський І.І. Місцева офіційна преса: обтяжливе минуле і невиразне 
майбутнє / І.І. Паславський // Вісник Львівського університету. Серія: 
Журналістика. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 30. – С. 242–252.

3. Стойкерс Р. Про кров, ґрунт та Гайдеггера : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://robertsteuckers.blogspot.com/2014/01/blog-post.html

4. Фурса О.О. Глобалізм та регіоналізм в сучасному соціальному просторі / 
О. О. Фурса // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної 
академії. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2008. – Вип. 34. – С. 229–237. 

Сташенко М. В.,
магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»
Добродум О. В.,

 доктор філософських наук, доцент,
доцент кафедри журналістики та міжнародних відносин,

ПВНЗ «Київський університет культури»

УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ
Українсько-іспанські відносини – сукупність міжнародних двосторонніх 

відносин між Україною та Іспанією, а також співпраці обох країн у міжнародних 
організаціях та інших міжнародних інституціях. Іспанія – дуже перспективний
партнер іпотенційній великий споживчий ринок для України. Королівство 
Іспанія представлене в Україні через посольство Іспанії у Києві (Україна). 
Україна представлена в Іспанії через посольство в Мадриді (Іспанія).

З часу встановлення дипломатичних відносин між двома державами 
договірно-правова база двосторонніх відносин нараховує 30 чинних договорів, 
з яких 10 міждержавних, 9 міжурядових і 11 міжвідомчих. Чинні договори 
охоплюють різні напрямки співробітництва, що надає українсько-іспанським 
відносинам різноплановості та багатосторонності. На даному етапі українською 
та іспанською сторонами опрацьовуються 8 проектів двосторонніх міжнародних
договорів щодо співробітництва в галузях уникнення подвійного оподаткування 
та запобігання податковим ухиленням стосовно податків; сільського господарства 
та харчової промисловості; морського судноплавства; туризму та юстиції; щодо 
наукового і технічного співробітництва, соціального забезпечення громадян 
тощо.

http://robertsteuckers.blogspot.com/2014/01/blog-post.html


Існують певні переваги та недоліки, якіІспанія бачить у співпраціз 
Україною, але сьогодні Іспанія підтримує територіальну цілісність 
та суверенітет України. Це помітно на різних рівнях в ході двосторонніх 
зустрічей, а також в рамках міжнародних організацій.

Українські організації в Іспанії широко представлені практично у всіх 
основних регіонах,і ця допомога – в більшій мірі волонтерська діяльність.
У той же час іспанці багато допомагають українським дітям. Існує, наприклад, 
кілька Чорнобильських асоціацій. Так співпало, що є діти, які, крім того, що 
постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, походять із сімей, 
в яких батьки беруть участь в антитерористичній операції.
Яскравим прикладом гуманітарного співробітництва між Україною та Іспанією 
є діяльність низки іспанських благодійних організацій (AFAN, м.Мадрид; 
AsociacionUcrania 2000, м.Валенсія; AsociacionChernobil, м.Більбао; CREAN, 
м.Сюдад Реаль), завдяки яким в Іспанії оздоровлюється щороку близько 
1000 українських дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Іспанія – важливий торгово-економічний партнер України, основний 
імпортер наших зернових культур в ЄС.

За показником торгівлі України з країнами ЄС Іспанія посідає друге 
місце. Україна повинна продовжувати освоювати іспанський ринок. Рівень 
іспанських інвестицій в економіку України дуже низький, - близько 60 мільйонів
доларів США. Обсяг прямих українських інвестицій в економіку Королівства 
Іспанія станом на 1 липня 2004 р. склав 15 млн. дол. США, що становить 9,6% 
загального обсягу інвестицій з України по країнах світу.

Сьогодні відома іспанська міжнародна група «ConstruccionesSanJose» 
вивчає 12 інвестиційних проектів території пріоритетного розвитку «Велика 
Ялта» в Криму. Іспанія також співпрацює з Україною у сфері науки та 
технологій і має намір вивчити можливості співробітництва в космічній галузі. 
Іншими пріоритетними напрямками двостороннього співробітництва 
є подальший розвиток торговельних відносин, здійснення регіональних 
програм співробітництва в районі Чорного моря, реалізація проектів у сфері 
охорони здоров’я та безпеки шахт.

Ще 5-6 років тому іспанці бачили в Україні певні загрози імміграційних 
ризиків. За статистикою, яку веде і міністерство внутрішніх справ, 
і міністерство соціальної політики, в Іспанії зареєстровано близько 85 тисяч 
українців. І ця цифра є відносно стабільною протягом останніх 10 років. Коли 
почалася криза, багато іноземців в Іспанії втрачали роботу. Але українців 
скільки було, практично стільки і залишилося. Це свідчить про те, що більшість 
з них успішно інтегрувалися в іспанське суспільство, і в них зацікавлені 
роботодавці.

Загалом співрoбітництвo між укрaїнcьким тa іcпaнcьким нaрoдoм мaє 
бaгaту тa тривaлу іcтoричну трaдицію. Україна не була незнайомкою для 
іспанців до 1991 р. Іcтoрія віднocин між укрaїнcьким тa іcпaнcьким нaрoдaми 
нaпoвненa приклaдaми взaємнoї дoпoмoги. Нoвa cтoрінкa іcтoрії двocтoрoнніх 
віднocин відкрилacь у 1991р., кoли Київ і Мaдрид oтримaли мoжливіcть 
oтримувaти зв’язки як рівнoпрaвні cуб’єкти міжнaрoдних віднocин.
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК РОЗБУДОВИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Національні інформаційні ресурси – це результати інтелектуальної 
діяльності в усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави, 
зафіксовані на відповідних матеріальних носіях інформації як окремі 
документи і масиви документів, бази і банки даних і знань, усі види архівів, 
бібліотеки, музейні фонди та інші, що містять дані, відомості і знання, які 
є об’єктом права власності будь-якого суб’єкта України і мають споживчу 
цінність (політичну, економічну, наукову, освітню, соціокультурну, оборонну, 
ринкову, історичну, інформаційну тощо). На національні інформаційні ресурси 
має розповсюджуватися юрисдикція України.

За роки незалежності в Україні створено практично нову галузь 
законодавства – інформаційного. Його базовою основою є конституційне право 
кожного громадянина на свободу думки і слова, вільне вираження своїх 
поглядів і переконань. Водночас встановлені і певні обмеження на здійснення 
цього права, які можуть бути введені тільки законом. Тобто правовий режим 
інформації може бути встановлено тільки на рівні актів законодавства. 
Українська правова система на початку другого десятиліття ХХІ ст. продовжує 
інтенсивно розвиватися. Насамперед, значно збільшується кількість нормативно-
правових актів, що модернізують регуляторну систему багатьох сфер суспільно-
політичних відносин.

Відповідно до чинного законодавства інформація за режимом доступу 
поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Доступ до 
відкритої інформації забезпечується у спосіб: систематичної публікації 
в офіційних друкованих виданнях, поширення у засобах масової інформації, 
безпосереднього надання зацікавленим громадянам, юридичним особам та 
державним органам на запит. Обмеження права на одержання відкритої 



інформації заборонено. Інформація з обмеженим доступом поділяється 
на: конфіденційну, таємну інформацію, що не становить державну таємницю 
і державну таємницю.

Однак, в законодавстві не закріплені визначальні системоутворюючі 
поняття: інформаційний суверенітет та національний інформаційний простір, 
основою яких є національні інформаційні ресурси; правовий режим інформації 
і принципи міжнародного інформаційного співробітництва, що регламентують 
поведінку суб’єктів України при формуванні, поширенні, використанні 
й захисті інформаційних ресурсів у процесі міжнародного інформаційного 
обміну тощо.

Потребує законодавчого регулювання здійснення контролю за станом 
безпеки у комп’ютерних мережах передачі даних України. Внаслідок 
відсутності належного контролю в цій сфері постійної загрози зазнають 
автоматизовані банківські системи, викрадається службова інформація, 
в інформаційному просторі вільно почувають себе хакери, поширюються 
комп’ютерні віруси та інше.

На сьогоднішній день в Україні відсутнє законодавче регулювання 
розповсюдження інформації в Інтернет-просторі. У зв’язку з розвитком 
Інтернету збільшились масштаби порушення прав інтелектуальної власності, 
це пов’язано також зі складністю контролю за використанням в мережі об’єктів 
інтелектуальної власності, розповсюдженням електронних бібліотек, діяльність 
яких не регулюється. 

Нерозвинутість правового регулювання призвела до таких негативних 
наслідків як: незабезпечення захисту конституційних прав особистості 
на недоторканість приватного життя, захист честі і гідності (розповсюдження 
баз, що містять персональні дані), відсутній захист інтересів держави 
і суспільства в сфері використання державних ІР, не визначені принципи 
віднесення ІР до державного і до національного надбання. 

Необхідно розробити нормативно-правові акти, що визначатимуть 
зокрема: структуру, статус, порядок реєстрації та використання національних 
інформаційних ресурсів, правові засади комерційного використання державних 
ресурсів, вимоги до змісту національних ресурсів та обмеження щодо їх 
використання.

Отже, ситуаційний підхід до формування інформаційного законодавства 
призвів до того, що відсутня легальна, чітка, ієрархічна єдність законів, що 
викликає суперечне тлумачення для застосування норм на практиці. У зв’язку 
з тим, що різні закони та підзаконні акти ухвалювались у різні часи без 
узгодження понятійного апарату, вони мають терміни, які недостатньо коректні 
або взагалі не мають чіткого визначення змісту. Велика кількість законів 
ускладнює їх пошук, аналіз та узгодження. Нові правові акти нерідко не 
узгоджені концептуально з раніше прийнятими, що призводить до правового 
хаосу. 

Національне інформаційне законодавство повинно стати на шлях 
систематизації через кодифікацію – створення системоутворюючого Кодексу, 
який повинен розвивати визначені в Конституції України положення 



інформаційних відносин, у тому числі щодо інформаційної безпеки особи, 
суспільства, нації, держави. Він повинен враховувати ратифіковані Україною 
нормативні акти (угоди, конвенції) міжнародного права, легалізувати позитивні 
звичаї у сфері інформаційних відносин та загальнолюдські цінності, що визнані 
Організацією Об’єднаних Націй і її статуті, Декларації прав людини та інших 
загальноприйнятих міждержавних нормативних актах.
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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИКИ
Дитяча література це частина культурної традиції. Вона займає важливу 

ланку в розвитку і освіти дитини. Тому вона має розглядатися в силовому полі 
загальних теоретико-літературних проблем генези, функціонування й типології 
художніх творів. Важливі завдання, що вона виконує як складова частина всієї 
літератури, яка розвивається за тими ж законами, що й література для 
дорослого читача. У них є багато спільного: теми, жанри, вимоги до сюжету 
й композиції, художні засоби тощо. В українській культурі література для дітей 
щодалі набуває статусу самоцінного культурного феномену й сьогодні 
функціонує у вигляді конгломерату традиційних жанрових форм (казки, 
оповідання, повісті тощо) паралельно із творами про дітей, творами власне 
дітей, творами-адоптаціями для дитячого читання, творами з подвійною 
адресацією. 

Періодичне видання — серіальне видання (зазвичай друковане), 
що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну 
щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених 
випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.

Газета — періодичне видання, що виходить через короткі проміжки часу, 
містить офіційні матеріали, оперативну інформацію і статті з актуальних 
суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також 
літературні твори й рекламу.

Журнал – періодичне журнальне видання, що містить статті або реферати 
з різних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також 
літературно-художні твори, що мають постійну рубрикацію, офіційно 
затверджене як даний різновид видання

Періодика для дітей і юнацтва належить до тієї категорії видань, яким 
нелегко конкурувати в сучасному інформаційному просторі, хоча вони мають 
благородну мету – збагачувати молоде покоління знаннями, культурними 
цінностями, сприяти вихованню особистості, врешті-решт – розважати через 
пізнання нового. Не зважаючи на бурхливий розвиток нових інформаційних 
технологій, дитячі газети і журнали продовжують бути джерелом знань, 
порадниками і друзями дітей. Періодичні видання для дітей досліджувались 
науковцями, проте комунікаційний аспект їх функціонування ще недостатньо 
вивчений наукою.

 Структура журналу «Пізнайко від 2 до 6 років» та «Пізнайко від 6 років». 
Ці журнали виходять один раз на місяць, тож на рік дванадцять номерів, 
з різними темами.



Журнал формату А 4 для дітей віком від 6 років, кількість сторінок 
кожного номеру курсує від 20 до 28, залежно від об’єму журналу. У кожному 
номері є один або декілька прозових творів на кількість символів від 700 
до 2500, та віршовані творі. 

Кожен номер журналу має свою тему. У журналі обов’язково мають бути 
представлені різні літературні жанри: казка, оповідання, вірші, загадки, 
скоромовки, лічилки тощо. Всі ілюстрації розраховані на вікову категорію. 
Оскільки журнал тісно працює з художниками, то більшість картинок 
авторські. 

Кожен номер може містити: проста саморобку, зображення тваринок, 
історія в картинках, 1–2 вірші на розвороті. Зображення живих істот на 
розвороті. Виховні моменти, етикет через реальні життєві ситуації, характерні 
для цього віку. Атмосфера теплого родинного кола у малюнках та літературі. 
Конкурс для дітей. Доклейки, які перетворюють журнал на казку, гру, іграшку, 
додають інтерактивну та руху. 

Журнал для дітей віком від 6 років, збільшує їх кругозір про світ, 
розвиває дитячу логіку та поповнює словниковій запас, тому дозволяється 
використовувати складні твори для цього віку, але з розшифровуванням 
незрозумілих слів. Оскільки збільшився вік читацького кола, то об’єм прозорих 
та віршованих творів більший. 

Література
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PR-АКТИВНІСТЬ БАНКІВ В ІНТЕРНЕТІ (РОЗГЛЯД НА ПРИКЛАДАХ)
В останні роки, в головах управлінців та власників бізнесу в Україні, 

нарешті затверджується розуміння необхідності PR , що це є обов’язковий 
функціональний компонент стратегічного управління. 

Оскільки основний капітал банків – це кошти людей, а без піару досягти 
довірливих стосунків між громадскістю та банком, за яких люди підуть 
віддавати свої збереження саме до цього банку не можливо. Благополуччя 
банків залежить, перш за все, від ступеня довіри клієнтів, а отже, базується 
на репутації і іміджі. Розуміючи це сьогодні керівники PR-служб банків все 
частіше залучаються до процесу прийняття найважливіших рішень, входять 
до складу правлінь банків. 

У виборі каналу комунікації банки найчастіше надають перевагу 
друкованому або онлайн виданням бізнес-періодики. На приклад банк 
«Діамантбанк» регулярно замовляє інтерв’ю із директорами та керівниками 
організації та надає експертні коментарі у тих же самих профільних виданнях. 
Публікації надають можливість більш детально розповісти про особливості 
банківських продуктів і послуг, докладно прокоментувати позицію банку з того 
чи іншого питання, на приклад: «Віце-президент бізнесу "Персональні фінанси" 
Діамантбанку розповів про надання кредитних канікул для мобілізованих 
і військовослужбовців.» – Ураїнський банківський портал.

Особливо важливим є тісний зв’язок зі ЗМІ в періоди криз. Наприклад, 
банк «Україна» мав певні труднощі у своїй діяльності, і в деякі ЗМІ стала 
просочуватися інформація про те, що банк невиліковно хворий. Вся ситуація 
загрожувала кризою, якби не було прийнято рішення про активну роботу 
з пресою з метою нейтралізації чуток і максимального заспокоєння 
громадськості. Для цього використовувався весь спектр засобів: і прес-
конференції, і інтерв’ю, і виступи перших осіб банку. У буквальному сенсі банк 
не відмовляв нікому в наданні інформації, за винятком конфіденційної, 
звичайно. Але найбільший ефект справив опублікований банком аудиторський 
звіт про підсумки перевірки фінансової діяльності банку «Україна» від 
всесвітньо відомої фірми «Артур Андерсен». В результаті банк зміг вистояти

Цікавим та неординарним є приклад банку США «Банк 5/3». Вони замість 
того, щоб грати з розмірами відсоткових ставок і пропонувати безкоштовні 
карткові продукти, дають можливість використовувати сервіс, який утримає 
цільову аудиторію саме в тому місці, де вони зможуть вільно проводити 
банківські операції. Сервіс Reemploy (reemploy.53.com) був запущений в січні 
2012 р. з метою надати безробітним іпотечним позичальникам «Банку 5/3" 
доступ до ресурсів та експертизи з пошуку нової роботи. По суті, це тренінгова 
програма, яка включає допомогу з написання супровідних листів, складання 



резюме, проходження інтерв’ю, визначення практичних навичок і досвіду 
роботи для міграції в інші галузі, а також з дослідження тих вакансій, які 
відкриті, але активно не рекламуються. Звісно, це було зроблено не тільки для 
того, аби позичальники могли зберегти своє житло, але і, звичайно, щоб вони 
могли платити по кредиту. Для цього банк залучив до роботи зі своїми 
клієнтами рекрутингову компанію NextJob і спеціального тренера. Близько 40% 
учасників сервісу Reemploy були знову працевлаштовані через 6 місяців. А сам 
банк збільшив свої прибутки в декілька разів.

Акції в мережі інтернет. Буквально декілька днів тому один із банків, що 
представлені в Україні запустив акцію: «Швидкі і досвідчені банкіри 
в РАДАБАНК, швидкі і досвідчені пілоти на "Формулі-1"!» В основі якої 
є поїздка в Баку на час проведення «Формули 1». Запрошують до дії власників 
карток класу Platinum. Інформацію про поїздку, що чекає на переможця було 
розміщено на декількох інформаційних сайтах. Поїздка в Дубай від Сбербанку, 
квитки на концерт DepichMode від TenkoffBank, а Альфа-Банк і взагалі розігрує 
3000 квитків на Чемпіонат Світу з футболу FIFA 2018, де запрошує до участі 
в акції сам Ліонель Мессі!– предметом розіграшу може бути будь-що, головне, 
заохотити клієнтів прийняти участь в конкурсі, для того щоб підвищити 
впізнаваність свого бренду та лояльність до нього. 

Зараз вже навіть найлінивіший банк має окрім сайту сторінку в соц. 
Мережі. Але іще не всі банки використовують найпопулярнішу соціальну 
мережу 2017 р. YouTube, та як у високій конкуренції можна розвинути свій 
кнал та як виділитися? - ну на приклад залучити фінансових експертів/блогерів. 
І ось як його представили на сторінці Facebook: «новий друг Ощадбанку -
головний техноблогер країни» Wylsacom буде розповідати мільйонам своїх 
передплатників про їх цифрові сервіси та про технологічні новинки. Альфа 
банк же, зробив Амбассадором кілька великих блогерів (наприклад Юрія Дудя). 

Альфа банк же, зробив у своєму фінансово-банківському блозі рубрику 
коротких відео «Простіше кажучи», що займають лише одну хвилину, 
в куточку ми бачимо таймер із відліком часу, за який ведучий розповідає про 
якийсь із термінів. Така технологія однозначно дієва, оскільки за статистикою 
споживач не дивиться відео подібного характеру більше 1,5–2 хв. Тому 
стиснувши себе в часі розробники гарантували перегляд відео на максимально 
можливому рівні, збільшивши інтерес аудиторії. Таким чином, навіть лінивий 
зможе «осилити» одну хвилину і не складно подивитися іще декілька подібних 
відео, навіть якщо вони вже довші (3–4 хв.), адже вони мають позитивний 
досвід перегляду відео цього видавця та цього ведучого. 

Ґрунтуючись на численних публікаціях про просування банківської 
організації, можна виділити основні елементи наявності та якості PR-заходів 
в мережі Інтернет:

Грамотно подані новини банку з чітким інформаційним приводом -
«новина повинна бути красиво упакована і по можливості мати соціальний 
статус»;

Шлях зі створення власної команди піар-просування досить складний 
і витратний і має безсумнівний сенс, якщо банк працює на різних ринках 
і має власний великий досвід в піарі. Піар-команда – досить широке поняття 
і не замикається виключно на зв’язках з журналістами. Це також є якісний smm, 



аналітика конкуретних ходів, трендів, новин даного сектору, попередження 
виникнення кризових ситуацій та швидка реакція в разі їх спалаху.

Іще до того, як клієнт потрапить до Вас у відділення банку, працівники 
зв’язків з громадськістю повинні подбати про його позитивне налаштування 
відносно банку і відмежування від конкурентів. Більшість клієнтів формують 
свою думку про бренд задовго до їх першого контакту. 

Повеління часу – Інтернет-банкінг.
Добре працює так зване «сарафанне радіо», тобто залучення нових 

клієнтів за допомогою вже раніше залучених. Але програм «приведи клієнта 
і отримаєш бонус» – в даному секторі існує мало. Хоча західна практика 
і доводить їх ефективність.

Регулярність інформування про досягнення банку. Поняття сталості, 
стабільності звичок – одне з ключових для нормального розвитку як людини, 
так і суспільства в цілому, і ідеальна мета для банку – стати звичною 
необхідністю для клієнта, своєрідним «ранковою кавою», без якого йому 
складно було б уявити своє життя. Регулярність інформування здатні 
забезпечити періодичні публікації прес-релізів, зокрема і в інтернеті. А якщо 
є спрямування на покоління молодше від бейбі-бумерів, то варто осучаснити 
формат подачі новин в більш молодіжний і живий. 

Різноманітність інформації про різні види послуг, пропонованих банком, 
з підкресленням їх безсумнівної користі для клієнтів.

Позиціонування своєї індивідуальності - широкий спектр і рівень послуг, 
що надаються для конкретної цільової групи.

Персоніфікація образу банку. При персоніфікації бажано, щоб ідеї банку 
втілювалися в інтерв’ю не тільки вищого керівництва, а й фахівців банку щодо 
конкретних напрямків діяльності, які викликають найбільший інтерес клієнтів.

Освітлення в Інтернет-виданнях заходів, що виходять за вузькі рамки 
власне банківської діяльності. Це є благодійність, допомога ветеранам АТО, 
знедоленим, тим, хто постраждав в авіа- чи автокатастрофах. Багато брендів 
помилково вважають таку інформацію негативно зарядженою, через що 
воліють дистанціонуватися від неї та повністю ігнорувати всі негативні явища. 
Але за такої тактики у громадськості складається враження, наче компанія живе 
у іншому вимірі і не помічає проблем суспільства. Та при регулярному 
демонструванні допомоги тим, що пригадуються в цьому пункті раніше, 
у споживача підсвідомо формується образ компанії, що є близькою із ними 
і не покине в скруті. Загальновідомими є випадки банкротування українських 
банків, в тих випадках люди залишалися один-на один із своїми проблемами. 
Тому саме в цей час, більше ніж завжди, потрібно показувати, що «ми є тим 
банком, котрому можна довіритися, ми подбаємо про тебе, нам не все одно!».
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ПРОБЛЕМИ ДИТИНСТВА ТА МАТЕРИНСТВА НА СТОРІНКАХ 
ЖІНОЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Жіночі журнали належать до одного з наймасовіших засобів інформації. 
Основним завданням, виконуваної ними в суспільстві, є передача спеціальних 
відомостей про роль жінки, її призначення, накопичених в результаті розвитку 
культурної формації.

Аналіз жіночих журналів у зв’язку з історичним становленням суспільства 
показав: особливості змісту жіночих журналів, їх цілі, структура складаються 
під впливом історичних, економічних, політичних, соціальних факторів. Історія 
розвитку вітчизняних жіночих журналів відображає історію соціалізації жінки, 
в зв’язку з чим їх типологічні особливості модифікуються під впливом 
суспільно-соціальних чинників зміни ролі жінки. 

У тематичному спектрі видань можуть відображатися як численні форми 
суспільної свідомості, так і обрані, що надає їм літературний, громадський, 
політичний, культурний, медичний, педагогічний, професійний, релігійний 
характер. Також до числа постійних функцій жіночої преси входять 
інформування, виховання, консультування, змінних - інтегрування, розвага. 
Вочевидь, жіночі журнали є каналом проведення пропаганди певного образу 
жінки, її поведінки, мислення. Особливості преси для жінки дозволяють 
їй враховувати різні характеристики аудиторії (вік, професію, сімейний стан, 
соціальний статус), що відбивається в моделі видання і дає можливість якомога 
повно враховувати інтереси читацької групи. Найбільш оптимальне виконання 
цілей і завдань даним типом друку забезпечує співпрацю журналістів 
з фахівцями різних виробничих галузей (лікарями, педагогами, юристами, 
модельєрами і ін.), чиї знання гарантують надання найбільш повної інформації.

Порівняльний аналіз історико-типологічного реформування жіночих 
періодичних видань показує:

1. З численних факторів розвитку суспільства функціонування жіночої преси 
знаходиться в основному під впливом двох – культурного і політичного. 
Перший сприяє формуванню багатофункціональних видань, що відображають 
стан суспільної свідомості, традицій. Другий перетворює жіночий журнал 
в засіб поширення політичної ідеології.

2. Найбільш популярними моделями жіночих журналів є видання 
культурного спрямування, про що свідчить їх масове виникнення протягом 
усього періоду розвитку.

3. Закріплення і вдосконалення традицій жіночої преси може відбуватися 
за умов вільного поширення інформації та інформаційного обміну 
(між періодичним органом, видавцем і читачем; між інформаційними ринками 
різних країн), при обмеженні можливості діяльності друкованих ЗМІ, 



адресованих жіночої аудиторії, існування типологічних відмінностей між різними 
моделями зникає, встановлюється однотипність видань, що перешкоджає 
задоволенню інформаційного попиту і, отже, повноцінному розвитку інтересів 
аудиторії.

4. На сучасному етапі спостерігається переважання сімейно-побутових 
видань, елітарних, відбувається використання журналами однакових тем, що 
веде до їх проблемно-тематичної уніфікації. Процес інтенсивного формування 
іміджу, зовнішнього вигляду сучасниці негативно позначається на культурному, 
моральному і духовному стані читача. Подолання цих негативних процесів 
можливо в ході подальшого розвитку преси: розширення її спеціалізації, 
включення в програми додаткових сфер суспільного життя, формування нових 
типологічних груп журналів за віковими, професійними, соціальними 
факторами.

Протягом всієї історії свого існування жіночі журнали продемонстрували 
і закріпили за собою можливості контролю і управління, об’єднання, 
формування громадської думки і світогляду, ідейного виховання аудиторії. Від 
зміни завдань пропагандистських кампаній (соціалізація життя жіночого 
населення, його емансипація, популяризація громадської активності; політизація, 
деиндивидуализация; деполітизація, внутрішньосімейна орієнтація) залежить 
ідейний і іміджеве зміна її об’єктів. Для дожовтневого періоду був характерний 
образ жінки-громадянки, дружини, матері, господині, її характеристики: 
освічена, зовнішні дані строго не нормуються, але рамки певного відповідності 
модним тенденціям присутні. Для радянського періоду – жінка-працівниця, 
селянка, партійна активістка. Основне значення набуває політичного 
виховання, впроваджується образ, який заперечує поняття особистісного 
інтересу, щастя, індиферентний до зовнішніх атрибутів жіночої краси. 
На сучасному етапі - жінка-дружина, мати, господиня, ділова жінка, 
зосереджена на інтересах будинку, сім’ї, дітей, жіночий ідеал зовнішності. 
Жіночим журналам належить основна роль в утвердженні статусу сучасниці.

Беручи до уваги значення засобів масової інформації у нашому житті, 
зазначимо, що саме цим засобам належить відіграти головну роль у формуванні 
свідомості, визначенні шляхів подолання ґендерної асиметрії та творенні 
гармонійного суспільства. Це, в свою чергу, висуває на порядок денний низку 
завдань, які частково залежать і від того, які цінності й пріоритети 
подаватимуть мас-медіа, наскільки професійно виявлятимуть свої здібності 
журналісти, рекламісти, редактори, керівники усіх інформаційно-комунікативних 
структур, щоб, дотримуючись етичних, естетичних та об’єктивних критеріїв 
відображення дійсності, розпізнати ґендерні проблеми, знати шляхи їхнього 
вирішення.

Найбільш популярними моделями жіночих журналів є завдання культурного 
спрямування – літературні; мод, домоводства, рукоділля та літератури; літературно 
– громадські, про що свідчить їх масове виникнення протягом усього періоду 
розвитку. Закріплення і удосконалювання традицій жіночої преси може 
відбуватися в умовах вільного інформаційно-комунікативного обміну. 
При обмеженні можливості діяльності друкованих ЗМІ, адресованих до жіночої 
аудиторії, встановленні цензури, запровадження контроля за ЗМІ з боку 
партійних структур типологічні відмінності в системі жіночої преси 



нейтралізуються, затверджується єдина модель жіночої періодики, що переш-
коджає задоволенню інформаційного попиту і, отже, повноцінному розвитку 
інтересів аудиторії. Особливості змісту журналів, їх цілі, структура 
складаються під впливом історичних, економічних, політичних, соціальних 
факторів. 
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УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Розпад СРСР і утворення нових незалежних держав стали причиною 
суттєвої трансформації міжнародних відносин. Цей процес обумовив зміни 
у геополітичній ситуації. На пострадянському просторі постали 15 нових 
суверенних держав, які були визнані світовими співтовариствами. Кожна з них 
прагнула проводити самостійний курс, притримуючись власних політичних 
бачень. Проте це досить часто суперечило національним інтересам країн-
сусідів. Трансформаційні процеси не оминули і незалежну Україну. Вони 
обумовили руйнування політичної, організаційної, економічної системи 
та сприяли формуванню структур, які відповідали б новим засадам демократії 
та ринкової економіки.

Однією з перших визнала Україну, як незалежну державу, Турецька 
Республіка, яка в подальшому сталадля країни важливим партнером. Спільне 



історичне минуле, а також геостратегічні інтереси та пріоритети держав стали 
вагомим підґрунтям для українсько-турецьких відносин, затвердження яких 
відбулось 3 лютого 1992 р. через підписання міждержавного договору. 
Співробітництво країн засвідчує також той факт, що Туреччина є беззаперечним
прибічником курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію. 
Сьогодні Туреччина займає 2 місце в списку торгівельних партнерів України, 
а також країни активно співпрацюють у цілому ряді міжнародних організацій, 
таких як ООН, Рада Європи, ОБСЄ та ін. Співробітництво в рамках організації 
Чорноморського економічного співробітництва, де Турецька Республіка 
виступила організатором, а Україна ініціювала її перетворення в міжнародну 
структуру, є показовим прикладом партнерства країн. 

Проте пасивна участь України у впровадженні нової політики, 
розбіжність та незлагодженість у діях влади, постійна зміна векторів зовнішніх 
дій, нестабільна економіка, повільне вирішення загальнодержавних проблем 
створили Україні репутацію слабкої непередбачуваної країни та стимулювали 
налагодженню співробітництва Турецької Республіки з Росією.

 Відновлення українсько-турецького співробітництва у 2010 р. сприяло 
розробці нових стратегічних відносин як на двосторонньому, так і на регіона-
льному рівнях. Розширення зон впливу в галузевій структурі та географічному 
вимірі, а також пошук нових ринків прискорили налагодження партнерських 
відносин двох країн. Суттєвим показником стала Конференція дипломатичного 
корпусу Туреччини 2011р., на якій було прийнято рішення про заснування Ради 
стратегічного партнерства, загальні цілі якої орієнтовані на створення зони 
вільної торгівлі. Стратегічне партнерство України та Турецької Республіки 
також сприяє покращенню становища Чорноморського регіону.

Державні структури України і Туреччини сприяли створенню умов для 
співробітництва на взаємовигідних умовах, найважливішими векторами яких 
є сфери економіки, науки та технічної галузі. Активізація нового формату 
міждержавних відносин дає можливість Україні вирішити ряд завдань: 
- затвердити Україну як важливого гравця на арені Чорноморського регіону;
- враховуючи досвід Турецької Республіки, вироблення плану вступу 
до євроатлантичних та європейських структур;
- налагодити та розширити шляхи постачання енергетичних носіїв;
- визначити чітку роль України у створенні транзиту енергоносіїв із Каспію 
та Близького Сходу на Євразійському просторі;
- допоможе відкрити ринок збуту продукції легкої промисловості, військової, 
сільськогосподарської та технічної галузей;
- створити сприятливі можливості для налагодження міжцивілізаційного 
спілкування та розвитку Криму,мотивуючись кримсько-татарським чинником;
- використання підтримки Туреччини для проникнення на ринки Азії, Сходу та 
Кавказу задля просування українських проектів;
- вихід на ринки третіх країн, де Україна забезпечила б збут лісу, арматури, 
скла і т.д.

Для розбудови відносин з Туреччиною Україні необхідно дотримуватись 
ряду завдань: 
- підписати документ про стратегічне партнерство;



- розробити документ щодо партнерства у енергетичній сфері, враховуючи 
варіанти альтернативної енергетики, наприклад, атомної;
- прорахувати перспективу створення транспортних коридорів транскон-
тинентального значення, де Україна та Туреччина відігравали б визначальну 
роль;
- визначити сфери географічного впливу для вирішення спірних питань;
- перевести політичні двосторонні відносини на постійну, а не ситуативну 
основу;
- розробити програми цільової торгівлі, залишивши в минулому традиційні 
форми.

Легка промисловість є однією з найважливіших статей українсько-
турецьких відносин. Виробництво одягу та його експорт в Україну є найбільш 
прибутковим для економіки Туреччини, становлячи 10% ВВП та формуючи 
17,5 % промисловості. 

Військово-промисловий комплекс є перспективним напрямком співпраці 
України та Турецької Республіки, оскільки Туреччина витрачає близько 4,5 % 
ВВП на вдосконалення збройних сил, а Україна, в свою чергу, забезпечує її 
постачанням озброєння та танків.

У наш час Туреччина вагоме місце відводить вдосконаленню науково-
технічної бази стратегічно важливих галузей. Україна, володіючи відповідним 
науково-технологічним потенціалом, може розглядати країну-сусіда 
як перспективного партнера і ринок збуту продукції науково-технічної сфери.

Тож бачимо, що тісна співпраця між Україною та Турецькою 
Республікою залежить не лише від близького географічного розташування, 
а побудована на взаємовигідних умовах.
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МИСТЕЦТВО ПЛЮС МАТЕМАТИКА: ШЛЯХ ДО ГАРМОНІЇ
Здавалось би, що спільного у математики і музики; математики 

і живопису, скульптури, архітектури, хореографії, поезії? Але це лише 
на перший погляд. Взаємозв’язок математики і мистецтва можна простежити, 
починаючи з часів Давньої Греції і закінчуючи сьогоденням. У процесі 
побудови форми архітектурних споруд, промислових виробів, творів мистецтва 
чи декоративно-прикладного мистецтва розкриваються закономірності, 
які виявляються у процесі гармонізації і покладаються в основу візуальної 
організації об’ємних і площинних композицій [1,2].

В даній роботі запропоновано погляд на єдність і синергію математики 
і мистецтва: математика й архітектура, дизайн, живопис, скульптура, музика. 
Стимулювання інтеграції мистецтва і дизайну, мистецтвознавства, фізики, 
математики, біології і психології – єдиний вірний шлях до глибинного 
розуміння законів гармонії.

Всесвіт є одночасно і природною сферою наукових досліджень, 
і середовищем нашого існування. Він є надзвичайно унікальним і складним, 
хоча може видаватися хаотичним, безладним та випадковим. Ця, з першого 
погляду, прихована унікальність всесвіту, після глибшого дослідження дає 
можливість насолоджуватися його математичною красою та уявляти природу 
як симетричне, гармонійне та унікальне невипадкове явище, що має 
надзвичайно тонку внутрішню структуру. Візуальна організація будь-якої 
природної чи штучної форми в першу чергу пов’язана з геометричною 
впорядкованістю окремих її компонентів та просторових композиційних 
зв’язків [1]. Серед геометричних засобів композиції, які сприяють організації 
й гармонізації форми, особливе місце відводиться пропорційним відношенням. 
Людство у своєму розвитку стало створювати складні штучні системи: 
транспортні, інформаційні, комунікаційні, енергетичні, виробничі, комп’ютерні 
і т.д. Вважається, що ідеальна технічна система визначається умовою гармонії. 
Якими б досконалими за функціонально-технологічними показниками не були
продукти формотворчого процесу чи їхні елементи, але якщо всю об’ємно-
просторову структуру не поєднує певна пропорціональна система, композиційна
ідея – форма втрачає компоненти еластичності і конкуренто-здатності серед 
аналогів [2].



Праці видатних зарубіжних науковців і дослідників Ейзенштейна, Грімма, 
Флоренського, Корбюзьє, Тиммердінга, Хоггата, Олсена, Газале, Грінбаума,  
Вейзета українських учених Олега Боднара, Миколи Яковлєва свідчать, 
що сучасна наука переходить на новий етап свого розвитку, повертаючись 
до витоків «математики гармонії», де основним інструментом є «золотий 
переріз». Зроблені видатні наукові відкриття: квазікристали, закон структурної 
гармонії систем, закон перетворення спіральних біосиметрій, «золоті» гено-
матриці та інш. 

В роботах багатьох науковців [1,2,3] описані прояви поняття «золотий 
переріз» і числа Фібоначчі у пропорціях людини, біології, ботаніці, ергономіці, 
архітектурі, живописі, поезії, музиці. На чисельних прикладах з різних галузей 
знань показано, що властивості і закономірності «золотого перерізу» і чисел 
Фібоначчі проявляються у вигляді принципів оптимальності в організації
й функціонуванні різних систем. 

Піраміда Хеопса, скульптурні й архітектурні пам’ятники грецької 
культури і епохи Ренесансу, етюди Шопена, музика Бетховена, Чайковського, 
соснові шишки, морські зірки і раковини, єгипетський календар є лише 
маленькою частиною «творів» природи, мистецтва, науки, наповнених чудовою 
гармонією, в основі якої – «золотий переріз». 

Картини Тараса Шевченка, Леонардо да Вінчі, Рафаеля – приклади творів 
мистецтва за правилом «золотого перерізу». Скульптура Поліклета «Дорифор» 
стала ідеалом людського тіла у витворі мистецтва й шаблоном для скульпторів.
Починаючи з Леонардо да Вінчі, художники свідомо використовували пропорції 
«золотого перерізу» (рис. 1).

Рис.1

Рефлексія числових послідовностей Фібоначчі наскільки зачаровує, 
що велика кількість науковців визнає математику не лише природничою 
наукою, але й гуманітарною, і навіть не наукою, а мистецтвом [1, 2]. За словами 



видатних американських математиків Е. Баккенбаха і Р.Беллмана, «математику, 
не дивлячись на притаманний їй науковий стиль, швидше можна назвати 
мистецтвом, оскільки математична творчість споріднена з художньою 
творчістю».

За словами німецького історика, філософа і культуролога Освальда 
Шпенглера, «готичні собори і доричні храми – це окам’яніла математика». 
І справді, починаючи від часів Давньої Греції, математика – основний метод 
проектування. Недарма вважають, що грецька архітектура – зовнішнє 
вираження геометрії Евкліда, а піраміда Хеопса – німий трактат по геометрії.

Математика і музика. Нотна система складається з двох строгих шкал 
часу і частоти, зокрема, звукоряду, яка представляє собою геометричну 
прогресію із коефіцієнтом 1,059. Відкриття німецьким органістом А. Верк
майстером темперації було б неможливе без винайдення логарифмів, які стали 
«алгеброю гармонії», і розвитку алгебри ірраціональних величин. Арнольд 
Шенберг вважається засновником «музичної математики». 

З часів винайдення людством комп’ютерної техніки і програмного 
забезпечення синергія математики і мистецтва вийшла на новий рівень досягнень. 
Так, створювана за допомогою математичних формул на основі законів 
фрактальної геометрії фрактальна графіка, один із сучасних і оригінальних видів 
мистецтва, завойовує все більше прихильників, особливо в комп’ютерній графіці, 
фото- і кіномистецтві, мультиплікації. Для створення неймовірної краси фантас-
тичних двовимірних чи 3D-об’єктів не потрібні олівці або фарби – це результат 
математичних розрахунків фрактальних самовідтворюваних в самоподібності
об'єктів з наступним візуальним відображенням. Використовуючи спеціалізовані
програми,можна «вирощувати» рослини чи інші об’єкти (хмари, ландшафти 
тощо), які не зустрінеш у реальному світі (рис.2).

Рис.2.

Один із сучасних способів створення архітектурних моделей – математичне 
моделювання (рис.3). 



Рис.3.
Потрібно відмітити, що в сучасному європейському освітньому просторі 

починає домінувати світоглядне спрямування на «математику гармонії».Так, 
навчальний курс «Візуальна математика та дизайн», запроваджений на 
факультеті інформаційних технологій (м. Белград) для студентів відділу 
графічного дизайну, охоплює різні сфери візуальної математики: симетрія 
у мистецтві та науці, ізометричні групи симетрії, симетрія подібності, 
модулярність, антисиметрія, кольорова симетрія, теорія пропорцій, теорія 
візуального сприйняття, перспектива, анаморфоз, візуальні ілюзії, етнома-
тематика, теорія графів та елементи теорії вузлів. 

Сьогодні в Україні спостерігаємо оновлення напрямків використання 
математичних законів, геометричних принципів, пропорції у мистецтві.
На озброєнні сучасних українських дизайнерів, архітекторів, митців наукові 
праці Олега Боднара [1], Миколи Яковлєва та інших. Розкриття і популяризація 
їх науковими школами законів гармонії на основі динамічної організації 
матерії, геометрії рослинного світу, пропорційних закономірностей мистецтва 
дає поштовх до розвитку нових можливостей. Ми все частіше сприймаємо світ 
як розмиті кольорові плями за вікном автомобіля, літака чи монітора. 
«Культура» миттєвих реміксів заполонює поруч із музикою весь мистецький 
простір. Феномен деконструктивізму пройняв не лише сучасну архітектуру, але 
й філософію цінностей краси та гармонію життєвого простору. У цій естетичній 
задусі ми знову згадуємо про Велику Гармонію. 
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