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Секція 1 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Алієв А.Р., магістрант, 

Медведева В. М., канд. пед.наук, професор, 

ПВНЗ «Київський університет культури», 

м. Київ, Україна 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЮНАЦТВА 

Як заохотити молодь до читання, чим зацікавити, щоб бібліотека стала 

для неї необхідною? Досвід показує, що надзвичайно удосконалюватись, 

розширювати коло знань, розвивати свій інтелект і просто цікаво проводити 

вільний час, дозволяють інтелектуальні ігри в бібліотеці. З 2010 р. команди 

юнаків та дівчат із різних куточків області брали участь у щорічних фестивалях 

інтелектуальних ігор на кубок мера м. Нова Одеса. Пропонувалися різні ігри, 

зокрема – «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», командна «Своя гра». Перша 

спроба  проведення  ігор   в  форматі  Інтернет-мосту  також  була  здійснена     

у 2010 р. Проект «Інтелектуальні онлайн-ігри ―Ерудити‖», здобувши перемогу  

в конкурсі «Бібліотечна послуга», став учасником у ярмарку бібліотечних 

інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади». Колектив 

Миколаївської ОБЮ отримав почесну грамоту Міністерства культури України. 

У 2014 р. проводився обласний інформаційний марафон «БібліоIQ: 

полювання на ерудитів». Обласний молодіжний інформаційний марафон – це 

щорічний корпоративний проект Миколаївської ОБЮ та ЦБС Миколаївської 

області. З метою залучення юнацтва, молоді до бібліотек, розвитку їх творчих 

здібностей, розкриття інтелектуального потенціалу, підтримки стійкого 

інтересу до читання в рамках марафону кожна бібліотека мала  провести  

заходи, які б дозволили їх учасникам розширити кругозір, перевірити свої 

знання, ерудицію та логічне мислення, виробити командний дух і вміння 

злагоджено працювати в єдиному колективі в умовах обмеженого часу. 

Використані форми заходів – ігри-подорожі, вікторини, ігри-знайомства, 

інтелектуальні онлайн-ігри, майстерні кросвордів, бібліобатл, конкурс 

книголюбів, благодійні акції, книжкові естафети-взаємні наради, бібліоквести. 

Тож юнаки та дівчата Миколаївщини змагалися між собою в різних галузях 

знань і не лише підвищували свою самооцінку, але й здобували нові знання. 

Нині на базі бібліотеки діє студентський клуб ерудитів, яким керує ведучий 

обласного клубу інтелектуальних ігор. Тренування проходять щотижня. 

Учасники клубу розвивають свій інтелект та ерудицію, пам‘ять та уяву, 

набувають  навичок  креативного  мислення,  навчаються  злагодженої  роботи  

в команді і, що головне для нас, бібліотечних фахівців, юнаки і дівчата 

відвідують бібліотеку за власним бажанням, а не за наказом викладачів, 

читають «для душі», а не для оцінки [3]. 
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Туристичне краєзнавство є ефективним засобом  патріотичного 

виховання, дієвим інструментом для пізнання історико-культурної спадщини 

рідного краю та проведення  змістовного  дозвілля.  У  Миколаївській  ОБЮ  

для юнацтва реалізується краєзнавча програма «Про минуле в ім‘я 

майбутнього», що включає масові заходи, такі як краєзнавчі інтерактивні 

екскурсії вулицями Миколаєва і туристично привабливими куточками області; 

foot-квести; творчі зустрічі з літераторами, митцями, краєзнавцями, 

спортсменами, громадськими лідерами тощо; щорічні обласні молодіжні 

конкурси – «Моя майбутня професія», «Мій герой, мій кумир», «Герої нашого 

часу»; видавнича діяльність – випуск серій краєзнавчих біобібліографічних 

нарисів «Творча Миколаївщина»; наповнення електронної повнотекстової бази 

даних «Краєзнавство» статтями з місцевих періодичних видань; наповнення 

краєзнавчих    електронних    баз    даних   «Молодіжний   рух  Миколаївщини», 

«2014–... Герої Миколаївщини: пам‘ятаймо!» фактографічною і бібліографічною 

інформацією; збирання унікальної фактографічної інформації для електронних 

баз даних «Легенди рідного краю», «Храми Миколаївщини», «Карта творчості», 

«Спортивна гордість Миколаївщини»; віртуальні форми на  бібліотечному  

сайті – книжкові виставки, круїзи унікальними куточками області та екскурсії 

вулицями Миколаєва, цікавинки про окремих особистостей або знакові події, 

щомісячний календар знаменних дат [2, 4]. 

Більшість відеоматеріалів, розміщених на офіційному сайті бібліотеки 

присвячено популяризації літератури. Бібліотечний «Навігатор для книжкових 

хробачків» допомагає дізнатися про літературні новинки, викликає бажання 

перечитати улюблені. Цикли відеооглядів «Читай українське» та «Читацьке 

перехрестя» також сприяють цьому. Це допомагає збільшити аудиторію 

читачів, є вагомою підтримкою в просуванні літератури, книги і читання, 

народжує нові творчі ідеї. На офіційному сайті, у розділі також розміщено 

аудіоблоги «Book History»та «Book Club», які знайомлять з цікавими фактами 

біографії відомих письменників та новинками книжкового фонду бібліотеки. 

Обласна бібліотека для юнацтва також використовує  нестаціонарні 

форми бібліотечного обслуговування. Складовою частиною бібліотечної 

програми «Милосердя» є книгоношення – доставка літератури користувачам 

додому за  попереднім  замовленням.  Цією  послугою  користуються  і  молодь 

з обмеженими фізичними можливостями, і люди похилого віку, які не можуть 

самостійно пересуватися. 

ОБЮ намагається подолати бар‘єри, які існують для молоді з інклюзією 

на шляху доступу до інформації, якомога повніше і оперативніше задовольняти 

її інформаційні потреби. У вільному доступі на сайті розміщено  цикл веб-

уроків «Простір цифрових можливостей», а в самій бібліотеці для користувачів 

організовуються тренінги з комп‘ютерної грамотності й цифрових технологій. 

Справжньою «родзинкою» обласної бібліотеки для юнацтва є бенефіси 

молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Щомісяця миколаївські учні   

та студенти зустрічаються з успішними, активними, творчими ровесниками, 
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на  їх  прикладах  вчаться,  як   можна  себе  реалізувати   в  житті   (і   не  лише 

в професійному плані), обговорюють власні ідеї й проекти,  знаходять 

підтримку від однодумців. Спілкування в такому форматі є надзвичайно 

цікавим. Модератор заходів додає яскраві штрихи до образу героя зустрічі, 

розповідає про цікаві факти його біографії. Молоді стартапери з задоволенням 

підхоплюють ініціативу та діляться своїми думками, планами на майбутнє, 

дають поради, мотивують, детально та професійно відповідають на численні 

запитання [1]. В  останні  дні  кожного  місяця у бібліотеці  панує  «Молодість  

у віршах» – дівчата та хлопці проводять поетичні баттли та музичні джем- 

сейшени. 

Щороку бібліотека для юнацтва, як творчий простір, розширює напрямки 

своєї соціокультурної діяльності для задоволення потреб своїх читачів, адже 

прагне діяти з молоддю в єдиному ритмі. 
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МИХАЙЛО ГРИНИШИН – МИТЕЦЬ, 

ЩО СТВЕРДЖУВАВ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДУХ 

Професор, народний артист України, почесний академік Національної 

академії мистецтв України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, 

Михайло Гринишин шість десятків літ був одним із найяскравіших виразників 

української музичної культури. Прожив нелегке, але і щастям по вінця 

наповнене життя, витворюючи довкола себе гармонію. 

Із рідним краєм. Бо був глибоко вкорінений у свою Гуцульщину, 

увібравши від  неї високий  дух, красу, мудрість і  психологію краян. Останні  

46 літ жив у Києві, але й тут залишився гуцулом. Власне, стихія Гуцульщини 

буяла у ньому все життя. Гуцульські орнаменти і топірець – найперші прикраси 

оселі. Дивовижний оповідував: його бувальщини, смішні та гіркі пригоди, 

новели, зіткані із праотчого краю й пересипані файними гуцульськими 

співанками хотілося слухати ще і ще. Душа митця співала безперервно: 
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на свята, особливо на Різдво та Новий рік, за святковим столом завжди перший 

заводив коляди, які жили у ньому з дитинства. Під вінець життя, віддаючи 

належне колисці дитинства, написав пісню про рідний Обертин. 

У Гуцульському ансамблі. Найголовніше, на початку шістдесятих, коли 

один за одним з обрію зникали професійні колективи національного 

спрямування, він зберіг цю перлину Прикарпаття для України й світу. А ще, 

будучи очільником майже десять літ, формував обличчя колективу, створивши 

для нього оригінальний репертуар із обробок та власних творів. 

Його пісня «Вівці мої, вівці» стала справдешнім символом Карпатської 

України. Барвистим гуцульським фольклором захоплювався навіть сам Дмитро 

Шостакович – після тріумфального концерту у Кремлівському палаці в пориві 

натхнення нашвидкуруч записав з вуст Михайла Гринишина низку мелодій. 

Гуцульським ансамблем митець переймався до останнього, ставши для 

нього оберегом. 

У Київському інституті культури, 29 років очолюючи кафедру 

академічного хорового співу, він уміло формував її творчий склад: тут робили 

перші кроки на педагогічній ниві Анатолій Авдієвський, Іван Гамкало, Богдан 

Антків, Віталій Лисенко, Лариса Бухонська, Наталія Кречко (цей ряд можна 

продовжувати). Напевне, йому єдиному було під силу зберігати і баланс між 

яскравими творчими особистостями. Михайлові Гринишину також не відмовиш 

і в умінні окрилювати студентів на професійну діяльність. Хоровий колектив 

кафедри  заслужив  слави  одного   із  кращих   в  Україні,  а   теплі   стосунки   

її завідувача з композитором Ігорем Шамо вилилися в співпрацю, вінцем якої 

стали «Ятранські ігри» на вірші Василя Юхимовича. 

Як вірний син України. Йому довелося добряче сьорбнути із гіркої чаші, 

адже  більша  частина  його  життя  припала  на  тоталітарні  часи.  За  любов   

до рідної мови був відрахований із числа студентів Львівської консерваторії      

з клеймом націоналіста, однак завдяки твердій волі та непоступливій вдачі, 

пройшовши через Голгофу, не обізлився на світ і залишився людинолюбом. 

Телепрограмою  «Сонячні   кларнети»,   що   була   чи   не   найрейтинговішою  

у 1970-1980-і роки, він наближав Незалежність. І за це отримав винагороду 

Всевишнього – чверть віку він прожив у вимріяній вільній Україні. 

Як український інтелігент. Став взірцем шляхетності, галантності, 

виваженості, – я би сказав глибинно-високої народної мудрості. Він із пошаною 

ставився до батьків, родини, своїх славетних вчителів – Павла Муравського, 

Соломії Крушельницької, Костянтина Пігрова. Душевна чистота й сила духу, 

поєднання краси внутрішньої та зовнішньої, національна гордість, уміння 

слухати й розуміти, надійність і вірність, освіченість, проникливий ліризм 

світогляду, дитяча закоханість у красу довколишнього світу, уміння зберігати 

гідність у найрізноманітніших ситуація – то все Михайло Гринишин. 

У родині. Усі, хто знав чи хоч раз бачив подружжя Михайла і Галини 

Гринишиних – вважали їхні стосунки взірцевими. Вони переплелися коренево: 

Галина Олександрівна глибоко  перейнялася  його  гуцульським  духом,  а  він, 

у свою чергу, увібрав у себе дивовижний аромат Одеси. І вийшла гуцульська 
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родина із одеським присмаком. Результат: душевний спокій, впевненість, 

успішний син, чудова його родина, і, безперечно, велика надія – внук. 

Як публіцист. Мав добре поставлене перо. Був членом  Спілки 

журналістів колишнього СРСР, згодом України. Багато публікувався: писав 

статей, випускав методичну літературу, пісенні збірки, редагував. А спогади 

«Арканове коло» – це дивовижна історія української культури і зокрема 

хорового  мистецтва  за  три  чверті  віку.  Читаючи  їх,  подеколи  забуваєш,  

що то не Франко, Стефаник чи Пушик. Тут безліч цікавих приватних 

житейських історій, через призму яких розкривається життя українців  

впродовж майже дев‘яти  десятиліть.  Деякі  деталі  він  подає  лише  ескізно, 

але для читача то неначе ключ до усвідомлення тих подій. У них автор зберіг 

істинний народний дух і лад. Тут воєдино увібралися психологія, краса, 

мудрість щирого, працьовитого й талановитого народу. 

Назва «Арканове коло» – глибоко символічна, бо означає і чоловічий 

звитяжний танок і довгий мотузок із зашморгом, яким ловлять тварин. 

Арканове коло – то неначе метафористичний житейський коловорот Михайла 

Гринишина. За зовнішнім спокоєм і впевненістю автора навіть важко повірити, 

що той зашморг багато років висів над його головою, перевіряв на міцність   

дух і незламність волі, адже значна, найбільш дієва частина його життя  

припала     саме     на     тоталітарні     часи     і     його     не     раз      штовхали 

на «переусвідомлення» поглядів. Та він зумів залишитися на своєму – завдяки 

твердому  характеру  і  непоступливій  вдачі.   Бо   свідомим   українцем   став 

не в грудні 1991 р., коли це вже стало безпечним, а від самих своїх початків. 

Таким, власне, він з‘явився на світ, таке його родове коріння. І взагалі, його 

засадничий принцип – українство. Не зрадив йому ні на йоту. Вельми 

красномовними у цьому контексті є слова одного з глядачів, адресовані йому 

після концерту Гуцульського ансамблю в Києві: «Навіть у кого безнадійно 

приспана національна свідомість, то подивившись і послухавши ваш концерт, 

вона обов‘язково прокинеться» [с. 127]. 

В «Аркановім колі» відкриваються перед читачами вельми цікаві деталі 

про славний український рід Шухевичів, легендарного міністра культури 

України Р.  В.  Бабійчука.  Штрихи  до  портретів  композиторів  М.  Лисенка,  

Д. Шостаковича, М. Колесси, С. Людкевича, В. Барвінського, І.  Шамо, поета  

Д. Луценка, співаків С. Крушельницької, О. Мишуги, Д. Гнатюка,  

фольклориста Г. Хоткевича, артистичного подружжя Івана та Марії 

Миколайчуків, художниці О. Кульчицької допомагають глибше зрозуміти 

значущість цих визначних постатей. Ті, хто цікавиться історією хорового 

мистецтва   України,   знайдуть   велемовні   факти    з    життя    О.    Кошиця, 

Н. Городовенка,   П.   Муравського,   О.   Міньківського,    А.    Авдієвського,  

А. Пашкевича. А ситуація, викликана політикою тодішнього міністра культури 

СРСР К. Фурцевою, коли ліквідовувалися пересувні театри, обласні хорові 

капели та ансамблі пісні і танцю, волею-неволею асоціюється із нинішніми 

непростими часами. 
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Чимало місця автор присвячує Гуцульському ансамблю пісні і  танцю. 

Тут і історія колективу, і епізоди творчого процесу, коли доводилося 

вкраплювати жіночі голоси танцюристів у палітру на той час однорідної 

чоловічої групи хору, скороченою з волі партійного керівництва більш ніж 

удвоє, і емоційне піднесення усіх без винятку учасників, коли в 1964 р. 

звернулися до благодатного джерела щедрівок та колядок і вперше в Україні 

винесли їх на сцену. Як теза-антитеза сприймається з однієї сторони шалений 

успіх ансамблю у себе в краю, Києві, Москві та багатьох республіках 

колишнього СРСР, а з другої –  тавро  «невиїзного»,  коли  до  єдиної  поїздки 

до «братньої», як тоді казали, Румунії дозволу на виїзд за кордон не дали 

найкращим солістам. 

Митець вводить читача  в святую святих –  власну творчу лабораторію      

і в деталях описує той непідвладний розумові процес, що називається 

творчістю, передає свій стан, коли йому являлися «Вівці мої, вівці», 

«Гей, Карпати». А в створенні сюїти «Опришки Олекси Довбуша», зізнається, 

допоміг  сам  Іван  Франко,  вірніше  його  слова:  «Хто  був   недавно  князем    

і владикою тих гір, орлом того воздуха, оленем тих борів, паном ти панів аж ген 

по Дністрові води? Довбуш! Перед ким дрижали смілі і сильні, корилися горді? 

Перед Довбушем!». 

У кожному рядку відчувається гранична простота і непідробна щирість 

автора. Подеколи він видається таким собі вуйком з народу, мудрим, розумним, 

всевидячим і всерозуміючим. Нерідко в загалом поважний, серйозний плин 

розповіді він вкраплює і комічні ситуації. У багатьох епізодах зримо 

проглядається іронія. Так, про ліквідацію магазинів у його селі пише: 

«Та, нажаль, з приходом ―визволителів‖ у 1939 році всі магазини були 

спустошені і ―визволені‖ від великої кількості товарів». 

Михайла Гринишина завжди вирізняла висока загальна культура, 

шляхетність, він з пієтетом згадує чи не всіх своїх учителів – від шкільних,      

до консерваторських і, що трапляється вкрай рідко, бачить усе краще в роботі 

його попередників у Гуцульському ансамблі (Я.Барнича, Д.Котка, В.Пащенка) 

та послідовників (Б.Дерев‘янка, І.Легкого, П.Князевича). І, вже як патріарх, дає 

настанову: «Дай Боже не схибити з цієї праведної дороги і наступним 

керівникам». 

Зрілого віку. Він всім своїм єством – поставою, поглядом, манерами, 

молодечим  блиском  очей  демонстрував  красу  осінніх  літ.  До  останнього  

не пропускав яскравих мистецьких подій, концертів, презентацій. У 90 років 

почав вивчати  англійську.  У  94  очолював  державну  екзаменаційну  комісію 

в Національній музичної академій ім. Петра Чайковського. Срібне волосся 

тільки стверджувало його красу. Від  нього  ніколи  не  йшло  негативу,  скарг 

на когось чи щось – отакий невиправний оптиміст. Кожна зустріч чи телефонна 

розмова були усипані жартами. Григорій Сковорода писав неначе про нього: 

«Добра старість – нагорода гарної юності». 

І  навіть  у  вічності.  Відійшов  туди  миттєво,  можна  сказати  красиво.  

В один рік із своїм вірним другом ще зі студентської лави Анатолієм 
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Авдієвським і день у день через два роки за своїм столітнім професором  

Павлом Муравським. Та й останній прихисток знайшов на Байковому цвинтарі 

поруч із ним і неподалік товариша від далеких 1940-х з Івано-Франківсього 

музичного училища Михайлом Головащенком. 

Життєва дорога Михайла Гринишина – приклад ствердження 

національного духу у різних його проявах, що вкрай важливо у часи 

глобалізації. 
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ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

В ДИТЯЧИХ АМАТОРСЬКИХ КОЛЕКТИВАХ НАРОДНО- 

СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 

Жодне суспільство не є й не може бути однорідним, тому що кожне 

суспільство складається з людей, різних не тільки з погляду їхнього етнічного 

походження, віросповідання, політичних поглядів, але і з погляду віку, статі, 

інтересів, виховання, матеріального становища тощо. 

Тому проблема міжнаціональної взаємодії набуває особливої  

актуальності й складності в сучасному поліетнічному багатонаціональному 

суспільстві, розвиток відносин етносів між собою та з іншими народами світу 

обумовлює    цілі     і     зміст     виховання     міжнаціональної     толерантності  

у підростаючого покоління. 

У соціологічному енциклопедичному словнику наведено таке визначення 

толерантності – терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, 

почуттів, думок, ідей, вірувань. У сучасних умовах інтенсивного 

міжнаціонального спілкування толерантність усвідомлюється 

як загальнолюдська цінність. Значення слова «толерантність» (від латинського 

tolerantia – терпіння) пов‘язується з терпимістю, поблажливістю до будь-кого 

або будь-чого, позначає готовність надати іншій людині або здійснити для неї 

свободу думки і дії. Сутність толерантності – це повага прав інших (несхожих) 

бути такими, якими вони є, не допускати заподіяння їм шкоди. 

У широкому значенні толерантність трактується  як  «норма  стійкості,  

що   визначає   діапазон    збереження   відмінностей   популяцій    і    спільнот   

в дійсності, що змінюється», як «унікальний еволюційний механізм 

співіснування великих і малих соціальних груп, що мають різні можливості 

розвитку». Сама терпимість в даному випадку постає не тільки в системі 

взаємовідносин людини з іншими  людьми, але і  в більш складних  системах    

її взаємин з владою, з суспільством, з природою тощо. Толерантність виступає 
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як умова нормального функціонування громадянського суспільства і, навіть,   

як  умова  виживання  людства.  Саме  в  зв‘язку  з  цим  виникає  необхідність  

у формуванні у дітей (школярів)  здатності  бути  толерантним.  Психологічне 

та соціальне завдання виховання особистості переноситься в педагогічну 

площину і звучить багатозначно – як виховання толерантної свідомості. По суті 

це світоглядна проблема, яку слід вирішувати і суспільству, і педагогам [1]. 

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») 

визначає пріоритетність патріотичного виховання школярів на засадах 

провідних принципів демократизації, гуманізації та толерантності, національної 

спрямованості навчання і виховання. У цьому контексті особливого значення 

набуває вирішення проблеми патріотичного виховання молодого покоління 

засобами народної творчості та хореографії зокрема [5]. 

Народна хореографія є національним самобутнім танцювальним 

мистецтвом, яке формується на основі культурно-побутових традицій. Вона 

включає в собі обряди, звичаї народу, фокусує культуру і національний 

колорит, сприяє збереженню історичної та культурної пам‘яті народу. 

Хореографічна культура все більше привертає увагу фахівців ще й тому, 

що має величезний виховний потенціал. Звертаючись до витоків народної 

творчості, ми знайомимося з характером народу, переймаємося його 

світосприйняттям, пізнаємо форми пластичного самовираження народу. Це має 

вирішальне  значення  в  даний   момент,  коли  найбільш  вразливою  сферою   

в нашому суспільстві є сфера відносин між різними етнічними групами, коли 

надзвичайно поширені упередження і негативні стереотипи, які принижують 

людей інших націй і народностей, представників іншої культурної традиції [3]. 

Існування культурних відмінностей, властивих полікультурним 

суспільствам,  не  могло  не   відбитися   й   на   хореографічному   мистецтві.   

У результаті відбулися зміни у підходах до освоєння і навчання в межах 

позашкільних   навчально-виховних   закладів,   системи   додаткової   освіти, 

що призвело до  розробки  полікультурної  освіти,  що  включає  в  себе  повагу 

і визнання танцювальної культури всіх етнічних груп. В умовах полікультурної 

реальності, коли контактуючі люди, що належать до різних культурних 

спільнот, взаємовплив і взаємопроникнення культур, веде до акультурації 

членів соціумів, які з‘єднують в своїй свідомості різні культури, орієнтуючись 

на іншого (несхожого на них), схильного до діалогу з ними. Навчання 

народного   танцю    дітей    шкільного    віку,    поєднане    з    ознайомленням   

з культурними і соціальними цінностями, може і повинно служити потужним 

засобом  виховання,  а  також  формування  у  них  толерантності,   що   веде   

до розуміння і поваги культурних традицій різних народностей. Освоєння 

народної  хореографії   є   частиною   полікультурної   освіти,   в   центрі   якої   

є змістовне і тематичне наповнення культурознавчого збагачення учнів 

засобами танцю. 

Формування толерантності в школярів має цінність для збагачення своєї 

власної культури в цілому: культури спілкування, мови, розумової праці [1]. 
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Для України, як і для будь-якої іншої країни, поняття толерантності 

невіддільне від поняття культура. Людина, як дійсний суб‘єкт своєї культури, 

незалежно  від   особливостей   (етнічних,   історичних,   географічних   тощо),  

її форми, завжди ставиться до суб‘єкта іншої форми культури (іншого народу, 

народності тощо) з повагою та інтересом. Інше неможливе, оскільки всі форми 

моральної культури, загальнолюдської основи є єдиними. 

Толерантність передбачає терпимість до відмінностей серед людей, 

уміння  жити,   не   заважаючи   іншим,   здатність   мати   права   і   свободи,   

не порушуючи прав і свобод інших. Нетерпимість в поліетнічному, 

поліконфесійному, або в полікультурному суспільстві призводить до порушень 

прав людини, насильства і збройних конфліктів. Толерантність означає повагу, 

прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, 

наших форм  самовираження  і  способів  проявів  людської  індивідуальності. 

Їй  сприяють   знання,   відкритість,   спілкування   та   свобода   думки,   совісті 

і переконань [2]. 

На сучасному етапі навчання народному танцю дітей передбачається 

посилення виховної, освітньої та розвиваючої спрямованості в змісті навчання 

за допомогою використання культурознавчого підходу до відбору й організації 

хореографічних  основ.   За   такого   підходу   народний   танець   засвоюється  

в тісному зв‘язку з культурою та історією країни досліджуваного 

хореографічного твору. 

Вплив освітньої діяльності в області осягнення танцювального мистецтва 

на стан толерантності в суспільстві дуже багатогранний, являє собою складне 

системне утворення. У системі позашкільної освіти дітей як і в школі 

відбувається ідентифікація особистості, формуються такі важливі форми 

комунікації як дружба, товариство, приятельські і ворожі відносини. 

Навчання в гуртках, центрах творчості є тим соціальним інститутом,  

через який може відбуватися усвідомлене формування толерантної свідомості    

і поведінки учнів як через систему позашкільної, додаткової освіти [4]. 

Проблема формування толерантності на сьогодні є дуже гострою й може 

бути вирішена не інакше, як через знайомство на практиці з цінностями інших 

національних культур, зі звичаями, традиціями і художньою творчістю народів, 

що проживають  на  території  України  і  складають  природне  середовище,  

яке дуже впливає на соціалізацію дитини. 
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УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ СВЯТО В СУЧАСНОМУ ДОЗВІЛЛІ 

ШКОЛЯРІВ 

Виникнення українських народних свят, безумовно, є одним з важливих 

елементів у формуванні людського розвитку у системі культурологічного 

світогляду. Це відокремлене явище у житті народу та особливі взаємини між 

окремими людьми, які впливають на духовну культуру, що збагачує народну 

творчість. 

Народні свята – це дозвілля, а дозвілля повинно бути не тільки 

різноманітним, змістовним та активним, а й цікавим та креативним. Цілком 

очевидно, що саме такий відпочинок, у поєднанні з національними розвагами, 

має  ціннісний   зв'язок,   який   сприяє   відтворенню   мистецьких   традицій   

та обрядових свят, які згуртовують людей, надають їм особливої позитивно-

емоційної атмосфери та народної мудрості. 

Збереження народних свят у сучасний період можливе тільки через 

активне спілкування з народними традиціями, а саме через культурно-масові 

заходи, фольклорні свята, фестивалі, сучасні івент-пропозиції. 

У своїй роботі особливу увагу хочемо привернути на співпрацю з дітьми 

(школярами), які в майбутньому, завдяки активізації та популяризації 

українських народних свят зможуть розширити культурно-естетичні цінності, 

які впливають на сучасне життя. 

Саме тому в наш складний час, актуально буде більше уваги 

присвячувати молодому поколінню та прищеплювати у них любов до народних 

традицій наділивши їх духовним досвідом. 

Спільне переживання святкової події має бути радісним і пізнавальним 

для школярів та викликати в кожного відчуття власного успіху, морального 

піднесення, прагнення потішити всіх своїм виступом і водночас виховувати 

почуття відповідальності за спільну справу [1, с. 3]. 

Як показує практика, народні свята якнайкраще піддаються реалізації 

окремими гуртами друзів і однодумців, знайомих між собою і об‘єднаних за 

місцем проживання, віком тощо. Це і є природне середовище: усі народні свята 

завжди робилися «своїми для своїх». Іноді, зазвичай, буває досить поверхового 
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знайомства учасників із суттю свята − і трохи глибшої обізнаності кількох 

людей з обрядовими моментами, іграми й пісенним супроводом. Таке свято 

завжди має величезний вплив і запам‘ятовується надовго. При цьому ніяких 

сторонніх коштів залучати не потрібно − все необхідне учасники легко можуть 

забезпечити собі самі [2, с. 5]. 

Як показує досвід, що саме такий метод роботи з дітьми формує 

компетентний підхід до системи народних поглядів, традицій та ідей, що 

забезпечує мистецьке надбання попередніх поколінь. 

Маючи власний досвід можна сказати, що у шкільній практиці 

організатор повинен володіти культурологічними навичками, щоб зберегти 

автентичність проведення українських народних свят, а саме таких заходів як 

День Святого Миколая, Щедрий вечір та свято Маланки, проводи Зими або 

Колодій, Стрітення Господнє, Свято Покрови та інші. Не менш цікавим є те,  

що усі вони супроводжуються ігровою діяльністю, піснями, танцями та 

обрядовими дійствами, які інколи необхідні школярам для навичок комунікації 

та вміння спілкуватися в колективі. 

Аналізуючи матеріал, перед нами постає єдине питання, які риси 

характеру потрібно виховувати у школярів, щоб вони стали людьми з високою 

національною свідомістю, гордістю і гідністю, які одвіку були притаманні 

українському народові. Цьому є відповідь професора Григорія Ващенка, який 

сказав, що, насамперед, треба уявляти свій народ як єдину спільноту, що 

об'єднує в собі покоління минулі, сучасні й майбутні, та відчувати свою єдність 

із цією спільнотою. 

У праці «Виховний ідеал» Григорій Ващенко пропонує визначити країні 

національні риси українців, щоб розвивати їх у наступних поколіннях. Такими 

рисами є високий інтелект, сильна емоційність, охайність, чемність, 

гостинність, високі моральні якості, лицарська мужність, високий рівень моралі 

української молоді. Але причинами нашої недолі є хиби волі: ледачість, 

нерішучість, інертність, млявість. Проте аристократичність духу всього 

українського народу, на думку Григорія Ващенка, зуміє перемогти ці вади 

національної вдачі [3, с.112]. 

Досліджуючи дану тему наштовхуємося на звичайну людську парадигму, 

яка закликає обов‘язково долучати дітей до народних традицій, які збагатять їх 

духовний світ, а коли ще додати сучасності, наприклад при проведені заходу 

облаштувати в народному стилі арт-простори з відповідними 

культурологічними напрямами або організувати фешен-показ народних образів, 

обрядів та звичаїв з використанням сучасних інтерпретацій і все це поєднати з 

публікаціями у засобах масової інформації, виступу на телебаченні та 

привернення уваги до громадськості. Саме такий підхід формує позитивний 

імідж школяра та сприяє розвитку успішної культурно-освіченої особистості. 
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АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ: ВІД МУНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ 

Святкування традиційних українських свят в умовах нинішньої ситуації 

набирає все більшої популярності, стало «модно» ходити у вишиванці не лише 

на День Незалежності, але й у хорошу погожу днину, чи з нагоди маленького 

свята. Разом з вишиванкою почали знову відроджуватися традиції наших 

прадідів. 

Сучасний світ дає нам необмежені інформаційні можливості і водночас 

робить нас заручниками технологічних процесів. Ми тепер можемо вдома 

переглянути фільм, виставу, «побувати» на концерті, хоча розуміємо, що це не 

зовсім правильно. Велика кількість різних фестивалів та святкувань говорить 

про  те,  наша  молодь  прагне  до  живого   спілкування   і   це   приємно   

вражає – підростає покоління, яке більше цінує наші традиції, звичаї та обряди. 

Свято Андрія Первозванного вважається найбільшим передноворічним 

святом, яке відзначається ще з часів Русі 13 грудня. Андрій Первозванний 

входив в число 12-ти апостолів Христа, згідно з переказами, був братом 

апостолу Петру і був покровителем жителів України, Росії та Шотландії. 

Напередодні    цієї    дати    прийнято    збиратися    на     Андріївські    

вечорниці – ворожіння, з якими пов'язано безліч неординарних звичаїв. 

Традиційно в цей вечір і ніч хлопці робили різноманітні дрібні капості 

дівчатам (викрадали і ховали предмети одягу, прикраси), а також забирали та 

виносили далеко брами від тих хат, де живуть незаміжні дівчата. З настанням 

темряви хлопці лякали їх на вулицях або стукали у вікна, намагаючись таким 

чином звернути на себе увагу. Дівчата в ніч з 13 на 14 січня проводили різні 

обряди ворожіння на судженого і на подальше майбутнє сімейне життя. 

Зазвичай,  такі  обряди   проводили   у   хаті   одруженої   жінки,   яка   щаслива 

у сімейному житті ворожка, але часто дівчата виступали в ролі ворожок 

самостійно. Щоб дізнатися ім'я нареченого, дівчата по черзі переставляли свої 

чоботи по штахетах (стародавня огорожа) і кожна називала ім‘я хлопця, яке не 

повинно було повторюватися, на кому огорожа закінчилася, та і найшвидше 

вийде заміж і нареченого буде звати так, яке ім‘я вона говорила. Також кидали 

через голову знятого з ноги червоного чобота – куди ніс чобота 
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поверне – звідтам і суджений буде, а чий чобіт впав якнайдалі, то та дівчина 

вийде перша заміж. 

Не менш знамениті гадання з використанням кільця, скрученої з паперу 

квітки, ляльки і гілочок мірти. На всіх цих предметах ворожка робила 

замовляння, а потім пропонувала дівчатам по черзі тягнути жереб. Вважалось, 

що та, яка витягне із загальної маси кільце, – незабаром вийде заміж. 

Ворожіння з використанням дзеркал різної величина – ще один спосіб 

дізнатися свою долю. Дзеркала ставили навпроти один одного, а між ними 

встановлювали 3 запалені свічки. Дівчина сідала між дзеркалами і довго 

вдивлялася в відображення свічок. Вважалося, що так в дзеркалах можна 

побачити коридор свічок, а в ньому – і свого судженого. Кожна дівчина вірила  

у правдивість ворожіння і зазвичай, ці ворожіння справджувалися. 

Андріївські вечорниці супроводжувалися веселими співами, довгими 

дівочими посиденьками, знайомствами і заграваннями молоді. Вечорниці 

тривали всю ніч, оскільки наступного разу молоді люди могли поспілкуватися 

тільки на гуляннях напередодні Різдва. 

У сучасних реаліях Андріївські вечорниці сприймаються просто як весела 

гра.  Дівчата  у  минулі  часи  були  дійсно  берегинями  сімейного  вогнища       

і прагнули вийти заміж, щоб не «ходити в дівках», а сучасна молодь має своє 

бачення на майбутнє життя – хтось хоче виїхати за кордон і заробити побільше 

грошей, хтось мріє про успішну кар‘єру, а сімейне життя відходить на другий 

план. Молодь у містах та селах, в пошуках чогось нового та незвіданого, 

збирається і потроху відновлює традиції ворожіння. 

Сучасний світ вніс свої корективи у святкування такого свята. Особливу 

роль   відіграла   церква,   яка   вважає   ворожіння   язичницькими   обрядами     

і забороняє проводити різні ритуали, які супроводжують дане свято. І молодь 

більше з цікавості та ради забави збираються на Андрія, щоб провести деякі 

незамислуваті речі: пишуть одна одній імена хлопців на папірцях, потім  

кладуть їх під подушку, а вранці кожна дівчина витягує папірець з ім‘ям 

судженого, ставлять побажання у вареники, але , звичайно, це не ті ворожіння, 

які проводиться колись. Та й збираються уже не в хаті, а стараються десь подалі 

від дорослих, щоб свято було веселішим. 

Хлопці,  як  і  колись,  роблять  шкоду  по  хатах,  де  дівчата  неодружені  

і потім разом усі збираються і завершують святкування гучними гуляннями , 

але вже під сучасну музику. 

Багато зараз проводиться різних традиційних святкувань у народних 

домах, які теж допомагають відроджувати українські традиції, і люди мають 

можливість як взяти участь особисто так і просто побути глядачем на такому 

дійстві. 

З плином часу несуттєво змінюються деякі обряди, однак традиція 

відзначати свято Андрія жива до цього часу. Українські звичаї та обряди – це 

частина нашої історії, яку ми повинні берегти та примножувати. 
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ОСНОВНІ ФОРМИ 

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ РОБОТИ 

У ЗАКЛАДІ СКАНСЕНІВСЬКОГО ТИПУ «ПАРК КИЇВСЬКА РУСЬ» 

В умовах складних соціально-економічних та глобалізаційних процесів, 

які притаманні розвитку вітчизняної культури на початку XXI cт., досить 

важливим залишається питання створення та функціонування мережі закладів 

скансенівського типу на території України. Під поняттям «заклад 

скансенівського типу» розуміємо – своєрідні музеї просто неба, де експонати  

не автентичні,  оскільки  відтворюють  зразки  оригінального  зодчества,  тобто 

є копіями оригінальних пам'яток народної архітектури та побуту. Культурно- 

дозвіллєва робота, як один з пріоритетних напрямів діяльності даних закладів, 

на сьогодні виступає основою збереження та популяризації національних 

культурних традицій, чим і обумовлена важливість розробки даної теми. 

Проект «Парк Київська Русь» було засновано в 2005 р., за ініціативи 

кандидата історичних наук, Президента Князівства «Київська Русь» 

Володимира Володимировича Янченка. Це заклад скансенівського типу, 

архітектурні    споруди     та     предмети     побуту     якого     характеризують,   

у копійованому вигляді, дитинець Києва періоду X-XIII ст. Основна мета 

проекту полягає у відтворенні, з урахуванням історичної достовірності, 

центральної частини («міста Володимира») в масштабі 1:1. Завданням 

створення закладу скансенівського типу була реконструкція не лише 

матеріальних пам'яток часів Київської Русі (оборонних укріплень, князівських 

палаців, Десятинної церкви, ротонди, середньовічних жител та предметів 

побуту), а й передання духовної атмосфери вказаного періоду [4, с. 235]. 

Парк пропонує відвідувачам комплекс різноманітних культурно- 

дозвіллєвих заходів, серед яких найбільш популярні: історичні реконструкції, 

майстер-класи, шоу-програми, фестивалі, тощо. 

Заклад скансенівського типу «Парк Київська Русь» виступає зразком 

реалізації такої форми музейної анімації, як історична реконструкція. Під 

останнім терміном маємо на увазі відтворення матеріальної і духовної культури 

тієї чи іншої історичної епохи або регіону з використанням археологічних, 

образотворчих  і  письмових  джерел  [1].  Насамперед,  історична 

реконструкція – це відновлення, за допомогою сучасних методів історичної 

науки,  зовнішнього  вигляду  і   конструкції   об‘єкта   чи   явища,   засноване 

на збережених фрагментах, наявній інформації [3, с. 104]. Дані для організації 

реконструкції беруться з автентичних пам'яток та доповнюються 

дослідженнями археологів, істориків, музейних працівників. Можемо навести 

приклади таких історичних реконструкцій здійснених Парком: 

- організація княжого бенкету (трапеза з князем Володимиром); 
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- виступи кінного та пішого театрів; 

- княжий турнір кінних лучників; 

- чемпіонат світу з середньовічного бою; 

- чемпіонат України «Поклик героїв» [1]. 

Наступним видом культурно-дозвіллєвої діяльності закладу 

скансенівського типу «Парк Київська Русь» є організація різноманітних шоу- 

програм. Поняття «шоу» (з англ. «show» – показ, демонстрація) – найбільш 

вживане в українському культурологічному дискурсі. Нині існує чимала 

кількість визначень даної дефініції, найбільш поширеними серед яких можна 

вважати «шоу» , як трактування вистави, видовища, показного заходу з метою 

привернення уваги [5, с. 329]. Парк організовує шоу-програми,  котрі 

приурочені до подій народного та сімейного календаря, як от: «Ворожіння на 

Андріївські вечорниці», «Святий Миколай зустрічає гостей», «Новорічна 

казка», «Зима стукає у ворота», «Проводи зими», «Зустріч Весни», «Масляна    

у  Древньому   Києві»,   «Великдень   у   Древньому   Києві»,   «Травневі   свята 

у Древньому  Києві»,  «Трійця  у  Древньому  Києві»,  «Свято  Івана  Купала», 

та інші. А також численні кінно-трюкові шоу – «Багаття любові», «Небесні 

коні», казкова програма «У світі тварин», «Княжа дружина», «Кінний театр 

вогню» [1]. Тематичне наповнення названих заходів включає театралізовані 

вистави, відтворення лицарських боїв, виступи та концерти народних гуртів, 

фотосесії в історичному вбранні [4, с. 236]. 

Окрім того, закладом скансенівського типу, в ході святкувань та шоу- 

програм проводиться низка майстер-класів зі стрільби з лука, ковальської 

справи, гончарного мистецтва, слов'янської писемності, історичного 

фехтування. 

Парк також надає ексклюзивні послуги для відвідувачів, окрім організації 

корпоративних та сімейних святкувань. Так, працівники скансену розробили 

програму одно та дводенного туру територією парку. Зокрема, заслуговує на 

увагу програма «Княжий відпочинок», що охоплює: 

- загальну оглядову екскурсію; 

- катання на конях; 

- ночівлю; 

- фотосесію в історичному вбранні [2, с. 39]. 

Заклад «Князівство Київська Русь» щорічно виступає організатором 

різноманітних фестивалів, серед яких: Міжнародний фестиваль кінно-бойових 

мистецтв «Скіфи», мотофестиваль «Heady wind», фестиваль культури та історії 

«Билини  Древнього Києва»,  Міжнародний фестиваль національних видів 

спорту «Козацький Спас, етно-фестиваль  «Історична  мода», фестиваль 

«Волохаті лапки» [1]. 

Отже, на території «Парку Київська Русь» відтворено комплекс 

давньоруських пам'яток, які можна вважати вдалими здійснення історичних 

реконструкцій, театралізацій, фестивалів, численних івент-заходів, та інших 

форм культурно-дозвіллєвої діяльності. Успішна реконструкція пам'яток 
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архітектури та побуту у поєднанні з атмосферою періоду Київської Русі 

дозволяє транслювати та популяризувати традиційну українську культуру. 
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СУЧАСНІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОЕКТИ ЯК ЧИННИКИ 

РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

Сьогодні глобалізаційні процеси створили всі необхідні передумови для 

розвитку міжнародного туризму. Ринок туристичних послуг характеризується 

високими темпами зростання, розробляються нові туристичні маршрути, 

виникають нові види туризму, створюються нові робочі місця, розвиваються 

інфраструктурні ресурси, впроваджуються новітні технології в сфері туризму, 

зростає важливість створення позитивного іміджу, реклама в туризмі стає все 

більш пріоритетною та диференційованою, активізується діяльність музейних 

інституцій як один з інструментів збереження та популяризації культурної 

спадщини країни. 

Ефективним чинником  та  тенденцією  розвитку  міжнародного  туризму 

є розробка сучасних культурологічних проектів та впровадження новітніх 

технологій. 

Культурологічний проект, насамперед, є видом діяльності, де головним 

завданням є реалізація сукупності унікальних процесів, які приведуть до 

створення нової цінності. Також це є інноваційна діяльність, оскільки за 

рахунок поєднання наукової та розважальної основи створюється цілком новий 
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продукт, який синтезується у масовій культурі та виконує виховну та освітню 

функції.    Основною     метою     виникнення     культурологічного     проекту    

є задоволення потреби у пізнанні, яка зараз лишається дуже актуальною, адже 

природа  людини  полягає  не  лише  в  тому,  щоб  отримати  певні  знання,       

а й зрозуміти  їх.  [2,  34-56]  Особливість  культурологічного  проекту  полягає 

в тому, що він при достатньому та коректному застосуванні може в повному 

обсязі   задовольнити   потребу   людини   у   пізнанні.   Комплексний   підхід  

до реалізації такої програми дає людині можливість задовольнити й інші 

попутні потреби, адже зазвичай культурологічний проект має не лише освітній, 

інформаційний, пізнавальний характер, а й розважальний. Важливо звернути 

увагу на те, що  саме  завдяки  розважальному характеру він  здатний  донести  

у потрібній і доступній формі інформацію до людини. 

Перші культурологічні програми виникли в школах, де учні виконували 

певну дослідницьку роботу з вивчення та характеристики певного питання 

історії та культури переважно рідного краю. Це питання мало бути актуальним, 

нести освітній характер та мало завдання акцентувати увагу на певній проблемі, 

притаманній  даному  питанню,   та   розглянути   шляхи   її   вирішення.   Так,  

в шкільних закладах учні розробляли програми про міста та населені пункти 

їхнього проживання, відомих діячів, певні питання моралі і культури, 

характерні для сучасного суспільства. Такі програми розраховані відповідно на 

нешироку аудиторію та їх реалізація відбувається у освітньому, 

інформаційному та виховному напрямах [3]. 

Сьогодні учнівська молодь як України, так і світу, часто і активно 

приймає участь у створенні таких програм, тому як наслідок виникають 

повноцінні наукові конкурси, які за мету мають реалізацію культурологічних 

проектів. Так, в Україні, функціонує конкурс проектів «Моральний вчинок»     

за егідою Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, 

проведення     якого     відбувається      за      участі      учнів      та      студентів   

в культурологічному, соціальному  та  культурному  напрямках.  Мета  

конкурсу – популяризація духовних і моральних надбань, консолідація зусиль, 

спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити 

країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської 

позиції та соціально-правової активності учнів та студентів. 

На терені України також функціонують культурологічні проекти 

учнівської та студентської молоді, які передбачають заходи з різноманітних 

тем. Одним з них є проект «З Шевченком у серці», який містив у собі декілька 

етапів проведення у пізнавально-розважальній формі, які включали виступи 

молодих українських виконавців, відкриття музейних виставок та фотогалерей, 

проведення конференцій та форумів на тему творчості та життя українського 

поета, а на завершення – виставку «Геній планетарного масштабу», у якій 

висвітлено вшанування Тараса Шевченка в світі. 

Останнім часом набувають популярності, за рахунок новітніх технологій 

та інноваційної діяльності, музейні заклади. Саме тому культурологічний 

проект є тим видом діяльності, який має на меті розширити музейний простір. 
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Музеї  –  це  скарбниці  людської  історії  і  культури,  думки  і  праці,     

це осередки пізнання навколишнього світу. [1, с. 166] Діяльність музеїв 

інтегрується в сферу туризму. 

Розвиток культурно-освітньої роботи музеїв в світі сприяв виникненню 

різноманітних форм і видів творчої, пізнавально-виховної діяльності. 

Найпоширенішими   з    них    є:    екскурсії,    лекції,    систематичні    зустрічі   

з відвідувачами, тематичні вечори й конференції, робота пересувних музеїв, 

зустрічі   з   видатними   людьми,   тематичні   виставки,   дні   відкритих   

дверей – в свою чергу ці заходи є повноцінними програми, особливо, коли вони 

стосуються  певного  актуального   на   сьогодні   для   суспільства   питання.   

За рахунок такого виду діяльності та залучення інноваційних тенденцій 

розвитку сучасної музейної проектної діяльності процес виховання суспільства 

в цілому та прищеплення йому національної ідеї , розуміння мети існування 

держави, суспільства та особистості безпосередньо створить ряд закріплених    

у свідомості людини цінностей, пов‘язаних із патріотизмом та збереженням 

етнокультурних цінностей в суспільстві. 
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МОВНЕ ПИТАННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 

КІНЕМАТОГРАФІ 
Актуальність пропонованої теми зумовлена станом, провідними тенденціями 

розвитку та суперечностями сучасного українського і світового культурного 

процесу. Глобалізація та інформатизація багатьох сфер соціокультурного буття 

сприяють подоланню наслідків штучного відокремлення української культури від 

світового культурного простору за радянської доби. Водночас прояви глобалізації 

культури, прояви постмодерної естетики, її комерціалізація спричинюють 

нівелювання локальних, національних ознак. У цьому контексті актуалізується 

необхідність осмислення шляхів збереження національної ідентичності й водночас 

органічного входження української культури до процесу комунікації національних 

культур. 

Після 2014 р. в українських екранних мистецтвах спостерігається 

поступальний рух у бік самоідентифікації національної кіно- та телепродукції 
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у її стильових та смислових проявах. Важливим чинником цього процесу стала 

державна мова як засіб вербального контактування в межах екранного  твору. 

Мовне питання акцентувало проблему рецепції кіно- чи телевізійного фільму, 

серіалу в умовах фактичного білінгвізму українського суспільства. 

Як зазначає Л. Масенко у монографії «Мова і суспільство: Постколоніальний 

вимір» гуманітарна політика РФ після здобуття Україною незалежності, мало 

відрізнялася від політики радянського штибу. Так само спостерігалася «чітка 

програма механізму денаціоналізації через етап двомовності – молодше покоління 

слід навчити перемикати мовленнєвий код з українського на російський, а далі – 

перехід цього покоління на російську одномовність – лише справа часу» [2]. 

Є й інший бік питання: українці не звикли до правильної, літературної мови 

на екрані. Наші актори в профільних вишах, у театрах, де вони здебільшого 

працюють, постійно вдосконалюють володіння українською мовою, навіть, якщо не 

послуговуються нею постійно в побуті. А от глядач часто, на жаль, ні. Тому коли    

у кадрі ми бачимо пересічного українця, мешканця великого міста (до прикладу, 

Києва), то зазвичай ріжуть вухо звернення у кадрі літературною українською. 

Кінематографісти у пошуках компромісного рішення щодо мовного 

визначення екранного простору вдаються до білінгвізму, тобто персонажі 

поділяються, зазвичай, на україно- та російськомовних. Так відбулося у «Кіборгах» 

(реж. А. Сеїтаблаєв, 2017), де російською розмовляють як українські воїни- 

десантники, так і ті, хто знаходиться по ой бік лінії розмежування, проте головні 

герої – україномовні. 

Так само й у стрічці «Дике поле» (реж. Я. Лодигін) співіснують різномовні 

персонажі, маркуючи мовний стан певного регіону України у певний часовий 

період. 

Кінематограф       останнім       часом       досить       потужно       долучається 

до самоідентифікації екранного простору, відтворюючи як нові художні типи 

українців, так  і   переосмислюючи   процеси,   що  відбувались   чи  відбуваються 

в нашому суспільстві. Після прем‘єри фільму «Припутні» (реж. А.  Непиталюк, 

2017 р.) в медіапросторі розгорнулись суперечки щодо великої кількості 

ненормативної лексики, що лунає з екрану та суржикової мови персонажів. Останні 

нагадували героїв численних телевізійних проектів «з життя пересічного українця», 

які експонують досить невтішну картину суспільних та родинних взаємин, типових 

для України. Такі шоу позиціонуються, як ті, що буцімто перевиховують чи 

наставляють своїх учасників. Функціонально ж програми про «конкретних» людей 

створюють викривлену, штучну реальність, в  межах  якої  культивується  зневага 

до оточуючих, жорстокість, невігластво. Звичайно ж, такі герої переважно 

розмовляють суржиком. 

Зворотній ефект має демонстрація подібних типажів в кіно. Повертаючись до 

стрічки «Припутні», можна порівняти екранний простір її шаржованих  персонажів 

з кривим дзеркалом, яке зрештою може виявитись самим звичайним… «Це той 

правдивий діагноз, якого ми чекали десятиліттями. Аркадій Непиталюк <….> 

увипуклює наше особисте внутрішнє пекло, нашу українську сансару 
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надломленості, впертості і бідняцької вузьколобості, яка, як бачимо, знову і знову 

передається нам у спадок від наших нещасних знедолених предків» [1]. 

Побутування мовного суржику на українському екрані потребує окремого 

дослідження. Залежно від жанру фільму, ідеї, яку автори поклали в його основу, 

суржик, як лінгвістична девіація, зазвичай негативно характеризує персонажів.  

Його застосовують аби відтворити викривлений простір, часто з патологічними 

стосунками (вже  згадувана  стрічка  «Припутні», «Коли  падають  дерева»,  реж.  

М. Никитюк (2017 р.). «Жива» мова мешканців українського села («Кров‘янка», 

реж. А. Непиталюк), як і їхні побутові звички «від діда-прадіда» піддаються 

сарказму з боку режисера. Акцентуючи проблему антисемітизму, А. Непиталюк 

виставляє на загал проблеми, які досі були табуйовані у вітчизняній культурі, 

архаїчні уявлення українських селян зазвичай ідеалізуються, подаються, як певний 

ментальний канон. 

Сучасне життя України стрімко заявляє про своє існування на екрані. 

Маркером українства сьогодні все частіше стає мова: «Гніздо горлиці», «Дзідзьо», 

«Стрімголов», «Сторожова застава»,  «Інфоголик», «Час  хризантем»,  «Кіборги»,  

та інші… Різні за художнім рівнем, за жанрами, – та ці фільми поєднало те, що 

автори ризикнули задіяти українську мову (повністю чи навпіл з іншими мовами), 

як комунікативний засіб, який позначає саме українця. Примітно, що глядач йде на 

українське кіно, споживає україномовний продукт. Надто ці процеси відбиваються 

на фільмах комедійного жанру («Секс і нічого більше», «Свінгери», «Скажене 

весілля) тощо. Разом із кількістю стрічок змінюється у позитивний бік і лексика на 

українському екрані, мова стає більш природною, речення позбавляються складних 

«літературних» конструкцій, у тому числі й за допомогою екрану вибудовуються 

певні соціолекти (професійна лексика, жаргонізми та сленг). 

Історичне    кіно    в     Україні     займає     одну     з     лідируючих     позицій 

у сьогоднішньому жанровому розмаїття кінопродукції. «Поводир», «Жива», 

«Червоний», «Сторожова застава» (фентезі, в якому переплітається українська 

історія і сьогодення), «Моя бабуся Фанні Каплан», «Чужа молитва» – у прокат 

вийшли саме українською мовою. Здебільшого, саме історичне кіно привчало 

глядача адаптувати своє сприйняття на українську мову спочатку в залі кінотеатру, 

потім – на телевізійному екрані. Кіно про віддалене й не надто далеке минуле 

занурює нас у певний умовний світ, несхожий на сучасність. Тому й спілкування 

героїв літературною українською мовою переважно не викликає рецептивного 

дисонансу. Хоча є приклади, які спростовують попередню тезу. 

Закцентуємо увагу на важливій, на наш погляд, рецептивній проблемі нашого 

екранного простору: українська мова сприймається органічно лише із вуст 

персонажів-українців, історичних персонажів або ж героїв закордонних фільмів 

після дубляжу. Єврей, татарин чи росіянин, говорячи з екрану українською, нібито 

втрачає свою національну ідентичність і руйнує екранний світ даного твору.  

Дійсно, є стереотипи, які ще треба змінювати. 

Без  жодного  вербального  натяку  на  українську  ідентичність  зняв   кіно  

В. Зеленський «Слуга народу». Президент України, колишній педагог, принципово 

не розмовляє українською. Герой робить палкі промови (не добираючи цензурних 
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слів) про корупцію та інші вади українських державників. Проте, навіть отримавши 

президентську посаду колишній учитель, Голобородько не вважає за потрібне 

перейти на державну мову. Це означає, що в екранному просторі цього фільму діє 

інша конституція, там інші гуманітарні умови: там просто не існує української мови 

в побутуванні. Вона є у вигляді нав‘язливих для одного з персонажів українських 

пісень в шинку. Образ україномовного українця у цій стрічці відсутній. Намагання 

міністра у виконанні Є. Кошового оволодіти державною мовою, звичайно кумедні, 

проте вони також засвідчують абсолютну непотрібність і марність цих намагань, 

адже глядач і без того  його  розуміє.  Українська  мова  зрештою  позиціонується, 

як лінгвістичний атавізм, еволюційна відбраківка. 

Авторові цього дослідження у підсумку хотілося б визначити ігрові фільми 

останніх п‘яти років, у яких українська мова функціонує найорганічніше. «Гніздо 

горлиці» (реж. Т. Ткаченко, 2016 р.) демонструє використання сучасної української 

лексики, притаманної людям певної місцевості, певного роду заніть. Саме цю 

колоритну мову критики вважали одним із чинників загального стилю картини 

фільму. «Досить дивно писати про це у контексті сучасного світового 

кінематографа, де сленг, обсценна лексика, жаргонізми вже давно вибороли собі 

належне місце у дискурсі персонажів»  [3].  Приміром,  головний  герой,  Дмитро  

(В. Лінецький) – чоловік небагатослівний, проте кріпким  слівцем може  лаконічно 

й влучно  прокоментувати  ситуацію,  його  дружина,  Дарина  (Р.  Зюбіна)  – власне 

і   створює   той    український    обшир    картини,    який    не  лише   лінгвістично, 

а й економічно, ментально відмінний від простору італійського, де вона на якусь 

мить замріяла влаштувати своє подальше життя. І, чи то через життєві колізії, чи 

через якесь підсвідоме тяжіння до місця, де вона народилася, героїня обирає 

батьківщину. 

Насамкінець, хочеться процитувати думку П. Іллєнка щодо проблеми 

патріотичного кіно в Україні. Сьогодні не існує чітких критеріїв такого. Але 

«незалежно від теми, незалежно від жанру, це кіно, яке покликане формувати 

національну ідентичність, формувати власний національний культурний дискурс. 

Воно формуватиме міфологеми, міфи, архетипи, символи, якісь навіть меми,  

цитати. Воно збільшуватиме престиж нашої країни закордоном, на міжнародних 

кінофестивалях. Зрештою, воно формуватиме і вже формує робочі місця, тобто не 

дає представникам культурної еліти, креативним людям полишати нашу державу. 

Дає їм можливість самореалізуватися тут і зараз, в Україні» [4]. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БОГОСЛУЖБОВИЙ СПІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ТРАДИЦІЇ 
1. Глобалізація – це історичний процес, який супроводжує існування 

суспільства з моменту виникнення імперій і до сьогодення. Дослідники 

виділяють близько п‘яти етапів глобалізації в історії людства, але найбільш 

цікаві процеси почали утворюватися під час інформативної технічної революції 

та   після   подолання   бінарного    протистояння    світової    капіталістичної   

та комуністичної систем. У культурологічному аспекті процеси глобалізації 

набули, на перший погляд, необмежену свободу інтеграції у всесвітньому 

просторі, що здається хаосом, з іншого боку, інформаційне середовище стало 

об‘єктом    маніпуляцій    суспільною    свідомістю,    розгортанням    справжніх 

«інформаційних війн», які непомітні так само як радіаційне проміння. З точки 

зору американського  журналіста,  Томаса  Лорена  Фрідмана,  глобалізація  – це 

«нова система, яка прийшла  на  зміну «системі  холодної війни» і  змінюється  

в сторону створення єдиної глобальної економіки, в якій домінує «глобальна 

тріада» Північної Америки, ЄС і Східної Азії. Тут розміщені основні виробничі 

сили світу і «мегаринки» світової глобальної економіки, в якій центральну роль 

відіграють глобалізовані транснаціональні організації» [1, с. 2]. Проблеми 

глобалізації,    перспективи    її     наслідків,     аналіз     соціально-політичних   

та економічних процесів, координація змін, пошуки нових шляхів взаємодії між 

спільнотами та країнами останнім часом привертають увагу багатьох філософів, 

соціологів, культурологів та релігіознавців. Серед них можна назвати У. Бека, 

П. Бергера, Б. Відбіна, В. Єленського, Л. Филипович та ін. Але, вплив 

глобалізації на богослужбовий спів поки ще не було достатньо розглянуто. 

Мета автора публікації – розставити деякі акценти в даному питанні. 

2. Якщо коротко оглянути процес історичного становлення українського 

православного богослужбового співу, варто  зазначити,  що  він  формувався  

під впливом співацьких традицій країн двох протилежних регіонів: східно- 

слов‘янського і візантійського з південного Сходу та польсько-італійсько- 

німецького   з   північного   Заходу.   Геополітичне    розташування    України, 

як відомо, пролягає на перехресті двох різних культурних традицій і саме це 

складає її унікальність. Самобутній Києво-Печерський розспів сформувався під 

впливом візантійського та болгарського наспівів у синтезі з народним мелосом 

https://galinfo.com.ua/articles/pylyp_illienko_vzhe_nezabarom_ukrainske_kino_zminyt_s
https://galinfo.com.ua/articles/pylyp_illienko_vzhe_nezabarom_ukrainske_kino_zminyt_s
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та набув стриманого, але природного духовного змісту, який вражав іноземців- 

мандрівників (див: спогади Павла Алєпського) [2, с. 72-73]. Постійні «міграції» 

грецьких  та  болгарських  співаків   до   Київської   Русі   вже   тоді   привели  

до утворення специфічного музичного середовища. Уже в Х-ХІV ст. можна 

говорити про деякі риси глобалізації богослужбового співу. На цьому етапі 

вони доповнювали, взаємно збагачували одна одну, і це одна з позитивних 

сторін  глобалізації того часу. За контрастом, прикладом негативного  впливу  

на богослужбовий спів можна назвати так званий німецько-петербурзький 

період, коли директором Придворної Співацької Капели був призначений О. Ф. 

Львов, військовий особливого підрозділу, що здобув музичну освіту в 

Німеччині. З «найкращих побажань» він приватизував контроль за обіходним 

гласовим музичним матеріалом та заборонив будь яку творчість на місцях. 

Тенденція к глобальним змінам, глобальному контролю привела не до 

підвищення  якості   церковного   співу,   а   до   втрати   сакрального   змісту   

та мистецької краси мелоса. 

3. Доба постмодерна внесла зміни у релігійну свідомість. Ці процеси 

найбільш яскраво проявилися в  Україні  під  час  Революції  Гідності  2013-

2014  рр.:   «з‘явилась   нова   модальність   співіснування   з   політичним  і 

соціальним простором…, коли Церква вступає в альянс з етносом, нацією», 

казав архімандрит Кирило (Говорун) [4]. Віруючі різних конфесій зібралися для 

сумісної молитви та практичної допомоги нужденним. Ці події стали джерелом 

зміни парадигми: подолання замкнутого  конфесійного  простору,  відвертості 

та готовності вирішувати глобальні проблеми нації, людства взагалі. Можна 

помітити тенденцію к об‘єднанню на основі загальних цінностей православних 

різних Церков на базі Відкритого православного університету, православних      

і католиків в благодійних акціях спільноти св. Егідія, молодіжному русі 

«Communione e Liberazione» («Спілкування та Визволення»), християн різних 

конфесій під час святкових музичних Фестивалів. Глобальні соціальні процеси, 

безумовно, впливають на богослужбовий спів: це збагачення репертуару 

візантійськими, сербськими, румунськими, молдавськими, грузинськими 

піснеспівами. Зокрема, в цьому напрямку слід відмітити курси навчання 

візантійському співу ієромонаха Луки Михайловича, просвітницьку діяльність 

Ігоря Сахно, його гурту «Стрітення». Це співіснування в одному часо-просторі 

різних стилів:  «Канона  Андрія  Критського»  Д.  Бортнянського,  «Покаянія» 

А. Веделя, кантів Дмитра Туптало, козацької духовної пісні ХVII ст., з якою 

мандрує Європою Тарас Компаніченко з гуртом «Хорея Козацька», створення 

духовних творів на канонічні тексти професійними композиторами – «Літургія» 

Лесі Дичко, духовні твори Віктора Степурка, Юрія Іщенка, Валентина 

Сильвестрова тощо. 

4. Кульмінацією в  церковному  житті  України  стало  надання  Томосу  

6 січня 2019 року. Перспектива створювання нової об‘єднаної Церкви України 

може духовно зміцнити націю, повернути її до свого історичного коріння, 

оновити свіжою хвилею релігійної свідомості в дусі толерантності. Завдяки 

загальним процесам глобалізації Україна має особливі умови – познайомити 
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світ із власною культурою, підняти духовні цінності українців через їхні 

народні традиції, що сприятиме авторитетові нації, перспективам у можливості 

впливати на світові процеси. «Україна має унікальний духовний досвід мирного 

співжиття багатьох релігій... Але ці  історичні  сторінки невідомі  європейцям  

та іншим народам. Українська земля стала батьківщиною багатьох світочів 

духу, оригінальних духовних течій і практик. Вона може стати духовною 

Меккою для різних народів, представників окремих релігій, не кажучи вже про 

східне, руське християнство.» [3, с. 5] 
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ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ GOOGLE У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: 

ОПИТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ 
Процеси глобалізації та тотальної комп‘ютеризації усіх сфер нашого 

життя, зокрема, освітньої сфери, актуалізують питання максимально 

ефективного використання інформаційних технологій для інтенсифікації 

освітнього процесу. 

Основним трендом у впровадженні новітніх систем освіти є створення 

різноманітних онлайн платформ, як для комплексної організації навчального 

процесу,  так  і  для  окремих  його  елементів.  Прикладом  такої  платформи     

є moodle.com, де є прекрасна можливість створити повноцінне освітне 

середовище, починаючи від зміщення лекційного матеріалу і закінчуючи 

проведенням тестів та оцінки знань студентів. 

Також варто зазначити, що сьогодні існує велика кількість онлайн 

ресурсів, яка дозволяють створювати різноманітні опитування та тести. 

Наприклад,    платформа    onlinetestpad.com,     яка     дозволяє     створювати   

та   використовувати   різні   типи   тестів   майже   за   всіма   гуманітарними   

та природничими дисциплінами. 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_35_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3Gxy53YdT-
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Корпорація Google також пропонує унікальні можливості щодо онлайн 

організації   навчального    процесу.   Найбільш   цікавим   для   впровадження   

у  практику   української   сучасної   освіти   є   комплексний   продукт   

компанії – Google Clasroom. Зокрема мова йде про можливість створення 

віртуальних навчальних класів за дисциплінами, з можливістю мультимедізації 

змісту, спрощення організації навчального процесу і ефективним контролем 

рівня отриманих знань. Віртуальний клас надає можливість розміщення 

лекційного    матеріалу    з    використанням     текстової,     графічної,     аудіо  

та відеоінформації; завдань різних типів, з описами умов та встановленням 

строків виконання; контрольних опитувань та тестів; ведення класного журналу 

з контролем відвідувань та виставленням оцінок. 

Однією зі складових навчального процесу, його підсумком, є проведення 

заліків та іспитів, як основних форм контролю знань. В цьому сенсі сервіси 

Google пропонують розвинений інструментарій для створення опитувань та 

тестів, а також їх швидкого опрацювання та оцінювання. Такий сервіс, як 

Google Forms, дозволяє суттєво поліпшити та оптимізувати весь процес 

тестування. Певною мірою практика використання такого типу сервісів 

покликана змінити саму парадигму взаємодії викладача та студентів. 

Практика показує, що сучасний стан проведення тестувань на рівні, 

принаймні, КНУКІМ та КУК, є суттєво застарілим та не відповідає сучасним 

вимогам щодо ефективної організації навчального процесу. 

Доволі критичним недоліком такої системи є вкрай неефективні витрати 

ресурсів: часу на підготовку, роздруківку, виправлення помилок у ключах 

тестів,  перевірку   та   виставлення   оцінок   та   загальний   підрахунок   балів  

в ручному режимі. Це не тільки, власне, матеріальні ресурси – тонни паперу    

та тонеру для принтерів, але й неймовірна кількість чоловіко-годин та, врешті, 

грошей! 

Переваґи,   які   матиме    системне    впровадження    онлайн-тестування  

з використанням освітніх технологій Google: 

1) економія матеріальних ресурсів (немає потреби друкувати тести, все 

відбувається онлайн з використанням Wi-Fi доступу до інтернету, комп‘ютера 

або планшета чи смартфона); 

2) економія  часу  викладача   та   студентів  (результат   тесту  миттєвий 

і отримується автоматично, відразу після заповнення форми тесту на відправки 

на електронну пошту викладача); 

3) мультимедізація контенту тестів розширює можливості контролю 

різних типів пам‘яті студентів(текстової та аудіовізуальної); 

4) різні типи і форми опитувань із можливістю перемішування 

послідовності питань та відповідей, що створює можливість персоналізації 

тестів та унеможливлює списування відповідей студентів один у одного; 

5) для впровадження такої системи тестів в навчальний процес достатньо 

базових компетенцій викладача у володінні навичками роботи з комп‘ютером 

(створити форму, заповнити контент, надіслати форму на електронну адресу, 

отримати відповідь); 
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6) одним із наслідків впровадження зазначених вище технологій є також 

можливість оптимізації витрат не тільки витратних матеріалів, але й штатного 

розкладу, з відповідною економією бюджетних коштів. 

Сучасні технології навчання від Google покликані якраз полегшити 

процес  організації  тестування  та  зробити  його  максимально  комфортним   

та ефективним, як для викладача, так і для студентів. 

 
Кириленко К.М., докт. пед. наук, доцент, 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

м. Київ, Україна 

ОСВІТНІЙ ВЕКТОР УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ПОШУКИ НОВИХ ФОРМ 

ТА ЗМІСТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ПРИКЛАДІ 

ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ КНУКІМ 

Процеси глобалізації нині активно розвиваються не лише в економічній 

сфері, де історично  були  започатковані;  вони  все  динамічніше  проникають  

у інші сфери життя сучасної людини, у тому числі у сферу культури та освіти. 

Яскравим виявом цих тенденцій є Болонський процес, який у 1999 році 

започаткували представниками 29 країн Європи з метою створення спільного 

загальноєвропейського освітнього середовища, яке не лише посилює 

комунікативні процеси у ньому, але й забезпечує конкурентоспроможність 

європейської   вищої   освіти   в   сучасному    світі.    У    травні    2005    року 

до Болонського процесу, що нині об‘єднує вже 47 країн, приєдналася і Україна. 

19 травня 2005 р. в м. Берген (Норвегія) Україна підписала Болонську угоду, 

чим взяла  на  себе  зобов'язання  внести  зміни  у  національну  систему  освіти 

в світлі визначених документом домінант європейської вищої освіти. 

Пріоритетами європейської системи вищої освіти є: спільна система 

порівнюваних освітніх ступенів (за допомогою додатку до диплому), 

запровадження двох основних рівнів вищої освіти (бакалавра та магістра), 

системи кредитних  трансферів  (ECTS),  сприяння  академічній  мобільності  

(як студентів, так і викладачів) та співпраці європейських закладів вищої  

освіти, підтримка в освітньому середовищі європейських цінностей та всебічне 

сприяння розбудові спільного європейського освітнього простору. 

Активне оновлення в світлі реалізації даних положень закладів вищої 

школи України актуалізувало проблему корегування змісту освіти. Як відомо 

(В. Краєвський, І. Лернер), формування змісту освіти відбувається на рівні 

теоретичного обґрунтування, навчальної програми, підручника (чи навчальної 

літератури) та на рівні навчальних матеріалів. Як наслідок, потреба створення 

нової навчальної літератури стала особливо нагальною. З одного боку, 

предметне наповнення цієї літератури має відображати зміст оновлених 

навчальних  програм, з іншого  боку –  максимально  структурувати цей зміст    

з метою фіксації у ньому ключових положень, перевірка засвоєння яких 
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студентами може стати предметом оцінювання за новими стандартами. 

Важливим  також  є   спосіб   подачі   навчального   матеріалу   –   доступний   

та прийнятний для засвоєння молодим поколінням, що є адресним споживачем 

освітніх послуг. 

Підручникотворення  у  вищій   школі   має   дві   складові:   предметну   

та дидактичну. Особливість першої обумовлена відповідною науковою 

картиною світу, науковими знаннями, популяризувати які повинна навчальна 

література. Інформаційний вибух, що характеризує інформаційних простір 

сучасності загалом та простір науки зокрема (його стрижневою особливістю      

є майже щорічне подвоєння інформації, якої володіє людство) робить 

неможливим вичерпне представлення предметного наповнення дисципліни 

(навчальна література апріорі буде відставати від наукових студій, оскільки 

протягом часу, необхідного на підготовку цієї літератури, кількість наукових 

знань збільшується) та унаочнює важливість іншого, яке виходить за рамки 

інформаційного, призначення навчальної літератури – не передати інформацію, 

а навчити оперувати та користуватися нею, формувати на її основі перманентно 

поновлювану систему знань. Навчальних посібник тому повинен бути 

максимально структурований та містити в собі потенційну можливість 

перекомпонування матеріалу, що в ньому висвітлюється, з перспективою його 

доповнення. 

Особливість знань, які активно напрацьовує сучасна наука у тому, що 

вони тяжіють до мультипредметності, а, отже, потребують нової форми, яка б їх 

зміст могла відтворити. Це зробити за допомогою вузькопредметного підручнка 

неможливо. Виникає необхідність у мультипредметних посібниках, що 

будуються з урахуванням міжпредметних (та транспредметних – таких, що 

існують не «між», а «крізь» дисципліни) зв‘язків, інтегрованих наукових 

підходів, які виходять за межі усталених академічних напрямків та сприяють 

формуванню цілісних знань. 

Навчальна література має враховувати особливості сприйняття  

інформації аудиторією, на яку вона зорієнтована (один із аспектів дидактичної 

складової         підручникотворення).         Сучасне          молоде          покоління 

є digital-поколінням, яке живе переважно в цифровому світі, часто сприймаючи 

його  більш  реальним,  ніж  реальний  світ.  Це  покоління  має  не  вербальне,  

а візуальне мислення, мислить не словами, а образами, які калейдоскопічно 

змінюються. Тому навчальна література має орієнтуватися на калейдоскопічне 

мислення і матеріал, який має бути мультипредметним та максимально 

структурованим, пропонувати для засвоєння та сприйняття у відповідний 

спосіб. 

Варто зазначити, що сучасна європейська освітня система має великий 

досвід пошуку форм новітньої навчальної літератури. Особливе місце в цій 

плеяді інноваційних навчальних посібників посідають так звані «атласи»  

(напр., ілюстроване видання з філософії «Філософія: dtv-Atlas», авторами якого 

є П. Кунцман, Ф. П. Буркард, Ф. Відман) та «комікси» (напр., «Філософія. 

Наука в коміксах», автори – Майкл Паттон та Кевін Кеннон). 
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Цей процес активно відбувається і в освітньому просторі України, 

передусім, в тих навчальних закладах, які дбають про формування 

інноваційного освітнього середовища та здійснюють підготовку за творчими 

спеціальностями, тому прагнуть «творчо навчати творчості». Київський 

національний  університет  культури   і  мистецтв  –  один  із  флагманів  освіти 

в сфері культури. Поєднання різних напрямків підготовки в одному 

навчальному закладі не лише створює самобутню синергію освітнього 

середовища, але й є благодатним ґрунтом для інноваційних пошуків науково-

педагогічних працівників. 

Прикладом інноваційних пошуків викладачів університету в галузі 

створення сучасної навчальної літератури є навчальні посібники, за якими 

студенти університету мають змогу вивчати курс «Філософії», а також 

знайомитися з проблематикою курсу при вивченні професійно орієнтованих 

дисциплін. Головною особливістю цієї літератури є структурованість змісту 

(матеріал подається у візуальній, графічно-схематичній та текстовій формах), 

поліпредметність змістової частини (предметний зміст відповідного 

навчального  курсу  наповнений  контентом  гуманітарних  студій  [2;  3;  5],      

а у  деяких  виданнях  відсутнє  визначення  домінуючого  навчального  курсу,  

в рамках вивчення якого може стати в нагоді посібник [4; 6]), насичений 

ілюстративний ряд  (його  складають  як  репродукції  творів  мистецтва  [3],  

так і творчі роботи студентів [6], у деяких виданнях вони присутні разом [2])   

та візуальний спосіб подачі матеріалу (частина матеріалу подається у текстовій, 

частина у графічній формі [5], подекуди підбір мистецьких творів є засобом 

донесення певних змістів [3]). До роботи над оформленням окремих видань 

долучаються також студенти [4; 6]. Більшість із цих посібників мають  

електроні аналоги, які успішно використовуються в навчальному процесі, 

посилюючи навчальні можливості відповідних їм друкованих видань. 

Підручникотворення    в     Україні     нині     стрімко     розвивається.   

Так, Ю. В. Богорадова у своїй науковій розвідці «Інноваційна навчальна книга 

як чинник трансформації системи середньої освіти в Україні» наводить  

наступні  дані:  Книжкова  палата  України  2017   р.   зафіксувала   випуск   

7098 друкованих одиниць навчальних і методичних видань загальним накладом 

27146,1 тис. примірників та зазначає, що «навчальна книга за загальною 

декларованою кількістю видань займає близько 50% ринку, таким чином, вона  

є беззаперечним лідером» [1]. 

Якнайширше обговорення дидактичних можливостей зазначених вище 

видань та видавничих перспектив їх аналогів дозволить не лише покращити 

рівень вищої освіти, пришвидшити імплементацію європейських стандартів у 

вищій школі України, але й підняти зацікавлення в освітніх пошуках значно 

ширшої аудиторії та стати одним із стимулів для перманентної освіти різних 

вікових груп. 
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БАРСЬКА ЗЕМЛЯ ПОДІЛЛЯ У СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСАХ XVI СТ.:ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ 

В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ МАЙБУТНЬОГО 

(до 525 річниці з дня народження Бони Сфорца) 
Українська радянська та російська історіографія ХХ ст. традиційно 

розглядали історію міста Бар в контексті історії Барського староства. Найбільш 

дослідженим в колах істориків є період розвитку міста, пов‘язаний з діяльністю 

на Поділлі польської королеви Бони, які розглядають виключно локальне  

явище заснування Бару та надання місту Маґдебурзького права. 

Початок міждисциплінарним дослідженням історії міста в ширшому 

історичному та геополітичному зрізі поклала І Міжнародна науково-практична 

конференція «Бар. Барська  земля  –  крізь  призму  століть»  (м.  Бар,  2008  р). 

У 2009 році Центр соціокультурного проектування Міжнародного товариства 

прав людини розпочав проект «Барська земля Поділля – європейський вимір 

для сталого розвитку» (Автори: Мосунов М.М.,  Бакалець  О.А.,  

Крижанівський О.А.). Це спонукало до розгляду історії міста Бар в контексті 

історії не лише України, а й Європи, зокрема першої половини XVI cт. 

Утім, у європейському контексті цей період історії Бару на Поділлі 

пов‘язаний з трьома подіями європейського масштабу: 

– експансією Османської імперії на простір Центрально-Східної Європи 

(середина ХV– ХVІ ст.); 

– падінням під натиском османів Візантійської імперії (1453 рік); 

– початком правління династії Сфорца в Мілані (1450 рік). 

Перші дві події пов‘язані з зіткненням на європейському просторі двох 

світоглядів – християнського і мусульманського. У XV ст. Османська імперія 

взяла під свій контроль усю берегову лінію Чорного та частково Середземного 
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морів. 1453 року під її натиском припинила існування тисячолітня наддержава 

Візантія. Поступово Османська імперія перебрала її роль і тим самим на два 

майбутніх століття змінила геополітичну ситуацію в Європі. Але, на відміну від 

потужної Візантійської імперії, яка була центром християнства, не менш 

потужна мусульманська Османська імперія принесла загрозу усій європейській 

християнській спільноті. 

На межі християнської цивілізації формується так зване Порубіжне 

суспільство, яке першим відчуває вплив нового потоку із півдня. Українські 

землі, які входили до Великого Князівства Литовського та Королівства 

Польського, стають об‘єктом міжнародної работоргівлі. Колишній союзник 

Великого князівства Литовського – Кримське ханство перетворюється на васала 

османів,  здійснюючи  функцію мобільної експансії на порубіжні землі  Литви  

й Польщі. Найближчим тереном грабіжницьких походів татар стала східна 

частина  Великого  Князівства  Литовського,  а  згодом   Королівства 

Польського – Україна. Татари простували її землями трьома славнозвісно 

відомими в історії шляхами: Волоським, Кучманським і Чорним, що пролягали 

з південного сходу на північний захід – в Європу. Відтак українське Поділля на 

шляху   просування   татар   стало   першим    рубежем    стримування,    який  

О. Пламеницька назвала «Подільським щитом Європи» [5, с. 167]. 

Третя історична європейського масштабу  подія  відбулася  у  1450  році. 

У той час як на сході у військовому протистоянні зіткнулися Османська  

імперія, Литва та Польща, а на просторі Європи відбувався стрімкий поступ 

Ренесансу, в Мілані розпочала правління династія Сфорца, представникам якої 

судилося відіграти непересічну роль в історії Європи. 

Ці три події утворили два геополітичні потоки, які по визначенню 

Маккіндера, отримали назви «Sea power» («Морська сила») і «Land power» 

(«Земна сила») [3, с. 398]. Перший потік утворився в Османській імперії після 

падіння Візантії. Другий потік бере початок в епоху Високого Італійського 

Відродження в Мілані, при правлінні династії Сфорца. Майже через століття на 

зіткненні двох геополітичних потоків, результатом якого стали зміни 

персоналій на польському королівському троні, на Поділлі постає місто Бар, 

якому судилося відіграти значну роль в історії України та Польщі. 

У міжнародному науковому середовищі досі малодослідженим залиша- 

ється питання впливу Італійського Відродження на матеріальну та духовну 

культуру Східної Європи. Ян Бялостоцький (Оксфорд, 1976), Марина  

Дмитрієва  (Лейпциг,  2008;   Москва,   2015)   виявляють   італійський   акцент 

у Східній Європі лише у художній культурі Богемії, Моравії, Угорщини, 

Австрії, Польщі та Росії в XV – XVI ст. [2, с. 6]. Оскільки ж Польща з 1386 р. 

перебувала у династичній унії з Великим князівством Литовським, до складу 

якого входили землі нинішньої України, Білорусі, Литви та Росії, а з 1434 р. 

володіла частиною України (зокрема Поділлям), Україна автоматично 

потрапляє в ареал італійських впливів. Утім, у дослідженнях М. Дмитрієвої, які 

проводилися в Центрі історії та культури Центрально-Східної  Європи 

(Лейпциг, Германія), вплив Італії на культуру Великого князівства Литовського 
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взагалі не береться до уваги, що зменшує значущість та об‘єктивність висновків 

даного наукового дослідження. 

Епоху династії Сфорца (1450–1556) можна умовно поділити на періоди: 

Міланський період (1450-1499) правління герцогів Франческа Сфорца 

(1450-1466); Галеаццо Марія Сфорца (1466-1476); Джана Галеаццо Марія 

Сфорца (1476-1494); Людовико Марія Сфорца (1494-1499); 

Барійський період (1494   народження, виховання та становлення 

Бони  Сфорца  як  особистості.  Правління  в  Барі   Ізабелли   Арагонської  

(1494  
Литовський або Ягеллонський період (1518–1572), що розпадається на 

фази: початкову (1518–1530) активну (1530–1552); кульмінаційну (1552–1555) 

та завершальну (1556–1557). 

Початкова фаза (1518–1524) розпочинається з моменту коронації Бони 

Сфорца у 1518 році, закріплюється народженням Сигізмунда Августа у 1520 р. 

Активна фаза (1524-1552). Бона Сфорца в статусі королеви здійснює 

викуп земель у польських та литовських магнатів для майбутніх володінь свого 

сина. Землі локалізуються в сучасних кордонах п‘яти держав: України 

(Рівненська, Волинська, Тернопільська, Львівська, Вінницька обл.); Литви 

(Вільнюський. Таурагський, Маріямпольський, Алітуський уїзди); Польщі 

(Малопольське, Підкарпатське, Підляське, Мазовецьке воєводства); Білорусі 

(Гродненська, Брестська, Гомельська, Мінська, Вітебська обл.); Росії 

(Псковська обл.) [1, с. 23]. У зібранні пам‘ятників історії про давню Польщу   

[6, с. 11] наводиться перелік  земель,  якими  королева  Бона  володіла  станом 

на   1556   рік.   В   тексті   наводяться   87   найменувань   населених   пунктів    

з прилеглими містами, селами, фермами, лісами, озерами, ставками. У списку 

значаться українські міста: Бар, Кременець, Дубно, Городок, Белз з прилеглими 

містами, селами та лісами. Форма господарської діяльності у Львівському, 

Самбірському, Барському староствах, Кобринському та Пінському князівстві   

та місті Кременці різко відрізнялась від Ягеллонської. 

Аналізуючи мапу розміщення цих міст, виникає думка, що можливо саме 

на території нинішньої Білорусі у XVI столітті передбачалося формування 

головної резиденції Сігізмунда Августа. Місто Бар, як крайня південно-східна 

точка володіння, виконувало функцію першої лінії оборони володінь королеви 

Бони, Кременець та Дубно виконували функцію другої лінії. Така система 

розташування укріплених міст може свідчити про формування на теренах 

Королівства Польського та Великого князівства Литовського нової моделі 

об‘єднаної польсько-литовської держави, яка на декілька десятиліть випередила 

Люблінську унію 1569 року. 

На землях Королівства Польського та Великого князівства Литовського, 

які їй належали, вона починає створювати, по суті, державу в державі. 

Прототипом слугують такі італійські міста-держави,  як Мілан  та  Флоренція. 

За цим зразком у 1538 році  Бона  Сфорца у пам‘ять про своє рідне  місто  Барі  

в   Італії   утворює   на   Поділлі   Барське   староство    з    центром    у   місті 

Бар – соціокультурне утворення епохи високого Італійського Відродження 
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західноєвропейського взірця. Статус міста посилюється наданням йому 

у 1540 р. Магдебурзького права. 

Кульмінаційний період (1552–1555). Бона Сфорца на своїх землях 

здійснює грандіозну земельну реформу. Створюється перший земельний 

кадастр, де землі оцінюються по своїм якостям. Аграрна реформа королеви 

Бони, за словами В.І. Пічети, є у певному відношенні аграрною революцією, де 

був насильно здійснений розрив із застарілою формою землекористування та 

покладений кінець незаконним володінням землею [4, с. 22]. 

Cільськогосподарська   реформа   на   підлеглих    її    землях    стала    вінцем  

та завершенням господарської та державної діяльності Бони Сфорца в статусі 

польської королеви та Великої княгині Литовської. 

Завершальна фаза (1556–1557) завершується підготовкою до виїзду 

королеви в Італію та смерть королеви Бони. У цей період вирішується  

подальша доля литовсько-руських та польських земель, які належали королеві 

Боні. Після смерті королеви Бони, на польському сеймі було вирішено 

подальшу долю італійських земель, які отримав у спадок Сігізмунд Август. 
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КАРНАВАЛІЗАЦІЯ І КАРНАВАЛ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ. 
Наприкінці XX – початку XXI ст. до наукового обігу дедалі ширше 

входить поняття «карнавалізація», запроваджене ще в 1960 рр. М.М. Бахтіним 

для означення виявлюваних у мистецьких явищах Модерну ознак впливу на  

них середньовічного карнавалу. 

Лунають і твердження, що карнавалізації піддається все суспільне життя: 

публічна сфера та комунікація, політичні промови і заходи тощо. 

«У  цілому  для  сучасної   соціокультурної   ситуації   –   пише,   наприклад,   

М. А. Загібалова, – характерною рисою є карнавалізація всіх сфер людського 

життя (шоу-бізнесу, спорту, релігії, політики тощо), що являє собою 

карнавалізацію життя – «втрату відмінностей між  реальністю  і  видовищем» 

[6,   с.    53].    Насамперед,    феномен    карнавалізації    культури    пов‘язують 

з культурними змінами, що відбулися під впливом світобачення, властивого 

постмодерну,   та   з   того   роблять   висновок   про   перебування   культури    

у кризовому стані. У деяких роботах карнавалізація оголошується буквально 

показовим симптомом «антропологічної кризи» [7]. 

За висновком В. Н. Топорова, в усіх масових святах «збігається набір 

елементів святкової композиції, багато операцій, речові атрибути, система 

символів,  а  іноді  навіть  і  супроводжуючі  різні  свята  ритуальні  тексти»     

[9, с. 331].  Тому  можливо  говорити  навіть  про  єдину  сутність,  що  лежить  

в  основі  всіх  свят  в  усьому  їх   різноманітті.  Карнавал   тут   не   виняток. 

Що ж вирізняє його з-поміж іншими типами масових свят? 

Як випливає з аналізу середньовічного і ранньомодерного карнавалу, 

здійсненого  М.М. Бахтіним [1], а також П. Берком [2], усі  ці  риси властиві      

й  карнавалу  в  його   середньовічній   і   ранньомодерній   формі.   Особливо   

ж значущими дня нього є мотиви відродження й оновлення, заперечення 

існуючого та інверсивна логіка. «Карнавал … це особливий стан усього світу, 

його  відродження  і  оновлення,  до  якого  всі  причетні»  [1,  с.  11].  Відтак,  

як зазначає П. Берк та доводить це, спираючись на історичні факти, і карнавал  

у цілому, який перебував в опозиції до чинного світу і світопорядку, а отже був 

заряджений латентним протестним потенціалом. 

З XVIII ст. європейські карнавали набувають ознак світського свята, 

втрачаючи сакральні складники, які замінюються театралізованою 

видовищністю.   Водночас   більшість    традиційних    святкувань    карнавалу  

в країнах Європи практично зійшло нанівець і зникло до середини XIX ст. 

Однак привнесення європейського карнавалу в колонії Нового Світу надало 

новий поштовх до його відродження як справжнього свята. 

Сьогодні карнавали проводяться  у  більшості  країн  світу,  здебільшого  

у традиційний для «класичного» карнавалу період – наприкінці зими. 
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Карнавали світу можна поділити на три групи: 1. автентичні європейські, що 

наслідують європейську традицію, хоча деякі з них після довгої перерви 

відновлені вже як суто світські розважальні заходи; 2. карнавали, привнесені з 

Європи в інші країни світу колоністами та переселенцями; 3. «наслідувальні 

карнавали», запозичені країнами від інших народів, як-от карибський карнавал 

у Ноттінг-Гілі (Лондон, Велика Британія) та карнавал самби («Асакуса Самба») 

й карибський карнавал у Токіо (Японія). 

Серед європейських особливо відомими є: Венеціанський карнавал 

(Італія), що з перервою на 200 років (відновлений у 1980 р.) зберігся принаймні 

з XIII ст., витоки якого сягають римських Сатурналій. Карнавал у Ніцці 

(Франція) відомий з 1294 р. «Родзинкою» свята є обрання під час його  

відкриття королеви складом спеціального журі та квиткові паради. Карнавал     

у Кельні (Німеччина), офіційне проведення якого було затверджене міською 

владою в 1823 р., розпочинається з так званого «бабиного четверга» – дня, коли 

жінкам дозволено геть усе. 

Серед карнавалів другої групи слід назвати вже згаданий Марді Гра, який 

проходить за день до початку католицького Великого посту і офіційно 

відзначається з 1839 р. Особливістю карнавалу є принципова відсутність 

концепції, що робить  його  одним  з  найбільш  непередбачуваних  карнавалів  

у світі 

Якщо карнавали першої групи збережені або відроджені на європейських 

обширах як автентичні за формальними ознаками, однак перетворені сьогодні 

передусім на комерційне видовище, то карнавали другої групи, пересаджені на 

чужий ґрунт, злилися з автохтонними місцевими традиціями [10] й цей симбіоз 

дивовижним чином – за всієї нинішньої комерціалізованості свята – сприяв 

відродженню його сакрального складника у місцевих формах. Натомість 

карнавали третьої групи – це весела й цілком світська театралізована спроба 

копіювання, в якій сакральні засновки свята відсутні. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

Сучасний стан соціальної культури визначається внутрішньополітичними 

особливостями сучасного періоду та інтеграцією в глобальні цивілізаційні 

процеси. Характерна орієнтація розвитку соціокультурного простору на західні 

цінності проявляється переважно в цілеспрямованому імпортуванні певних 

зарубіжних ідей та форм, здебільшого масової культури, та перевищенні 

матеріальних    інтересів    над    моральними    орієнтирами    індивідуумів,    

що     зумовлює     такі     негативні     наслідки     як      зниження     духовного 

та загальнокультурного рівня суспільства. За таких обставин особливої 

актуальності набуває дослідження діяльності будинків культури як унікальних 

культурно-дозвіллєвих  установ,  що  соціально   і   територіально   наближені 

до народного життя і виконують специфічні соціокультурні функції в загальній 

системі  культури,  з  метою  виявлення  ефективних   засобів  удосконалення   

їх діяльності відповідно до сучасних соціокультурних процесів. 

Поняття «будинок культури» сучасні дослідники визначають як заклад 

культури, який здійснює соціально-культурну діяльність, своєрідний 

культурний та освітній центр селища, малого міста або району; культурний 

заклад, діяльність якого керується органами місцевого самоврядування 

(Eestientsüklopeedia, 2003, р. 252). 

Будинки культури обслуговують не лише населені пункти за місцем 

розташування, а їх діяльність розповсюджується і на інші населені пункути, 

окрім того, вони є методичними центрами для підвідомчої мережі (наприклад, 

сільських клубів). Зазначимо, що діяльність будтнків культури передбачає 
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організацію роботи творчих колективів та забезпечення соціально-культурних 

заходів на основі муніципального замовлення. 

Варто зазначити, що протягом ХХ ст. будинки культури були ключовими 

закладами культурної діяльності, відігравали провідну роль щодо здійснення 

державної культурної політики в соціалістичних країнах. 

Зміни в соціокультурному просторі напочатку ХХІ ст. зумовили суттєві 

переорієнтації щодо функцій та значень даних закладів для суспільства. 

Будинки  культури  продовжують  відігравати  провідну  роль  в  соціальному  

та культурному житті суспільства, особливо у сільській місцевості, для якої 

загалом характерне непрофесійне виробництво культурних цінностей в межах 

гуртків та студій, відсутність театрів, художніх галерей, концентних залів та ін. 

Зазначимо, що на думку деяких зарубіжних дослідників, функції будинку 

культури полягають у: 

– розвитку традиційної культури корінних народів; 

– організації дозвілля населення; 

– забезпечення  організаційної  допомоги  місцевим  закладам  культури  

і дозвілля; 

– розвитку самодіяльної художньої творчості (Donahoe, Habeck, 

2011, р. 44). 

Дослідження, проведене Інститутом соціокультурного менеджменту 

засвідчує, що окрім визначених статутних  функцій будинків культури, таких  

як організація дозвіллєвої діяльності, збереження, відродження та розвиток 

культури та ін., неабиякого значення на сучасному етапі набувають функції, які 

найбільше пов‘язані з потребами громади (Діяльність будинків культури по 

задоволенню потреб територіальних громад: звіт за результатами дослідження, 

2010, с. 54). 

Пріоритетними функціями будинку культури, особливо на сучасному 

етапі, є виховна, пізнавальна та просвітницька. Виховна функція у просторі 

будинку культури здійснюється набагато ефективніше, аніж у галузі освіти, 

оскільки навіть на сучасному етапі не всі навчальні заклади в змозі забезпечити 

опанування людьми необхідних для життя знань, вмінь та навичок. 

В основі просвітницької функції будинку культури закладено процес 

накопичення, зберігання та розповсюдження інформації та культурно- 

просвітницької діяльності. Передусім просвітництво передбачає, що людина 

вчиться самостійно мислити, доповнюючи власні знання та аналізуючи їх. 

Відтак, метою даної функції є формування інтелектуальних якостей, 

стимулювання самоосвіти, набуття та оновлення певної системи знань та ін. 

Комунікативна функція будинку культури в умовах соціокультурного 

простору існує в кількох рівнях, сприяючи діалогу культур, взаємовпливу 

локальних культур,  розвитку досягнень національних і регіональних  культур,  

а також забезпеченню позитивного сприйняття етнокультур, та, на рівні 

міжособистісних взаємин, формуванню культури формальних та неформальних 

відносин. 
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Позиціонуючи рекреаційну функцію будинку культури таким чином, 

зазначимо, що відповідно до особистісних переваг індивіда, вона може 

реалізуватися на матеріалі різноманітних занять (наприклад, музична, 

хореографічна, фізична культура). Закцентуємо, що дана функція будинку 

культури    є    однією    з    найбільш    популярних    серед    населення,    хоча  

її організаційна специфіка передбачає застосування більш модернізованого 

підходу. 

Відтак, можемо констатувати, що будинки культури на сучасному етапі    

є центрами дозвілля різноманітних категорій населення, а за умови якісної та 

професійної організації, урізноматнюють та духовно насичують 

соціокультурний простір, виконуючи різноманітні функції щодо реалізації 

рекреаційних, комунікативних, просвітницьких, освітніх, культурно-творчих, 

виховних, пізнавальних, розважальних, методичних та компенсаторно- 

релаксаційних потреб населення, пропонуючи багато форм та видів дозвіллєвих 

програм, відповідно до вікового, професійного та соціального складу учасників. 
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ЕЛЕКТРОННА КАТАЛОГІЗАЦІЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ 
Першочергова місія Національних бібліотек – це підтримка та розвиток 

інфраструктури міжнародної та української наукової діяльності. У цій позиції 

бібліотека як соціальна інституція є сильною як ніколи: бібліотека, зберігаючи 

свій   інституційний    ідентитет,    з    допоміжної    агенції    перетворюється   

на рівноправного партнера, навіть координатора академічного процесу. 

Долучаючись до ранніх фаз реалізації досліджень, наукова бібліотека фактично 

переходить від підтримки збереження та поширення публікацій до повного 

циклу циркуляції знань [1]. 
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Еволюція інформаційної діяльності бібліотек, поява нових можливостей 

IT-технологій відбувається за такими напрямами: 

–   розвиток   онлайнових   (віддалених)    форм    обслуговування  

читачів / користувачів бібліотеки; 

– формування власних електронних інформаційних ресурсів: створення 

електронних бібліотек та архівів відкритого доступу; 

– глобалізація бібліотечних інформаційних ресурсів: інтеграція ресурсів 

та кооперативна робота бібліотек. 

Дослідження сучасного ринку бібліотечних послуг засвідчують, що для 

забезпечення оперативного і повного доступу до інформації та адаптації 

бібліотечної практики до сучасних інформаційних потреб окремо взятого 

читача, користувача і суспільства знань, бібліотека має надавати такі основні 

інформаційні сервіси: 

– доступ до електронного каталогу та баз даних, що створюються 

бібліотекою (локальний і віддалений), реалізація пошуку за будь-яким 

елементом бібліографічного опису; 

– реалізація   тематичного   пошуку   за   ієрархічними    рубриками   

або тезаурусом; 

– локальний та онлайновий доступ до електронних інформаційних 

ресурсів  (електронних  словників,   довідників,   мультимедійних   продуктів) 

та повнотекстових баз даних; 

– доступ до електронних каталогів інших бібліотек; 

– перегляд спеціалізованих електронних журналів та електронних 

колекцій періодики; 

– можливість віддаленого замовлення документів; 

– електронна доставка документів (ЕДД) [2]. 

Основою реалізації цих послуг у бібліотеці є каталогізація: створення 

бібліографічного опису (введення метаданих) усіх документів, що знаходяться 

як у традиційному (паперовому), так і в сучасному електронному (цифровому) 

фонді бібліотеки, наведення шифрів та місць зберігання документів  на 

фізичних носіях, URL-адрес Інтернету та імен файлів електронних 

інформаційних ресурсів, забезпечення описів документів систематичними 

індексами, предметними рубриками та ключовими словами. Саме цієї 

упорядкованості та професійності не вистачає сучасному Інтернет-середовищу, 

яке  надає  швидкий  доступ  до  інформації,  але  не  забезпечує  її професійним 

«когнітивним фільтром», відсутність якого призводить до масового 

інформаційного  шуму  та  інформаційного   перевантаження   користувачів.   

Як справедливо зазначає H. Стрішенець, з появою пошукових систем Інтернету 

істотно змінилася роль бібліотечних каталогів. Сучасний користувач 

інформації, як правило, починає пошук інформації через Google. Цілком 

очевидно, що електронний каталог (ЕК) бібліотеки на відміну від попередніх 

десятиліть є лише одним з багатьох пошукових засобів, який охоплює 

порівняно вузький спектр інформаційних ресурсів, однак він і сьогодні 
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залишається головною бібліотечною послугою, єдиним засобом для доступу     

й використання бібліотечних фондів. 

Виникнення глобальних комп‘ютерних мереж спричинилося до корінної 

зміни всієї ідеології каталожної роботи бібліотек. Найбільш детально типологія 

корпоративних    бібліотечних    рішень    досліджена    Ф.    С.     Веронським     

і Я. Л. Шрайбергом. Вчені виокремлюють такі основні види корпоративних 

бібліотечне-інформаційних систем, виходячи з принципів їх реалізації: зведені 

каталоги; бібліотечні системи корпоративної каталогізації; інтегровані 

(корпоративні) бібліотечне-інформаційні системи. 

Зведені каталоги – найстаріший клас корпоративних бібліотечних систем: 

від міжнародних (OCLC WorldCat) до регіональних і локальних. Вони успішно 

функціонують і досі. 

Існує дві основні моделі створення та надання доступу до зведених 

каталогів: 

– єдина база даних, де містяться коди (адреси) фондоутримувачів; 

– розподілена система локальних каталогів учасників (віртуальний 

зведений каталог), де кожен каталог учасника залишається і ведеться 

самостійно, але користувачеві представляється вся система як єдиний зведений 

каталог (найчастіше через Z39.50). 

Найбільшим і найвідомішим є проект зведеного світового  каталогу  

OCLC WorldCat. Він містить документи і матеріали різних форматів (фізичні та 

електронні): записи книг, відео, періодичні видання, статті, книги, музику, 

електронні книги, ноти, генеалогічну літературу, культурні артефакти, цифрові 

об‘єкти, веб-сайти тощо. Це найпопулярніші, рідкісні і оригінальні ресурси, що 

мають різні форми людського вираження, подані 470 мовами з 57 000 бібліотек 

у 112 країнах світу. OCLC співпрацює з бібліотеками багатьох країн. Понад 

40  каталогів,  зокрема  Польщі,  Австралії  та  Нової  Зеландії,  представлені     

у WorldCat. Багато записів у каталозі мають «Онлайнових Комп'ютерний 

Бібліотечний Центр». 

Онлайновий Комп'ютерний Бібліотечний Центр. Інформаційний сервіс 

бібліотек та науково-дослідна організація, що займається розширенням доступу 

до бібліотечної інформації в світі та зниженням інформаційних витрат. 

112 країн світу використовують сервіси OCLC для що щуку, придбання, 

каталогізації, замовлення і збереження бібліотечних матеріалів. Головний офіс 

знаходиться в Дубліні, Огайо, США. Спрощене відображення назв дає змогу 

користувачам і бібліотечному персоналу швидко отримувати необхідну 

інформацію щодо особливо популярних книжок. Програма Open WorldCat 

(Відкритий світовий каталог) надає безкоштовний доступ до 75% ресурсів 

WorldCat. 

Системи корпоративної каталогізації – один з найпоширеніших засобів 

кооперації      бібліотек.       Основними       загальними       цілями       створення 

і функціонування бібліотечних систем корпоративної каталогізації є: 

– скорочення витрат на каталогізацію (в умовах автономних технологій 

вони є досить значними мають стійкі тенденції до зростання); 
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– забезпечення інформаційної та лінгвістичної сумісності електронних 

каталогів і  баз  даних  (БД)  бібліотек  для  реалізації  повноцінного  доступу  

до бібліотечних ресурсів як окремих країн, так і світового співтовариства 

загалом; 

– досягнення високої якості бібліографічного та аналітичного опису 

первинних документів в електронних каталогах бібліотек; 

– підвищення ефективності обслуговування користувачів, у т. ч. через 

системи міжбібліотечного абонемента (МБА) та електронної доставки 

документів (ЕДД). 

Вдалим рішенням корпоративної каталогізації, яке доступне бібліотекам 

України (користувачам САБ «ІРБІС»), є «ІРБІС-Корпорація». Вона створена на 

засадах розподіленої каталогізації, інтегрована у модуль «Каталогізатор» та 

використовує Google-подібний інтерфейс для швидкісного пошуку елементів 

бібліографічного опису [3]. ІРБІС – система автоматизації бібліотек (САБ), що 

відповідає всім міжнародним вимогам, які висуваються до сучасних 

автоматизованих бібліотечних систем. Розроблена Державною публічною 

науково-технічною бібліотекою, офіційно розповсюджується Асоціацією 

користувачів та розробників електронних бібліотека нових інформаційних 

технологій. 

Інтегровані (корпоративні) бібліотечна-інформаційні системи. Під 

інтегрованою бібліотечна-інформаційною системою розуміється добровільне 

об‘єднання низки адміністративно незалежних бібліотек (а також 

інформаційних органів або служб) для спільного вирішення основних 

функціональних завдань, пов‘язаних переважно зі створенням бібліотечно-

інформаційних ресурсів загального користування корпорації та забезпечення 

вільного (і що особливо важливо – ефективного) доступу до них через Інтернет. 

Таким чином, існуючий інструментарій електронної каталогізації 

Національних бібліотек України засвідчує, що упродовж останніх кількох 

десятиліть світове наукове середовище докорінно змінилося і повністю 

переорієнтувало свій напрямок на широку доступність до інформаційних 

джерел. 
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ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З КОНСЕРВАТИВНИМИ ЦІННОСТЯМИ 

В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ? 
Трансформаційні тенденції в сучасному українському суспільстві, котре   

і досі залишається транзитним (перехідним) суспільством, останнім часом 

набувають неоднозначних і суперечливих трактувань і оцінок. На двадцять 

восьмому році незалежності Україна, попри дві революції та війну з Росією, ще 

не може ніяк позбутися «радянсько-бюрократичних» і «клептократично- 

корупційних» елементів  в  суспільній  свідомості  та  державних  структурах.  

А українське суспільство взагалі хоче модернізуватися і трансформуватися на 

шляху до іншої якості життя, про яке воно постійно говорить, називаючи його 

«європейським»? Причиною того, що з‘являються ці та інші подібні питання,    

є відсутність необхідної уваги до субстанційного, тобто базисного для нього 

фактору – цінностей. На моє переконання, аксіологічним ядром, на базі якого 

можлива паралельна модернізація і, як це не парадоксально, «українізація» 

України у ХХІ ст., є консервативні цінності. 

Як  тільки  звертаєш увагу на це питання, відразу розумієш, що  стійкого   

і суспільно визнаного уявлення про те, що можна вважати консервативними 

цінностями в Україні, з огляду на постійну мантру проросійських сил про 

«мультикультурну Україну» і «комерціалізацію» і технологізацію партійно-

політичної системи сьогодні не існує. Довіри до партій і політичних ідеологій в 

народі немає. Але український народ продовжує вірити у свою країну, в її 

окремий і самобутній шлях у цьому світі, серцем і душею відчуває фальш і 

несправедливість влади, гостро реагуючи на будь-які спроби не дати відбутися 

історичній справедливості. Це народний консерватизм, який змушує владу і так 

звані еліти рахуватися і озиратися, і саме він поки що залишається умовою sine 

qua non існування української державності на сучасному етапі. Адже без 

добровольців-пасіонаріїв, волонтерів та  інших  небайдужих  навряд чи Україна 

змогла б встояти в результаті російської агресії. 

Україна з огляду на свою багату історію і колишню велич, в силу власної 

унікальності, яку сьогодні намагаються нівелювати, не має референтної групи – 

вона така одна. І саме тому консервативні цінності можуть бути лише 

українськими консервативними цінностями, які б підкреслювали особливість 

історичного досвіду та цивілізаційного шляху України. Ці цінності  повинні 

бути синтезуючим тлом в народній свідомості і свідомості еліт, мають бути 

результатом, виведенням автентичного українського досвіду, взятого в його 

цілісності. Фундаментальна підоснова українського консерватизму повинна 

бути релевантною українському цивілізаційного типу, вона не є якимось 

наживним або перейнятим комплексом ідей. У цьому сенсі надію подає 

отримання томосу і створення єдиної помісної Церкви, що відіграють вагому 
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роль у відтворенні та розповсюдженні ключових цивілізаційних цінностей, 

підданих розмиванню в минулому столітті. 

Загострена і посилена активність на самоорганізаційному народному рівні 

утримує українське суспільство від тотального розвалу і божевілля, від 

абсолютної корумпованості влади і падіння моральних стандартів. Дивлячись 

на народну небайдужість сьогодні, за якою стоїть століття плекання і поваги до 

української  громади,   родини   та  індивідуальності,   емоційного   патріотизму 

і приватної власності, релігії та Церкви, до боротьби за власну землю і державу 

[2, c. 61], розумієш, що сутність консерватизму полягає, по-перше, у збереженні 

певної суспільної ідентичності, а, по-друге, – в збереженні певної суми 

позитивних соціальних змін, які відбуваються в процесі історії. 

Виходячи з вищезазначеного, хотілося б додати, що консервативні 

цінності декларуються і реалізуються за замовчуванням. І мені здається, що ми 

живі і поки що зберігаємо свою самостійність в тому форматі, в якому вона 

існує на даному етапі тому, що живі останні, тобто ті, які здійснюються за 

замовчуванням. І це здійснення має відбуватися і надалі, еволюційно, вільно      

і органічно, а місце влади при цьому, як наголошував М.  Оукшотт передбачає  

її розуміння саме як «арбітра» (причому дистанційованого, як в тенісі – umpire) 

[1, c. 54]. 

Але для того, щоб процес відбувався на рівні нового покоління, йому 

потрібно надати форми і піддати процедурі, яку ще великий Платон називав 

«ανάμνησις»  (пригадування).  Відповідно,  в  сучасній   ситуації   ми   стоїмо   

на   якійсь   розвилці.   З   консервативної   точки   зору,   у   нас   базове  

питання – це набір цінностей. Тобто лідери або влада повинна чітко 

артикулювати, що вона пропонує українському суспільству, нагадати йому на 

підставі об‘єктивних історичних досліджень його цивілізаційне місце і основні 

цінності, відповідно оновити суспільство в новітній час на базі цих цінностей.  

І,  напевно,  це  базове  питання,  яке  стоїть  перед  сучасними   

консерваторами, - що вони пропонують українському суспільству, на підставі 

чого планують «перезапускати» його. 

У даному випадку перезапустити – надати друге дихання, нове  життя. 

Так  ось,  насправді  консерватизм  –  це  життєзбереження,  вірність  геному,  

це  збереження  геному  української   культури,   що   визначає   українськість 

як  таку,  живу  самість,  що  тече  безперервним  цілющим  потоком  в  часі     

і бореться зі спробами її знищити вже не одне століття. 

У  сучасному українському суспільстві традиційні  цінності  нівелюються 

і піддаються забуттю, особливо, якщо поглянути на інститут  сім‘ї  та  молодь. 

А ще зовнішні виклики (російська військова і інформаційна агресія, тотальна 

інформатизація  і   технологізація   культурних   форм   життя,   капіталізація   

та матеріалізація як спрощення і вихолощення), які на додачу до анти-

традиціоналізму лише актуалізують звернення до консервативної установки в 

суспільстві та на державному рівні. Ця установка в непростий для України час є 

нічим іншим, як реакцію самозбереження національно- державного та 

культурно-цивілізаційного організму на історичні виклики, його 
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природним прагненням до самоідентифікації в мінливому світі, що обумовлює  

і   диктує   необхідні   зміни   за   умови   збереження   природного   генотипу      

і цивілізаційно-культурного архетипу, які виражаються в традиційних 

цінностях. Тому так важливо саме сьогодні для українців, не лише на 

стихійному, але й на державному, організаційно-управлінському рівні чітко 

заявити про прагнення зберегти себе, змінюючись і вдосконалюючись, 

поглиблюючи і розширюючи національну свідомість, збагачуючи традиції. 
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МІТИНГОВИЙ ТА ВІЧОВИЙ РУХ 

ЯК ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО РУХУ ТА КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

СХІДНО- ТА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ 

У БОРОТЬБІ ЗА СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ В 1917-1918 РР. 

Боротьба за відродження національної державності українського народу, 

становлення і захист суверенної української держави в 1917-1920 рр. 

нерозривно пов‘язані з  проблемою  загальноукраїнської  культурної  взаємодії 

у боротьбі за соборності українських земель. 

Українська революція 1917-1921 рр. стала епохальною подією для всієї 

української нації. Саме її здійснення передбачало відродження незалежної 

самостійної національної держави на українських етнографічних землях. 

Завдяки   їй   українська   проблема    переросла    з    внутрішньо    російської  

чи внутрішньо австро-угорської у фактор східноєвропейської і навіть світової 

політики. 

Споконвічна боротьба за відродження національної державності 

українського  народу,  становлення  і  захист  суверенної  української  держави  

в період Української революції 1917-1920 рр. перейшла із загальнотеоретичної 

у конкретно-політичну площину. 

Починаючи від доби романтизму процес національно-культурного 

відродження був властивий усім поневоленим народам Європи і його рушійною 

силою ставав загальносвітовий хід демократизації, що досягла різних стадій 

розвитку в українських етнографічно-територіальних одиницях. Однак, на нашу 

думку, найбільший вплив на культурне відродження українського народу, 

посилення його боротьби за об‘єднання всіх українських земель в єдине 
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національно-державне ціле мали Перша світова війна й революційні події 1917-

1918 рр. в Росії і Австро-Угорщині. Саме ці фактори викликали могутнє 

піднесення національно-визвольного руху серед українців, небувало посилили 

їх споконвічні прагнення до національної і державної єдності. 

В умовах жорсткої економічної розрухи, зумовленої наслідками Першої 

світової війни, не тільки фактичної міжнародної ізоляції, а й активної протидії 

держав-сусідів, провідники національно-визвольного руху як Наддніпрянщини 

так і на західноукраїнських землях, опираючись на широку підтримку народних 

мас, спрямували свою діяльність на утвердження віковічного прагнення 

української нації до волі, соборності і незалежного державного існування. Саме 

тому глибоке і всебічне вивчення історії соборності України та процесу 

культурної   взаємодії   українців   Наддніпрянщини    та    Західної    України, 

як  її   складової,   дасть   змогу   твердо   й   об‘єктивно   оцінювати   здобутки   

і прорахунки  на  пройденому  народом  шляху,  докопуватися  до  передумов  

та причин як успіхів, так і поразок, що відкидали націю назад, зумовлювали 

довготривалі періоди втрати незалежності та фатальні за своїми наслідками 

перерви у розвитку державницьких традицій. 

Одним із проявів культурної взаємодії східно- та західноукраїнських 

політичних сил у боротьбі за  соборність  України  був  розвиток  мітингового 

та вічового руху. Саме цей напрямок соціальної, політичної та національно- 

культурної активності населення українських земель дає можливість, в певній 

мірі, простежити настрої та ставлення до тих, чи інших процесів, подій і ідей 

тогочасного суспільства. В плані документального забезпечення цього аспекту 

історії соборності України слід виділити необхідність використання матеріалів 

тогочасної преси та спогадів безпосередніх  учасників  та свідків подій.  Саме  

ці два види джерел відрізняються найбільшою повнотою інформації з даного 

питання. 

Приступаючи до внутрішньої характеристики періодики УНР та ЗУНР, 

треба мати на увазі той факт, що цей складний, на перший погляд, комплекс 

різних документів має досить визначену систему. Для преси зазначеного 

періоду характерна різноманітність форм викладу матеріалу і, як правило, всі 

матеріали пов‘язані між собою. Крім цього, матеріали, написані на основі 

фактичних даних, містять ще й оціночні моменти, згідно з політичними 

платформами та переконаннями авторів (журналістів), а також спрямованості 

самого друкованого органу. Отже, дослідник тут має справу з так би мовити, 

подвійною інформацією, в якій тісно переплелися дані першоджерела (подія, 

факт) і водночас, оцінка їх з погляду різних верств суспільства, його станів, 

спектру політичних поглядів. 

Аналіз тогочасної преси свідчить, що народні виступи почались одразу 

після  подій  лютневої  революції  в   Росії,   але   остаточні   вимоги   та   ідеї  

які висувались на цих мітингах і демонстраціях сформувались лише після 

утворення  Української   Центральної   Ради   (УЦР).  Окрім   цього,  важливим  

є те, що організаторами народних рухів були самі ж представники політичного 

проводу – на Наддніпрянщині УЦР, а на Західній Україні – Українська 
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Парламентарна Репрезентація. Зазначимо, що ці виступи були досить 

чисельними. Вивчення матеріалів тогочасної преси, свідчить, що народні рухи 

на Наддніпрянщині були менш масовими ніж на західноукраїнських землях. 

Так, на святкуванні «Свята вільної України» яке проходило у Києві 19 березня 

1917,  зібралось  близько  100   тисяч  чоловік   [3,  с.  49].  Протягом  1918 р.    

на західноукраїнських землях прокотились дві хвилі так званого вічового руху. 

Перша хвиля – лютий-березень, друга – вересень-жовтень 1918 р. 

Вивчення документів і матеріалів, які висвітлюють суспільно-політичні 

процеси в Східній Галичині в лютому – березні 1918 р., дає можливість 

стверджувати, що причиною наростання масового вічового руху в цей час було 

підписання 9 лютого 1918 р. в м. Бресті мирного договору між УНР та країнами 

Четвертного союзу. Вітаючи підписання цього договору, західноукраїнська 

громадськість відзначала той факт, що «саме наша молода держава перша 

простягла руку до згоди, перша здержала криваву війну» [4]. Аналіз 

опрацьованих джерел свідчить, що підчас масових демонстрацій та мітингів які 

проходили в Східній Галичині протягом лютого-березня 1918 р., висувались 

вимоги втілення в життя ідей УЦР щодо соборності українських земель [4]. 

На підтримку дій УНР в Східній Галичині 3 березня 1918 р. пройшли 

масові віча як «свята миру і державності». Аналіз матеріалів тогочасної преси 

засвідчує,  що   це   була   широкомасштабна   і   масова   акція,   яка   пройшла  

в 31 населеному пункті краю, а її учасниками були більше 500 тисяч чоловік  

[1]. Активну громадську позицію в цей час зайняло і українське греко-

католицьке духовенство, провівши майже в кожному селі Східної Галичини 

святкові богослужіння присвячені  вищезазначеній  події.  Ці  факти та цифри 

красномовно свідчать про справжній всенародний характер підтримки дій УЦР 

західноукраїнською громадськістю та урочисте визначення нею акту 

підписання Брестського миру. 

У вересні-жовтні 1918 р. в Галичині пройшла друга хвиля вічового руху. 

Документи і матеріали, що підтверджують і розкривають як сам факт, так і хід 

цього історичного процесу знайшли своє висвітлення у тогочасній галицькій 

періодичній пресі [1]. 

Серед    документальних     матеріалів,     які     публікувались     в     пресі 

і відображали процес поширення вічового руху в краї, проаналізуємо ті, що 

містяться на сторінках газети «Діло». Так, починаючи з 20 вересня 1918 р., 

редакція   газети  подавала   інформацію  з   означеної  проблеми   під рубрикою 

«В    обороні    української    землі».    У    кожній     із     заміток     зазначено, 

що організаторами віч чи народних зборів були або українські повітові 

політичні організації [1], або керівні органи національних політичних партій,  

як наприклад, Народний Комітет Національно-демократичної партії [1]. Крім 

того, в кожній з інформаційних заміток вказувалась і кількість учасників віч, 

також рішення, які на них приймались. Саме ця інформація дає можливість 

стверджувати, що домінуючою в рішеннях віч була ідея створення окремого 

автономного   коронного   українського    краю    в   складі    Австро-Угорщини 

з   обов‘язковим   включенням   до   нього   всіх   етнічних   українських   земель 
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монархії: «Домагаємось поділу Галичини і сполуки всіх українських областей 

нашої держави в один український коронний край з власним сеймом, 

намісником і з окремою українською адміністрацією»[1]. Це ще раз 

підтверджує факт організації вічового руху українськими галицькими 

політиками, для більшості яких визначальною була саме ця ідея. Провідною 

вона була і для українських політиків Північної Буковини, які на міжпартійній 

нараді 15 жовтня 1918 р. в Чернівцях чітко заявили про те, що виходячи з права 

«на самоозначення також для українського народа», бажають «разом з прочими 

Українцями Австро-Угорщини... самостійно рішати про свою долю»[ 1]. 

Проте  необхідно   зазначити,   що   народні   збори   в   Щирці   та   віча   

в Копичинцях 28 вересня та в Сколе 7 жовтня прийняли постанови, в яких  

знову ж чітко прозвучала ідея возз‘єднання всіх українських земель. Типовим   

в цьому плані є рішення народних довірочних зборів в Щирці, в якому 

говорилось: «Шлемо привіт українській державі, бажаючи їй повної 

самостійності і сполуки усіх українських земель»[ 1]. 

Таким чином, джерелознавчий  аналіз матеріалів преси про вічовий рух    

у Східній Галичині дозволяє зробити висновок, що цей рух  був спрямований  

на утвердження ідеї відновлення української державності в краї та носив 

загальнонаціональний характер. 

Окремого джерелознавчого вивчення, на наш погляд, вимагає розвиток 

студентського руху в Східній Галичині. Відтворити хід цих подій дають 

можливість резолюції, постанови, відозви та заяви студентських зборів та віч, 

матеріали преси, а також спогади безпосередніх учасників та свідків подій. 

Взявши свій початок від заснованої у 1899 р. таємної організації 

української молоді «Молода Україна», до якої належали такі видатні політичні  

і   громадські   діячі   як   М.   Галущинський,   Л.   Цегельський,   І.   Франко,   

В. Старосальський,    з    початком    Української     революції     1917-1920 рр.  

та проголошенням УНР студентський рух перетворюється на вагому і впливову 

політичну силу. Саме з цього часу студентська молодь починає вести активну 

діяльність, метою якої було досягнути соборності та самостійності українських 

земель. Документальним підтвердженням цьому є заяви та резолюції 

студентських нарад, зборів та з‘їздів [2]. Так, на зборах 3 грудня 1917 р. у Відні 

українська    академічна    молодь    заявила,    що    «вона    стоїть    непохитно  

й невідклично під прапором з‘єдиненої вільної України» і «домагається 

прилучення всіх українських територій Австро-Угорщини до Української 

Республіки»[2]. 

Внаслідок     напівлегальної     діяльності     студентських      організацій 

та  переслідувань  їх  з  боку   Австрійської   влади   до   нашого   часу   майже 

не збереглося документів, що відображають діяльність та розвиток 

студентського руху на західноукраїнських землях. Тому дослідники змушені 

задовольнятись  використанням  тих  публікацій  документів,  що   наводяться   

в спогадах та працях політичних, державних та громадських діячів і в меншому 

обсязі у тогочасній пресі. Але наведені у спогадах та працях політичних, 

державних та громадських діячів документи (резолюції, постанови, відозви, 
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звернення та ін.) студентських  нарад, зборів та з‘їздів у більшості  випадків    

не мають  посилань  на  джерела  якими  користувались  при  публікації  того  

чи іншого документу. Окрім цього одні і ті ж документи у різних виданнях 

наводяться    по-різному.    Саме    тому    необхідно     критично     підходити  

до використання цих  джерел. Що  ж стосується документів, що  публікувались 

в тогочасній пресі, то їх кількісний показник є надто низьким, щоб об‘єктивно 

відобразити   розвиток   студентського   руху   на   західноукраїнських   землях  

в 1917 – жовтні 1918 рр. 

Вивчення документів та матеріалів, які відображають розвиток 

студентського руху в Східній Галичині, свідчить, що студентська молодь була 

єдиною політичною силою яка від самого початку своєї діяльності і аж до 

знищення державності на українських землях, незмінно стояла на позиціях 

соборності та самостійності українських земель. 

Отже, як бачимо, джерельна база до вивчення мітингового та вічового 

руху  в  1917–1918  рр.,  як  прояву  загальноукраїнської  культурної  взаємодії  

у боротьбі за соборність України в період Української революції 1917–1920 рр. 

є досить чисельною та репрезентативною. Внаслідок її  аналізу,  ми  прийшли 

до висновку, що тільки вивчення всього масиву джерел, а не окремих 

документів, з зазначеної проблеми дає змогу об‘єктивно висвітлити процес 

співробітництва  і  взаємодії  УНР  і  ЗУНР  та  діяльність  українських  урядів   

у сфері культури доби Української революції 1917–1921 рр. 
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ІВЕНТ-АГЕНЦІЇ В ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ УКРАЇНИ 

Індустрія дозвілля в сучасній Україні стрімко розвивається, з‘являється 

багато нових організацій, що займаються влаштуванням різного роду подій: 

розважальних, пізнавальних, наукових, бізнесових, рекламних та інше. 

Індустрія   дозвілля   стала   розглядатися    не    лише    як    сфера    розваг,    

але й як вигідний сектор економіки держави, адже не потребуючи особливо 

великих капіталовкладень, може приносити стабільний прибуток. Популярність 

івент-послуг спричинила конкуренцію серед спеціалізованих дозвіллєвих 
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закладів, що, насамперед, посприяло покращанню та удосконаленню якості 

послуг, запровадженню нових технологій, урізноманітненню форм. 

Івент-заходи стали невід‘ємною складовою життєдіяльності суспільства. 

Населення приваблює та захоплює атмосфера свята, відчуття приналежності до 

чогось великого, грандіозного, неймовірного, особливого. Саме тому, надзвичайно 

швидкими темпами в сучасній Україні розвиваються івент-агенції – професійні 

компанії, що спеціалізуються на організації розважальних, рекламних, бізнесових, 

навчальних, політичних та інших заходів на замовлення клієнтів. 

Створення свята, в сучасних умовах різноманітності, перенасиченості, 

яскравості – надзвичайно складний, тривалий процес, що потребує значних 

людських, технічних та матеріальних ресурсів. Івент-агенції, як професійні, 

спеціалізовані організації забезпечують всі основні етапи (організаційні, 

управлінські, посередницькі) підготовки і проведення заходів різного 

спрямування, для всіх категорій населення. Спектр заходів, що надають сучасні 

івент-агенції – надзвичайно широкий. Це і розробка теми, ідеї, концепції,  

форми проведення заходу, сценарного плану, розрахунок таймінгу, підбір та 

бронювання локацій, запрошення гостей, підбір артистів, організація розваг 

гостей, брендування продукції, логістика, промоакції, дизайн та декор 

приміщень,   технічне   забезпечення   (світло,   звук,    спец    ефекти),   робота 

із засобами масової інформації, організація кейтерінгу, фото та відео зйомки 

тощо. 

Сучасні  івент-агенції,  здебільшого,  мають  у  свої  структурі  відділи,  

що займаються безпосередньо підготовкою заходів: творчий (розробляє ідею, 

концепцію та план проведення заходу, співпрацює зі сценаристами, 

режисерами), виробничий (співпрацює з підрядниками, забезпечує – оренду 

локацій, забезпечення перевезень, друку поліграфії, роботу з артистами, 

творчими колективами, дизайнерами, освітлювачами, звукорежисерами та ін., 

організація    банкетів,    фуршетів,    кейтерінгу    тощо).     Так     і     відділи, 

що забезпечують пошук нових клієнтів, участь у тендерах, (відділ розвитку), 

роботу з клієнтами, роботу з vip-клієнтами. Таким чином, агенції здійснюють 

повний цикл заходу починаючи від пошуку замовлення і завершуючи 

підведенням підсумків, що охоплює підготовку прес-релізів для ЗМІ, прес-кітів, 

фінансових звітів, листів-подяк тощо. 

До основних послуг, що надаються івент-агенствами зараховують: ділові 

заходи (конференції, семінари, круглі столи, ділові зустрічі, саміти, з‘їзди 

тощо); бізнес-івенти (форуми, презентації, прес-конференції, прес-тури, 

презентації для преси, виставки, тест-драйви, промоакції, воркшопи та ін.); 

навчальні заходи (майстер-класи, тренінги, семінари); розважальні івенти 

(корпоративи, тімбілдінги, ювілеї, урочисті події, фестивалі, концерти, 

спортивні події, приватні заходи, такі як дні народження, ювілеї, весілля, дитячі 

свята тощо). 

Враховуючи досвід роботи івент-агенцій в Україні, що користуються 

популярністю серед населення можна сформувати сучасні івент-тренди. 

Зокрема – це зростання попиту на заходи, що пропагують здоровий спосіб 
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життя і правильне харчування, інтелектуальні ігри – квізи, квест-руми, рольові 

ігри, встановлення якісних фотозон, використання сучасних технічних новинок, 

що  полегшують   організаційні   моменти   (наприклад,   використання   беджів 

з індивідуальними штрихкодами учасників, що скануються як альтернатива 

чергам на реєстрації та звірці за списками, відео зйомка за допомогою дронів   

та ін.), нестандартні локації (фортеці, палаци, музеї тощо), організація 

оригінальних зон відпочинку. Особлива увага звертається на забезпечення 

безпеки    гостей,    враховуючи    не    лише    особисту     безпеку     гостей,   

але  й  кібер-безпеку  (безпечний  WIFI,  не  розголошення  персональних   

даних і т. д.). 

Успішні, популярні івент-агенції намагаються продукувати нові унікальні 

ідеї, розробляти оригінальні концепції під кожний конкретний захід від 

дитячого дня народження до масштабних міжнародних подій. З метою 

удосконалення своїх послуг  українські  івент-агенції  відслідковують  новинки 

в світовій індустрії дозвілля, запроваджують новітні технології, 

використовують зарубіжний досвід. 

Серед переваг співпраці з івент-агенціями називають: досвід в організації 

та проведенні заходів; перевірені підрядники (артисти, ведучі, декоратори, 

флористи, фотографи та ін.); врахування дрібниць, які важко передбачити тим, 

хто організовує захід вперше; наявність офіційного договору, в котрому 

прописані всі права та обов‘язки сторін, а також компенсації в разі виникнення 

проблем. Виокремлюються також і недоліки співпраці з сучасними 

вітчизняними івент-агенціями, зокрема це: велика кількість непрофесійних 

організацій на українському ринку та додаткові витрати за послуги агенції 

(близько 3%-10%), проте зважаючи на знижки, що надають підрядники івент- 

агенціями, сума переплати може виявитися зовсім мізерною [1]. Отже, аналіз 

недоліків та переваг співпраці з івент-агенціями дає підстави вважати, що 

переваг більше. Тому, більшість замовників, що бажають організувати яскраву, 

видовищну, якісну подію надають перевагу професіоналам в даній справі. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У МУЗИЧНІЙ СФЕРІ 

Динамічний   розвиток   креативного   сектору   висуває    нові    вимоги 

до системи управління культурною індустрією і, відповідно, до глибшого 
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усвідомлення її специфіки та потреб у підготовці персоналу. Це зумовлено 

становленням    постіндустріального    суспільства,    його    інформатизацією  

та комерціалізацією мистецтва. 

Продюсування – це специфічний вид діяльності, який в першу чергу 

притаманний креативному сектору [4]. В основі роботи продюсера покладено 

співпрацю з людьми різних професій, сфер діяльності та рівнів підготовки [2]. 

Це міждисциплінарна форма управління синтетичними проектами у  шоу-

бізнесі [4]. Продюсерська діяльність спирається на наступні блоки: 

Фінансовий   блок   охоплює   роботу    з    інвесторами    і    спонсорами. 

В структурі підприємства спирається на фінансового директора та фінансового 

менеджера. Фінансовий директор виступає в якості експерта з питань джерел 

фінансування та фінансових потоків в цілому. Фінансовий менеджер відповідає 

за оптимізацію цих потоків. В ідеалі оплата їх праці становить 20% доходу 

підприємства. 

Організаційно-правовий блок охоплює роботу директора групи, 

виконавчого продюсера, концертного директора, менеджера і юриста. 

Виконавчий продюсер вирішує всі питання управлінського, фінансового 

та творчого характеру, але останнє слово все-таки залишається за керівником 

проекту. Окрім основних функцій, до його завдань входить організація роботи 

всіх учасників проекту, перевірка справності обладнання. 

Директор групи або артиста впорядковує творче і особисте життя своїх 

підопічних, відповідає за співпрацею з партнерськими організаціями на місцях. 

Це – управлінець середньої ланки, який працює безпосередньо з групою весь 

час. 

Концертний менеджер відповідає за організацію концертно-гастрольної 

діяльності виконавця. На відміну від менеджера групи концертний менеджер 

продюсерського центру не зобов‘язаний виїзджати разом з колективом. 

Юрист   відповідає   за   врегулювання   правових   питань,   які  

виникають у процесі створення та просування проекту. Його зона 

відповідальності – контракти та угоди 

Концертний директор організовує концерти будь-якого масштабу, а саме: 

турне, клубні виступи та інше. Він відповідає безпосередньо за бронювання 

квитків, місць у готелі проживання виконавців, звукорежисера та інших членів 

творчої групи, формує графік концертної діяльності відповідно до наявних 

пропозицій та цінової політики. У цьому йому зазвичай допомагають тур-

менеджер чи адміністратор турне. В першу чергу він має вирішувати логістичні 

питання. 

- Творчо-управлінський блок включає роботу авторів, і артистів- 

виконавців, музичних видавництв, рекорд-компаній, рекорд-лейблов, 

саундпродюсера, арт-менеджера, програмних директорів радіо та ТБ. 

В цілому структура  блоку  зрозуміла.  Доцільно  лише  розглянути  деякі 

з запропонованих позицій. Зокрема музичні видавництва – це організації, які 

управляють правами авторів музичного матеріалу, поетів-піснярів 
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і композиторів. З ними, як і з власниками авторських прав, ведуться 

перемовини про використання авторського музичного матеріалу. 

Головна  відміність  діяльності  музичного  видавництва  від   товариств 

по колективному управлінню майновими  правами  авторів  полягає  в  тому, 

що, надаючи автору виняткові майнові права, музичні видавництва стають 

єдиними і повноправними власниками попри всі види використання творів, 

куди передані права. У автора залишаються лише немайнові права. 

Питання технічного характеру по музичному матеріалу вирішує 

саундпродюсеря.    Він    визначає    стиль    майбутнього    альбому    артиста, 

та особливості його технічного оформлення. 

Рекорд-лейбл – це компанії, які займаються випуском та записом альбому 

виконавця. Тобто, якщо між виконавцем та такою компанією підписується 

договір, альбом виконавця починає тиражуватися під цією маркою. Також 

лейбл займається розповсюдженням готових носіїв. 

Арт-менеджер є експертом в діяльності всіх творчих працівників проекту, 

включаючи і самих артистів. Цей фахівець контролює образ артиста і всі зміни, 

які з ним пов'язані. Організація всіх творчих робіт, що з артистом, оцінка 

кінцевого шоу-продукту, куди було вкладено працю хореографа, іміджмейкера, 

режисера та багатьох інших є головними цілями арт-менеджера. 

Програмні директора ТБ й радіо є працівниками інших структур, але саме 

з ними узгоджуються питання ротації аудіо-візуального продукту. 

PR-блок заснований на роботі PR-директора, прес-аташе та промоутерів. 

PR-директор слідкує за процесом реалізації творчих завдань які виконує 

підпорядкований йому колектив піарників. У творчі завдання, зазвичай, 

входить:   розробка   образу,    ідея    та    концепція    проекту.    Формується    

та контролюється весь медіа контент, пов'язаний з виконавцем. Розробляються 

та реалізуються інформаційні приводи та події, що входить до промо-кампанію 

артиста. Великої кількості часу та віддачі зусиль вимагає налагодження 

співробітництва з інвесторами, дистриб'юторами альбому та телеканалами. 

Промоутери   зазвичай   працюють   на    звукозаписувальні    компанії.   

Їх діяльність залежить  від  отримання  максимально  можливої  кількості  часу 

у ефірі під запис нового твору. Це означає безпосередній контакт промоутера    

з телеканалами та програмними продюсерами радіостанцій. 

Пресс-атташе відповідає за прямий контакт з прессою, яка має  

величезний вплив на людей. Вона ж формує враження про артиста. 

Розвиток музичної галузі в Україні, у тому числі сучасної шоу-індустрії 

потребує вдосконалення продюсерської діяльності як інституції культурно- 

розважальної сфери суспільства. Сформованою, проте недосконалою щодо 

професійної майстерності є творчий напрямок діяльності – продюсування, що 

потребує вивчення та постійного удосконалення. При обранні стратегії та 

вектору розвитку музичного проекту важливими є визначеність і чітке 

розуміння всіх тонкощів функціонування ринку шоу-бізнесу, в якому, 

безумовно, повинен професійно розібратися продюсер [6]. 
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Важливу роль у музичній індустрії відводиться і  виконавцю,  і  автору, 

що обумовлює високий рівень персоналізації в індустрії [2]. У цей же час роль 

менеджера, промоутера, продюсера і навіть інших учасників цього бізнесу 

настільки значна, що без них культурне явище може і не відбудеться на 

належному рівні. Особливістю є діяльність продюсера — спеціаліста, який 

займається популяризацією музичного проекту, забезпеченням його 

комерційної успішності. Він здійснює всебічну підтримку функціонування 

свого проекту, а специфіка діяльності та виконуваних ним завдань відповідно 

залежить від проекту реалізації. Таким чином, продюсер шоу-індустрії є 

управлінцем та організатором, який забезпечує творчий процес колективу. 
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СПЕЦИФІКА РОБОТИ МОДЕЛЬНОЇ АГЕНЦІЇ 

«ПЕРША ГІЛЬДІЯ МОДЕЛЕЙ» 

Потужних обертів в Україні набирає модельний бізнес, завойовуючи 

визнання як на підприємницькому, так і на державному рівні. Моделінг 

перетворюється на визнаний вид економічної діяльності,  а  робота  

манекенниці – на достойний та легальний вид заробітку. Залишаються певні 

складнощі, зумовлені діяльністю модельних агенцій з негативною репутацією, 

проте розвиток інфраструктури індустрії моди сприяє формуванню 

цивілізованого ринку модельних послуг [3]. Не останню роль у цьому 

відіграють і модельні агенції України, які за довгі роки своєї діяльності 

підтвердили свою репутацію. 

Модельне  агентство   «Перша   Гільдія   Моделей»   вважається   одним  

із десяти найвідоміших і великих модельних агентств Києва [4]. 
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Це високопрофесійна, згуртована команда відомих моделей з усіх куточків 

України. 

Модельне агентство співпрацює з великою кількістю моделей для показів 

на подіумі, відомими фотомоделями, досвідченим і висококваліфікованим 

виставковим персоналом, промо – моделями, хостес, промоутерами, а також 

моделями для створення масовки. Фахівці агентства «Перша Гільдія Моделей» 

відмінно справляються із завданнями з підбору моделей. Кожна з моделей має 

унікальний та неповторний образ. На сайті агентства можна знайти анкети 

моделей, ознайомитися з онлайн – портфоліо виконаних робіт, а також зробити 

замовлення на проведення кастингу. У банку даних модельного агентства 

знаходяться відомості про більш, ніж сто моделей. До того ж він постійно 

оновлюється перспективними випускниками школи моделей, що існує при 

цьому агентстві. 

З дня створення агентства моделі беруть участь в різних заходах: 

рекламних акціях, зйомках фото, відео – реклами, показах, презентаціях фірм, 

святкових шоу та виставках, фестивалях мод і перукарського мистецтва, 

зйомках в кіно. Київське агентство моделей «Перша Гільдія Моделей» надає 

послуги практично у всіх сферах модельного бізнесу. 

Модельне агентство на ринку більше п‘яти років. З модельним  

агентством   «Перша   Гільдія   Моделей»   працюють   кращі   моделі   Києва   

та України. Така робота їм дозволяє отримати: 

– досвід роботи на великих заходах високого рівня; 

– можливість співпраці з відомими іноземними модельними 

агентствами; 

– досвід роботи за кордоном; 

– досконале знання іноземних мов. 

Сьогодні модельне агентство співпрацює з провідними модельними 

агентствами світу, ведеться робота з М.А.М.А. (Міжнародний Альянс 

Модельних  Агентств).   Його   моделі   постійно   беруть   участь   у   кастингах 

і   відборах,   міжнародних   і   всеукраїнських   конкурсах,   фестивалях   мод     

і перукарського мистецтва, які організовують вітчизняні та зарубіжні модельні 

агентства. 

Модельний бізнес пред‘являє жорсткі вимоги до тих, хто хоче в ньому 

працювати. Треба завжди бути в формі, підвищувати рівень своєї кваліфікації. 

Модель повинна вміти змінюватися відповідно до вимог замовника, працювати 

в різних образах. Професійне навчання в школі моделей значно підвищує  

шанси на успіх і на отримання гарної роботи. 

Для тих, хто вирішив пов‘язати свою кар‘єру з модельним бізнесом, 

школа моделей дає відмінний шанс заявити про себе. Ще під час навчання самі 

перспективні дівчата та юнаки залучаються до роботи на показах, де можуть 

практично відпрацьовувати отримані навички. Деякі з них до закінчення курсу 

вже мають перший досвід роботи. Після закінчення навчання у школі моделей 

видається сертифікат. Дані кращих випускників школи заносяться в базу даних 

агентства. Внаслідок ці моделі залучаються до роботи, як професіонали. 
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Сьогодні  модельний  бізнес  поступово   перетворюється   на   основний 

та потужний вид заробітку для багатьох молодих українців [1, 2]. За одну 

професійну     фотосесію     для     модного      проекту      можна      заробити   

від 1 тис. дол. США. До того ж є шанс на укладання міжнародних контрактів. 

Робота  моделі  передбачає  можливість  співпраці  з  відомими  вітчизняними  

та закордонними модельєрами та брендами, присутність на всіх світських 

заходах та інші приємні дрібниці. 

Разом з цим є і певні нюанси. Це – жорстка конкуренція. Важка моральна 

атмосфера, часто закінчується нервовими зривами, що призводять до тяжких 

хвороб, а іноді навіть призводять до тяжких наслідків. Зйомки не завжди 

можуть проходити у комфортних умовах, що може позначитись на здоров‘ї. 

Одним з обтяжуючих факторів є жорстка дієта. Через постійні покази, фотосесії 

моделі не завжди можуть приділити достатньо уваги собі, своєму особистому 

життю [1]. Також до мінусів можна віднести і не завжди правильне розуміння 

поняття «модель» та функцій, які він або вона виконують. Досить часто  

послуги  моделей  сприймаються  як  ескорт-послуги,   що   наносить   дуже,   

що завдає шкоди репутації всієї професії. 

Проте намітились і суттєві позитивні зрушення. Завдяки розвитку 

цивілізованого ринку модельного бізнесу в Україні, є надія на визнання 

професії «модель» на державному рівні, що сприятиме підвищенню захисту 

зайнятих у даному секторі працівників і дасть можливість розширити  поле 

своєї діяльності і модельним агенціям. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ЗНАНЬ У СУЧАСНОМУ 

МАРКЕТИНГОВОМУ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
Ми  живемо  у  час   бурхливого   розвитку   інформаційних   технологій 

та піар-комунікацій, що сьогодні збагачують знаннями всі сфери 

життєдіяльності людини: економічну, політичну, соціальну, духовну тощо. При 

цьому людина виступає і приймачем, і перероблювачем, й осмислювачем нових 

знань, на основі яких вона робить певні логічні висновки [1, с. 111]. Здавалося 

б, і знань учнями та студентами одержується більше, і працюючі 
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як у державних, так і в приватних установах постійно підвищують свою 

кваліфікацію, й одержати будь-яку інформацію можна практично  миттєво 

тощо, проте рівень загальної культури в українському соціумі поступово 

знижується. 

Як   відомо,    «теорії    менеджменту    й    маркетингу    тісно    пов‘язані 

з культурою. Маркетинг в умовах однієї  культури  може  дуже  відрізнятися  

від маркетингу в інших культурах» [2,  c.  44].  Саме  тому  велике  значення  

має розуміння особливостей маркетингової діяльності в різних проявах 

культури.  В  умовах  глобалізованої  економіки  основне   завдання   

маркетингу – полегшувати обмін товарами, послугами, інтелектуальним 

продуктом  тощо.  Формувати  такі  взаємини  нелегко,  навіть  коли  виробник  

і  споживач  (продавець  і  покупець)  –  представники  однієї  культури,  але    

це завдання стає набагато складнішим, якщо продавець і покупець належать    

до різних культур. Навіть компанії із світовим ім‘ям бувають не готові виявляти 

розбіжності в культурах інших країн та зважати на етичні засади маркетингу     

в них. 

У табл. 1 показано, яким чином та з яких джерел людство протягом усіх 

етапів свого розвитку отримувало нові знання. З плином часу до сфери 

культури  залучалося  все  більше   людей.   І   якщо   в   стародавньому   світі  

та в середні віки ті чи інші різні види мистецтва були доступні лише еліті 

суспільства, то у ХХ столітті вже практично всі верстви населення відвідували 

театри, кіно, концерти тощо, а зараз за допомогою Інтернету можна будь-де      

у будь-який час отримати будь-яку інформацію. 

Таблиця 1 

Вплив комунікаційних засобів на культуру 

Комунікація Доісторич- 

ний період 

Стародавні 

цивілізації 

VI-XVII 

століття 

ХVIII-XIX 

століття 

Перша 

половина 

ХХ століття 

Друга 

половина 

ХХ століття 

ХХІ 

століття 

Джерело окрема 

людина 

актори бродячі 

музиканти 

театральні 

актори 

кіно- 

мистецтво 

теле- 

бачення 

Інтернет 

Реципієнт окрема 

людина 

театральна 

аудиторія 

групи 

глядачів 

глядачі 

великих 

міст 

практично 

все 

населення 

одержання 

вдома 

кожним 

кожний з 

кожним 

 

Отже, приблизно за століття з чвертю кардинально змінилися способи 

отримання знань та принципи соціокультурного спілкування між людьми. 

Спочатку кінематограф дав змогу практично кожній людині на Землі 

користуватися частиною культурних надбань, потім телебачення надало 

можливість   долучитися   до   світової   культурної   спадщини,   не    виходячи 

з домівки. А з появою такого комунікаційного середовища, як Інтернет, а також 

завдяки  мобільному  зв‘язку  значно   розширився   культурно-інформаційний 

та  комунікативний   простір,   стало   можливим   спілкуватися   безпосередньо 

з будь-ким з будь-якого куточку планети. 

Цифрові технології й соціальні медіа значно впливають на культуру. Цей 

процес ще недостатньо досліджений науковцями і потребує об‘єктивного 
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оцінювання. Існує два вектори  оцінки  впливу  Інтернету  на  загальну  

культуру [3, с. 155]. До першого належать критики Інтернету, які  вважають,  

що соціальні мережі згубно впливають на рівень загальної культури людей. 

Нерідко у відповідних постах й коментарях дописувачі поводять себе неетично 

до інших учасників чату, застосовують ненормативну лексику, ображають своїх 

опонентів, користуючись безкарністю, тощо. Прибічники Інтернету, навпаки, 

позитивно оцінюють його роль, підкреслюючи, що такі нові засоби масової 

інформації будуть мати ще більш значущий вплив на розвиток культури, ніж 

навіть винахід письма чи друкарства. Інтернет змінює сферу культури й освіти, 

розваг  й  спілкування,  допомагає  впроваджувати  загальнолюдські  цінності    

й етичні норми, посилює головні культурні тенденції, робить людину більш 

освіченою, а її життя більш творчим і креативним. Інтернет – це вікно, через  

яке людина отримує соціальний досвід, підвищує свій культурний рівень. 

Соціальні мережі допомогають одержати будь-яку інформацію з історії, 

мистецтва, етнографії та т. ін., надають величезні ресурси для переосмислення 

багатьох явищ. 

Як відомо, знання в соціокультурному просторі характеризуються певною 

емоційністю. Емоційність у маркетингу вкладається в концепцію так званої 

«економіки вражень», яка зумовлює нові підходи в маркетинговій діяльності 

підприємств на ринках, cпрямовані на емоції споживачів [2,  с.  226].  

Емоційний маркетинг вирішує такі завдання: 1) розважання сучасного 

споживача – сьогоденні шоу заряджають позитивними емоціями, дарують 

відчуття радості, задоволення; 2) зацікавленість – заряджає споживачів 

інтерактивними або особистими враженнями; 3) за допомогою влаштованих 

«шоу» компанії, підприємства, установи руйнують стереотипи із сприйняття 

споживачами відповідних брендів й намагаються забезпечити лояльність 

останніх за допомогою вражень і знань, які б перевершили їхні очікування; 

4) за   допомогою   знань   створюються   додаткові    культурні    цінності,    

що відповідають бренду і стратегічним цілям компанії, соціальної групи, 

певному регіону й країни в цілому та враховують потреби споживачів, клієнтів, 

покупців у вигляді навчання, вдоволення, нового стилю життя. 

Глобалізація економіки, інформатизація сучасного суспільства, розвиток 

цифрових технологій та соціальних мереж сприяють розмиванню національних 

кордонів культури, подоланню мовних бар‘єрів, руйнуванню перегородок між 

різними формами культури. З іншого боку, варто зберігати культурну 

різноманітність, бо кожна культура відрізняється своїми цінностями, 

моральними нормами, звичаями,  мовою  тощо;  компоненти  кожної  культури 

з плином часу розвиваються і змінюються. Тому існує потреба у вивченні 

культурних аспектів маркетингу, незалежно від того, де ведеться ринкова 

діяльність – у середині країни чи за кордоном. 

Маркетинговий підхід міцно пов‘язаний з культурою й вимагає 

відповідних крос-культурних знань як окремої людини, так і соціуму в цілому. 

Керівництву будь-якої країни необхідно розуміти, які економічні, політичні, 

соціальні й культурні аспекти людської діяльності, реалізовані в одному 
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соціокультурному середовищі, будуть успішними при перенесенні їх в інше 

культурне середовище, а які – ні. 
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МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Взаємозв‘язок між технологічним розвитком і змінами в соціальній 

структурі не одне десятиліття хвилює філософів, соціологів і культурологів. 

Промислова революція породила капіталізм, революція в інформаційних 

технологіях сприяла виникненню сучасного інформаційного (мережевого) 

суспільства. Використання комп‘ютерних технологій істотно впливає на всю 

суспільну структуру. Завдяки якісно новим засобам комунікації «домінуючі 

функції  і  процеси   виявляються   організованими   за   принципом   мереж».   

А все суспільство в цілому стає «мережевим» (М. Кастельс). 

Евристичність мережевої концепції пов‘язана, перш за все, з її широкою 

емпіричною застосованістю, що дає вихід на міждисциплінарні теоретичні 

узагальнення. Мережеві  принципи були  використані для  аналізу суспільства   

в цілому, а саме сучасне суспільство прийнято називати постіндустріальним, 

інформаційним, мережевим. Серед найбільш відомих авторів цих концепцій 

необхідно  відзначити:  М. Кастельса,  Д. Бела,  А. Тоффлера,  Дж. Гелбрейта, 

П. Дракера, М. Маклюена, Е. Гідденса, Ю. Хабермаса, Р. Маркузе, Д. Несбіта, 

М. Пората, Т. Стоунера та багатьох інших. 

Фактично «мережеве суспільство», і «соціальні мережі», і «мережеві 

структури» – сторони одного явища – мережева організація, роль якої останнім 

часом кардинально змінилася. Раніше мережева організація  була 

відображенням лише внутрішньої структури процесу управління, його вмістом, 

а в даний час вона відіграє ключову роль і стає свідомо впроваджуваною 

формою організації. Ця структура впроваджується в бізнесі, а потім 

запозичується суспільством і державою. Така інституціоналізація мережевої 

структури пов‘язана з тим, що вона є більш мобільною, ніж ієрархічна і більш 

придатною для адекватної обробки інформаційних потоків. Це виводить 

мережеві принципи організації на перший  план,  оскільки,  за  висловленням  

М. Кастельса, в сучасному світі влада потоків інформації переважає над 
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потоками влади. Але і в самій «мережевій» організації можна говорити лише 

про домінування мережевих принципів над ієрархічними, але не їх повної 

заміни – навіть мережа Інтернет володіє базовими властивостями мережі лише 

для користувача, а внутрішня її структура багато в чому є ієрархічною. 

Хоча   мережеві   структури   були   в   усі   епохи,   саме   інформаційні     

і комунікаційні технології XX ст. призвели до різкого зростання ролі мереж       

у житті суспільства і, у ряді сфер, до їх домінуючого становища. Сьогодні 

матеріальною основою нового мережевого суспільства стає інформаціоналізм. 

Це поняття означає, що виробництво благ, реалізація влади і створення 

культурних кодів залежать від технологічних можливостей суспільств. 

Особливо    важливою    є    роль    інформаційно-комунікативних     технологій 

у розвитку електронних мереж, які М. Кастельс називає «динамічною формою 

організації людської активності, що саморозвивається» [1, с. 437]. 

Символічним середовищем, що навіть на ранніх етапах підтримує 

соціальну структуру, є засоби масової інформації. Ця соціальна структура 

володіє двома важливими властивостями. По-перше, спостерігається «широка 

соціальна і культурна диференціація», сегментація аудиторії ЗМІ. По-друге, 

серед користувачів зростає соціальна нерівність, пов‘язана з тим, що в однієї 

частини   аудиторії   є   «інформація   про    те,    куди    дивитися,    і    знання, 

як використовувати повідомлення», а інша частина використовує «стандартно 

налаштовані ЗМІ». Невипадково  футурологи  і  культурологи  прогнозують,  

що  «світ  мультимедіа  буде  населений  двома  різними  популяціями:  тією,  

що взаємодіє, і включеною у взаємодію» [1, с. 501]. 

Під впливом соціальних змін трансформуються відносини влади. 

Спостерігається   «криза    національної    держави    як    суверенної    одиниці   

і супроводжуюча її криза сучасної форми демократії» [1, с. 501]. Можливо, 

можна говорити  про  виникнення нової форми держави – мережевої держави,   

в якій при зміні в розставлянні інститутів і  дійових осіб змінюються  також       

і владні відносини. Політичні інститути перетворюються на агентів з укладання 

угод. Влада виявляється розосередженою, вона міститься в мережах 

інформаційного обміну і маніпуляції символами. Зміни в стосунках 

виробництва призводять до трансформації матеріальних основ соціального 

життя і навіть простору і часу. В інформаційному суспільстві простір потоків 

домінує над простором культурних регіонів. Час знищується швидкістю зв‘язку 

між комп‘ютерами через «прагнення уникнути марних витрат часу, які 

зумовлюють втрату інвестиційних можливостей або даремного простою 

ресурсів хоч би на секунду» [2, с. 35]. Виникає нова культура, «культура 

реальної віртуальності», яка  розуміється,  на думку М. Кастельса,  як  система, 

в   якій   матеріальне   і   символічне   існування   людей   повністю   занурене    

в «настанову  віртуальних  образів,  світ  cтворюваних  переконань».  Символи  

в ньому являють собою реальний досвід. 

Реальна віртуальність здатна підпорядковувати собі людей, оскільки в неї 

є  матеріальна  основа.   А  система  подання  –   це  спосіб   існування   людей   

у просторі потоків і позачасовому часі. Всі ці зміни призводять до виникнення 
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«мережевого    суспільства»,    «створеного    мережами    виробництва,    влади  

і досвіду, які утворюють культуру віртуальності в глобальних потоках, які 

перетинають час і простір» [1, с. 485]. Не всі соціальні інститути дотримуються 

логіки мережевого суспільства, однак вона «поступово абсорбує та підкоряє 

існуючі раніше соціальні форми» [1, с. 504]. 

Необхідно все ж відзначити, що нові інформаційні та комунікаційні 

технології, будучи необхідним інструментом такої багатопланової 

трансформації, не є її причиною. Становлення мережевого суспільства 

обумовлене   плином   історії,    зокрема    тією    обставиною,    що    на  

початку 1970-х років у світі паралельно відбувалися три найважливіших, 

незалежних один від одного процеси: «інформаційно-технологічна революція; 

культурні і соціальні рухи 60-70-х років; криза, що призвела до 

переструктуризації (перебудови) двох існуючих на той час систем – капіталізму 

та комунізму» [2, с. 38]. 
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ФОРМУВАННЯ НОВИХ ФОРМ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Необхідність формування культури дозвілля сучасної молоді зумовлена 

державно-політичними     і      соціально-економічними      перетвореннями   

XXI століття, які мають вагомий вплив на формування культурно-дозвіллєвої 

діяльності студентської молоді. 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні, коли проходять глибинні 

державотворчі процеси, що охоплюють соціальну сферу, відбувається пошук 

нових   засобів   і   методів    формування    творчої    особистості,    здатного   

до самостійної поведінки і дії, саморозвитку, самовдосконалення, 

самовизначення [1, с. 136]. 

Сучасне суспільство характеризується постійними і швидкими змінами    

у всіх сферах життя суспільства – економічної, політичної, соціально- 

культурної, освітньої, дозвільної та, як наслідок, вимагає постійного розвитку 

особистості. 
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Цей процес не є стихійним, він починається з самого дитинства, і до 

молодості закладається прагнення до саморозвитку, вивчення нових світових 

тенденцій і адекватному сприйняттю дійсності. Варто відзначити, що 

збільшення психологічних навантажень у зв'язку з ускладненням культурного 

життя в даний час тягне за собою потребу в більш грамотному розподілі часу     

і сил. 

У зв'язку з вибуховим розвитком комунікаційних та інформаційних 

технологій, відбуваються неминучі зміни функціональної сутності дозвільної 

діяльності особистості,  а  саме  –  переорієнтація  переважно  на  відпочинок 

і розваги, витіснення на другий план функцій розвитку і самореалізації людини. 

У сьогоднішній соціально-культурної ситуації молодіжне дозвілля постає 

як суспільно усвідомлена необхідність. Так як молодь є рушійною силою 

суспільства і культурного прогресу, ми розглянемо культуру дозвілля молоді. 

Молодь    сьогодні    –    найважливіший    інтелектуальний,    культурний 

і професійний резерв українського суспільства, від якості життя і розвитку 

якого залежить майбутнє країни. 

Саме  в  молодіжному   віці   здійснюється   усвідомлений   вибір   занять 

у вільний час, визначається профорієнтація (яка безпосередньо впливає на 

здійснення дозвілля), самостійне прийняття рішень, прагнення до саморозвитку 

та позитивних змін. 

Засвоєння культурних цінностей, пізнання нового, аматорська праця, 

творчість, фізкультура і спорт, туризм, подорожі – ось чим і ще багато іншим 

може бути зайнята сучасна молодь у вільний час. Всі ці заняття вказують на 

досягнутий рівень культури молодіжного дозвілля. 

Культура дозвілля – це таке втілення дозвільної діяльності, в якому 

окрема   особистість   або   група   в   змозі   проаналізувати   власні   потреби     

і можливості їх задоволення, здійснити грамотний пошук варіантів і ефективно 

провести свій вільний час. 

Це  підтверджується  у  вислові  В.  Я.  Суртаєва,  культура  дозвілля  –  це 

«міра реалізації соціально-культурного потенціалу особистості в умовах 

дозвіллєвої діяльності, міра придбаних нею навичок регулювання дозвіллєвого 

часу, готовність особистості до участі в соціально значущих видах дозвіллєвої 

діяльності» [3, с. 28]. В. С. Русанова зазначає, що культура дозвілля особистості 

– інтегральна якість, що відбиває потребу і вміння індивіда творчо, соціально 

значимо реалізовувати в умовах вільного часу власні сутнісні сили [2, с. 53]. 

До критеріїв культури дозвілля молоді варто віднести: 

1. Винахідливість у виборі змісту і форм дозвільної діяльності. 

2. Культурні інтереси молоді. 

3. Орієнтацію на творчу складову дозвілля. 

4. Загальнокультурного ерудицію. 

5. Уміння і навички організації дозвілля. 

У даному контексті виникає проблема розвитку  культури  дозвілля 

молоді – внутрішньої культури людини, яка передбачає наявність у нього 
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певних особистісних властивостей, які дозволяють змістовно і ефективно 

проводити вільний час. 

Будучи частиною  вільного часу, дозвілля  приваблює молодь: 

не регламентованістю, добровільністю вибору його різноманітних форм, 

демократичністю, емоційною забарвленістю, можливістю поєднувати в ній 

фізичну і інтелектуальну діяльність, творчу і споглядальну, виробничу й ігрову. 

Для  значної  частини   молодих   людей   соціальні   інститути   дозвілля  

є провідними сферами соціально культурної інтеграції та особистісної 

самореалізації. Однак всі ці переваги дозвільної сфери діяльності поки що не 

стали надбанням, привичним атрибутом способу життя молоді. 

У виборі видів дозвільної діяльності особливо яскраво відбивається  

рівень розвитку особистості, її спрямованість, ступінь формування життєвої 

позиції. І тут виявляється зворотній зв'язок – чим відповідальніше 

використовується вільний час, тим більше цілеспрямовано і швидше 

формується життєва позиція особистості. Також доводиться констатувати той 

факт, що значна частина молоді активно залучена в процес споживання масової 

культури, насадженого культу індивідуалізму, лицемірства, розваг, і не дає 

надійної опори і стимулів для оволодіння позитивними дослідженнями світової 

культури. 

З іншого боку, в той же час міська культура модерну виявилася 

нерозривно пов'язана з природою, й обумовила розвиток таких видів 

відпочинку на воді, як яхтинг, серфінг, водні лижні круїзи і катання на човнах; 

різних видів слалому і швидкісної їзди, кінних і піших прогулянок. Ставши 

поширеними, вони ускладнилися диференціювалися і відсторонилися від 

культури дозвілля трудящих, перетворилися в форми елітарного дозвілля, що 

вимагає дорогого обладнання та певних навичок. Все це змушує переосмислити 

нові реалії, концепції і висновки теоретиків дозвілля. 

Модні форми дозвілля стали синонімами престижу і предметом 

наслідування  для  всіх  верств  населення,  як   процвітаючих   бізнесменів,  так 

і середнього класу. 

Новий стиль в культурі і дозвіллі відбив переорієнтацію ціннісної 

свідомості і зрушив цінності праці до самоцінності дозвілля. Виникає 

залежність молоді від матеріальних престижних речей, які створюють певний 

імідж молодої людини. Цей факт необхідно враховувати працівникам сфери 

культури і організації дозвілля зокрема, оскільки традиційні форми дозвілля, 

пропоновані в установах культури не завжди відповідають потребам сучасної 

молоді. 

Крім того, створюючи різні дозвільні програми для молодих людей, 

чергуючи заняття у вільний час, треба дотримуватися тимчасових, 

енергетичних  та   інших   лімітів,   обмірковуючи   певний   набір   перемикань 

з одного заняття на інше. Зрозуміло, молодіжний вік не зрівняється по 

концентрації уваги з будь-яким іншим, але порушення міри в будь-якому виді 

діяльності (концерти, ігри, свята  і  т.д.) перетворює її  у виснажливу, а  значить 

і незадовільну для відпочинку та розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

ПІД КУТОМ ЗОРУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
На тлі складних глобалізаційних процесів початку ХХІ століття 

прискорений темп розвитку інформаційних технологій чинить вплив на різні 

сфери життя. Відбуваються докорінні зміни традиційного укладу суспільства 

через проникнення трансформаційних процесів до всіх мікроструктур соціуму, 

внаслідок чого соціальні інститути перетворюються на носіїв нових культурних 

смислів. 

Вразливим об‘єктом впливу на сьогоднішній день стає традиційна 

культура, оскільки внаслідок радикальної дії глобалізаційних тенденцій 

руйнуються усталені основи суспільства, породжуючи утворення так званих 

«соціокультурних гібридів» глобального та локального масштабів, які 

структурно  досить  часто  складаються  з  несумісних  елементів  [6,  с.  127].   

У результаті інтернаціоналізації ціннісних орієнтирів здійснюється відхід від 

єдиних принципів раціоналізації у напрямок вільної експлуатації різного роду 

примордіалістських концепцій походження етнічності. 

В Україні має місце також тенденція змішування етносів і етнічних 

культур, що призводить до виникнення принципово нових форм. Свобода 

багатоманітності культурних проявів знаходить прояв у концепції 

мультикультуралізму на підставі принципу мозаїчності культур. 

Досить складним, з того приводу, залишається ракурс сприйняття 

наслідків впливу глобалізації на культуру, бо, з одного боку, глобалізаційні 

зміни усувають відмінності між національними культурами і стандартизують 

смаки, а, з іншого, гасять прояви ксенофобії як нетерпимості до чужого [5]. 

Однак, у будь-якому випадку, принциповим залишається те, що хід глобалізації 
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безпосередньо впливає на формування культурних орієнтирів і вироблення 

форм споживання культурної продукції. 

Враховуючи згадані аспекти глобалізації, постає необхідність звернення 

до  розгляду   феномену   масової   культури   як   інструменту   впровадження   

в інтелектуальну сферу життя суспільства названих тенденцій. 

У науковій літературі існує безліч трактувань терміна «масова культура». 

Зокрема, під ним мається на увазі певний набір культурних практик, 

розрахованих на широкі верстви населення, спрямованих на отримання 

фінансового прибутку [1]. До царини впливу масової культури належать такі 

галузі, як кіномистецтво, радіомовлення, Інтернет-культура, видавнича справа, 

поп-музика, сфера моди та краси, тобто все те, з чим щоденно стикається 

пересічний громадянин. 

Відповідно до ознак масова культура має двоїсту природу. На сьогодні 

вона набула рис глобального феномену, що  об‘єднує культури різних  народів  

і окремих соціумів, і який останніми десятиліттями став невід‘ємною 

складовою частиною культури в інтегрованому, постіндустріальному 

суспільстві. До її переваг слід віднести: 

1) демократичність (розрахована на усі категорії населення); 

2) спрощеність; 

3) доступність; 

4) орієнтованість на «середній рівень» підготовки споживачів; 

5) легкість сприйняття; 

6) гедоністичність (отримання емоційного задоволення). 

Однак у цілому масова культура характеризується наявністю протиріч, 

оскільки на неї суттєво чинять вплив численні соціальні, технічні, естетичні 

фактори, внаслідок чого вона, як досить динамічне явище, зазнає суттєвих 

видозмін і трансформацій. 

Подібна мобільність пояснюється також особливостями історичного 

переходу України від зруйнованої радянської системи до нової соціокультурної 

реальності в умовах державної незалежності. На хвилі демократичних змін, 

відкриття кордонів та зняття інформаційних перешкод вітчизняна культура 

зазнала активного проникнення жанрово-видового та стилістичного 

різноманіття різних мистецьких течій, а також прискореної трансформації 

соціокультурних інститутів. В умовах перехідного суспільства та «гібридної 

демократії», властивої для посттоталітарного українського соціуму, 

відбувається радикальна зміна соціокультурних реалій і ціннісних орієнтирів, 

що передбачає побудову якісно  нових відносин  культурно-мистецької  сфери  

з громадянами, появу нових  культурних  запитів та пошук нових  шляхів для   

їх задоволення. 

Особливістю впливу глобалізації на культурну сферу є також певна 

уніфікація  культурної  продукції  та   комерціалізація.  Процеси   економізації 

та індустріалізації культури перетворили її продукт на предмет споживання.   

Це виявляється у тиражуванні творів маскультури, які стають доступними для 



74 
 

 

широкої аудиторії. Але, з іншого погляду, саме поняття «твір мистецтва» зазнає 

девальвації і знецінюється до побутового рівня. 

Потужним засобом розповсюдження масової культури є засоби масової 

інформації. Як зазначає В. Застольська, їх відкритість обумовлює надходження 

великої кількості зразків зарубіжної маскультури, зокрема, з Європи і Америки, 

внаслідок чого вітчизняні митці захоплюються небувалими раніше 

можливостями для творчого самовираження. Це призводить до того, що вони 

намагаються створити твори мистецтва «форс-мажором», оминаючи 

поступовість процесу еволюції [3]. 

Стосовно щодо масового споживача, то окреслені тенденції досить 

неоднозначно впливають на нього з точки зору почуттєво-психологічного та 

ціннісного сприйняття культурних продуктів, викликаючи на емоційному рівні 

ряд протиріч. Можливо, частково це пояснюється тим, що амбівалентна 

свідомість членів посттоталітарного соціуму сьогодні ще не характеризується 

усталеною системою морально-етичних цінностей. 

За таких реалій небезпечним проявом масової культури стає можливість 

масштабного маніпулятивного впливу на свідомість особистості. Наслідки 

такого вторгнення заздалегідь запрограмовані виробниками продуктів 

маскультурного споживання. У зв‘язку з тим йдеться про спосіб 

цілеспрямованого управління спільнотою і прихованого впливу на суспільство 

через засоби масової культури. 

Причиною означеної ситуації є наявність в української масової культури 

низки недоліків, які зумовлюють формування  її  маніпулятивного  механізму, 

як от: 

-спрощення та вульгаризація жанрів мистецтва; 

-брак пропаганди висококультурних взірців; 

-наповненість культурної сфери непрофесійними кадрами та аматорами- 

любителями; 

-нестача необхідних мистецьких технологій; 

-відсутність виваженої політики державного протекціонізму у сфері 

культури тощо [4]. 

Отже, хід сучасних глобалізаційних процесів в Україні безпосередньо 

віддзеркалюється на масовій культурі, яка виступає виразником цілого ряду 

двоїстих тенденцій. Наслідком того може бути як уніфікація культурного 

середовища на підставі домінування маскультури, розмивання під її впливом 

змістовного  ядра  національних  культур  та  пригнічення  їх  розвитку,  так       

і культуротворче начало на основі взаємозбагачення. З того приводу 

соціокультурній сфері нашої країни на сьогодні вкрай потрібен комплекс дій на 

рівні держави у напрямку підвищення якості вітчизняного маскультового 

продукту та протистояння негативним тенденціям маскультури задля 

збереження національної ідентичності. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МОДЕЛЬНИХ АГЕНЦІЙ УКРАЇНИ ТА СВІТУ 

Актуальність теми зумовлена тим, що робота моделі й модельних 

агентств є важливою складовою функціонування сучасної індустрії моди, проте 

для   вітчизняних   дослідників   економіки    та   менеджменту   це   –    новий  

та маловивчений сектор. 

Становлення модельного бізнесу пройшло довгий шлях. До появи 

професійних моделей їх функції виконували великі, в людський зріст, дерев'яні 

ляльки-пандори, яких одягали в зразки модних нарядів. Наступний крок 

зробили господині модних салонів і швачки які стали демонструвати модний 

одяг  на   собі.   Саме   вони   на   прикінці   XIX   століття   стали   замовниками 

і організаторами перших «модельних» фотозйомок. 

Модельне агентство –  компанія,  яка  представляє  моделей  для  роботи  

в індустрії моди. Зазвичай отримують комісію від доходів моделі, отриманих 

через агентство. Всі модельні агентства є незалежними компаніями. 

Підкорюючись спільним законам модельного бізнесу, вони суттєво  

відрізнятися один від одного в залежності від регіону, власника та персоналу. 

Модельне агентство – це ніби провідник між моделлю і клієнтом. Букери, 

що працюють в основному модельному відділі, проводять свої робочі дні, 
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ведучи переговори з клієнтами про майбутню роботу і оплату, відправляючи 

моделей кастинги і різні види робіт, організовуючи поїздки моделей по всьому 

світу, вирішуючи  всі  організаційні  питання.  Деякі  букери  працюють  тільки 

з топ-моделями. Вони займаються всіма робочими проектами топ-моделі 

такими, як відео, книги, інтерв'ю та появи на телебаченні. Топ-моделі завжди 

нарозхват і отримують значно більше пропозицій, ніж вони можуть прийняти. 

Їх букери знаходяться в унікальному становищі, маючи можливість вибирати,   

з ким модель працюватиме. Дуже важливо, щоб  топ-модель працювала  тільки 

з серйозними і поважними компаніями. Один невірний вибір може завдати 

шкоди репутації моделі і негативно відбитися на її подальшій роботі. 

Модельне агентство –  компанія,  яка  представляє  моделей  для  роботи  

в індустрії моди. Вони, зазвичай, отримують комісію від доходів моделі, 

отриманих через агентство.[ 3 ] 

Головний обов'язок агента представляти і просувати модель, 

забезпечувати роботою. І саме за це агенти отримують комісійні (10–35%) від 

заробітку моделі. Основними клієнтами модельних агентств є компанії, що 

відносяться до світу моди, косметики, реклами. Вони звертаються в сучасні 

модельні агентства оскільки мають щоденну потребу в підборі моделей для 

показів, шоу-румів, зйомок, рекламних акцій. 

У модельній індустрії використовуються такі інструменти відбору 

персоналу як кастинг і  співбесіду.  Кастинг в  модельній індустрії  порівняємо  

з відбірковим тестом і є первинним відбором, де моделей оцінюють не лише за 

зовнішніми даними, але і по професійним навичкам і вмінням. Існують відкриті 

конкурси та кастинги, в яких можуть взяти участь всі бажаючі. В умовах 

проведення таких заходів вимоги до кандидатів: особливий зовнішній вигляд, 

наявність портфоліо або просто – прийти і показати себе потенційному 

роботодавцю. Відбір персоналу в модельній індустрії можна охарактеризувати 

як природний відбір, який допомагає визначити керівництву, хто буде 

працювати в його організації. Суть такого відбору у тому, що до роботи 

приступають тільки люди, які підходять для модельного бізнесу за своїми 

індивідуальним особливостям. Однак у багатьох агентствах дуже велика увага 

приділяється особистим якостям моделі і її утворення, це допомагає визначити, 

чи можуть вони в принципі працювати в модельній індустрії. Природний відбір 

використовується керівництвом агентства для пошуку саме тих співробітників, 

які зможуть повністю розкритися в створених умовах в агентстві, налагодженої 

щоденної діяльності, етичних стандартів. Особисті співбесіди проводяться 

тільки після первинного відбору. 

Після того, як завершені первинні процедури по підбору і відбору 

персоналу, модельні агентства зобов'язані провести медогляд відібраного 

персоналу, з метою перевірки здатності співробітника виконувати свої 

обов'язки без будь-якої шкоди для здоров'я [2]. В Україні ця процедура 

відсутня, і законом не закріплена. Вимоги до моделей в агентствах дуже 

специфічні, тому роботодавцям потрібно звертати увагу на те, щоб  

співробітник був здоровий, як фізично, так і психологічно. Коли всі етапи по 
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відбору пройдені, агентство укладає з моделлю робочий контракт, який  

регулює нормативно-правові відносини між агентством і моделлю [1]. 

Сьогодні в Україні – десятки професійних агентств. Там працюють 

висококваліфіковані фахівці, як правило, колишні моделі. Такі агентства 

відрізняються наявністю постійних клієнтів і замовників, вони в змозі 

забезпечити роботою великий штат манекенниць і фотомоделей, а на їх 

банківські рахунки регулярно надходять суми відрахувань від гонорарів 

моделей, що працюють  за  кордоном. Деякі наші  модельні агентства входять   

в міжнародні рекламні групи або є представниками відомих міжнародних 

агентств моделей в Україні. 

В Україні індустрія моди почала розвиватися приблизно з 1990-х рр. 

Сьогодні українські модельні агентства отримують основний дохід з відсотків 

за роботу своїх моделей на розвиненому зарубіжному ринку (Європа, США, 

Азія). Найчастіше це зумовлено короткостроковою метою організації 

відправити модель за кордон і отримати одноразовий прибуток. 

Модельний ринок в Україні ще не до кінця сформований, внаслідок чого  

в модельний бізнес може прийти хто завгодно. Як і в будь-якому спонтанно 

створеному ринку, тут може з'явитися дуже багато «поганого товару», тобто 

агентств виконують не ті функції. 

Для того, щоб змінити політику модельного бізнесу в Україні агентствам 

потрібно розробити якісний механізм підбору та відбору моделей  заснований 

на сучасній науковій теорії управління. Для цього необхідно проаналізувати       

і порівняти зарубіжний досвід модельного бізнесу. Так як модельний бізнес 

тільки  починає  свій  шлях  на  Українському  ринку  праці,  аналіз  літератури  

з даної тематики свідчить про те, що на сучасному етапі розвитку модельного 

бізнесу в Україні існує обмежена кількість робіт, пов'язаних з досліджуваним 

питанням. Щоб досягти міжнародного визнання українських модельних 

агентств і підвищити їх конкурентоспроможність, потрібно розробити механізм 

підбору та відбору персоналу в модельні агентства, керуючись не природним 

шляхом,  а  використовуючи  технології  і  методики  сучасної   теорії  підбору 

та відбору персоналу в організацію. 

Ще однією проблемою українського модельного ринку являється низький 

рівень розвитку українських брендів. У вітчизняних брендів обмежений 

бюджет, який не дає змогу організовувати масштабні покази, фотосесії,  

реклами бренду. З метою підтримки розвитку українських брендів, необхідно 

купувати одяг українських виробників, дизайнерів. Підтримувати вітчизняні 

бренди. 

Модель – це відносно нова професія для України, визнання якої ще 

попереду. Проте очевидним є те, що необхідно приділяти значну увагу 

навчанню моделей, їхньому професіоналізму, що дозволить більше моделей 

виводити на світові ринки, тим самим виходити агентству на міжнародну арену. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ 

ВИДАНЬ В УКРАЇНІ 
Розвиток суспільства в аспекті культурного і соціально-економічного 

зростання пов'язаний із прогресом науковців та ефективністю досліджень, які 

формують стан науки в країні та слугують локомотивом для її популяризації 

серед молоді, що в майбутньому дозволить мати міцний плацдарм для 

виведення України в лідируючі позиції на міжнародну арену прогресивних 

науковців. 

Не  винятком  є  і   наукова  періодика,  яка  не  відстає  від   умов  часу      

і глобалізаційних процесів. Наукові досягнення інтерпретуються у видання, які 

слугують сукупністю усіх напрацювань з певних галузей, а якість і зміст таких 

видань залежать від ефективності роботи наукових кадрів, їхнє забезпечення 

актуальною інформацією. Однак, наукова видавнича діяльність, як і професійна 

робота наукового співтовариства, не можуть існувати окремо від процесів, які 

відбуваються в країні  та світі. Україна –  невід‘ємна від  світового  товариства, 

а відповідно, її соціокультурний  простір  не  може  формуватися  без  впливів 

та віянь передових тенденцій комунікації, особливо в умовах глобалізації. 

Тому метаморфози, які відбуваються у соціальному, економічному, 

політичному житті суспільства позначаються, насамперед, на періодичних 

виданнях. 

Не винятком є і періодика бібліотекознавчого спрямування, яка під 

впливом часу й історії трансформується як візуально, так і набуває нових 

тематичних напрямків. 

З розвитком науково-технічного прогресу, глобалізаційними процесами, 

значно покращився дизайн видань, який характеризується застосуванням більш 

креативних ідей, використанням якісної поліграфії, що в порівнянні, наприклад 

з виданнями 20-40-х років ХХ ст., вживають для друку кращий папір, більшу 

гаму фарб та роблять щільнішу обкладинку. 

Якщо, наприклад, у часописі «Книгарь», який виходив у період 

революцій, з 1917 по 1920 роки, публікувалися не тільки матеріали з проблем 

бібліографії та книгознавства, а й критичні літературознавчі статті, мовознавчі 

тексти та статті з проблем художньої літератури, то сьогодні бібліотекознавча 

http://www.0ck.ru/
http://www.models.ua/
http://soselia.modnaya.ru/
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періодика має вужчу спеціалізацію. Окрім того, сучасні бібліотекознавчі 

періодичні видання мають чітко окреслену цільову аудиторію та застосовують 

брендінг особистості («Вісник книжкової палати», «Бібліотечна  планета» 

тощо), тобто використовують фото науковців, які публікують статті задля 

створення або підтримання іміджу видання, популяризацію видання та самого 

науковця як фахівця галузі. 

Бібліотекознавча періодика становить наукову та історичну цінність для 

суспільства, а також виступає документальною пам‘яттю народу, джерелом 

знань поколінь. 

«Бібліотекознавчі видання, з одного боку, відображають існуючий рівень 

теорії і практики в галузі, а з іншого – сприяють їхньому вдосконаленню: 

організовують розвиток галузі, збагачують фахівців новими ідеями і досвідом    

і в цьому сенсі є специфічним каналом управління бібліотечною справою» [1]. 

Наприклад, журнал «Бібліологічні вісті», що видавався Українським 

науковим інститутом книгознавства з 1923 по 1930 роки на той час був чи не 

єдиним фаховим виданням, який охоплював основні тематичні напрямки 

книгознавства     Радянського      Союзу.      «Багато      статей,      надрукованих 

в «Бібліологічних вістях», зберегли свою наукову цінність, є достовірним 

джерелом    з    історії    українського    книгознавства,    бібліотечної    справи 

та бібліографії» [2, с. 134]. Характерною видавничою особливістю журналу 

були сталі риси дизайну обкладинки, який зберігався протягом виходу  усіх 25-

и номерів. 

«Загальний вигляд обкладинки журналу «Бібліологічні вісті»: 

геометрично чітка рамка,  в  ній  зверху  назва  журналу,  посередині  ближче  

до низу – марка УНІК (художники Ю. Михайлів, В. Кричевський та А. Середа), 

знизу – номер журналу і рік» [2, с. 136]. 

Така ідентифікація видань зумовлена прагненням українських діячів 

науки  і  культури  збагатити   і   примножити   здобутки   галузі   незважаючи 

на складність історичних умов чи часу, оскільки фахова періодика завжди була 

об‘єднуючою ланкою усіх професійних кіл в будь-якій точці країни. Вона 

сприяє розвитку творчого потенціалу молоді, пробуджує прагнення 

вдосконалити інноваційні процеси, що відбуваються протягом років. 

Отже, періодичні видання бібліотекознавчого спрямування постійно 

трансформуються протягом років; сьогодні видання набувають особливу 

активізацію  розвитку.  Така  тенденція  зумовлена  умовами  глобалізації,  яка  

є невід‘ємною частиною українського наукового і соціокультурного простору. 
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ДО ПИТАННЯ ТВОРЧІ ІНДУСТРІЇ: 

СТРАТЕГІЯ, ІННОВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК 
В умовах ринкової економіки велику перспективу мають так звані 

«Творчі індустрії». Культурний продукт (текст, картина, театральна постановка, 

кінофільм або музичний твір) проходить три основні стадії, що зв'язують його 

виробництво та споживання: створення культурного продукту (твори) 

здійснюється   художником;   цей    продукт    стає    предметом    менеджменту 

в закладах культури (або проектах), і зустрічається з публікою в умовах, що 

формуються менеджерами; завдяки сучасним медійним та інформаційним 

технологіям і методам трансляції і тиражування (поліграфія, звукозапис, відео, 

радіо, телебачення, мультимедіа, інтернет та ін.), культурний продукт  

(зазвичай, в трансформованому  вигляді)  стає  надбанням  ще  ширшої 

аудиторії [3]. 

Саме наявність третьої стадії (принаймні, як можливості) є тією 

відмінною рисою нашого  часу, яка примушує говорити  про творчі індустрії,    

а не просто про культуру і мистецтво. Поява медійних технологій революція, 

порівнянна з появою книгодрукування. Завдяки ній, всякий  культурний 

продукт існує двічі, наприклад, як пісня в живому виконанні і як телевізійний 

кліп. І це має величезні наслідки економічні, соціальні і культурні [2]. 

У результаті нашого дослідження,слід відзначити роль традиційних 

культурних інститутів, які повинні працювати на іншому рівні, де живий 

культурний  продукт  зустрічається  з  живою  публікою.  Проте   сьогодні   

вони недостатньо володіють технологіями менеджменту і відірвані від першої 

стадії (від живої творчості художників) і від третьої (від сфери сучасних 

медійних технологій). Розвиток цих зв'язків – головне завдання інтегрального 

розвитку творчих індустрій. Якщо не вдасться реінтегрувати традиційні 

культурні інститути у сучасну систему творчості і комунікації, вони будуть 

фактично виключені з культурного процесу. Це поза сумнівом зашкодить 
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всьому  культурологічному  процесу, бо кожен елемент  несе в нім своє 

навантаження [4]. 

Доцільно зазначити, що за умов ринкової економіки з‘являється 

необхідність у професійній підготовці та впроваджені нової творчої 

спеціалізаціїу галузі культурного виробництва. Мова йде про таку нову для 

нашого культурного простору спеціальність як креативний продюсер [1]. Варто 

зауважити, що креативний продюсер – необхідна складова успішного втілення 

комерційного творчого проекту по створенню фільму, серіалу, телепрограми, 

театральної  вистави  [1].  Він  має  поєднувати  в  собі  творчі,  організаційні,  

до певної міри комерційні здібності, гостро відчувати запит сучасного глядача, 

вміти прогнозувати глядацький запит завтрашнього дня. А також повинен мати 

хист режисера, сценариста, редактора, фахівця по роботі з актором і т. п. Його 

функціональні обов'язки: комплектує та подає на затвердження Замовнику 

ключовий склад творчої групи: сценаристи, драматурги, режисери-

постановники, композитор, оператор постановник, художник постановник, а за 

вказівкою замовника також інших осіб. 

Креативний продюсер має володіти достатнім професійним творчим 

досвідом, щоб запустити проект в його творчий складовій; має вміти працювати 

з актором; у форс мажорних обставинах мати творче право надати творчу 

допомогу режисеру в роботі з актором або при монтажі фільму чи випускному 

періоді   вистави,   а    при   необхідності    замінити   режисера   постановника   

і самостійно завершити проект. Отже, має бути генератором оригінальних 

творчих ідей, втілення яких сприятиме створенню високохудожнього 

мистецького твору в галузях кіно, театру, телебачення. 

Таким чином, інформація та  знання  формують  інтелектуальну  еліту,  

що становить нову зброю у конкурентній боротьбі сучасних закладів культури 

нашого часу. 

Узагальнюючи вищезазначеге, не всі заклади культури розуміють 

характер, стратегії та інновації інформаційних технології які формують 

складову творчої індустрії. Інформаційна  технологія  має подвійний  характер, 

а саме:з одного боку, її можна використовувати з метою автоматизації 

виробничого процесу, що не відрізняється від розуміння інформаційних 

технологій виробниками ХІХ століття, які вбачали значення застосування 

машин у  заміні  людської  праці  технологією  виконання  таких  же  процесів;  

а з іншого боку, ця  технологія  одночасно  надає  інформацію  про  виробничі 

та адміністративні процеси які закладені в основу діяльності закладів культури, 

а отже, робить діяльність «прозорою». Відповідно, заклади культури мають 

орієнтуватись на інтелектуальний капітал втілювати оригінальні творчі ідеї, 

створювати високохудожні мистецькі твори в мистецьких галузях: кіно, театру, 

телебачення. 
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CAREER OPTIONS IN MUSIC PRODUCTION INDUSTRY 

FOR UNIVERSITY GRADUATES IN TODAY'S TIME 
If  you  graduate from University and  are  interested  in  eventually becoming  

a music producer, sound engineer, or even an instrument technician, for your own 

home recording studio or bigger studios and production companies, you should have  

a better understanding of the job positions that may be offered. In a big industry like 

television,   film   production   and   music,    there‘s    obviously    a    wide    range 

of responsibilities that have to be distributed among specialists, starting from the 

recording process and live productions to any necessary post-production. And 

depending on your level of education and experience, you may have to start at the 

bottom and work your way up to bag more important roles in music production. 

The biggest factor to consider is access to internships. Why does a good 

internship matter  so  much?   The   cold,   hard   reality   is   that,   while   education 

is important, experience counts just a little bit more in the music business. Your 

music business degree will not give you a competitive edge over another job  

applicant if you do not have any experience [4]. 

So if you‘re interested in starting a career in music production and you believe 

that you already have both the credentials and determination to work in the music 

industry, here are a couple of important jobs that you may be able to get into. 

Record Producer. 

The producer's role may begin before the artists even enter the studio, working 

alongside them in the rehearsal room to develop an overarching vision for the album 

and hone the songs. Tinkering with structure or lyrics, exploring alternate 

arrangements, and polishing vocal and instrumental parts beforehand, the producer 

ensures that when the clock starts ticking—and money starts flowing—recording can 

proceed as efficiently as possible. Once the sessions have begun, the producer acts   

as coach and guru,  offering  encouragement,  critique,  and  direction  in  the  hopes 

of capturing inspired performances. 

In addition to coaching the artists, producers work closely with recording 

engineers—when  not performing this  role themselves—and at the same time keep  

an eye on schedule and budget. During the mixing phase, when a song's feel, texture, 

and dynamics are given shape, a producer's good ears and keen sensibilities can 

transform a grab bag of takes into a work of art or hit record. 
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Audio Technician. 

An important person who ensures great sound quality is the audio technician, 

also known as the audio/live sound/recording/vocal/mastering engineer. He or she 

works with producers and artists to determine and create the desired sound.The job 

involves working on the technical aspects of recording, which includes setting up 

audio recording devices, editing and mixing different sounds from multiple audio 

sources using mixing boards, testing and making basic repairs on recording 

equipment, creating copies of the recordings in other formats, and keeping backup 

copies.Audio technicians are also in charge of setting up audio devices, doing sound 

checks, and sound mixing of audio (including speech and music) outside the studio, 

such  as  for  music  concerts,  theaters,  sports   arenas,   lecture   halls,   churches, 

and corporate events [2]. 

Recording Studio Manager. 

The studio manager basically oversees and manages the day-to-day operations 

of business in a recording studio. He or she may be the owner or a co-owner of the 

company, or an employee hired specifically for the job. Although studio managers 

don‘t seem to necessarily have advanced knowledge in the technical and artistic 

aspects of music, they do have to hire qualified engineers to run the equipment in the 

studio, and have good rapport with producers, band managers, and artists that they 

will be booking. They also negotiate prices and market the studio to prospective 

customers interested in renting out the studio. 

Sound Designer. 

A sound designer‘s role is to find and create recorded or live audio effects that 

will be used for a wide range of productions and multimedia performances. They 

carefully select  and  produce  everything  from  spot  effects  (such  as  explosions)  

to atmosphere effects (such as traffic sounds) not only for TV, commercials, and 

theater plays, but also for animations and video games, which is why they‘re also 

referred to as sound/special effects editors. Sound designers work early on with the 

director, for script reading and the creation of the cue list based on their desired  

sound design for a particular production, as well as with other sound editors before 

filming begins or after the final picture edit has been approved. 

Instrument Tech. 

Also known as an instrument specialist, the job of an instrument tech requires 

extensive knowledge in using, maintaining, and setting up musical instruments and 

other equipment for studio recording or concert tours and stage shows. They normally 

have specific specializations, so they can also be referred to as guitar techs, bass 

techs, keyboard techs, percussion techs, and so on. If you‘re considering becoming  

an instrument tech, you‘ll need more than the ability to play the instruments. You 

have to have strong practical skills, good communication skills to be able to get along 

with others in the industry, and a special understanding of electronic systems and 

software, which you‘ll be working with a lot during music production [3]. 

Sound Mixer. 

Not to be confused with the sound editor, the sound mixer basically manages 

the volume and sound quality of the audio being played or recorded, especially when 
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more than one microphone is being used. The job obviously involves technical 

knowledge in using sound mixing devices, each of which are designed for making 

different sound adjustments in real-time. A sound mixer is particularly helpful for  

live music productions, when there‘s no chance of making sound adjustments before 

the audio is fed to a live audience. 

Radio Broadcast Engineer. 

A radio broadcast engineer is responsible for setting up, operating,  

maintaining, and repairing broken sound equipment in radio stations. It‘s overtime 

work that will require you to be on-call, especially since many radio stations have 

multiple shifts covering  each  24-hour  day  of  the  week.  Skills  required  in  being 

a radio broadcast engineer include being an expert in using broadcasting devices, 

including computer systems found in radio booths, as well as in editing audio 

recordings. 

Digital Content Producer. 

There's no universal job description for digital content producers. Some content 

writers  receive  specific  assignments,  while  others  write  to  general  guidelines   

or produce and publish articles, listicles, surveys, and more with few content 

guidelines. In addition to writing text, digital content producers might also work with 

images, videos, GIFs, music, and new media like livestreaming or VR. While some 

content producers create their own visual or auditory content, others simply curate, 

drawing from a wide range of sources and combining them in a way that feels  

current, engaging, and expressive [1]. 

Digital Audio Editor. 

While there are digital audio editing programs, the music production industry 

often needs a dedicated employee who can operate it. Therefore, the job of a digital 

audio editor mainly involves making digital audio edits such as cutting, copying, 

splicing, mixing, cleaning, and adding effects to the recording session output. Such 

responsibilities are sometimes included in an audio technician or sound engineer‘s 

extended job description, but some music production companies still hire dedicated 

digital audio editors who can focus on the post-production while their sound engineer 

focuses on doing their job during the recording process. 

In conclusion, whatever it is your future careerchoice in music production 

industry, the secret to being successful in music production is to first appreciate the 

makings of music behind the scenes and then find what you‘re best at. 
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ 

ЗВУКОРЕЖИСЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО КІНО 

28 грудня 1895 року відбулася знаменна подія, яка започаткувала новий 

вид мистецтва. В цей день в підвалі «Гранд кафе» на бульварі Капуцинів 

пройшов перший комерційний показ винаходу братів Огюста та Луї Люм‘єрів. 

Цей винахід називався «Кінематограф» (чи «Сінематограф»). Саме ця дата 

вважається днем народження кіно. На своїх сеансах Люм‘єри демонстрували 

декілька   коротких   роликів,   перший   з   яких   називався   «Вихід   робочих   

з  фабрики».  Найбільш  популярним  став  ролик  «Прибуття  потягу».  Потяг  

на екрані нібито насувався на зал, що виглядало досить реалістично і справляло 

на глядачів сильне враження. Перелякані люди вибігали з залу – їм здавалося, 

що їде справжній потяг. Після першого перегляду «живих картинок» власник 

«Гранд кафе» подивився чотири фільми і наказав все втопити в річці Сіна. 

Брати   Люм‘єр   також   робили   спроби    озвучувати    свої    фільми.   

Це виглядало так - герої документальних репортажів знаходилися за екраном 

під час показу і промовляли текст, який вони говорили під час зйомки. Але від 

такого озвучування швидко відмовилися і звуковий текст в фільмах замінили 

міжкадровими титрами. Іноді в залі знаходився тапер, який грою на фортепіано 

намагався оживити зображення на екрані. Річ в тому, що єдиним видом 

звукозапису в той час був механічний запис, і синхронізувати роботу 

кінопроектора,  який  демонстрував  фільм  на  екрані,  та  роботу  патефона,    

на якому крутилася платівка з фонограмою, було технічно неможливо. 

До кінця 20-х років минулого сторіччя кіно лишалося німим мистецтвом.  

І лише винахід оптичного запису звуку, коли стало можливим поєднати 

зображення та звук на одному носії – 35 мм кіноплівці – звук прийшов у кіно. 

Перший звуковий фільм «Співак джазу» був знятий компанією «Warner 

Вrothers» в 1928р. Перший стовідсотковий «фільм, що говорить» – «Вогні Нью-

Йорка» – вийшов на екрани в 1929р. 

В  той  час,  як  американські   глядачі   з   захватом   слухали   фільми,   

що говорять, захоплюючись точним співпаданням слів з рухами губ акторів, 

велика кількість знаменитостей німого кіно – Чарлі Чаплін, Рене Клер, 

Всеволод Пудовкін, Сергій Ейзенштейн – навпаки, засуджували нову техніку. 

Пудовкін, Ейзенштейн та Александров написали відомий маніфест проти 

звукового кіно – «Майбутнє звукового кіно – заявка». Автори маніфесту бачили 

основу кіномистецтва виключно в монтажі. Вони вважали звук незалежним від 

зорового образу фактором, та зводили все до його контрапунктного 

використання – невідповідність шумів та музики зоровому ряду. 
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Коли в Парижі вперше з'явились американські фільми, що говорять, 

публіка кричала: «Розмовляйте французькою!» У Лондоні обурені 

американським акцентом глядачі свистіли. Однак, вже ніщо не змогло завадити 

широкому розповсюдженню звукового кіно. 

З настанням ери звукового кіно в знімальній групі з‘являється ще один 

учасник, без якого вже не можливо уявити кіновиробництво – звукорежисер. 

Однак, навіть сьогодні, нажаль,  багато  керівників  студій  та  продюсерів  не  

до кінця розуміють роль и значення звуку в ігрових та документальних  

фільмах. Тому функція звукорежисера часто-густо обмежується так званим 

технічним «обслуговуванням». Фільм як витвір мистецтва, передбачає не 

просто    звук,    але –    звук    художній,    передбачає    звуковий     ряд,    який 

є драматургічним продовженням всього твору. Він (звук) залежить і від 

стилістики картини, і від режисерського задуму. 

Прикладами такого творчого підходу до звуку є – фільми Френсіса Форда 

Копполи («Апокаліпсис сьогодні», «Розмова»), Андрія Тарковського 

(«Дзеркало», «Ностальгія», «Сталкер»), Олексія Германа («Мій друг Іван 

Лапшин», «Хрустальов, машину!»), Елема Клімова («Йди і дивись»), Сергія 

Параджанова («Тіні забутих предків»), Отара Іоселіані («Фаворити місяця»), 

Олександра   Сокурова   («Молох»,   «Фауст»)   та   багато   інших.   Всі   вони   

є своєрідними «підручниками» зі звукорежисури. 

Роль звукорежисера обумовлена тим, що кінофільм є «звукозоровою» 

єдністю; домогтися цієї абсолютної єдності зображення та звуку є основною 

задачею звукорежисера. При цьому передбачається певна автономність 

звукового ряду, як засобу, необхідного для більш виразного рішення епізоду та 

донесення  до  глядача  підтексту,  другого   плану,  авторського   задуму  (саме 

в таких випадках відіграє свою роль притаманна звуку здатність бути 

абстрактним, асоціативним). 

В багатьох фільмах, особливо в телевізійних серіалах, звук, а точніше,  

річ, пригнічує все інше, підпорядковує собі зображення. Це нагадує 

радіопередачі  в  картинках  –  «фільми,  що  говорять».  Відкрила   людина  

рота – почала говорити, пішла – чуємо шаги… І так увесь фільм. Часто додають 

музику – щоб було веселіше. Про жодне звукове рішення чи звукові образи     

не йдеться, і робота звукорежисера обмежується лише грамотним вирішенням 

виключно технічних задач! 

Головна  особливість  роботи  звукорежисера  в  кіно  обумовлена  тим, 

що основне емоційне навантаження фільму майже завжди несе зображення. 

Звук має допомагати зображенню, робити його більш образним и виразним, але 

в жодному разі він не має ставати головним елементом фільму. Найвищою 

ознакою майстерності і вищою похвалою для звукорежисера є «непомітність» 

звуку в фільмі, коли глядачі говорять про фільм в цілому, не виокремлюючи 

різні компоненти. Якщо одразу після перегляду ми починаємо говорити про 

шуми та музику в фільмі, захоплюємося звуковим рішенням, тоді це означає, 

що щось зроблено неправильно, щось зроблено «надто добре» и порушено 

єдність звуку та зображення. 



87 
 

 

Достовірність звуку – це не документальна фіксація відповідної 

акустичної атмосфери в кадрі. Достовірність досягається тільки копітким 

відбором того єдиного і неповторного звучання, яке треба вплести в плетиво 

фільму. Достовірність не виключає, а передбачає також певну трансформацію 

реальних звучань. Таким чином і досягається створення образного звукового 

ряду. Образність несе звук асинхронний, контрапунктний, що більшою мірою 

розрахований на підсвідомий рівень сприйняття. Зараз вже безглуздо 

підкреслювати стан героя за допомогою характерної музики. Потрібний ефект 

досягається створенням звукової композиції, окремі елементи якої носять 

невизначений характер, що не належить до світу реальних звуків, при чому ця 

композиція подається наче поволі – та відчувається не стільки вухом, скільки 

всіма нервовими закінченнями. Саме таким, на мій погляд, є звук в фільмах 

«Йди и дивись» (режисер Е. Клімов, звукорежисер В. Морс) та «Фауст» 

(режисер О. Сокуров, композитор А. Сигле). 

Кіно буває різним – ігровим, документальним, науково-популярним, 

анімаційнім. Робота звукорежисера в кожному з цих видів кінематографа має 

свої особливості. Наприклад, робота в ігровому кіно передбачає необхідність 

брати участь в знімальному процесі, де задіяна велика кількість людей. 

Одночасно на знімальному майданчику можуть знаходитися 50–60 осіб, а іноді  

і більше. Треба вміти бути частиною такого великого  колективу,  так  би 

мовити – працювати в команді – знаходити спільну мову зі всіма технічними 

службами, бути непомітним на майданчику, не ставати центром всесвіту, але, 

одночасно, домагатися виконання всіх вимог, які є необхідними для вирішення 

творчих  задач. Але, найголовніше, звукорежисер повинен вміти спілкуватися   

з акторами, слідкувати за правильністю вимови тексту, робити, за потреби, 

зауваження, завжди беручі до уваги, що головним на знімальному майданчику  

є актор, і вся група має створювати для нього максимально комфортні умови. 

Під час роботи в неігровому кіно, звукорежисер повинен мати гарну 

реакцію, вміти миттєво реагувати на все, що відбувається в кадрі, бо дуже часто 

йому доводиться брати участь в родієвих зйомках, коли не можна сказати 

«стоп», коли дія відбувається тільки зараз і через кілька хвилин її не можна 

буде повторити. Звукорежисер повинен мати дар передчуття, щоб передбачити, 

що може статися наступної секунди, і, найголовніше, він має бути готовим до 

всіх несподіванок, не втрачаючи при цьому спокій та самовладання. 

Відома ціла низка критеріїв, згідно яких оцінюється якість роботи 

звукорежисера. У кіно існує секретне правило – команду «мотор» і «стоп» може 

давати тільки режисер. Але іноді трапляються випадки, коли зупинити зйомку 

змушений звукорежисер – трапились проблеми з апаратом запису, розрядилася 

батарейка в радіо передатчику, ви не встигли вчасно ввести на пульті 

потрібного мікрофону, актор зробив неправильний, на ваш погляд, наголос. 

Якщо з цих причин зйомка буде зупинена, і вас не звільнять через п‘ять хвилин, 

значить – ви є фахівцем і до вашої думки прислуховуються. Досягнути такого 

рівня хочеться побажати всім, хто вирішив зайнятися звукорежисурою кіно. 
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ПОШУК ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В ТВОРЧОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

СКУЛЬПТОРІВ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 
Останнім часом архітектори, скульптори всього світу та України стали 

привертати увагу до своєї творчості не тільки через виставки та галереї 

мистецтв, але й масштабними монументальним і просторовими композиціями 

на вулицях, площах міст та в ландшафтному середовищі. 

Це явище в художній культурі стало предметом даного дослідження. 

Актуальність теми полягає в необхідності творчого осмислення нових об‘ємно- 

просторових композицій, монументальної і станкової скульптури, творчого 

пошуку художнього образу. 

Художній образ – це вираження творчої особистості свого «я», свого 

відчуття,   особистого   бачення   предмету,   явища,    навколишнього    світу. 

Це  внутрішній  стан,  духовний  настрій  художника,  який   гостро  відчуває   

та пропускає через себе і  передає  нам,  глядачам  своє  розуміння  дійсності.  

Це форма відображення, відтворення об‘єктивної реальності з позиції певного 

естетичного ідеалу в мистецтві. Художній образ представляє собою нерозривні, 

взаємно    проникаючу    єдність    об‘єктивного    і    суб‘єктивного,    логічного 

і чуттєвого, раціонального і емоційного, абстрактного і конкретного, загального 

і  індивідуального,  необхідного  і  випадкового,  частини  і  цілого,  сутності      

і явища, змісту і форми. Завдяки злиттю в творчому процесі цих 

протилежностей в єдиний, цілісний художній образ художник отримує 

можливість   створення   яскравого,   емоційного   виразного   твору.   А   саме   

з художнім образом пов‘язана якість мистецтва доставляти людині глибоке 

естетичне задоволення та відчуття прекрасного [2. с. 7]. 

Скульптура – один із видів образотворчого мистецтва, який відображає 

життя своїми особливими засобами. Це єдиний вид мистецтва, який дає реальні 

об‘ємно-просторові зображення матеріальних предметів. Слово  «скульптура»  

у перекладі з латини означає ліплення, висікання, різьблення. [3. с. 9]. 

За своєю формою скульптура поділяється на круглу і рельєф. Для 

детального дослідження цього творчого направлення пропонується 

класифікація, відповідно до якої скульптура розподілена на наступні групи: 

– монументальна скульптура; 

– пам‘ятники, пам‘ятні знаки; 

– паркова скульптура; 

– станкова скульптура. 

Нижче наведені oб‘єкти з характерними ознаками цих груп. 

Монументальна   скульптура.   Одним   із   самих   значних   монументів   

в Україні являється «Батьківщина-мати» в Києві, скульптурно-архітектурного 

комплексу, присвяченого визволенню України від німецько-фашистських 
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загарбників у Великій Вітчизняній війні.(скульптор В. З. Бородай, 1981 р.) 

Жіноча постать нагадує колону. Складки одягу утворюють вертикальні ритми, 

які підсилюються у верхній частині піднятими вгору мечем та щитом. 

Скульптура має гігантські розміри і входить у четвірку найбільших 

пам‘ятників-монументів  світу.  Висота  фігури  становить  62  метри,  а  разом  

з постаментом – 102 метри. 

Достатньо значним монументом в Україні є меморіальний комплекс 

«Нескоренні» на шурфі шахти № 5 в місті Краснодоні Луганської області. 

Автори комплексу: скульптори М. Можаєв, Г. Слєпцов, М. Щербаков 

архітектори М. Булкін, В. Десятнічук 1982 р. Монумент споруджений на місті 

загибелі 71 членів партійно-комсомольского підпілля «Молода гвардія» 

Пам‘ятник   представляє   собою   чотири    різновеликі    пілони,    висотою    

16, 13, 11, 7 метрів, внутрішні поверхні яких символізують стіни шурфу. На цих 

поверхнях витесані фігури героїв. 

Пам‘ятники. «Реконструкція пам‘ятника княгині Ользі, Андрію 

Первозванному, Кирилу та Мефодію». 1995 рік., мармур. Автор – скульптор 

Микола Білик. 

«Пам‘ятник воїнам-визволителям в Луганську» виконувався в дві черги. 

Перша черга – будівництво обеліска на площі Перемоги в честь 40 – річчя 

перемоги   в   Великій    Вітчизняній     війні,   1985   рік.   Автори:архітектори 

А. Я. Довгополов, В. В. Єрмола. Друга черга – будівництво пам‘ятника воїнам 

3-ої Гвардійської Армії Південо - Західного фронту, які звільнили 

14 лютого 1943 року Луганськ. Пам‘ятник воїнам-визволителям був 

споруджений там же в 1991 році. Автори пам‘ятника–скульптори І. М. Чумак , 

Є. Ф. Чумак . І. І. Чумак, архітектор Л. І. Барилюк. 

Пам‘ятні знаки. «Пам‘ятний знак пожежникам при вході в обласну 

технічну противопожежну виставку в м. Ворошиловграді» (1982-1984 р.р.) 

Присвячується мужності, героїзму і відданості пожежникам при виконанні 

службових обов‘язків. Представляє собою фігуру пожежника в формі, який 

спасає дитину, тримаючись за металевий  швелер. що  вже охоплений полум‘ям 

і втратив геометричні параметри. Автори пам‘ятного знаку – скульптор 

М.Щербаков, архітектори Л. І. Барилюк, А. І. Киян. 

Паркова скульптура. Призначення паркової скульптури прикрашати 

ландшафтний дизайн, парки, сквери, зелені рекреаційні зони. Цей тип 

скульптури сприймається на досить значній віддалі, тому пластичне рішення 

виконується лаконічним, без лишньої деталізації. Також цьому спонукає 

застосування природніх кам‘яних матеріалів, досить важких в обробці. Нижче 

наведенні ряд творчих робіт сучасного видатного українського скульптора 

Миколи Ілліча Білика. «Храм», вапняк. 1989 р. «Таємниця народження», 

пісковик. 1989 р. «Ярослав Мудрий» біля Золотих Воріт в Києві, бронза. 1997 р. 

«Трипільська легенда», пісковик. 1997 р. «Мамай», пісковик. 2007 р. «Ранок 

всесвіту». граніт, бронза. 2007 р. «Форма вічності», вапняк. 2008 р. «Маленький 

ангел», вапняк. 2009 р. 
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Станкова скульптура. Станкова скульптура знаходиться у закритих 

приміщеннях: на виставках, в художніх галереях, музеях, інтер‘єрах 

громадських і житлових будівель. Назва походить від слова «станок», на якому 

виконується ліплення скульптури. Це камерні невеликого розміру скульптурні 

твори та композиції, виконані в розмаїтих матеріалах: бронза, латунь, мармур, 

вапняк, пісковик, граніт, шамот, деревина, оргскло та інше. Нижче наведенні 

ряд  творчих  робіт  сучасних  українських  скульпторів,  приймавших  участь   

у Всеукраїнській триєнале скульптури, Київ. 2005 рік. Бетліємський Ф. Я. 

«Тростнянська мадонна», бронза. 2005 р. Боцвін П. П. «Дон Кіхот, або 

присвячується революції», бронза, камінь. 2003 р. Брильов С. В. «Штучка», 

бронза, мармур. 2005 р. Тимків І. П. «Пані», вапняк, латунь. 2004 р. Білик М. І. 

«Під захистом», шамот, солі. 2003 р. Бистров Б. М., Мігонін Г. О. 

«Апостол», бронза. 2004 р. Чуєнко Г. Ю. «Саксофоніст», бронза. 2004 р. 

Перепелиця М. П. «Приборкання», бронза, камінь. 2002 р. Вірета С. В. «В садах 

Едему», синтетична маса. 2003 р. Кузьмін О. А. «Кондотьєр», бронза, деревина. 

2002 р. Редькін О. А. «Заслужений архітектор України, лауреат Національної 

премії України ім.. Т. Шевченка Г. Г. Головченко», оргскло. 2002 р. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Білик М. І. Втілене. Київ: 2009. 316 с. 
2. Голубева О. Л. Основы композиции. Москва: издательство В. Шевчук, 

2008. 143 с. 

3. Красноголовець О. С. Основи скульптури. навчальний посібник. Київ: 

«Знання», 2008. 171 с. 

 
 

Bezruchko O. V., Doctor of Study of Art (Dr. Sc.), Professor, 

Kyiv University of Culture, 

Kyiv, Ukraine 

 

CONNECTION OF GENERATIONS AS VERY IMPORTANT ELEMENT 

OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN STUDY OF ART 

Connection of generations is very important element of development of the 

Ukrainian study of art and science  about the  audiovisual  art and  production. One  

of bright representatives of senior generation of Ukrainian Media Culture  Theorists  

is outstanding Ukrainian movie scholar, a leading national teacher of screen arts,  

PhD in Arts (1973), Professor (2005), Honored Artist of Ukraine (1998), 

corresponding member of the National Academy of Arts of Ukraine (2001), laureate 

of the USSR Filmmaker Union awards (Ukrainian National Filmmakers  Union) 

(1978 and 1987), Oksana Stanislavivna Moussienko is noted in the encyclopedic 

manual ―Foreign Media Teachers and Media Culture Theorists‖ [3]. 

O.S. Moussienko always carefully watches the speeches of her students, movie 

scholars, in press. Some of them have become serious critics, who are well versed in 

the cinema process and fluent in pen. Oksana Stanislavivna Moussienko first notes 
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a  wonderful  journalist,  Volodymyr   Voitenko,  who   has   long   led   ―Kinokolo‖, 

a magazine, extremely popular in Ukraine, Iryna Zubavina, who combines the 

research and teaching work (Doctor of Arts, corresponding member of the National 

Academy of Sciences of Ukraine) with an active work of a contemporary film critic, 

and an expert in cinema education, Olena Kutsenko [2]. 

Two heads of departments of the Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theatre, 

Movie and Television University, namely a Doctor of Philosophical Science, 

Professor,  Head  of  the  Department  of  Social  Sciences  of  the  Kyiv  National 

I.K. Karpenko-Kary Theatre, Movie and Television University Olena Ihorivna 

Onishchenko and a Doctor of Philosophical Science, Professor, Head of the Cinema 

Studies    Department    of    the    Screen    Arts    Institute    of    the    Kyiv National 

I.K. Karpenko-Kary Theatre, Movie and Television University Maryna Tarasivna 

Braterska-Dron, wrote their diplomas under O.S. Moussienko‘s supervision. 

O.S. Moussienko devotes much time to public work in the National Union      

of Cinematographers of Ukraine, where she was repeatedly elected to the governing 

bodies. The National Academy of Arts of Ukraine does not remain unnoticed by 

Oksana Stanislavivna Moussienko either, for which she was awarded the title of the 

corresponding member of the art theory and history department of the National 

Academy of Arts of Ukraine in 2001. 

The analysis of the  creative  way  of  life  and  an  outstanding  teacher  today 

is greatly assisted by a research reference publication, ―Oksana Stanislavivna 

Moussienko, Biographic Materials‖, compiled by Natalia Moussienko, a leading 

research fellow of  the  Modern  Art  Research  Institute  of  the  National  Academy 

of Arts of Ukraine. The publication prepared in close cooperation with the National 

Parliamentary Library, namely its senior librarian Natalia Kazakova, not only 

provides a detailed bibliography of Professor Moussienko, and also contains a unique 

material about the family library of the Wyshynskyi-Kandyba-Moussienkos, which 

became one of the  foundations  of  the  teacher  formation  and  presents  the  circle 

of Oksana  Stanislavivna  and  her  family  interlocutors.  The  introductory  article  

by    Academician    Vadym    Skurativskyi    not    only    introduces     the     reader 

to Oksana Moussienko, but also depicts the era in which she came to the cinema 

vividly and accurately. This research will certainly be useful to cinema historians and 

teachers. Also, it is interesting to a broad range of readers [1]. 

Many years of titanic work of Oksana Stanislavivna Moussienko in Ukrainian 

cinema scholarship and screen arts pedagogy is highly appreciated. She was awarded 

the Order of Princess Olha  (2004), Gold Medal of  the  National  Academy of  Arts 

of Ukraine (2008), the badge for Excellence in Education of Ukraine (1997), and 

medals. 

O.S. Moussienko is full of energy and creative ideas, continues to educate        

a new generation of experts on screen arts at the Cinema Studies Department of 

Screen Arts Institute of the Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and 

Television University. We would like to finish the article with her words full of 

optimism and hope, ―So, there is still much to do for Ukrainian cinema scholars.    

We can only dream of rest!‖ [2]. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИЗАЙНУ РЕКЛАМИ 

НА ВЕБ-САЙТАХ 

Аналіз значення дизайну для результативної веб-реклами представляється 

актуальним з огляду на такі фактори: 

– специфіка розробки сайтів тісно пов'язана з таким поняттям як юзабіліті 

(від англ. usabіlіty), яке загалом можна визначити як зручність використання 

сайту відвідувачем. До юзабіліті відноситься створення зручної й зрозумілої 

навігації, приємних для ока шрифтів на сторінці, кольорової гами, що не  

дратує, а також наявність корисної інформації, поданої в прийнятному вигляді; 

– мета будь-якого сайту є одержання максимального числа 

відвідувачів. Мета будь-якого комерційного сайту – одержання максимального 

числа зацікавлених відвідувачів і перетворення їх у клієнтів. Відвідувачі 

приходять на сайт різними способами (через пошукові системи, рекламні 

посилання тощо), але у кожному разі  відвідувач  попадає на  сторінки  сайту,  

де його зустрічає дизайн і контент. 

З огляду на викладене усі елементи дизайну сайту відіграють свою 

важливу роль у процесі конверсії відвідувача сайту в клієнта. Кожний із них  

має певне значення для створення якісного веб-сайту, здатного виконувати 

поставлені перед ним завдання. 

Відповідно до одного із найбільш поширених визначень реклама 

представляє собою «спеціальну інформацію про осіб чи продукцію, що 
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розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого    

чи опосередкованого одержання прибутку». Відповідно до законодавства нашої 

держави,  реклама  –  «це   інформація   про   особу  чи   товар,  розповсюджена 

в   будь-якій   формі   та   в   будь-який   спосіб   і   призначена   сформувати   

або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи 

чи товару» [1, с. 7]. 

Законодавство України про рекламу складається із Закону України «Про 

рекламу» та інших нормативних актів, які регулюють відносини у сфері 

реклами. Зазначається, що «якщо міжнародним договором України, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші 

правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про рекламу, 

застосовуються правила міжнародного договору» [5]. 

Що стосується нормативно-правового забезпечення розвитку сфери 

дизайну в Україні, слід вказати, що у статті 1 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», твори художнього дизайну віднесені до творів 

образотворчого мистецтва. Виходячи з інших нормативно-правових актів 

України (та їх проектів), зокрема Рекомендацій щодо забезпечення 

правомірності створення та використання творів дизайну, вказані твори 

призначені для надання естетичних якостей товарам повсякденного вжитку, 

промисловій продукції та середовищу проживання людини. 

Інтернет-реклама являє собою потужний комунікаційний засіб 

рекламного менеджменту, який поєднує у собі позитивні й сильні 

характеристики традиційних ЗМІ (преса, радіо, телебачення), а також директ- 

маркетингу. Інтернет-рекламу характеризує поєднання доступності із широтою 

аудиторії, яка охоплена рекламним зверненням. Крім того, цю рекламу 

характеризує вибірковість та смаки й запити Інтернет-аудиторії [4, с. 214]. 

На відміну від інших засобів рекламного менеджменту, Інтернет-реклама 

дає змогу збирати досить цінну для рекламодавців інформацію про споживачів, 

на яких спрямовано рекламні повідомлення: 

– кількість користувачів, що відвідали сторінку з рекламою; 

– кількість показів банера; 

– кількість кліків на банер, що було здійснено; 

– частота показів реклами користувачам; 

– як часто, коли, скільки часу і які саме сторінки проглядаються 

користувачами; 

– приріст або зменшення кількості переглядів; 

– особисту інформацію про користувачів під час реєстрації. 

Дизайн є одним із найважливіших концептів сучасності. Оскільки існує 

вельми значне число трактувань поняття «дизайн», так само науковцями 

висунуто і безліч концепцій відносно ролі дизайну в мистецтві минулого й 

сучасності. Ще у 1950 р. західний дослідник Е. Кауфман стверджував: «Гарний 

дизайн – це ретельне поєднання форми й функції, розуміння загальнолюдських 

цінностей, яке реалізується в промисловому виробництві для потреб 

демократичного суспільства» [2, с. 38]. 
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У різний період часу поняття дизайну набувало множинних трактувань, 

що віддзеркалювали його багатогранні аспекти. Проте нарізним стрижнем 

поняття дизайну, що не втратило своєї актуальності й сьогодні, стала категорія 

художньої проектності. 

Наразі глобальна індустрія дизайну проходить через період, який 

характеризується   змішанням   підходів,   культурних   стилів   і   концепцій. 

Без залучення творчої методики й інструментарію дизайну наразі неможливим  

є    жоден    конструкторський,     технічний    і    просто    креативний    процес, 

у т.ч. в Інтернет-просторі. Вказане звісно актуалізує проблематику розгляду 

перспективних напрямів, за якими  дизайн  буде  розвиватися  у  ХХІ  столітті 

(а, можливо, і в подальшому). Виходячи із цього, можна назвати такі 

прогнозовані тренди дизайну: 

Посилена технологізація. Активізація науково-технічного прогресу 

передбачає не лише створення нових пристроїв, для яких вимагається 

відповідне   дизайнерське   оформлення.   Вона   також   передбачає   настання  

т. зв. технологічної сингулярності, коли передові ноу-хау можуть подвоюватися 

й потроюватися у період відносно короткого періоду часу тощо. 

Поширення технологій 3D-друку в дизайні. Ці ноу-хау 

супроводжуватимуться  не  лише  новими  можливостями   для   дизайнерів,   

але й новими викликами для них. Зокрема, оскільки товари стануть менш 

статичними, споживачі зможуть «підлаштовувати» їх «під себе». Крім того, 

дизайнеру в сфері Інтернет-реклами слід розуміти, що користувачі товарів, які 

сформовані шляхом 3D-друку, зможуть задавати потрібні розміри цієї 

продукції. 

Дигіталізація («оцифрування») дизайну. Цифрове мистецтво у повній мірі 

стане складовою реального світу речей і технологій, оскільки можливості його 

створення суттєво розширяться і скоріше за все будуть доступні кожному. 

Позитивним ефектом від цього буде по-суті розповсюдження дизайнерського 

мистецтва «у маси». Водночас імовірним негативним ефектом від дигіталізації 

дизайну може бути його спрощення й примітивізація за рахунок знову ж таки 

масового поширення цих технологій. 

Зміщення дизайну в нові сфери життя. Наразі дизайнери формують 

художнє оформлення певних об‘єктів матеріального світу. Водночас не 

виключено, що у майбутньому праця дизайнерів  значною мірою  «зміститься» 

у нематеріальні сфери, зокрема у персоналізацію особистих даних. 

Розширення меж різновидів дизайну та їх синтез. Наразі існують досить 

чіткі межі між графічним і промисловим дизайном. Водночас вже сьогодні 

дизайн і творчість переносяться в інші індустрії, зокрема формується 

«організаційний» дизайн, коли фахівець аналізує все, що стосується культури   

й бренду компанії, а також її внутрішню ієрархію й те, як структура фірми 

відповідає її бренду. На цьому фоні відбуватиметься створення  креативних 

груп   дизайнерів,   які    будуть    працювати    над    певними    мегапроектами, 

у т.ч. в Інтернеті, від початку до кінця. Завданнями керівництва групи при 

цьому буде налагодження взаємодії між фахівцями різних сегментів дизайну. 
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Формування зусиллями дизайнерів унікального середовища. Дизайнери 

почнуть   опрацьовувати   оформлення   величезних   громадських    середовищ 

у містах, тобто їхня праця виходитиме на істотно вищий рівень, ніж 

проектування і художнє оформлення окремих товарів. Таким чином, до завдань 

дизайну додасться забезпечення естетичної й креативної привабливості 

громадських середовищ для численних відвідувачів. 

Розробка дизайну віртуальних реальностей. Широке розповсюдження 

віртуальних «світів» звичайно буде технологічним викликом для багатьох 

дизайнерських професій, у т.ч. в Інтернеті. Завданнями дизайнерів у цьому 

контексті будуть: забезпечення якісної навігації у віртуальному середовищі; 

формування зображень, які будуть або нагадувати реальний людський світ або 

кардинально відрізнятися від нього (у залежності від мети віртуального 

середовища). 

Запуск безперервного інноваційного циклу в дизайні. З урахуванням все 

більшого ускладнення і диференціації праці дизайнерів, зростає і роль 

відповідних нововведень. Формуватимуться ефекти «роздробленості творчого 

світу дизайнера», а також «створення речі чи концепту, яким поки що немає 

визначення й найменування». Зазначені процеси спричинять розроблений 

характер  оплати  праці  дизайнера,  коли  кожен  його  крок  оцінюватиметься  

й винагороджуватиметься окремо. 

Збільшення ваги маркетингового компоненту в дизайні. Навіть 

бездоганний дизайн у майбутньому буде виглядати недостатньо виграшно, 

якщо він не буде вміло поданий великій аудиторії. І навпаки, якщо розробник 

спромігся на ефективну і «смарт»-рекламу, остання буде компенсувати певні 

незначні технологічні огріхи дизайнерського рішення. 

Перетворення дизайну на бренд. Прогнозується формування великих 

творчих колективів веб-дизайнерів, які просуватимуть свої ідеї й продукцію на 

ринок. Не виключеною є створення цілих національних і регіональних шкіл 

дизайну із характерними художніми особливостями. 

Окремо слід вказати на новітніх трендах у сфері використання кольору     

в Інтернет-рекламі. Правильно організоване сполучення кольору в  рекламі 

може стати високоефективним інструментом для залучення потенційних 

клієнтів і покупців. За роки вивчення потенціалу колірної гами був виділений 

цілий ряд її корисних властивостей. Сьогодні кольори в оформленні виконують 

безліч різних функцій [3, с. 100]: 

– залучення уваги до реклами в цілому, формування позитивного 

ставлення до товару; 

– залучення уваги до якостей продукту; 

– поліпшення запам‘ятовуваності брендів, прискорення розуміння суті 

реклами. 

У цілому сучасна Інтернет-реклама володіє дієвими інструментами для 

використання кольорів та їх позначень для створення необхідного іміджу 

продукту чи компанії. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ДЕЛЕ РАЗВИТИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
В актерском искусстве ритм имеет особенную функцию. Он помогает 

актеру  лучше  раскрыть  как  внутренней,  так  и   внешний   характер  роли,    

ее глубину и эмоциональный фон. В ритме движения осознается характер 

человека и его внутреннее настроение. Для представления «сценического 

образа» и «сценического действия» необходимо освоение не только моторного 

ритмического рисунка, но и передача этого движения изобразительными 

способами. Жесты, мимика, должны быть осознанными, прочувствованными 

изнутри и приспособленными к движению. 

Целью процесса  музыкально-ритмического  воспитания  будущего  

актера развить студенту чувства ритма. Артист  должен  чувствовать 

внутренний  ритм,  который  рождается  в  его  сознании  и  направляет  тело     

к новым действиям - начало, ускорение, замедление, окончание; производит 

организацию действия во времени и в пространстве. Одно из главных задач 

изучения    ритмики    развить    студенту    скорость    реакции    и    механизмы 

«ритмического переключения» [1, c.141]. Для развития профессиональных 

навыков будущего актера ритмическое воспитание содержит целый комплекс 

навыков, в основе которого лежат пять основных элементов – пять ощущений: 

времени, пространства, веса, объема, энергии мышц. Развитие в  будущем 

актере этих пяти основных элементов очень важно. Студент-актер должен 

осознать и на физиологическом уровне развить эти базовые элементы 

ощущений, чтобы во время сценических действий легко ощутить изменения 

времени     и     пространства.     Система     обучения музыкально-ритмического 
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воспитания развивает не только ритм, но и усиливает внимание, память, 

координацию движений и навык ориентации в пространстве [2, c. 8]. 

Педагогический метод обучения ритмики подразумевает воспитание 

будущего актера с помощью органического воссоединения музыки и движения. 

«Музыкальное и сценическое изображение имеют много общего, и их синтез 

дает возможность более глубокого вникнуть как в содержание музыкального 

произведения, так  же  в  задумку  сценического  действия.  При  наблюдении  

за существенным сходством этих двух разновидностей и их сливанием более 

точно осознаем, какого вида является сценический ритм» [3, c. 4]. Обучение, 

обогащѐнное пластично-ритмичными компонентами развивает правильное 

осознание пространственного и временного ритма. Процесс слияния 

музыкального и пластичного образования развивает как двигательный аппарат, 

то есть тело, так и музыкальность, так как музыка содействует действию, 

создает определенный фон и со своей стороны в движении лучше видна  

музыка, более изобразительная и ясная – а это помогает гармоничному 

развитию актера и облегчает выполнения требований современного 

сценического искусства. Что самое главное, музыкальный ритм должен 

соответствовать ритму движений. Как уже отметили, ритмичность движений 

определяет не только движение человека во времени и в пространстве, но и его 

поведение, в характерной для него биологической и социальной среде. Именно 

такое органическое поведение необходимо для актера, чтобы тщательно 

вникнуть в характер героя и естественным образом олицетворить-задействовать 

его образ, начиная с микро жестов до передвижения по сцене [4, c. 15]. 

Каждая лекция сценической ритмики должна начинаться сильными 

разминочными упражнениями тела, так ка на фоне развития современных 

технологий с каждым годом увеличивается число молодежи, 

придерживающейся к  нездоровому образу жизни.  Они  прикованы  к  экранам 

и не уделяют время собственному физическому развитию, что  вызывает 

вялость мышц, повреждение позвоночника, снижение памяти, рассеянное 

внимание, нервные стрессы и хроническую усталость. Поэтому студентам  

часто трудно быстро и качественно выполнить задание. Исходя из сказанного, 

лекция должна быть построена с учетом индивидуальных способностей 

студента и психофизических данных. «Педагог обязан разбудить в ученике 

собственный ритм и не навязать собственный» [5, c.19]. 

В процессе музыкально-ритмического воспитания используются 

наглядные,      устные,      технические      и      художественные      средства.  

Они  соответствуют  и  совпадают  друг  с  другом.  Например:  ознакомление    

с музыкальным произведением, которое является неотъемлемой частью 

процесса изучения ритмики, начинается беседа – разъяснения, то есть метод 

устного общения. Также возможно прослушивание музыкального фрагмента, 

как в живом исполнении, с помощью концертмейстера, то есть наглядный 

метод, также восприятие данного материала возможно с помощью аудио/аудио-

видео записи, что подразумевает использование технических средств. Потом с 

помощью музыкального произведения начинается работа над 
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созданием художественного образа, что является художественным методом- 

средством. Средства и принципы построения упражнений по ритмике истекают 

из   специфики    музыкально-ритмического    воспитания.    Для    того    чтобы 

у студентов развились ритмические навыки им должны предоставить 

определенные задания. Создать новые и такие неожиданные условия, где во 

время выполнения определенных  действий  будут  вынуждены  спланировать  

и рассчитать свои движения. Выполнения каждого ритмического упражнения 

имеет конкретную цель. А педагог обязан, для студентов в виде упражнений 

построить такой ритмический рисунок (с помощью музыки и движений), 

которым создаст самые оптимальные и рациональные условия для музыкально- 

ритмического воспитания будущего актера. Будущий актер должен развиваться 

гармонично, что с одной стороны подразумевает индивидуальность каждого 

студента, с другой стороны отношение и подход педагогов к нему. Для 

правильного проведения процесса музыкально-ритмического воспитания 

необходима мотивация студента. Составляющими компонентами мотивации 

являются: оценка, похвала, поощрение, воодушевление. 

Стимулирование необходима для создания положительной, творческой 

атмосферы, что поможет студентам более открыто и четко представить 

собственные возможности и проявить инициативу при выполнении 

возложенных на нем задач. Такой принцип обучения подразумевает активное 

участие студента не только в процессе обучения, в курсовых и дипломных 

спектаклях, но и побудит в нем желание участвовать в концертах, конкурсах, 

фестивалях, представлениях и перформансах. 

«Молодежь, которая желает собственную жизнь посвятить профессии 

актера, глубоко должна осознать значение ритма на драматической сцене. 

Конечная цель музыкально-ритмического воспитания заключается в том, чтобы 

в любое время, звучит на сцене музыка или нет, актер должен найти нужный 

ритм» [3, c.4]. Актер внимательно должен наблюдать за жизненными 

эпизодами, за поведением разных людей в разной среде а потом должен сделать 

анализ  увиденного,  суммировать  происшедшее  и   каждый   нюанс,   исходя 

из собственной индивидуальности. Все это усиливает и обогащает творчество 

актера. 

Восприятие человеком целостности и обоюдности произведения 

искусства  происходит  в  результате  информации  полученной,  впечатанной   

и переработанной его памятью и именно это является функциональным, 

содержательным и эстетическим назначением ритма. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧА ЦІННІСТЬ ФОЛЬКЛОРУ 

У ВИКОНАННІ СУЧАСНИХ СПІВАКІВ 

Дослідники зауважують, що естрадна (популярна музика) зайняла місце 

проміжне – між народною музикою та академічною, причому вона й стала 

центром уваги великої аудиторії. «Що стосується категорії популярної музики, 

то вона виникла наприкінці XIX століття як спосіб ідентифікації різних 

музичних форм, що складаються в міських центрах. Ці стилі здавались 

прогалиною, десь між народною і академічною музикою, запозичуючи в рівній 

мірі від обох: більше космополітична, ніж народна музика, але позбавлена 

естетичного витончення художньої музики. Після зростання міського населення 

ці стилі стали поступово більш видимими, і з появою технології запису і радіо, 

популярна музика стала тісно пов'язана з музичною індустрією» [6, с. 3]. 

Отже, наявність аудиторії зумовлює необхідність слідувати її запитам. 

Якщо виділити  ті  якості,  що  можуть  бути  запорукою  успішності  співака,  

то однією з актуальних вимог є потреба їх універсальності. Хоча видатні 

співаки, як правило, відомі в певному «амплуа», як виконавці класичної 

академічної музики, естрадних шлягерів, поп-хітів, проте все більше виникає 

тенденція  до  того,  що  публіка  хоче,  аби  співак  однаково  добре  виконував  

і естрадну, і академічну, і фольклорну музику. Подібні тенденції розвитку 

вокальної практики підтверджуються появою чисельних проектів 

розважального характеру, де співаки демонструють свою здатність виконувати 

надзвичайно різний репертуар. Подібних прикладів можна навести чимало – це 

західні та американські шоу – «The Voice», «Popstars», «Popstar to Operastar», 

«Idol», «X-Factor», а також створені за їх зразком ті, що існували 

та продовжують існувати у вітчизняному просторі («Голос», «Х-фактор», 

«Народна зірка», «Україна має талант», «Фабрика зірок», «Суперзірка», «Зірки 

в опері» та інші). 

Сучасна дослідниця Е. Налбантова відмічає значний потенціал цих шоу    

в контексті української  естрадної  культури  та  вказує  на  генетичний  зв‘язок 

з видовищними практиками Заходу. «Поява в ефірі більшості популярних 

вітчизняних телеканалів вокальних талант-шоу, створених переважно на основі 

західних форматів, свідчить про високий ступінь інтеграції України в світову 

видовищну культуру масового зразка» [1, с. 125]. Попри те, що подібні проекти 

мають надзвичайно позитивний вплив для розвитку майстерності виконавців та 

підвищення загального інтересу до професії співака, є певні проблемні аспекти, 

пов‘язані з подальшим просуванням подібних медіа-продуктів. Е. Налбантова 

виділяє дві можливі стратегії, спрямовані на посилення інтересу до шоу – це 

ускладнення репертуару, який виконується співаками та зростання ролі поза 

музичних    факторів,    які    будуть    впливати    на    глядацьку  зацікавленість. 

«В результаті буде остаточно втрачено ефект новизни, відбудеться 
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«пересичення» глядача подібного роду телепродуктом. В умовах зниження 

глядацького інтересу і посилення конкурентної боротьби між проектами різних 

телеканалів, будуть можливі лише дві стратегії боротьби за утримання 

аудиторії: вдосконалення вокально-репертуарного змісту даних проектів або 

використання типових для сучасного шоу-бізнесу рекламних трюків, 

наприклад, посилення спекуляцій навколо «закулісних інтриг», проведення ще 

більш агресивних рекламних кампаній» [1, с. 125]. Хоча більш простим 

підходом є акцент на «позакадрових» моментах, які можуть не мати жодного 

стосунку до майстерності співака, але й без ускладнення вимог до вокалістів,    

в тому числі й підвищення рівня репертуару, подальший розвиток цих проектів 

неможливий. 

Наразі можна пересвідчитися у тому, що досить часто вокалісти 

починають звертатися до фольклору у своїй виконавській діяльності. Подібна 

популяризація народнопісенної спадщини зумовлена рядом чинників, серед 

яких й прагнення «осучаснити» той музичний матеріал, що має неминущу 

цінність. Завдяки  все  більш  зростаючому  неприйняттю  глобальної  культури 

і посиленню націоналістичних тенденцій в сучасному світі етніка з кожним 

роком стає все більш і більш популярною» [5, с. 20]. 

П. Сергеєва відмічає ті надзавдання, які постають перед сучасним 

вокалістом. Народнопісенний фольклорний матеріал, що часто є в репертуарі 

виконавця, потребує особливого прочитання, де б поєднувались традиції, 

встановлені у попередній практиці та власні творчі відкриття співака. «Таким 

чином, вбираючи в себе досвід вокальних шкіл попередніх поколінь, сучасний 

співак-вокаліст несе своє бачення мелодико-поетичної інтерпретації пісні, 

зберігаючи традиції і дух народності. А головне, своєю виконавською манерою 

доносить до слухача основний зміст твору в гармонічному поєднанні живої 

образної мови з законами правильної вимови орфоепії» [2, с. 109]. 

Важливо   відмітити,    що    звернення    до    фольклорного    матеріалу    

в естрадному вокальному виконавстві є не  просто  репертуарним  питанням, 

але  й  таким,  що  пов‘язане  з  манерою  співу.  При   аналізі   вокальних   

манер – академічної, естрадної та народної – виявляється спорідненість між 

двома останніми різновидами. Тобто відкритість звуку є спільною і для  

естради, і для народного співу. 

Які ж можливі варіанти прочитання фольклорної пісні? Найбільш 

простим  та  закономірним  підходом   є   виконання   її   у   манері   близькій   

до народної, коли максимально спрощується аранжування пісні, наближується 

до фольклорного звучання. При цьому голос вокаліста може набувати більш 

полегшеного звучання, яке б надавало враження більш щирого та проникного 

чуттєвого образу. Якщо розглянути пісню «Чом ти не прийшов» у виконанні 

Сергія Лазарєва та Ані Лорак, запис якої було здійснено в 2014 році, то в ній 

також обрано достатньо мінімалістичне аранжування. Дует виконує її під 

акомпанемент акустичної гітари, додавання соул манери робить пісню більш 

сучасною, проте відсутність ритмічного супроводу, басової лінії та щільної 
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фактури роблять цю пісню достатньо близькою до фольклорного звучання, 

позбавленої пафосу естрадного виконавства. 

Другий тип виконання народних пісень, пов‘язаний з більш значними 

трансформаціями народного першоджерела, що супроводжується пере 

гармонізацією, додаванням поліфонічних підголосків та гармонічного 

супроводу. При виконанні пісні «Ой, чий то кінь стоїть» гуртом «Океан Ельзи» 

(запис   2010   року)    використовується   звучання   електрогітар,   бас-гітари  

та струнно-смичкової групи. Даний інструментарій та експресивна виконавська 

манера сприяють тому, що пісня починає сприйматися скоріше як лірична рок-

балада, ніж як народна пісня. Пісня «Гиля-гиля, сiрi гуси» у виконанні Вiктора 

Павлiка та Оксани Бiлозiр виконується у аранжуванні, що відповідає 

«стандартам» естрадного шлягеру – електрогітари, клавішні, акустична гітара, 

бас-гітара, ударні, струнно-смичкова група. За рахунок особливостей 

оркестрування створюється композиція, витримана у дусі ліричного поп-хіта,  

де    народна     пісня     надзвичайно     легко     та     органічно     поєднується    

з інструментальним супроводом. 

Народні пісні обов‘язково мають становити частину репертуару 

естрадного виконавця. За рахунок того, що фольклор є основою музичної 

культури  кожного   народу,   він   проявляє   надзвичайно   велику   гнучкість  

та можливість його творчого перевтілення. Виконання фольклору потребує 

чималої уваги вокаліста  до  тембрального  забарвлення.  За  умови  співу  пісні 

a capella зростає необхідність сконцентруватись на інтонаційній точності. 

Образний зміст потребує значних зусиль для передачі сутнісного наповнення. 

Досить цікавим є підхід,  коли  спів  народних  пісень  пропонується  не  лише 

як музичний матеріал, а як одна з найбільш доступних форм вивчення історії, 

культури та звичаїв різних народів. «Найкращим способом використання 

народної музики в класі є спів: навчати пісням та використовувати їх для 

ілюстрації навчальної програми, будь то історія, соціальні дослідження, 

англійська мова (балади як рання література, усна література як концепція), 

музика  (тут  присутні  захоплюючі  та  незвичайні   матеріали   для   навчання 

як вокалістів, так і інструменталістів) або мистецтва (лицарі, кораблі, костюми  

у традиційних піснях)» [7, с. 10]. 

Розглянуто специфіку звернення до фольклору в естрадному вокальному 

виконавстві.  Роль   народнопісенного   матеріалу   є   надзвичайно   важливою  

в сучасних соціокультурних умовах. Він є носієм музичної своєрідності 

етнічних культур, що має важливу роль за часів поширення глобалізаційних 

процесів у світі. У різноманітних шоу та концертних програмах, які спрямовані 

на популяризацію вокальної майстерності, використання фольклорного 

матеріалу виступає джерелом натхнення, своєрідним  випробовуванням 

співаків, адже потребує відповідного психологічного налаштування, здатності 

створити цікаву інтерпретаційну версію та інтонаційної точності, адже ліричні 

пісні часто виконуються a capella. Включення фольклорних пісень до 

репертуару естрадних співаків є актуальною тенденцією, що не втратить свого 

значення і у подальшій перспективі розвитку музичної культури. 
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНДУСТРІЇ МОДИ ПІД ВПЛИВОМ РОЗВИТКУ 

МИСТЕЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Естетична діяльність – це цілеспрямований процес формування творчо 

активної особистості, здатної сприймати й оцінювати естетичне в навколишній 

дійсності,  природі,  мистецтві,  жити  й  творити  за  законами   краси.   

Естетика – наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності 

людиною, про сутність і форми відображення дійсності й перетворення життя 

за законами краси, про роль мистецтва в розвитку суспільства. 

Естетичні почуття є основами естетичної свідомості, на яких можуть 

формуватися складніші елементи її структури, що забезпечують естетичний 

розвиток і вдосконалення особи та суспільства [2, с. 65]. Обговорюється 

естетичний смак, естетичний образ, стиль, естетичні погляди і теорії. Такий 

процес вимагає підготовки естетично компетентних студентів, які здатні 

орієнтуватися на майбутні тенденції, але й, водночас, шанувати історико-

культурну спадщину свого народу. 

https://www.academia.edu/178279/Folk_Music_Art_Music_Popular_Music_What_d
https://www.academia.edu/178279/Folk_Music_Art_Music_Popular_Music_What_d
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Без сумніву, що особливий вплив на розвиток естетичного почуття 

здійснює мистецтво. Саме художньо-мистецькі надбання різних епох 

розвивають здібність чуттєво сприймати світ по-людськи, тобто у формах 

культурно розвиненого споглядання. В цьому і полягає унікальна місія 

художника та його твору в розвитку всієї цивілізації. 

Мистецтво розвиває форми людського споглядання та спеціально 

культивує здібність інтелектуального уявлення, яка в нижчих формах свого 

розвитку виникає значно раніше і незалежно від мистецтва, але як наслідок стає 

тою основою, на якій базується особлива, художня творчість, інтуїція, фантазія, 

творче уявлення, тенденції у моді. Певною мірою мистецтво є досвідом 

світосприймання, воно  забезпечує  збереження  не  тільки  культури  почуттів,  

а й сфери їхнього розвитку і збагачення. За допомогою мистецтва ми 

розвиваємо і збагачуємо особистий, індивідуальний досвід світосприймання, 

розширюємо вміння осягти внутрішній світ іншої людини, бачити і відчувати, 

творити. [4, с.239]. 

Сформовані естетичні смаки, естетичний ідеал і розвинена здатність 

сприймати прекрасне, тобто певний рівень сформованості естетичної 

компетентності майбутніх фахівців індустрії моди, дають змогу зрозуміти суть 

прекрасного. Сприймаючи прекрасне, аналізуючи побачене чи почуте, 

порівнюючи із враженнями отриманими раніше, людина дає йому певну оцінку, 

визначає стиль, належність до модних течій, тенденцій. Рівень такого 

естетичного мислення залежить від рівня естетичної компетентності 

особистості. Отже, формування естетичної компетентності особистості 

розглядається як складний інтегрований процес, спрямований на усвідомлення 

мотивів, потреб професійної діяльності, естетичного сприйняття та розуміння 

прекрасного, що передбачає володіння естетичними знаннями, уміннями, 

навичками, сформованість естетичних суджень, почуттів, цінностей, ідеалів, 

поведінки, певного творчого досвіду та дозволяє успішно здійснювати 

професійну діяльність у тій чи іншій галузі. 

Естетичне виховання студентської молоді передбачає якісну зміну рівня 

їх естетичної культури, яким може бути охоплена як окрема особистість, 

соціальна група, так і суспільство в цілому. Отже, на сучасному етапі розвитку 

суспільства професійна освіта потребує спеціалістів, які не лише володіють 

знаннями,  уміннями,  навичками,  але  й  здатні  виявляти  творчу  активність  

та ініціативу за нових, мінливих умов. Естетичне виховання та формування 

естетичної компетентності студентської молоді передбачає не тільки наявність 

у  них  почуття  краси,  стилю  та  моди,  а  й  уміння  бачити  й  творити  красу  

в навколишній дійсності, зокрема у фольклорі, народних ремеслах, традиціях, 

звичаях, обрядах, уміти відрізняти прекрасне від потворного, жити за законами 

краси та самостійно творити її. 

Кожна людина є об’єктом і суб’єктом естетичної діяльності в моді, яка 

в найбільш концентрованому вигляді відображає стан естетичної культури 

суспільства. Мода в широкому сенсі – панівне й загальноприйняте ставлення 

соціуму до зовнішніх форм культури: способу життя, норм спілкування, стилю 
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одягу, предметів побуту тощо. Мода як феномен масової свідомості 

та як сумарний стандарт візуальних ознак стає втіленням принципу «як у всіх». 

Одна з найважливіших функцій моди – поширення й упровадження 

певних цінностей і зразків поведінки, формування смаків суб'єкта й управління 

ними. Мода виступає як один із засобів соціалізації, ідентифікації, 

дистанціювання. Мода доповнює традиційні форми культури через їхнє 

переломлення сучасністю й конструює на цій основі нове оточення людини. 

Американський соціолог Девід Рісман стверджує, що бажаним продуктом 

виробничої діяльності – як матеріальної, так і духовної – в системі сучасного 

соціального механізму є не річ, а певним чином спрямована людська поведінка 

[6]. Необхідність відчуття приналежності, вибору для наслідування в одязі, 

манерах, мові є однією з причин культу зірок, підхопленого й експлуатованого 

шоу-бізнесом. Найбільш популярними продуктами є ті, які вживаються зірками 

та кумирами. Тим самим роль символічної відмінності одного продукту від 

іншого може відігравати вже не тільки реальна різниця у функціональних 

якостях, але й сам факт вживання й рекламування його популярним героєм. 

Актуальне завдання гуманізації предметно-просторового середовища 

людини покликаний вирішувати дизайн (англ. design – проект, малюнок, задум, 

креслення, ескіз) – головний і найбільш розвинений вид естетичної діяльності 

поза мистецтвом. 

Дизайн створює особливу візуальну мову форми, знаками якої 

виступають пропорції, оптична ілюзія, співвідношення світла й тіні, порожнечі 

й об‘ємів, кольорів і масштабу. Форма дизайну – знак матеріалу, технології та 

якості речі, що виражає її призначення й характер буття в системі культури. 

Разом з тим дизайн робить форму продукту емоційно виразною, естетично 

осмисленою [1, с. 20]. 

Естетична культура особистості – це сформована на основі власного 

життєвого досвіду та шляхом естетичного виховання з боку суспільства 

здатність людини розпізнавати й переживати прекрасне й потворне, піднесене  

й низьке, трагічне й комічне в мистецтві й навколишній дійсності, керуватися 

виробленими культурою естетичними цінностями у своїй практичній 

діяльності,  створювати   красу   навколо   себе   й   долати   недосконалість 

світу [3, с. 271]. Українській державі необхідне покоління, здатне до  

сприйняття національних і загальнолюдських цінностей, до творчої діяльності, 

тому особливого значення сьогодні набуває виховання в молоді естетичної 

культури. 

Естетичне виховання проникає в усі сфери і студентського життя, воно 

забезпечується    всіма     ланками     виховання     і     використовує     багатство 

і різноманітність його засобів. Усе це дає право вважати головним принципом 

естетичного   виховання   принцип   все   загальності   естетичного   виховання   

і художньої освіти. 

Система естетичного виховання будується з урахуванням принципу 

творчої самодіяльності студентів. Це виявляється у здатності студентів 

переносити вироблені творчі навички на виконання будь-якої справи. 
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Основним  структурним   елементом   системи   естетичного   виховання   

є особистість, оскільки мета, завдання, специфічні методи естетичного 

виховання орієнтовані на естетичний і загальний розвиток особистості, 

збагачення   її   у   педагогічному   процесі   з    урахуванням   індивідуальних     

і психологічних особливостей організації впливу на студентів. 

На основі змісту поняття «естетична культура особистості», що містить 

сукупність розвинутих естетичних емоцій і почуттів, потреб і смаків, 

сформованих естетичних оцінок та ідеалів, визначено основні критерії 

вихованості естетичної культури студентів, а саме:  емоційний, 

інтелектуальний, мотиваційно-діяльнісний, комунікативний, а також їхні 

показники. [5, с. 93] 

Ефективне функціонування системи естетичного виховання ефективно 

здійснюється тоді, коли вона діє не ізольовано, а включається у комплекс усієї 

навчально-виховної роботи. 

Майбутній    фахівець    індустрії     моди     повинен     бути     людиною  

зі сформованою естетичною культурою як частиною світогляду й загальної 

культури особистості та відповідати наступним вимогам: високі морально- 

етичні якості, почуття любові до  України, гордості  за її  культуру та історію,  

за приналежність до українського  народу,  поважне  й  толерантне  ставлення 

до представників інших націй; розвинені практичні навички роботи з мовними 

та літературними джерелами, науковою літературою, уміння використовувати 

здобутий досвід у повсякденній діяльності. 
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ТВОРЧИЙ ВНЕСОК РЕЖИСЕРА А. Я. ЛІТКА 

В ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО МИКОЛАЇВЩИНИ 

Театральне мистецтво Миколаївщини, як і будь-якого іншого регіону 

України – унікальне. Його літопис розпочався у ІІ половині ХVIIІ сторіччя, 

коли  у домі головного командира  Чорноморського флоту  розігрували  сцени   

з п‘єс сучасних авторів. Сьогодні ця ланка сфери культури представлена трьома 
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професійними театрами (Миколаївський академічний український театр драми 

та музичної комедії, Миколаївський академічний художній російський 

драматичний театр, Миколаївський академічний обласний театр ляльок) та 

великою кількістю аматорських театральних колективів, театрів-студій, 

невеличких приватних театрів. Значний вклад у розвиток театрального 

мистецтва області внесли сотні режисерів, акторів, художників, педагогів. Втім, 

не кожному з них довелося стати справжньою легендою, взірцем, на який 

рівняються  наступні  покоління  митців.  Таким  прикладом  для  миколаївців   

є Анатолій Якович Літко – режисер, який у різні періоди історії очолював 

художнє керівництво Миколаївського українського музично-драматичного 

театру   і   Миколаївського   обласного   російського    драматичного    театру  

ім. В. П. Чкалова. 

ХХ сторіччя – час так званого режисерського театру, коли особистість 

режисера-керівника диктує чітку ідейно-тематичну направленість репертуару, 

загальну  стилістику  вистав,  формує  неповторне  творче  кредо  колективу.   

А. Я. Літко – яскравий представник цієї епохи,  режисер-фундатор. 

Актуальність теми у тому, щоб вперше дослідити творчу біографію режисера, 

педагога А. Я. Літка, його мистецькі доробки, виявити значення його творчого 

внеску у розвиток театрального мистецтва Миколаївщини. 

Анатолій Якович Літко народився 23 вересня 1934 р. в селі Городнє 

Краснокутського р-ну Харківської області. Вищу освіту здобув у Харківському 

інституті мистецтв (акторський курс О. Сердюка закінчив у 1956 році, 

режисерський  курс  Б.  Норда  –  у  1963-му).  Акторську  діяльність  розпочав  

у  1956  на  сцені  Сумського   українського   музично-драматичного   театру   

ім. М. Щепкіна, педагогічну – у Харківському інституті мистецтв у 1958 році, 

режисерську – у 1963-му році у Харкові. У 1969 році отримав почесне звання 

«заслужений діяч мистецтв УРСР» [2, с. 526]. «Харків, – говорить Літко, – для 

мене місто, де я народився як глядач, актор і режисер». Невгамовність натури 

приводить  його  у  Москву  на   вищі   режисерські   курси,   де   він   асистує  

Л. Варпаховському у Малому театрі. Далі, – пише театрознавець І. Давидова     

у   монографії    «Театр    города    корабелов»,    –    послідувало    призначення 

у Миколаївський український музично-драматичний театр [1, с. 90–91]. 

У 1969 р. Літко очолив Миколаївський  російський  драматичний  театр 

ім. В. П. Чкалова, де працював до 1973 р. Утім, через деякий час знову 

повернувся до російської драми Миколаєва: у ролі головного режисера 

працював у театрі з 1987 по 1997 роки. Між цими двома періодами був 

режисером Дніпропетровського українського музично-драматичного театру ім. 

Т. Шевченка (1979 – 1984 роки), Хмельницького українського музично- 

драматичного театру ім. Г. Петровського (1985–1987 роки). 

Час від часу А. Я. Літко знову повертався до альма матер – Харкова, де 

продовжував творчу діяльність у Харківському українському драматичному 

театрі   ім.   Т.   Шевченка.   Так,   актором   він   працював   у   цьому   театрі     

у 1958–60-х роках, режисером – у 1985–96-му роках, очолював колектив на 

посаді головного режисера двічі – з 1974-го по 1977 рік та з 1997 по 2001 рік. 
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У своїй творчості режисер А. Я. Літко наслідував традиції так званих 

«шістдесятників»: пропагував свободу творчого самовираження, 

загальнолюдські моральні цінності у його доробках завжди домінували над 

класовими. Був митцем-авангардистом, який знаходився в опозиції до вимог 

комуністичної партії щодо театрального мистецтва та нав‘язуваних методів 

відображення дійсності, неодноразово звертався до постановки 

гостросоціальних п‘єс, що мали антирадянські мотиви [1, с. 90]. Для його 

режисерського почерку характерні тяжіння до символізму, метафоричності, 

певної парадоксальності, живої багатогранності сценічних характерів. [3, с. 23] 

В   основі  його   творчої  манери  –  глибоке   трактування  як   зарубіжної,   так 

і української драматургії, сучасний підхід до прочитання класичних творів, 

філософський погляд на сутність обраної теми. 

Серед   постановок   режисера   А.   Я.   Літка   у   різних    театрах 

України – вистави: «Нічна повість» К. Хоінські (1969), «Каса маре» І. Друце 

(1970),    «Гнів»    М.    Троянова    (1971),    «Ідіот»    Ф.    Достоєвського (1972), 

«Живий труп» Л. Толстого (1974), «Руські люди» К. Симонова (1975), 

«Річард   ІІІ»   В.   Шекспіра    (1976),    «Не    стріляйте    в    білих    лебедів»   

за Б. Васильєвим (1977), «Птахи нашої молодості» І. Друце (1982), «Олімпійки» 

О.   Галіна   (1988),   «Геркулес   і   Авгієві   стайні»   Ф.   Дюрренматта   (1990), 

«Шельменко-денщик»  Г.  Квітки-Основ‘яненка  (1991),  «Чекісти  в  Парижі»  

за В.  Винниченком  (1994),  «Три  сестри»  А.  Чехова  (1995),  «Сьома  свіча»  

З. Сагалова (1997), «Фортінбрас не прийде» В. Гітіна (1998), «Соло щасливої 

людини» за А. Міллером (1999), «Старосвітська любов» за М. Колядою (2000). 

Здійснив також низку постановок поза межами України – у Азербайджані, 

Болгарії, Росії. 

Більше 30 років А. Я. Літко присвятив викладацькій діяльності – тричі 

працював   у   Харківському   університеті   мистецтв:    з   1958   по   1965   рік, 

з 1973 по 1978 рік, з 1997 по 2007 рік. Від 2002 р. обіймав посаду завідувача 

кафедри майстерності актора драматичного театру і кіно. Вчене звання доцента 

отримав у 2007 р. 

Помер А. Я. Літко 27 лютого 2008 року у Харкові. 

Вкрай значущими як для творчості самого Літка, так і для театральної 

історії Миколаївщини є два періоди його роботи у Миколаєві. Лише за два 

сезони (1967–1969 років) А. Я. Літку на посаді головного режисера 

Миколаївського українського музично-драматичного театру вдалося вивести на 

гідний художній рівень творчість колективу. «З його приходом колектив наче 

переродився. Гостра думка, театральність, виконавська культура – саме таким 

було кредо нового режисера, – читаємо відгук на його роботу у газеті «Южная 

правда» за 1968 рік. – Завдяки режисерському хисту та організаторським 

здібностям А. Я. Літка у колективі Українського музично-драматичного театру 

запанувала атмосфера творчого горіння. Режисер, відчуваючи настрій 

колективу, включає до репертуару складну п‘єсу О. Довженка «Потомки 

запорожців». Актори добре розуміли, що це буде іспит на зрілість для всієї 

трупи, але без остраху готувалися до нього. І вистава виявилася вдалою, стала 
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перемогою для творчого колективу, який довгий час знаходився у стані 

занепаду через відсутність професійної, досвідченої режисури та невірно обрані 

для    постановки     п‘єси,     які     носили,     зазвичай,     побутовий     характер 

і не вирізнялися досконалістю  як  сценічний  матеріал,  що  потребує  дієвості 

та гострого конфлікту» [4, с. 3]. 

Отже, під керівництвом А. Я. Літка Миколаївський український музично-

драматичний театр народжується вдруге, стає колективом однодумців, який 

завжди успішно втілює  складні  ідейно-художні  завдання,  має  неабиякий 

творчий та кадровий потенціал, орієнтується на вимоги часу та глядацький 

попит без втрати якості вистав, виконуючи план по найважливішим показникам 

– кількість зіграних вистав, кількість глядачів, яких було обслуговано, 

фінансові показники. Щоб подолати кризу в іншому миколаївському     театрі     

–     Обласному      російському      драматичному  ім. В. П. Чкалова, А. Я. Літка 

призначають туди не просто  головним  режисером – художнім керівником [1, с. 

91]. 

Художнім керівником Миколаївського обласного російського 

драматичного театру ім.  В.  П.  Чкалова  А.  Я.  Літко  був  двічі  –  з  1969-го  

по 1973-й та з 1987-го по 1997-й роки. Обидва періоди характеризуються 

великим творчим підйомом, про що свідчать численні статті у газетах та згадки 

старшого покоління акторів, які працювали з майстром. У його творчій 

діяльності чітко прослідковувалась класична режисерська триєдність – 

інтерпретатор літературного матеріалу, організатор постановочного процесу, 

педагог. За другий, більш довгий і плідний період, він здійснив значний вплив 

на професійний ріст трупи театру, а вистави високої художньої якості стали 

легендами театральної Миколаївщини – «Олімпійки» О. Галіна і  «Гра тіней» 

Ю. Едліса (1988), «Поминальна молитва» Г. Горіна за мотивами творів Шолом-

Алейхема   (1989),   «Геркулес   і   Авгієві   стайні»   Ф.   Дюрренматта та  

«Пристрасті  за  Ісусом»  А.  Малярова   (1990),   «Жиди   міста   Пітера!..  або  

Невеселі  бесіди  при  свічках»  братів  Стругацьких  (1991),  «Ваша  сестра і 

полонянка» Л. Разумовської (1992). Треба відзначити, що майже всі вистави, які 

були створені Літком у Миколаївському обласному російському драматичному 

театрі ім. В. П. Чкалова носили гострий соціальний характер, вирізнялися 

актуальністю і злободенністю тем, розкривали болючі негаразди тогочасного 

суспільства. 

Доля митця, який взяв на себе відповідальність бути лідером у непрості 

часи  змін  завжди  складна.  Двічі  режисер  А.  Я.  Літко  покидав  Миколаїв     

з далеких від творчості причин: конфлікти у колективі, непорозуміння із 

владою, а руйнівні тенденції 90-х не дозволили майстру продовжити будувати 

свій, несхожий на інші, театр. 
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ФЕНОМЕН ТА РОЛЬ ДЖАЗУ 

В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ТА МЕДІА 

Джаз є наразі одним із важливих сфер. Порівнюючи з академічним 

вокалом, джазова манера має значну кількість слухачів. 

Вагому  роль  у  підготовці  джазового  вокаліста  має  репертуар,  який 

він виконує. Кожен співак має певні особливості, пов‘язані з голосовим 

апаратом –  його  діапазоном,  тембральним  забарвленням,  здатністю  співати  

у різних вокальним манерах. Важливе значення при оцінюванні якості співу 

відіграє інтенсивність вібрато. «Вібрато можна розділити на три окремі типи: 

темп, інтенсивність і тембр. Комбінації одного, двох, або (в ідеалі) всіх трьох 

типів вібрато впливають на якість тону і забарвлення» [5, р.10]. У разі запису 

звуку та оцінюванні  його  не  лише  у  аудіальному,  а  й  візуальному  вигляді 

(у програмах, що дають можливість переглянути кожну доріжку, вокаліст 

здатний виявити необхідні корективи, які покращать інтенсивність вібрато його 

голосу. 

Проблемним моментом є спів перехідних нот. Під час співу активну роль 

відіграють голосові зв'язки, представлені м'язовими складками. Сильно 

відрізняється виконання звуків у низькому регістрі, адже тоді зв'язки 

знаходяться в розслабленому стані і вільно коливаються по всій довжині. Адже, 

коли співак намагається  співати  у  високому  регістрі,  зв‘язки  розтягуються,  

а найбільш рухливою частиною, яка  коливається,  стають  краї.  Перехідні  

ноти – це звуки, що виникають під час переходу від нижніх нот до високих. 

Хоча в процесі тривалих тренувань можна навчитись мінімізувати той 

негативний для загального звучання вплив, який чиниться під час співу 

перехідних нот, але на початковому етапі більш доцільним стає транспонування 

твору,  яке   б   дозволило   не   виконувати   драматургічно   важливі   епізоди   

у незручному регістрі. Тому позитивне значення має можливість транспонувати 

текст супроводу. 

О. Нерушева відмічає надзвичайно важливу роль програмного 

забезпечення, яке надає змогу записати звук, відредагувати його, використати 

запис в якості фонограми, відтворювати її на різних медіа-носіях. «Для запису 

фонограм застосовуються такі програми, як Adobe Audition (пакет Adobe 

Audition 3 має розширені можливості аудіо мікшування, редагування, запису 

мастер-диску та накладання звукових ефектів); Gold Wawe Editor (програма для 

запису, аналізу та редагування звуку, можна записати звук з мікрофона, 
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під‘єднаного до аудіо карти комп‘ютера, або будь-якого іншого пристрою – 

радіоприймача, телевізора, аудіо або відеомагнітофона, CD/DVD програвача, 

системи супутникового ТВ та ін.» [3, с. 400]. 

Досить  цікаві  та  широкі  можливості   надаються   завдяки   проектам, 

які ініціювались різними компаніями. Так-ось компанія LG в США регулярно 

проводить конкурс «Sing with LG». За допомогою спеціального програмного 

устаткування надається змога співати «дуетом» з відомими виконавцями. 

Мається на  увазі,  що  на  сайті  наявне  відео  хіта,  популярного  виконавця,  

де прописана лише частина вокальної партії. Другу частину вокальної партії 

може співати будь-хто. Після час співу здійснюється запис відео, яке згодом 

викладається у мережі Інтернет на сайті компанії. Звичайні слухачі можуть 

передивлятися отримані дуети та голосувати за найкращі, з їх точки зору. Після 

стадії голосування обирається ліпша версія, переможець отримує смартфон LG, 

LG Home Entertainment System та можливість зустрітися особисто з тією  

зіркою, чию пісню вона виконувала. Дана модель смартфону має широкі 

можливості для роботи зі звуком – прослуховуванням, записом та переглядом 

аудіо   та   відео,   адже   наявний   Hi-Fi-звук   з   підтримкою    технології   

Quad  Hi-Fi  Audio,  є   можливість   Hi-Fi   відеозапису  (камера   записує   звук 

в форматі LPCM 24бит/48кГЦ). «Дайте волю натхнення з новим LG V30. 

Фотографуйте як професіонал і розкажіть свою історію так, як хочете, завдяки 

можливостям камери та кінематографічним функціям,  які  ніколи  не  бачили 

на смартфоні». Хоча задля компанії LG подібні проекти мають в першу чергу 

рекламний характер, адже вони привертають увагу до продукції, програмного 

забезпечення, можливостей їх  використання  молодими  співаками,  але  разом 

з тим здійснюється актуалізація діяльності соліста-вокаліста, надається змога 

проявити   творче   креативне   начало    початківцям,   розкрити    їх    таланти 

та стимулювати подальший розвиток вокальної майстерності. 

Одним з основних компонентів, який сприяв технічному створенню 

подібних проектів було використання програми Smule. «Ми вважаємо, що 

музика набагато більше, ніж просто слухання – це створення, обмін, відкриття, 

участь та спілкування з людьми. Це оригінальна соціальна мережа, здатна 

руйнувати бар'єри, доторкатися до  душ  і  об'єднати  людей  з  усього  світу».  

За допомогою можливостей, які надаються на цій платформі, створюється 

можливість досягти нових рівнів самовираження та створити інтерактивне 

соціальне середовище, яке об‘єднується музикою. Подібні можливості 

сприяють об‘єднанню людей, які створюють програмне забезпечення, 

користувачів, співаків. Відбувається не лише пасивне сприйняття музичного 

матеріалу, а і його живе відтворення. 

Участь у спільному проекті Sing від LG на платформі Smule було 

пов‘язане зі співом композиції таких виконавців, як «Attention» Чарлі Пута 

(Charlie Puth),  Шона  Мендеса  (Shawn  Mendes),  «Jealous»  Ніка  Джонаса 

(Nick Jonas). Досить цікавим є те, що деякі з цих виконавців стали відомими 

саме завдяки сучасним технологіям. Шон Мендес – канадський співак, що став 

популярним після того, як почав викладати кавер-версії відомих хітів на відео 
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сервісі Vine. Після того, як вони стали набирати популярності серед звичайних 

користувачів даного сервісу, на нього звернули увагу музичний менеджер 

Ендрю  Гертлер  і  консультант  з  питань  артистів  і  репертуару   лейблу   

Island Records Зіггі Чартон. Після підписання контракту з лейблом розпочався 

активний  розвиток  кар‘єри  виконавця   та   подальше   просування  не   лише  

у мережі, а й іншими ЗМІ. Чарлі Пут – американський співак, який своє 

початкове визнання здобув завдяки великому успіху його пісень на YouTube,  

де він викладав акустичні кавер-версії популярних пісень. Через два роки він 

уклав контракт з лейблом Еллен Дедженерес eleveneleven, а потім перейшов    

до лейблу Atlantic Records. 

Медіа відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку джазу. 

Різноманітне програмне устаткування забезпечує можливість запису музичного 

матеріалу,    його    корегування    та    використання    в    якості     матеріалу 

для самоаналізу. 
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ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ 

ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕМПАТІЇ СТУДЕНТІВ 

Аналіз сучасних педагогічних пошуків, поряд із практикою державної 

освіти свідчать про певний зріст та зацікавленість, що стосується проблеми 

формування емпатії студентів, складову якої складає звертання свідомості 

особистості «на іншого», подолання певних кордонів власного «я» та прийняття 

світу іншої особистості. 

Найпоширенішим    розумінням    феномена    емпатії    є     тлумачення  

як особливої здатності (властивості) суб‘єкта до осягнення (відбиття, 

проникнення, входження, доручення, прийняття, співучасті, співчуття) 

емоційних переживань (станів) і внутрішнього світу  (думок)  іншої  людини, 

що дозволяє партнерам досягти взаємоузгодження позицій, взаєморозуміння, 

обрати у відповідності з цим спільні засоби само-і взаємо-регуляції у процесі 

міжособистісної взаємодії (Ш. Бюлер, А. Валтинас, Л. Виговська, Т. Гаврилова, 

В. Івасишин, С. Кондратьєва, С. Максимець, М. Обозов, К. Обуховський, 

https://www.smule.com/about
https://www.smule.com/about
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Л. Попова, Л. Регуш, К. Роджерс, О. Санникова, І. Твердохлєбова, М. Удовенко, 

А. Штейнмец, В. Якунін). 

Доцільно зазначити, що формування емпатії є важливою психологічною 

педагогічною, та соціальною проблемою, від вирішення якої залежить розвиток 

творчої та гуманної основи особистості студента. У результаті дослідження, 

варто зауважити, що адекватність процесу до формування педагогічної емпатії 

студентів    забезпечується    завдяки    таким    психологічним     механізмам,  

як ідентифікація, уява, рефлексія та інтерпретація. У психологічних процесах 

ідентифікація розглядається як самоототодження особистості за певним  

зразком (окремої особистості, чи колективу) та як власної ідентичності, 

індивідуальності,  завдяки   спільності   певних   рис   та   ознак.   Ідентифікація 

є механізмом не тільки когнітивної, а й афективної та регулятивної сфер 

психіки, що сприяє формуванню педагогічної емпатії особистості студена.  

Саме вона обумовлює здатність фахівця ідентифікувати себе з учнем, стати на 

його позицію, зрозуміти його проблеми та інтереси. 

Ідентифікація (від лат. identicus – тотожній), який виражає той факт, що 

одним із найпростіших способів розуміння іншої людини є уподібнення себе до 

неї. Це поняття має неоднозначне тлумачення [4]. Його трактують як: процес 

ототожнення (уподібнення) себе з іншим індивідом або групою, в основі якого 

лежить емоційний зв'язок; набуття, засвоєння цінностей, ролей, моральних 

якостей іншої людини, особливо батьків; копіювання суб'єктом думок, почуттів 

або дій іншої людини, яка є моделлю, та ін. Отже, ідентифікація – це спосіб 

розуміння іншої  людини  через  усвідомлене  чи  неусвідомлене  ототожнення  

її із собою, намагання зрозуміти стан, настрій людини, її ставлення до світу       

й до себе, поставивши себе на її місце. 

У розумінні стану ідентифікації, виняткову роль відіграє ступінь розвитку 

уяви у майбутнього педагога. З цього приводу Б.Теплов зазначав: «Щоб радіти 

чужою радістю і співчувати чужому горю, слід уміти за допомогою уяви 

перенестись у стан іншої людини, подумки стати на її місце. Справжнє чуйне 

ставлення до людей передбачає живу уяву» [5, с. 67]. Існує думка про те, що 

психологічним механізмом образного мислення є накопичення уявлень 

особистості (С. Рапопорт, С. Рубінштейн, Л. Шрагіна та ін.). Уява – це 

психічний процес створення нових образів предмету, ситуації на основі раніше 

сприйнятих, що виражені у побудові образу. Засобів кінцевого результату 

наочної діяльності суб‘єкта; в створенні програми поведінки у невизначених 

проблемних   ситуаціях;   у   продуктуванні   образів,   які   не   програмують,     

а замінюють діяльність; у створенні образів, відповідних опису об‘єкта [1]. 

Як зазначає Л. Толстой: «Єдиним методом освіти є досвід, а єдиним його 

критерієм є свобода», тим самим він пропагував евристичну форму навчання. 

Адже саме  евристична  форма  навчання  стимулює  творче  мислення,  уяву,  

та  рефлексію  у  особистості  студентів  [2,  с.  112].  Здатність  особистості     

до   самопізнання,   вміння   аналізувати   свої   власні   дії,   вчинки,   мотиви     

й зіставляти їх з суспільно значущими цінностями, а також з діями та вчинками 
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інших людей ми називаємо рефлексією, яка сприяє формуванню визначеного 

нами феномену. 

Функціональна       спрямованість        рефлексії        щільно        пов‘язана 

з найважливішими, з професійної точки зору, елементами – інтересами, 

потребами,    перевагами    тощо.    У     професійному     зростанні     студента 

як до продуктивної діяльності на операційному рівні рефлексія передбачає 

розвиток самопізнання, самооцінки, аналізу, власного професійного «Я», 

пошуки особистісного сенсу та методологічних сутностей професійної 

діяльності, які у результаті забезпечують мотивацію професійного 

самовдосконалення і, відповідно, високий рівень професійної майстерності яка 

формує здатність майбутнього фахівця до педагогічної емпатії. 

Фундаментальним      напрямом      дослідження      теоретичних       засад  

і практичних пошуків сучасної мистецької педагогіки належить інтерпретації. 

Інтерпретація навчального матеріалу, художньо-мистецьких вражень засобами 

слова    –    широко    вживаний    підхід    у    навчально-виховній    практиці.  

Як підкреслював В. Сухомлинський: «Слово – нічим не замінний засіб впливу 

на учнів» [3, с. 89]. Коли ж йдеться про мистецтво, виразне слово педагога 

відіграє   особливу   роль,   допомагаючи   студентам   не   лише   розібратись    

у структурі художнього образу, а і яскравіше збагнути його красу, глибше 

сприйняти змістове наповнення мистецтва. 

Доцільно сказати, що поняття інтерпретації в мистецтві стосується тих 

його різновидів, в яких відбувається відтворення результатів авторської 

діяльності – композитора, актора, письменника, поета, сценариста, режисера, 

тощо. Це – виконавська інтерпретація, метою якої є трактовка продукту 

первинної мистецької творчості [2]. Виконавська інтерпретація лежить в основі 

авторського мистецтва, закони виконавської інтерпретації притаманні 

мистецтву виразного читання, величезне значення має виконавська 

інтерпретація в мистецтві. Виконавець не просто відтворює мистецький 

матеріал   –   він    пропонує    особистісне    розуміння    художнього    твору. 

Не  випадково  кажуть,  що  «заморожені»  в  нотах  композиторські  почуття      

і переживання виконавець має розтопити теплотою власної уяви. 

Узагальнюючи викладене вище, ми можемо стверджувати, що сила 

співпереживання – емпатії – одна з найменш досліджених в мистецький 

педагогіці сил, хоч дія її настільки значуща, що годі й говорити про 

продуктивність педагогічних знахідок в галузі мистецького розвитку 

особистості студентів. Отже, аналіз представлених психологічних механізмів як 

особистісних передумов щодо формування педагогічної емпатії студентів 

сприятимуть розвитку позитивної особистісної позиції у сфері мистецької-

педагогічної культури; формуванню професійної компетентності, 

спрямованості та гнучкості; оволодінню сукупністю систематизованих 

психолого-педагогічних знань, умінь та навичок; активному розвитку 

художньо-образного мислення; потягу до особистісної мистецько-педагогічної 

самореалізації; здатності до емпатії. 
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СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО: 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

Українське документальне кіно розвивалося в декілька етапів. Сьогодні 

роль  документалістики  в  кіно-  та  телепросторі  зростає  з  кожним  роком.  

Це обумовлено, по-перше, формуванням ринку документального 

кінематографа, по-друге, можливістю вітчизняних режисерів створювати 

реалістичні картини, відображаючи усі сторони життя українського народу. 

Розвиток кінодокументалістики не стоїть на місті, молоді режисери 

прагнуть довести до глядача своє бачення одвічних проблем та можливих 

шляхів їх вирішення. За допомогою сучасних медіа глядач більш орієнтований 

на якісне документальне кіно. Сучасні телеканали починають надавати активну 

підтримку молодим та вже досвідченим режисерам-документалістам, 

створюють власні документальні телепроекти, висвітлюють найбільш актуальні 

теми Другої світової війни, Голодомору, діяльності УПА, ОУН та ін. 

Сучасний етап українського документального кінематографу датується 

1994 роком та характеризується появою телевізійних документальних 

кіноциклів. 

У 2005 р. Золоту пальмову гілку Канського фестивалю отримав 

документальний фільм І. Стрембицького «Подорожні» – про психічнохворих та 

літніх самотніх людей, що перебувають у лікарні Будинку ветеранів. Фільм не   

є нетрадиційним для документалістики:він має приховану «сюжетну лінію». 

Стрічка    сповнена    образів-спогадів    (вставлених    засобами    монтажу),   

які доповнюють розповідь автора. 

У 2011 р. було закінчено роботу над картиною «Україна. Точка відліку» 

С. Буковського – видатного українського режисера, на рахунку якого більше   

50 документальних фільмів та телепроектів. 
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До видатних робіт Сергія Буковського можна віднести документальний 9-

серійний телефільм «Війна. Український рахунок» (2003), що здобув 

Національну премію України імені Тараса Шевченка в 2004 р., «Назви своє 

ім'я» (2006), який розповідає про історію Голокосту в Україні та продюсером 

якого виступив всесвітньовідомий Стівен Спілберг. 

«Назви своє ім'я» С. Буковського присвячена Голокосту в Україні. Варто 

відзначити, що продюсерами її виступили Стівен Спілберг та Віктор Пінчук. 

Стрічка  містить  інтерв‘ю  багатьох   українців,   молдован,   циган,   євреїв,   

які постраждали внаслідок цього страшенного лиха. 

Гран-Прі міжнародного північно-південного медіа форуму в Женеві 

здобула картина С. Буковського «Живі» (2008), присвячена темі Голодомору 

1932–1933 рр. Історико-документальна картина поєднала дві сюжетні лінії. 

Перша – це свідчення майже трьох десятків свідків Голодомору. Друга лінія 

розповідає історію британського журналіста Г. Джонса, випускника 

Кембриджського університету та радника колишнього прем'єр-міністра 

Сполученого Королівства Д.Л. Джорджа. Він готував для  світової 

громадськості справжні факти про масштаби Великого голоду, за що його було 

депортовано до Москви енкаведистами. Також картину було нагороджено 

спеціальною премією номінації «Документальне кіно» VI Міжнародного 

кінофестивалю «Золотий абрикос», що відбувся в 2009 р. у Вірменії. Саме 

завдяки даній роботі Сергію Буковському було присвоєно звання народного 

артиста України. 

Документальний фільм «Україна. Точка  відліку» присвячений  20-річчю  

з дня проголошення Незалежності України та розпаду СРСР. У картині 

описується хроніка здобуття Незалежності, головним персонажем якої виступає 

перший президент України Леонід Кравчук. Саме на його спогадах побудована 

основана сюжетна лінія стрічки. 

На сьогоднішній день все більше зростає увага до розвитку 

документального кіно як зі сторони його глядачів, так і менеджерів провідних 

телеканалів. Поступово вітчизняні телеканали налагоджують виробництво 

власних документальних кінострічок, проектів, відкривають для них нові 

горизонти трансляції в  прайм  таймі  та  інколи,  навіть,  продають  для  показу 

в інших країнах. Так сучасне неігрове кіно цілком спроможне здобувати високі 

нагороди та показники на відомих світових кінофестивалях [4]. 

Варто зазначити, що останнім часом посилює свої позиції жанр 

інфотейнменту(подача новин у розважальній формі), зумовлений стрімким 

розвитком українського документального кіно. Термін «інфотейнмент» 

(infotainment, від англ. information – інформація та entertainment – розваги, 

видовище) використовується в сучасному телевізійному просторі для 

позначення телепродукту, орієнтованого на глядача. Основною 

характеристикою даного методу є використання елементів «розважальної» 

подачі матеріалу, з метою зацікавлення глядачів та концентрації на 

інформаційному змісті. Використання методу «інфотейнмент» широко 
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застосовується як зарубіжними телеканалами (NBC, CNN) так і вітчизняними 

(ICTV, СТБ, 1+1). 

Топ-менеджери провідних українських телеканалів розуміють, що для 

сучасної документалістики вкрай необхідним є її інтеграція в суцільний процес 

творення розважального телебачення, адже популяризація розважального кіно 

може стрімко підняти рейтинги та завоювати першу позицію на ринку [3]. Саме 

ці пріоритети були оголошені єдиним по-суті каналом, що активно підтримував 

розвиток іміджевого, а не комерційного документального кіно – «1+1». 

Починаючи з 2008 р., канал різко змінює свою позицію щодо 

документалістики  та  вирішує  змінити  вектор  на  більш  комерційний.  Так,    

з приходом нового піар-менеджера Анастасії Жук до групи компаній «1+1» був 

обраний курс на комерціалізацію неігрового кіно, на так-зване розширення кола 

глядачів [2]. 

В Україні індустрію документального кіно продовжує телеканал СТБ, 

який протягом останнього десятиріччя встановив власний формат 

документального кіно. Такі проекти за стилем дещо нагадують 

кінодокументалістику, але в них присутні риси інфотейнменту. Загалом це 

телепередачі про життя відомих людей, з вмонтованими документальними 

кадрами та інтерв‘ю. До них можна віднести такі проекти як «У пошуках 

істини», «Моя правда», «Неймовірні історії про кохання», «Невідома версія», 

«Зіркове життя», рейтинг даних передач в праймі доволі часто перевищує 10%. 

Також варто виділити проекти компанії «Інтер». Найпопулярнішими були 

документальні стрічки про приватне життя відомих людей: «Леонід Кучма: 

людина, яку ми не знали» (рейтинг 7,8%), «Брати Клички. Смак перемоги» 

(рейтинг 7,51%), «Софія Ротару: Секрети її успіху» (рейтинг 8,3%), 

«1961. Таємниця київського потопу» (рейтинг 6,6%), «Таємниці століття: НЛО. 

Підводні прибульці» (рейтинг 6,69%) [2]. 

НТКУ «Перший Національний» також відзначилася низкою 

документальних передач, серед них найуспішнішими стали «Пісня  пам‘ятає 

все.  Софія  Ротару»  (рейтинг  1,92%),   «УПА.   Тактика   боротьби»   (1,34%) 

та «Співучий ректор» (рейтинг 1,7%). 

Найбільш рейтинговим персонажем документальних стрічок є Леонід 

Данилович Кучма. Так, окрім згадуваної стрічки «Людина, яку ми  не знали»,  

на СТБ «Моя правда» отримала рейтинг 2,74% [2; 4]. 

За рейтинговими показниками можемо зробити висновок, що найбільшою 

популярністю серед дорослого населення (18+) користуються документальні 

цикли про історичні постаті, політичних діячів, НЛО та зірок шоу-бізнесу. 

Також варто  відзначити  стрічки  кримінального  та  соціального  характеру.  

Це «Шлюбні  афери»  (рейтинг  2,01%)  «Смертельні  дієти»  (рейтинг  3,24%) 

на ICTV, «Найвідоміші українські маніяки» (рейтинг 1,17%) на НТН, 

«Лихі 90-ті» (рейтинг 2,92%) на ТРК «Україна» [3]. 
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ДЖЕРЕЛА СВІТЛА В ЕКРАННОМУ ЗОБРАЖЕННІ 

Необхідною умовою фото-відео-кінозйомки є наявність  світла.  Це  аксіома. 

Бо світло виконує основну, провідну роль у створенні зображення оточуючого нас 

світу на світлочутливих емульсіях чи матриці у вигляді кольорових тонів різної 

оптичної густини. А фотограф або оператор, вже як художник, трансформує 

зображуваний ним предметний світ в художніх образах, створюючи при цьому різні 

світлові ефекти і характери освітлення. 

Кіно-відеозйомки поділяються на три категорії (види): натурні, 

павільйонні і інтер'єрні. У першому випадку головним і прямим джерелом 

світла в денний час є сонце, а непрямим, і в сонячну, і в похмуру погоду, небо. 

Велику і дуже важливу роль у створенні світлового малюнка грає відбите 

світло, створюючи дивовижний  світ відблисків і рефлексів, різних  за  силою     

і   колірному   тону.   По   напрямку,   характеру   і    силі   світлових   потоків,  

їх кольоровості, ми можемо не тільки передати час доби і стан атмосфери, але, 

головне, спрацювати на драматургію і сенс кадру або сцени. Поряд з цим і саме 

джерело-сонце часто включається в кадр. При цьому сонце несе навантаження 

композиційної складової і ефекту освітлення, грає смислову і образну роль. 

Згадаймо сліпуче сонце в  кадрі  в  фільмі  режисера  Е.  Ташкова  і  оператора 

П. Тодоровського «Спрага», де нестерпну спеку і відсутність води глядач 

відчуває майже фізично. Або фінальний кадр «невловимих месників» Едмонда 

Кеосаяна і оператора Федора Добронравова, де три вершники рухаються на 

фоні величезного червоного сонця (кадр знятий дуже довгофокусною  

оптикою). Сонце в кадрі як елемент композиції, а кадр став  образним.  

Згадаймо вражаючі кадри з фільму «Дні жнив» Терренса Маліка і оператора 

http://www.telekritika.ua/telebachennya/2009-02-
http://www.telekritika.ua/events/2007-04-23/8761
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Нестора Альмендроса (операторський «Оскар») з сонцем в кадрі, що 

пробивається крізь дим пожежі і перетворює світ в світ загублених надій. 

Хоча місяць сам по собі не є джерелом світла, але відбитого від нього 

світла достатньо для бачення освітлених ним об'єктів надчуттєвим людським 

оком. На жаль, освітленість, що дає світло місяця і контраст між нею і натурою 

настільки великий, який не зможуть передати ні плівка, ні матриця. Це вимагає 

додаткового освітлення, але при цьому досягається дивовижний ефект місячної 

ночі, неперевершеним майстром якого в живопису був художник Архип 

Куїнджі. Цифрові технології сьогоднішнього дня дозволяють помістити місяць, 

як елемент композиції, в будь-якому місці кадру, будь-якої величини і будь- 

якого стану. Але потрібно згадати дивовижні кадри з фільму «Вечір 

напередодні Івана Купала» (режисер Юрій Іллєнко, оператор Вадим Іллєнко),  

де  місяць  в  кадрі  створений  з  світловідбиваючої  плівки,  що   складається    

з великої кількості мікролінз і які використовуються для виготовлення  

дорожніх знаків, одягу. Відбиваючи дозовану кількість світла від спрямованого 

на   неї   освітлювального   приладу,   вона   виглядає   казково,   але   виразно     

і достовірніше ніж справжня. Джерелами світла в кадрі можуть бути ліхтарні 

стовпи, вікна, що світяться, багаття, факели, ручні ліхтарі. Сучасні 

високочутливі плівки і матриці дозволяють у багатьох випадках 

використовувати їх в кадрі як композиційний елемент і, одночасно, як джерело 

світла, що створює необхідну, часто місцеву, експозицію. У документальному 

кіно, і в певних випадках в ігровому художньому кінематографі, такий варіант 

використовується, але для досягнення художнього ефекту потрібні додаткові, 

закадрові джерела  світла,  що  імітують  ефект  створюваний  джерелом  світла 

в кадрі. Вони збільшують діапазон його дії або підсилюють ефект. Для цього 

потрібні знання і творче мислення. І у кожного творчо мислячого  оператора 

свої шляхи їх вирішення, свої «маленькі» секрети ремесла, свої напрацювання. 

В одному з варіантів джерела світла виконують роль декоративного елемента.  

У такому  випадку  оператор  вирішує  завдання  композиційного  розміщення  

їх в кадрі, узгодженості за величиною, яскравістю і кольоровістю в площині 

кадру. В інших випадках джерело світла в кадрі може нести функцію як 

малюючого, так і заповнюючого або моделюючого, підсвітки при 

світлотіньовому вирішенні кадру-сцени. Тут виникають проблеми високої 

яскравості джерела і відповідно високих контрастів. Отже, оператору 

доводиться вирішувати завдання щодо зменшення контрасту. Збільшення 

загальної освітленості зменшує контраст, але зводить нанівець, «вбиває» ефект 

який дає джерело світла. Інший шлях - зміна, зменшення потужності світлового 

потоку джерела в бік камери. Вирішувати цю проблему потрібно індивідуально 

в кожному конкретному випадку. Це може бути часткове перекриття джерела 

світла деталлю інтер'єру або елементом композиції кадру. В іншому випадку 

яскраву частину напівпрозорого абажура настільної лампи або торшера можна 

перекрити  з  внутрішньої   сторони   фолієвим   нейтрально-сірим   фільтром.   

А електричну лампочку з боку «погляду» камери покрити сірою фарбою. 

Передню частину скла гасової лампи можна добре закоптити. І якщо джерело 
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світла в кадрі несе чисто декоративну або допоміжну роль, його бажано 

підключити до димере і зробити керованим і «слухняним» волі оператора. 

Свічка і лампа. Вони часто зустрічаються в кадрі. В одних випадках вони 

статичні і ефект світла може бути створений за допомогою декількох приладів. 

Головне в цьому випадку - не документальна точність світла, а ілюзія 

достовірності світлового малюнка по характеру. Дивно виглядають в таких 

випадках кадри, коли свічка або лампа знаходяться на рівні персонажа, а світло 

на обличчя чомусь падає зверху. Або ще більш дивно, коли напрямок 

світлового малюнка протилежний місцезнаходженню джерела. Більш складне 

завдання стоїть перед оператором, коли джерело світла рухається і при цьому 

знаходиться в руках людини. Згадаймо дивовижні за красою і виразності кадри 

проходів героїні з гасової лампою в фільмі Інгмара Бергмана «Шепоти і крики» 

(операторський  «Оскар»  геніального  Свена  Ньюквіста).   Часто   в   свічку   

(як і в гасову лампу або ліхтар) монтують паралельно малогабаритну 

низьковольтну лампочку невидиму глядачеві (живлення електролампочки 

знаходиться на акторі). Важливий момент. У більшості випадків побутові 

лампочки, а тим більше полум'я свічки або факела, по колірній температурі 

нижче професійних освітлювальних приладів, тому імітуюче світло повинно 

бути відфільтрованим, або, для досягнення такого ж ефекту, можна знизити 

напругу живлення лампочки за допомогою реостату. Застосовуючи при зйомці 

різні дифузійні фільтри типу Fog або Pro Mist, в інших випадках 

використовуючи піротехнічні дими, джерела світла в кадрі допомагають 

передати матеріальність і просторовість середовища, в якій відбувається дія 

фільму. Неонова реклама, монітори та екрани телевізорів в кадрі створюють 

дивовижну гру рефлексів і відблисків, завдяки яким зображення стає багатшим  

і виразнішим.  Подтрбно  звернути  увагу  на  дивовижні  кадри  нічного  міста  

з відбитками в мокрому асфальті джерел світла у фільмі Франсуа Трюффо 

«Останнє метро» (оператор Нестор Альмендрос) і в фільмі тричі оскароносного 

оператора Вітторіо Стораро і режисера Уоррена Бітті «Дік Трейсі». В інтер'єрах 

часто джерелами світла є вікна. Вікна, які потрапляють в кадр, мають дуже 

високу яскравість. Вони можуть бути перекриті нейтрально-сірими фолієвими 

фільтрами або спеціальними чорними фільтрами-сітками, що дозволяє 

зменшити контраст яскравостей в кадрі і створити необхідну тональність. 

У будь-якому випадку, при наявності в кадрі джерела світла, від 

оператора вимагається вирішення одночасно і технічних проблем і творчих 

завдань. Це правдивість, достовірність ефекту освітлення у напрямку світлових 

потоків, їх силі і розподілу в просторі, за характером світлових потоків і їх 

кольоровості, по тональній передачі об'єкту зйомки, його динамічного 

діапазону, по створенню ілюзії тривимірності простору, об'ємності зображення. 
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АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТА 
Звертаючись до аналізу професії тележурналіста, до рівня компетенцій, 

якими він повинен володіти як фахівець, дуже важливо розуміти специфіку тих 

процесів,  що  відбуваються  у  сучасній   медійній   сфері.   Ті   якісні   зміни, 

що їх можна спостерігати, обумовленні технологічними перетвореннями 

такими, як дигіталізація, комп‘ютеризація, освоєння глобальної мережі 

Інтернету та ін., чому, власне, також сприяє і розвиток кабельного, 

супутникового та інтернет-телебачення. Якщо згадати ще й про акумуляцію       

і розширення потенціалу комп'ютерних комунікацій і мобільного зв‘язку, тоді 

можна говорити про появу нових мас-медіа, які визнані на де-факто і де-юре на 

рівні   соціальних   і    культурних    інститутів.    Їхня    поява    та    розвиток  

не є випадковим поворотом в сучасній історії, оскільки, як переконані  

більшість дослідників, вижити і процвітати можуть лише ті інновації, котрі 

відповідають на запити і потреби суспільства сьогодні. 

Враховуючи, що проблема професійної компетентності тележурналіста на 

фоні викликів в межах трансформації сучасного медійного поля, є актуальною 

теоретико-практичною проблемою не лише в галузі телевізійної  журналістики  

і телемистецтва, але й в царині професійної педагогіки, безперечно вона була 

об‘єктом вивчення, як з позицій  компетентнісного  підходу (С. Виноградова,  

О. Короченський, О. Кузнєцова, Є. Прохоров, І. Фомічева та ін.), так і з позиції 

трансформації медіа поля  на  сучасному  етапі  (Н.  Горюнова,  Д.  Дондурей,  

Т. Лєбєдєва та ін.). 

Під   час    аналізу    сучасного    медіапотоку    вплив    постмодернізму  

на  телевізійну  практику,  дія  принципів  якого  відображається  на  структурі   

і змісті телевізійних програм і документальних фільмів. Йдеться не лише про 

фрагментарність, гіперреалізм, іронію і пародійність, принцип монтажу чи гру, 

що втілюються на екрані, але й про впливи культурних стилів і тенденцій на 

рівні прийомів формування аудіовізуального образу. Чимала кількість 

інтертекстуальних   зв'язків   на   сучасному   культурному   етапі,    зазначає  

Ю. Оганєсова, відкрито представлена в межах прямого цитування екранних 

персонажів, впливає на підвищення градусу діалогічності телевізійних передач, 

на формування інтерактивного сектору телебачення [2, с. 145–146]. 

Гіперреалізм існує у спробах відобразити миттєвості, на рівні використання 

ефекту репортажної камери, в ході експериментів з ракурсами зйомок, під час 

«слідування  за  героєм».  Якщо  інфотеймент  розкриває  нам  феномен   гри,   

то фрагментарні оповіді, кліповий монтаж, багатосерійна і модульна форми 

побудови екранного твору розкривають впливи деконструкції [2, с. 145–146]. 
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Якщо згадати ще й про техніко-технологічні можливості сучасної 

журналістики, коли сучасний інструментарій дозволяє не лише робити 

високоякісні   синхронні   записи,   але   й   залучати   багатолінійний   монтаж   

і   високоточну   роботу   з   відео-   і   звукозаписами,   тоді   дійсно   нагальним 

і актуальним постає питання переосмислення компетентності сучасного 

тележурналіста. З цією метою потрібно звернутися до компетентнісного 

підходу як до «дослідження ступеня cформованості навичок і вмінь, необхідних 

індивіду для здійснення відповідної діяльності, а також його здатності 

використовувати їх для реалізації своїх цілей» [5, с. 80]. Такий підхід 

орієнтується на розвиток уміння діяти в проблемних обставинах, вирішувати 

завдання, керуючись практичним досвідом, що особливо важливо в роботі 

тележурналіста. Якщо  звернутися  до  матеріалів  Симпозіуму  Ради  Європи,  

то  можна  помітити,  що  в  пріоритеті   залишається   знати   не   тільки   що, 

але і як робити. 

Доцільно зауважити, що наприкінці минулого століття Рада Європи 

затвердила п‘ять базових компетентностей, до складу яких належать 

соціокультурна, політична, інформативна, комунікативна і компетентність, що 

пов‘язана з неперервною освітою, як механізмом оновлення знань відповідно  

до нових умов [4, с. 46]. Цього ж поділу дотримується і В. Хутмахер, який 

переконаний, що в новому тисячоліття компетентною є та людина, що володіє 

відчуттям відповідальності, може ухвалювати групові рішення і розв‘язувати 

конфлікти у мирний спосіб (соціально-політичні компетенції); толерантно 

сприймає відмінності і поважає інші культури, вміє співіснувати з людьми 

інших культур, мов і релігій (міжкультурні компетенції); володіє кількома 

мовами, а також комунікативною (усною та письмовою) компетенцією, без якої 

їй загрожує соціальна ізоляція; компетенціями, які пов‘язані зі специфікою 

інформаційного суспільства та з умінням навчатися впродовж життя [7, р. 11]. 

Беручи за основу творчо-пізнавально-діяльнісну парадигму в межах 

компетентнісного підходу, що приходить на зміну знаннєвій [3, с. 8], важливо 

розуміти, що професійна компетентність сучасного тележурналіста залежить,    

а саме: 

 по-перше, від здатності синтезувати і мобілізувати знання, що набуті 

ним в ході професійної підготовки, від вміння працювати з сучасною технічною 

базою   і   новітніми   цифровими    технологіями   в   інтернет-ЗМІ,   на   радіо   

і телебачення, орієнтуватися в актуальних тенденціях комп'ютерного дизайну    

і інфографіки, в сучасних медіа трендах; 

 по-друге, від вміння автономно організовувати професійний трудовий 

процес, що передбачає, з одного боку, наявність відповідних навичок для 

роботи з колективом, а з іншого боку, можливість скоординовано  взаємодіяти  

з іншими учасниками на рахунок питання створення і поширення різних 

телепродуктів; 

 по-третє, від здатності до багаторівневої і міжкультурної 

комунікативної взаємодії, ефективність якої, на думку Г. Гудикунста, залежить 

від можливості «розумно управляти власним занепокоєнням і зменшувати нашу 
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невпевненість у собі та людях, з якими ми спілкуємося» [6, с. 67], а ще від 

вільного володіння видами інформаційно-комунікативного впливу; 

 по-четверте, від  здатності  виконувати  роботу  продюсера,  особливо 

в      частині       адміністративного,       фінансово-економічного,       рекламного 

і культурно-кон'юнктурного забезпечення умов створення і поширення 

телевізійного контенту; 

 по-п‘яте, від володіння менеджерськими якостями і навиками 

адміністративного і фінансово-проектного забезпечення телевізійного процесу. 

До цих ключових компетенцій безумовно потрібно додати і розвиток 

відповідного рівня універсалізму. «Універсальний телевізійний журналіст, – за 

словами Д. Бочко, – розглядається як журналіст, що поєднує в собі всі професії, 

необхідні  для    створення  якісного  повноцінного телевізійного матеріалу. 

У такому випадку універсальний тележурналіст – це журналіст, телевізійний 

оператор, режисер, режисер відео монтажу, сценарист, звукорежисер» [1, с. 31]. 

Таким чином, впродовж останніх десятиліть всі ми були свідками безупинного

  впровадження інформаційно-комунікативних   технологій,   які 

сьогодні кардинально змінили соціально-культурні практики. У ХХІ столітті 

цивілізована людина настільки глибокого інтегрована у мас-медійне поле, що 

саме з нього отримує основну інформацію про світ і в тому числі про себе Все 

це впливає на сферу телевізійної журналістики і на компетентність тих 

фахівців, що  працюють на  цій ниві, які потребують  динамічних змін, 

сприймаючи  технологічні   нововведення.   Беручи   до   уваги основні  тренди 

в сучасному   мас-медійному  полі   (медіаконвергенція традиційних  ЗМІ 

та Інтернет-ресурсів; вироблення великого об‘єму даних і інформаційної 

продукції   інтернет-платформами  і   соціальними  мережами;  зростання 

популярності мобільних новинних сайтів і програм, котрі прямо орієнтовані на 

смартфони    з    планшетами; зміцнення позицій цифрового телебачення; 

автоматизації журналістики і поглиблення «інтернетизації» ЗМІ та ін.), у сфері 

професійної діяльності тележурналіста вони можуть і повинні сприйматися як 

виклики і заклики до зміни, що орієнтовані на адаптацію до нових практик 

медіаіндустрії. Отже, сьогодні професійна компетентність тележурналіста 

повинна будуватися на інтегративних і універсалістських засадах, на підставі 

яких взаємодіють знаннєво-технологічні, індивідуально-творчі, комунікативні, 

продюсерські і менеджерські компетенції, що дозволяють фахівцеві у сфері 

телевізійної журналістики бути широко ерудованим, мати креативний 

потенціал,      володіти       інноваційними      технологічними      інструментами 

і продукувати якісний телевізійний контент, який би відповідав викликам часу 

в вдовольняв смаки сучасних глядачів. 
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ВІДЕОБЛОГЕРСТВО – ОДНА З ПРОВІДНИХ СЬОГОДНІШНІХ 

СТРАТЕГІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

Беззаперечною даністю сьогодення є вплив інтернет-мережі, що все 

більше розширюється, впливає на всі сфери життя сучасної людини. 

Комунікативні,   пізнавальні,    торговельно-фінансові    інтеракції    переходять 

з площини безпосередньої взаємодії у бік їх віртуального забезпечення. 

Лавиноподібний розвиток різних онлайн-сервісів, що рвучко увійшли до 

життя сучасної людини з руйнуванням меж реального, зі зміщенням аспектів 

необхідного і/або бажаного, трансформуючи саму природу людини у відкритті, 

а то й нав'язуванні іншого способу існування в невідривному зв'язку з різного 

роду гаджетами, веде до формування деякого загального простору, де власне    

й реалізовуються людська присутність, взаємозв'язок і діяльність. 

Звичайно ж такий яскравий, стрімкий, з далекосяжними наслідками 

процес не залишив байдужими багатьох учених зі спробами осмислити цей 

феномен у перспективі його  впливу на  суспільство  й  людину. Тема  широка  

й багатогранна: це й питання, детально опрацьовані, і їх розуміння, що стало 

загальноприйнятим, як, наприклад, пов'язані з концептуалізацією 

інформаційного суспільства, культури індивідуалізму  й  нарцисизму  роботи  

Д. Белла, Й. Масуда, Е. Тоффлера,  Т. Стоуньєра,  А. Турена,  Ж. Липовецьки,  

Е. Гідденса. 
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Також до цієї теми приналежні ідеї віртуалізації життєдіяльності, 

специфіка комунікації й самореалізації через створення й передачу контенту 

різного роду на платформах інтернету другого покоління, визначальними 

особливостями якого не є технологічні питання, характерні для інтернету 

першого покоління, а людина, її соціальні інтереси й особисті уподобання, що 

особливо явно виявило себе за появи соціальних мереж. Усі ці  явища  

знаходять  своє  осмислення  в  роботах   Дж. Барлоу,   Д. Белла,   М. Кастель, 

М. Маклюена,     Й. Масуда,     Е. Тоффлера,     Ж. Бодріяра,      В.І. Муляра,  

В.Л. Іноземцева та ін. 

Починаючи   з   2005    року,    з    моменту   створення    YouTube,    який 

є найбільшим,  але  за  цього  доступним  веб-сайтом,  призначеним  для  відео- 

й аудіообміну, на перший план виходять питання, пов'язані з продукуванням 

відеоблогів, що представляють інтерес з позиції вивчення самої природи даного 

жанру, а також у перспективі розуміння людини, яка веде блог. 

Сьогодні  існують  напрацювання,  що  розкривають  суть   цих  питань   

як з погляду психології та соціології, так і в площині філософії. 

Докладний аналіз відеоконтенту представлений у роботі  Андреаса Трескі 
«Теорія відео» [1]. Спробою зрозуміти відеопідкасти YouTube і їх вплив і зміст 

є робота Джона Сильвермана «YouTube до Ваших послуг: телефонні камери, 

журналістські розслідування та соціальний контроль», опублікована в збірнику 

«Кінець журналізму» [2]. Блоги та інші форми інтерактивних медіа 

аналізуються в роботі «Медіа дискурс» [3] Дональдом  Матісоном. 

Філософській критиці піддано крайній ступінь захоплюваності продукуванням  

і споживанням  відео-  та  аудіоконтенту  в  публікаціях  «Злий  демон  образів» 

і «Зґвалтоване зображення» Жана Бодріяра [4; 5]. 

Найчастіше пильною увагою, як предмет дослідження, наділяють 

феномени відеоблогів як явище культури, комунікації або маркетингової 

активності. Однак  залишаються  недостатньо  розкритими  питання,  пов'язані  

з розумінням внутрішніх процесів відеоблогерів, які безумовно супроводжують 

подібну форму, якщо не цільової діяльності, то проведення часу. 

Таким чином, вивчення й розуміння відеоблогерства як однієї з провідних 

сьогоднішніх  стратегій   самореалізації   через   актуалізацію   самовираження  

в перспективі створення власного театрального простору акторської самоподачі 

є безумовно актуальним, цікавим і цінним для можливості  осмислення 

процесів, які супроводжують стрімкий розвиток  інтернету другого  покоління.  

І  якщо  об'єктом  дослідження  для  нас  виступає  феномен  відеоблогерства,  

то предметом – аспект театралізованої самоподачі відеоблогера. 
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ВИХОВАННЯ ГЛЯДАЧА – ЗАПОРУКА СТВОРЕННЯ АУДИТОРІЇ 

Театральна освіта у ВУЗах спрямована на виховання основ глядацької 

культури, розвиток навичок театрально-виконавської діяльності, накопичення 

студентами – акторами знань про мистецтво театру. Специфіка театрального 

мистецтва передбачає, що кожне мистецтво, маючи в своєму розпорядженні 

спеціальні засоби впливу, може і повинно внести свій вклад в загальну систему 

естетичного виховання глядачів. Метою роботи є підняття питання про сучасну 

культуру, яка розглядає можливості театру як реального засобу художнього 

виховання глядачів. 

Театр, як ніякий інший з видів мистецтва володіє найбільшою «ємністю». 

Він вбирає в себе здатність літератури словом відтворити життя в її зовнішніх   

і внутрішніх проявах. І в цьому відношенні театр зближується з живописом, 

музикою. Звичайно, театр жодним чином не підміняє собою інші види 

мистецтва. Як зазначав філософ Г. Г. Шпет, актор творить з себе в двоякому 

сенсі: 1) як всякий художник, зі своєї творчої уяви; і 2) специфічно маючи          

в своєму власному  обличчі  матеріал,  з  якого  створюється  художній  образ  

[3, с. 47].  Але  мистецтво   театру  володіє   вражаючою  здатністю   зливатися  

з життям. Сценічна вистава хоч і відбувається по той бік рампи, в моменти 

найвищого напруження стирає грань між мистецтвом і життям і сприймається 

глядачами як сама реальність. 

Приваблива сила театру і полягає в тому, що «життя на сцені» вільно 

утверджує себе в уяві глядача. Театральна дійсність, створюючи враження 

реальності, володіє своїми особливими законами. Правду театру не можна 

міряти критеріями життєвої правдоподібності. Психологічне навантаження, яку 

бере на себе герой драми, людина в житті винести не може, тому що в театрі 

відбувається граничне ущільнення цілих циклів подій. Своє внутрішнє життя 

герой вистави часто переживає як згусток пристрастей і високу концентрацію 

думок. І все це сприймається глядачами як належне. «Неймовірна» за нормами 

https://redpsychology.wordpress.com/2015/01/19/
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об'єктивної  реальності  –  це  зовсім  не  ознака  недостовірного  в  мистецтві.  

У театрі «правда» і «неправда» мають інші критерії і визначаються законом 

образного мислення. Відвідувач театру стає театральним глядачем тоді, коли 

сприймає цей подвійний аспект сценічної дії, не тільки, коли бачить перед 

собою життєво конкретний акт, а й розуміє внутрішній зміст цього акту. Те, що 

відбувається на сцені відчувається одночасно і як правда життя, і як її образне 

відтворення. При цьому важливо зауважити, що глядач, не втрачаючи почуття 

реального, починає жити в світі театру. Співвідношення реальної та театральної 

дійсності досить складне. У цьому процесі можна виділити три фази: 

Реальність  об'єктивно  показаної  дійсності,  втілена  уявою  драматурга  

в драматичний твір. 

Драматичний твір, втілений театром (режисером, акторами) в сценічне 

життя – вистава. 

Сценічне життя, сприйняте глядачами, яке стало частиною їх переживань, 

злилося з життям глядачів і, таким чином, знову повернулася до реальності. 

Але «повернення» це збагачене духовно і естетично. «Художній твір 

створюється для того, щоб він жив – жив майже в буквальному сенсі цього 

слова, тобто увійшов, подібно пережитим подіям реального життя, в духовний 

досвід кожної людини і всього людства» [2, с. 27]. Схрещування двох типів 

активної уяви – акторської і глядацької – і породжує «магію театру». Перевага 

театрального мистецтва полягає в тому, що воно з наочністю і конкретністю 

втілює уявне в живу дію, що розгортається на сцені. В інших мистецтвах 

уявний світ або виникає в уявленнях людини, як в літературі і музиці, або 

відображений в камені або на полотні, як в скульптурі та живописі. У театрі ж 

глядач  бачить  уявне.  Сценічне  мистецтво  за  своєю  природою  не  пасивне,  

а активне захоплення глядачів, бо ні в якому іншому мистецтві не має такої 

залежності творчого процесу від його сприйняття, як в театрі. У Г.Д. Гачева 

глядачі, «як небожителі, як тисячеокий Аргус запалюють дійство на сцені, бо 

світ сцени і сам по собі виникає, є, але в тій же мірі є твір глядача» [1, с. 213]. 

Театр – мистецтво дивовижне. Хоча б тому, що за останнє сторіччя йому кілька 

разів пророкували неминучу загибель. Йому загрожувало кіно. І здавалося, що 

звукове кіно відніме у театру всіх глядачів. Потім загроза виходила від 

телебачення, коли видовище прийшло безпосередньо в будинок, пізніше стали 

побоюватися – відео та Інтернет. Однак, якщо орієнтуватися на загальні 

тенденції існування театрального  мистецтва в світі, то немає нічого дивного     

в тому, що на початку XXI століття театр не тільки зберіг себе, але й став 

очевидно підкреслювати «елітарність» свого мистецтва. Але в цьому ж сенсі 

можна говорити про елітарність образотворчого мистецтва або класичної 

музики, якщо порівнювати багатомільйонні аудиторії, які збирають популярні 

виконавці, з обмеженою кількістю публіки в консерваторії. Чи немає 

суперечності в тому, що сучасному юному глядачеві, який виріс в оточенні 

засобів масової інформації, комп'ютерів, зараженому «свідомістю коміксів», 

пропонується неспішне спілкування з мистецтвами, які залишилися в обоймі 

класичних цінностей? В осягненні важливо неспішне існування, прочитування, 
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розшифрування смислів (в сценографії, в мізансцені, в підтексті) і, звичайно, 

отримання задоволення від цього процесу. 

Сучасний театр тяжіє не до простоти і ясності  художньо-виразних 

засобів, а до багатозначності, багатошаровості видовища, яке вимагає глядач, 

наділений певною мірою якостями художника, творця. Залишаються 

відкритими питання: як залучити глядача до театру? Які стратегії потрібні для 

зміцнення його позиції в суспільстві? Як вижити в «морі» багатьох форм 

культурного дозвілля? Звернення до глядачів. Навіщо люди ходять в театр? 

Театру потрібний театрал, людина, яка відвідує театр регулярно, має досвід 

спілкування з мистецтвом. Театрал – це «жива» реклама театру, яка здатна 

вести  інших  на   вистави.  Завдання   формування   аудиторії   театру  полягає  

у вихованні театралів. Велике значення має створення «школи театралів» для 

підлітків та дітей – це сприяє відтворенню підготовленій аудиторії , що прагне 

до високого мистецтва. У ті хвилини, коли гасне світло в залі, і, здригнувшись, 

розсувається   завіса,   починається   єдиний   в   своєму   роді,   неповторний      

і прекрасний процес творчості. На сцену виходять живі люди, вони вступають 

між собою в певні відносини, хвилюються, сваряться, миряться, люблять, 

ненавидять, сміються і плачуть. І все це завжди відбувається по-новому. Тому 

що,почуття і думки, що виникають на сцені і в залі, народжуються завжди 

заново. 

Таким чином, театр залишається дивом,  незабутнім  яскравим  святом,  

які створюють не тільки  режисер,  актори, освітлювачі, а й  глядачі.  Тому,  що 

в театрі майже кожен глядач – творець мистецтва, «глядацька партитура 

вистави». 
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НОВІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В КІНЕМАТОГРАФІЇ 

Розвиток кінотехнологій, різних нововведень у галузі запису звуку, 

чутливих емульсій, переносних компактних систем освітлення сприяло 

народженню в  50-ті  роки  тих  течій,  які  грунтувалися  на  натурних  зйомках 

і згодом отримали назву «вільне кіно» (freecinema) і «нова хвиля» (nouvelle 

vague). Сучасні режисери сподіваються досягти ще більш цікавих результатів 
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завдяки цифровим нововведень, переходу кінотехнологій від срібних матриць 

до пікселів. 

ХХ століття традиційно називають століттям гучних наукових революцій. 

У сфері відносин між мистецтвом, наукою і технікою таких революцій було як 

мінімум три. Перша – це, безумовно, відтворення твору мистецтва технічними 

засобами, описане Вальтером Беньяміном вже в 30-і роки минулогостоліття. 

Друга – передача і відтворення культурного меседжу на відстані завдяки 

телеграфу, телефону, радіо і, нарешті, телебаченню. Третю, на думку багатьох 

дослідників, новітню культурну революцію, що відбулася в кінці ХХ століття, 

як епоху цифрового відтворення творумистецтва або, користуючись більш 

точним   терміном,   епохою   синтезу   цифрової   коннективності    комп'ютера 

і Мережі [1, c. 31]. 

«Піддатливість» фільму як об'єкта впливу в області цифрових технологій 

дозволяє в найкоротші терміни досягти тих же результатів, наприклад, 

хроматичних змін, плавного мікшування, заради яких в лабораторії обробки 

плівки  витрачалося   значно   більше   часу.   Здійснення   негайного,   повного  

і прямого контролю зображення надає можливості для найрізноманітніших 

експериментів без великих технічних витрат. Введення комп'ютера в область 

управління кінозображенням відбулося, по суті, завдяки рішенням, 

спрямованим  на  поглиблення  технологічної  взаємодії  кіно  і  телебачення.    

У перші роки існування телебачення єдиним способом збереження «пам'яті» 

матеріалів був переклад зображення на кіноплівку, для чого використовувався 

так званий відіграф. 

Тільки     в     1956     р.     в     США     був      створений      перший      

VTR (Video  Tape  Recorder)  з  обертовими  голівками  для  магнітної  стрічки,  

а в 70-ті відеомагнітний запис став повсюдною практикою вже і для 

кольорового телебачення. З фінансово-економічних міркувань для відеозапису  

в 1973 році була проведена спроба перегону на плівку низького телесигналу 

NTSC (National Television System Commitee): в силу початкової недосконалості 

системи, прийнятої в США і Японії, її скоро перейменували в Never The Same 

Color. Незважаючи на деякі технічні витрати в області передачі кольору, 

відеомагнітний запис і комп'ютерні технології (дозволяли на той момент не так 

вже й багато) були використані в 1982 р. Вітторіо Стораро, оператором 

Френсіса Форда Копполи, для організації, виконання та перевірки кожного 

«блоку» павільйонних зйомок у фільмі «Від щирого серця». Остаточне 

змішання  технік   сталося   все   ж   завдяки   японському   телеісполіну   Sony   

з NHK (Nippon Hoso Kiokai). 

Перші спроби  звільнитися  від  плівки  кінопромисловість  зробила  вже  

в 1980 р., з появою високого дозволу, HD – HDTV: 

Вітторіо Стораро, по  праву вважається справжнім художником  в роботі  

з фотографічним зображенням, першим випробував нову техніку в Венеції на 

зйомках досить невдалого фільму Джуліано Монтальдо «Арлекін». Результати 

перекладу відео на плівку, не завжди, мабуть, викликали захоплення з точки 

зору якості, активно використовувалися Вімом Вендерсом і Пітером Грінуеєм. 
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У 1989 р. Sony і Аmpex призводять на ринок професійного кіно 

відеоцифрову технологію, і таким чином в процес кіновиробництва вступає 

комп'ютер,  який   не   тільки   відкриває   найширші   можливості   для   роботи 

з кінозображенням, але і повністю відповідає технологіям телебачення. 

Одночасно Kodak продовжував удосконалювати способи якісного перекладу на 

плівку оцифрованих даних. Введення інформатики, зокрема програм 2D і 3D, 

дозволяло    не    тільки    посилити    виразні    характеристики    спецефектів     

і  анімаційних моделей, але навіть замінити реального  актора, що, наприклад,    

і було зроблено в 1994 р. у фільмі «Ворон» після загибелі виконавця головної 

ролі. Його обличчя «накладалося» на обличчя дублерів для дозйомки фільму. 

Коли фізичне середовище для виробництва відео та статичних зображень 

(кінематограф, анімація, графічний дизайн, друковані матеріали), нове 

комп'ютерне середовище, але нове комп'ютерне середовище та новітні 

електронні можливості почали взаємодіяти з єдиним обчислювальним 

середовищем, виникла нова естетика. Метаестетика. Вона існує в нескінченних 

варіаціях, але логіка її незмінна: зіставлення раніше індивідуальних візуальних 

мов в одному епізоді й, досить часто, в одному кадрі. Намальовані від руки 

елементи, фотографії, відео, шрифти та тривимірна графіка тепер не 

чергуються, а сплітаються в єдине ціле. Виникає в зв'язку з цим візуальна мова, 

яку можна назвати метамовою, так як вона комбінує елементи дизайну, 

фотографії, аплікаційної та тривимірної комп'ютерної анімації, традиційного 

малюнка і кінематографії. 

Докінематографічні практики кінця XIX століття – коли зображення 

малювалося і анімувалося вручну, ремісничим і кустарним чином. На початку 

двадцятого  століття  кінематограф   передоручив   ці   ручні   техніки   анімації 

й оголосив себе медіумом запису реальності. Якщо в традиційному 

кінематографі запис і передача реальності практично не піддавалася 

авторському маніпулюванню, тепер вона  перетворюється в первинну матерію, 

з якої згодом можна творити майже все, що завгодно. Таким чином, кіно 

отримує пластичність, яка в колишні часи була винятковою прерогативою 

живопису  і  анімації.  Відповідно,  «цифрові»  режисери  мають  тепер  справу  

з «еластичною реальністю». 

Не оглядаючись на технологічні переваги процесу, видно, як нові 

можливості й спецефекти впливають та навіть створюють додаткові художні 

значення. Наприклад, можна згадати спецефекти  у фільмі  Сокурова «Сонце»,  

в якому кадри бомбардування Токіо нашаровуються на сон  імператора 

Хірохіто, в якому взаємоперетворення риб, літаків і бомб на тлі пожежі, в свою 

чергу, вбудовано в в'язку щільність сновидіння. 

Кіно стає родом живопису, від якої воно, власне, і відштовхувалося. 

Кілька парадоксальних висновків: здавалося б, з технічними нововведеннями, 

що дають змогу в реальному часі застати «життя зненацька», має настати нова 

епоха «кіноока». Але саме опосередкування зображеного перетворює «Кіночі»  

в «кіномитця». У цьому контексті застосування цифрової технології розкриває 

художню цінність, укладену в опосередкування матеріалу [3, с. 42]. 
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ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА Й УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ТА КІНО 

Володимир Винниченко належить до плеяди національних майстрів, які 

зробили значний внесок у всеукраїнський культурний поступ, інтегруючи його 

у світовий. Проте проблема «Винниченко та українська культура й мистецтво» 

досі системно й комплексно не вивчена. Актуальним видається і її висвітлення  

в контексті іншої наукової проблеми «Художня література – театр і кіно: 

проблеми інтерактивності». З огляду на жанр цієї праці результати проведеного 

аналізу викладаються пунктирно, визначаючи перспективи подальших 

досліджень (і автора, і, виражаються сподівання, інших зацікавлених науковців 

та практиків сценічного й екранного мистецтв). 

Літературна творчість В.  Винниченка,  схильного  до  філософствування 

й водночас до логічного обґрунтування будь-якого кроку людини, розпочалася 

на зламі двох культурно-стильових епох (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), у час 

глобальної перебудови мистецьких зображально-виражальних систем, 

викликаної потребою в нових засобах, здатних сприяти інтенсивнішому 

осягненню внутрішнього світу людини. Увійшовши в літературу на початку  

ХХ ст. – у добу духовного перевороту, «бунту індивідуальності», письменник 

зажив   слави   порушника   канонів,   збурювача   спокою.   І   в   його   прозі,     

і в драматургії тісно переплелися українська та європейська традиції з новими 

естетичними віяннями, що значною мірою зумовило проблематику творів, 

типологію конфліктів, персонажну сферу та своєрідність індивідуальної 

стильової   манери.   Має   рацію   Л.    Мороз:    «Змістову    суть    творчості   

В. Винниченка складають болісні роздуми над невідповідністю ідеалу 

дійсності, спостереження неймовірної складності людини – як істоти соціальної 

й водночас безмежного індивідуаліста, – здатної на безоглядну самопожертву   

й шалений егоцентризм» [4, с.15]. 

Специфіку художнього мислення Винниченка-письменника визначало 

захоплення драматичним мистецтвом, у якому найвиразніше «виявляється 

сутність всякого мистецтва» (Л. Толстой). Своєрідність Винниченка- 

драматурга доволі точно розкриває думка М. Куліша, висловлена у виступі на 

театральному диспуті 1929 р.: «Драматургія мусить весь час непокоїти, 

збуджувати, загострювати» [3, с. 459]. 
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Драматургія  В.  Винниченка (психологічні п‘єси «Дисгармонія» (1906), 

«Momento» (1907), «Базар» (1910), «Брехня» (1910), «Чорна Пантера і Білий 

Ведмідь» (1911), «Натусь» (1912), «Гріх» (1918) та ін.), присвячена 

дослідженню  людської   особистості,   морально-психологічних   випробувань  

і     внутрішніх     сил     людини     в     боротьбі     за     утвердження     власного 

«Я» (екзистенційні мотиви: особисті стосунки та соціальні відносини, родина  

та інтимний світ жінки, проступок і кара, талант і ціна його реалізації), 

розвивалася в річищі модерних літературних течій, зокрема новітніх тенденцій 

європейської драми – п‘єс К. Гауптмана, Г. Ібсена, М. Метерлінка, А. Чехова    

й ін. Своїми драматичними творами В. Винниченко відгукнувся на потребу 

оновлення репертуару українського театру, що переживав у той час своєрідну 

кризу жанру, одним із чинників якої була етнографічно-побутова 

заангажованість української драматургії; його п‘єси, які відразу ж привертали 

увагу театральних діячів, мають багату й цікаву сценічну історію. Особливого 

значення драматург надавав дослідженню морально-етичної концепції, яку 

назвав «чесність з собою», а також утіленню традицій символізму. 

Одним із найталановитіших і водночас найзагадковіших творів у світовій 

драматургії є п‘єса В. Винниченка «Брехня» (як власне «нова» драма), конфлікт 

котрої розгортається навколо розуміння поняття «брехня» героями твору 

(брехня, як  символ,  є  засобом  пошуку  або  досягнення  особистого  щастя).  

У межах незмінного тексту драми всіх персонажів, а особливо образ головної 

героїні – Наталії Павлівни, можна тлумачити в різних аспектах, оскільки «п‘єса 

містить багато отих локальних,  конкретних  істин»,  що,  за  спостереженням  

Л. Мороз, стосується більшості драматичних творів В. Винниченка [4, с. 104]. 

У 1914 р. сценічна інтерпретація п‘єси «Брехня» відбулася у виставі 

театру товариства «Руська бесіда»  у  Станіславові  (нині  –  Івано-Франківськ) 

із К. Рубчаковою й Лесем Курбасом у головних ролях, які майстерно передали 

психологізм характерів персонажів, внутрішньо-психологічні колізії у їхніх 

душах. «Брехня» здобула широку популярність на сценах України, Росії 

Німеччини, Італії, у країнах Кольського півострова – на батьківщині творців 

нової європейської драми. У добу незалежності України привернули увагу 

вистави за цією драмою В. Винниченка в театрі ім. Т. Г. Шевченка (м. Дніпро), 

яку поставив режисер М. Волошин (1993), у Молодому театрі (м. Київ, 2018, 

режисер – Н. Сиваненко) й ін. 

Драма В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» уперше була 

інсценізована на сцені «Руської бесіди» (1912) також з К. Рубчаковою та Лесем 

Курбасом у головних ролях. У 1990 р. успішну постановку цього твору 

здійснено в театрі ім. М. Заньковецької (м. Львів, режисер – А. Бабенко). 

За п‘єсою В. Винниченка «Гріх» першу виставу здійснив Лесь Курбас     

на сцені Молодого театру (1919), другу – Гнат Юра в театрі ім. І. Франка  

(1920). Успішною була й постановка «Гріха»  в Одеському театрі драми (1926), 

а в пізнішому часі – вистава на «малій батьківщині» письменника, у   театрі    

ім. М. Л. Кропивницького (1992, режисер – М. Горохов); у 1991 р. М. Горохов 

здійснив постановку «Ідея пані Мусташенко» за драмою «Закон». 
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У ХХІ ст. до літературної спадщини В. Винниченка активно зверталася 

випускниця КНУКіМ, молодий режисер К. Чепура, яка поставила за його 

творами такі вистави:  «Між  двох  сил»  (КНУКіМ,  2008)  та  «Дорогу  красі»  

й  «Натусь»  (2011,  театр   ім.   І.   Франка).   Вистава   «Шлюха»   за   п‘єсою   

В. Винниченка «Натусь» протягом багатьох років успішно йде в Івано- 

Франківському театрі ім. І. Франка (2009, режисер – Р. Держипільський) та ін. 

Визначаючи перспективи сучасної інтерпретації творчості В. Винниченка 

та наголошуючи на її філософському аспекті, І. Дзюба слушно наголосив, що 

він – «один із тих українських письменників і мислителів, які жили світовими 

ідеалами, заглиблюючи  їх  у  національний  ґрунт  і  національно  збагачуючи  

й модифікуючи. Або можна сказати  навпаки:  йшли  від  українського  життя 

до світових ідей, бачили в українському світове, загальнолюдське» [2, с. 75]. 

Важливим для сучасної української науки є і такий аспект проблеми: 

Винниченко й кіно; розмисли і проекти митця. Варто звернути увагу на те, що  

у зв‘язку з розвитком кінематографа влітку 1918 р. В. Винниченко, а також інші 

авторитетні письменники – М. Вороний та Олександр Олесь – погодилися 

співпрацювати з офіційно проголошеною «Українфільмою». Проте через 

еміграцію свої проекти В. Винниченка реалізовував за кордоном. Так, 

заплановані екранізації драм «Брехня» та «Чорна Пантера і Білий Медвідь» 

були  здійснені  поза  межами  України  в  1920-х  роках  (зокрема,  1921  р.        

у Німеччині екранізовано п‘єсу «Чорна Пантера …»). 

Перебуваючи в еміграції, В. Винниченко, крім політики, від якої 

намагається  «обтруситися»,  продовжує  перейматися  українською  культурою 

і мистецтвом,  що  засвідчують,  зокрема,  його  листи  до  Олександра  Олеся.  

В одному з листів він звертається до адресата із пропозиціями: «Між інчим, 

Олександре Івановичу, чи не почуваєте Ви в собі хисту писати фільмові п‘єси? 

Можливо,   що   через   якийсь   час    я    зможу    організувати    фільмове    Т-

во «Українфільм», яке матиме за своє завдання знайомити світ (Європу, 

Америку, Австралію) з Україною та її мистецтвом. Спробуйте подумати над 

цим. Коли у мене вийде справа, я вас сповіщу, й, може, Ви напишете якийсь 

сценарій. Час уже справжнім художникам взяти в свої руки кінотеатр і вирвати 

його  з  міщансько-детективного  лубка»   [1,   с.   485].   Як   бачимо,   думки   

В. Винниченка зорієнтовані на розвиток національного мистецтва в річищі 

світового. Більше того, він, переглянувши в 1928 р. українські фільми в Парижі 

(«Тарас Трясило» режисера Петра Чардиніна та «Звенигора» Олександра 

Довженка),   відзначив    «старанність   у   техніці,   фотографії»    й    водночас  

у «Щоденнику» записав: «Але яка безпорадна і наївна дитячість у мистецькій 

творчості, композиції, навіть змісті» [5, с. 76]. На нашу думку, ці коментарі 

визначають вектори актуального нині (в умовах державності та євроінтеграції 

України, розвитку вітчизняного кінематографа) наукового пошуку. 

Поверненню В. Винниченка на батьківщину сприяли, зокрема, українські 

культурні діячі В. Панченко та В. Мощинський, які в березні 1995 р. 

презентували Україні художньо-публіцистичний фільм «Голгофа Володимира 

Винниченка». А перед тим за мотивами однойменних драм В. Винниченка на 
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екран вийшли художні фільми режисера Олега Бійми «Чорна Пантера і Білий 

Медвідь» (1990) та двосерійний художній телевізійний фільм «Гріх» (1993), що 

має особливий успіх у глядача, головні ролі в майстерно зіграли Наталія 

Єгорова  (Марія  Ляшківська)  і  Богдан  Ступка  (Сталинський)  та  ін.  Образ  

В. Винниченка у фільмі «Таємний щоденник Симона Петлюри» (2018) 

достовірно зіграв актор і Міністр культури України Євген Нищук. Викликає 

наукове зацікавлення і документальний фільм «Винниченко без брому» 

(частина серіалу «Українська мрія», 2011), який посів перше місце в номінації 

«Гіркий    хліб     емігранта»     на     Міжнародному     фестивалі     телевізійних 

і радіопрограм «Калинові мости», що проходив у польському місті Кенштин. 

Насамкінець варто наголосити на практичному значенні одержаних 

результатів – і в науці, і в театрі та кіно. Глибоке осмислення особливостей 

сценічних та екранних інтерпретації творчості В. Винниченка у ХХ – ХХІ ст. 

украй необхідне практикам сценічного й екранного мистецтв у пошуках 

репертуару  та   сучасних   тлумачень   окремих   творів,   зокрема   викладачам  

і студентам профільних закладів вищої освіти. 
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ДИЗАЙНЕРСЬКІ ВИМОГИ ДО ПРОСТОРУ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ 
Предметно-просторове середовище розуміється як «друга природа», 

створена людиною в умовах її соціокультурної діяльності відповідно до її 

потреб. Це цілісний мистецький простір, що включає у себе як екстер‘єр, так      

і  інтер‘єр,  які   репрезентують   певний   художній   задум   [1].   Середовище   

є фізичним, соціокультурним, мистецьким феноменом, у межах якого 

здійснюються багатоаспектні зв‘язки людини з оточуючими її предметами, що 
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формують та відображають художні пріоритети й вподобання. Візуально 

сприйнятні форми цих відносин пов‘язують з появою естетичної рефлексії 

людини щодо дійсності. 

Основні вимоги до форм і елементів простору з функціональної, 

конструктивної, техніко-економічної та художньо конструктивної сторін 

визначаються якісною характеристикою форм і елементів простору, під якою 

розуміється комплекс властивостей, що визначають її як продукцію 

виробництва та споживання. Оцінка якості форми і елементів простору 

ґрунтується  на  всебічному   аналізі   функціонального   комплексу   виробів,   

їх  внутрішніх   і   зовнішніх   зв‘язків  з  процесами   життєдіяльності   людини 

й навколишнім середовищем, конструктивними схемами, на специфіці 

технологічного процесу [2]. Проблема є актуальною у зв‘язку з активним 

відвідуванням ресторанів та їх швидким розвитком у сучасному суспільстві, 

яке, з одного боку, прагне до створення більш європейського предметно-

просторового   середовища,   а   з   іншого   боку   є   непорушним     у 

відношенні стійкості життєвого укладу та національних традицій. 

Художньо-мистецька організація готельно-ресторанного 

середовища – вдосконалення його естетичних характеристик шляхом 

композиційного формування і розширення простору, його певного колірного 

вирішення, використання доречної художньої форми меблів, іншого 

обладнання, коректне застосування декоративних деталей, певних видів 

освітлення,    приведення    різноманітних    форм    і     елементів     простору  

до гармонійного упорядкування в їх розташуванні. У сучасній культурі України 

помітний потяг до утворення своєрідного, етнонаціонального художньо- 

мистецького стилю із цілою низкою визначальних рис, що обумовлюють 

зв‘язок традицій минулого і новацій сьогодення. За цих обставин готельно- 

ресторанне середовище покликано стати художньо-естетичним витвором 

митців, що матиме важливе значення як для вітчизняної культури загалом, так   

і для готельно-ресторанних підприємств [3]. 

Сучасну історіографію даної проблеми презентують  праці  О.  Боднара, 

С. Виткалова, В. Даниленка, Ю. Легенького, С. Оборської, М. Подлевських,    

А. Пригорницької, Н. П‘ятницької й ін., в яких організація готельно-

ресторанного середовища розглядається як соціокультурний феномен, 

онтологічно закорінений у людському бутті в якості універсального засобу 

відтворення й регулювання людських стосунків. 

Мета  дослідження  –  обґрунтування  і   розробка  дизайнерських   вимог  

і засобів формоутворення обладнання, декоративних деталей, освітлення, 

різноманітних форм і елементів простору для готельно-рестораних комплексів, 

що створить оптимальний рівень ергономічних властивостей предметно-

просторового середовища життєдіяльності людини (як для працівників, так і 

для відвідувачів готельно-ресторанних комплексів). 

Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження було потрібно 

вирішити наступні задачі: 
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• визначити межі та структуру об‘єкта й предмета архітектурної 

ергономіки з позицій розуміння його як системи «людина-середовище»; 

• обґрунтувати ергономічні, художньоестетичні вимоги обладнання, 

декоративних деталей, освітлення, різноманітних форм і елементів простору 

готельно-ресторанних комплексів; 

• окреслити найбільш  актуальні  шляхи  та  завдання  формоутворення  

та вдосконалення обладнання, декоративних деталей, освітлення, різноманітних 

форм і елементів простору для закладів готельно-ресторанних комплексів. 

Художньо-естетичні        вимоги        обумовлюють        єдність        естетичних  

і функціональних ознак. Естетика та краса сучасного обладнання, декоративних 

деталей,  освітлення,   різноманітних   форм   і   елементів   простору   полягає   

в їх зручності та функціональній досконалості, єдності форми, конструкції, 

матеріалу й технології, простоті та лаконічності форми, гармонійному 

поєднанні з інтер‘єром, раціональному використанні матеріалів, правильному 

колірному вирішенні. 

Створення досконалих сучасних форм обладнання, декоративних деталей, 

освітлення, різноманітних форм і елементів простору залежить від майстерності 

проектувальника і від того, як буде втілений його проект в реальному виробі. 

Використовуючи методи художнього конструювання, можна досягти 

ефективних результатів. Але відступ від зазначених вимог може призвести до 

поганої якості виробу та його естетичної неповноцінності. Показано, 

обладнання, декоративні деталі, освітлення, різноманітні форми і елементи 

простору – найважливіший і невід‘ємний елемент єдиного комплексу інтер‘єру 

готелів і ресторанів. Раніше елементи простору розташовувались в закладах 

готельно-ресторанного господарства суворо регламентовано, але в сучасному 

суспільстві немає чітких обмежень щодо створення та використання певних 

елементів простору в ресторанах, тому це дає змогу створювати дійсно 

ексклюзивні та оригінальні вироби. 

Встановлено, що художнім та формотворчим аспектам при виготовленні 

різноманітних форм і елементів простору завжди приділяється значна увага. 

Розглянуто  основні  вимоги  до  форми  елементів  простору  з  ергономічної   

та художньо-конструктивної сторін. Сформульована якісна характеристика, під 

якою розуміється комплекс властивостей, що визначають її як продукцію 

виробництва та споживання. Оцінка якості різноманітних форм і елементів 

простору ґрунтується на всебічному аналізі функціонального комплексу 

виробів, їх внутрішніх і зовнішніх зв‘язків з процесами життєдіяльності  

людини та навколишнім середовищем, конструктивних схем, специфіці 

технологічного процесу тощо. 

Перспективним   для    подальших    досліджень    у    даному    напрямку  

є розширення кордонів стилістичних, конструктивних, формотворчих та інших 

форм вдосконалення сучасного ринку форм і елементів простору. Активне 

вивчення європейського ринку, що допоможе розширити кордони 

національного продукту засобами ергодизайнерського вдосконалення, зможе 
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покращити та полегшити загальний стан архітектурного предметно- 

просторового середовища готельно-ресторанних комплексів. 
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІСТЬ 

В ОСОБЛИВОСТЯХ ДИЗАЙНУ ЧОЛОВІЧОГО КОСТЮМУ 

ЄВРОПИ І США КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

Актуальність досліджуваного питання полягає в тому, що інноваційність 

у створенні чоловічого костюму – один з найяскравіших напрямів розвитку 

дизайну одягу кінця ХХ – початку ХХІ ст. Його надзвичайно мало розглянуто   

у наукових працях, монографіях, дисертаціях, літературних джерелах. Проте, 

питання є надзвичайно цікавим для сучасних дизайнерів чоловічого одягу.  

Воно є невичерпним джерелом натхнення для творчого пошуку. Прийоми, 

використані дизайнерами в Європі і США за даного періоду, широко 

використовуються в колекціях сучасного чоловічого костюму. 

У результаті написання наукової статті, авторами було розглянуто 

вітчизняну та зарубіжну літературу. При підборі цитованих праць розглядалися 

як автореферати, дисертації, так і спеціалізовані книги. 

У праці А. А. Елізарова [1] розкрито проблему стилістичної еволюції 

чоловічого класичного костюму ХХ – початку ХХІ ст. Автором прослідковано 

розвиток   конструктивних   рішень,    стилістичних    форм    даного    періоду. 

В   авторефераті   дисертації   проведено   аналіз   змін   та   їх   відображення   

на прийомах створення, колористиці дизайну чоловічого класичного костюму. 

Але в авторефераті дисертації цій праці не розглядається спортивний 

чоловічий одяг. Автором вивчено лише класичні форми чоловічого костюму. 

Інші стилі додали б оригінальності та цікавості даній науковій праці. 

Автори М.В. Колосніченко, К.Л. Процик [2] вивчили класифікацію видів 

сучасного чоловічого і жіночого одягу. У праці розглянуто питання історії 

розвитку асортименту сучасного одягу. Також, – фактори, які впливають 
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на появу нових видів одягу. Описано історію творців моди і нових різновидів, 

зокрема чоловічого одягу. 

Проте, у книзі немає історій деяких видатних дизайнерів чоловічого одягу 

ХХ – ХХІ ст. Таких, як: Ральф Лорен, Ніно Черруті, Том Форд та ін. Більше 

сучасної інформації про ці видатні особистості значно б доповнили цитовану 

працю. 

У праці В. А. Володіна [ 3 ] детально описано історичні періоди моди 

починаючи з найдавніших часів до 90-х років XX сторіччя. Велику увагу 

головний редактор Віктор Володін присвятив біографіям «королів високої 

моди» - Чарльзу Ворту, Крістіану Діору, Пако Рабанну та ін. Автор також 

написав про процес створення продукту дизайну, мистецтво бути стильним. 

Але у цій праці не охвачено історію моди ХХІ ст. Мало представлений 

американський фешн-ринок чоловічого костюму, що значно б доповнило 

матеріали книги. 

Вагомий внесок у вивчення основної термінології чоловічого костюму 

зробив І.Ц. Балдано [ 4 ]. 

У праці К. Гейл, Я. Каур [5] вивчено народження та розвиток нових 

тенденцій в підборі матеріалів для колекцій одягу. Розповідається як шляхом 

мистецтва   сполучення   тканин   і    дизайну    Джорджіо    Армані    вийшов   

за  встановлені  межі.  Автори  розкрили  творчість  дизайнера   з   іншої 

сторони – а саме, трудової. У книзі описано, як сторювали комбінації полотен 

для чоловічих костюмів. 

Але, праця написана в контексті конфекціонування, матеріалознавства. 

Автори написали її за вузько  спеціалізованою  тематикою.  К.  Гейл,  Я.  Каур 

не висвітлили біографії згаданих дизайнерів. 

У  70-х  роках  ХХ  ст.  надзвичайно  популярним  став   військовий   

стиль – мілітарі: вироби, в основному кольору хакі та запозичення з військової 

форми. Виникають і  інші  стилі  в  чоловічому  одязі:  гетсбі,  джинсовий,  

диско та ін. 

Джорджіо Армані – італійський дизайнер. Спочатку працював 

дизайнером чоловічого одягу у Ніно Черруті. Першу колекцію під своїм ім‘ям 

випустив  у  1975  р.  Свою  власну  компанію  Армані  створив  в  партнерстві   

з Серджіо Галеотті. 

Найбільшу увагу у власних колекціях Армані звертає на легкий вільний 

крій костюмів з новою технологією пошиву. Дизайнер використовує найменшу 

кількість укріплювачів та прокладок жорсткості, що розташовані між слоями 

тканини та самої підкладки. Приголомшливі костюми, створені для фільму 

«Американський жиголо» з актером Річардом Гіром зробили європейського 

дизайнера одним з найвідоміших. 

Ніно Черруті з середини 60-х років розпочав створення колекцій 

чоловічого одягу «прет-а-порте класу люкс». Для виробництва однієї моделі 

чоловічого костюму від дизайнера, застосовується до 60 годин ручної праці. 

Дизайнер створив костюми для більше ніж 90-о фільмів: «Основний інстинкт», 

«Красуня», «Мовчання ягнят», серіалу «Поліція Маямі. Відділ моралі» [3]. 
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Ральф Лорен – американський дизайнер. На початку кар‘єри розробляв 

дизайн краваток. У 1978 р. увів в моду стиль «піонерів Дикого Заходу». 

Популярний завдяки великій кількості варіацій «Американського стилю», 

зокрема в чоловічих костюмах, одязі. 

У 80-х роках ХХ ст. свого найбільшого розвитку досягнув одяг «від 

кутюр». Велике значення у чоловічому одязі мають логотипи провідних 

дизайнерів.  У  90-х  роках  ХХ  ст.  модним  став  плямистий  принт  одягу       

та масивне взуття солдатів, чому спряв військовий конфлікт на Близькому 

Сході. Одяг стає більш прагматичним. Мода цього періоду розвивається за 

двома напрямами: пуризм і романтизм. Пуризм сприяв відмові у костюмі від 

декоративних деталей. Мінімалізм популярний серед молодих кутюр‘є, зокрема 

відомого американського дизайнера Кельвіна Кляйна. У світі моди 

виокремлюються три світові столиці моди: Нью-Йорк, Париж і Мілан. 

Том Форд – американський дизайнер. Долучився до відомого дизайн- 

проекту «Студія 54» у м. Нью-Йорк. Том Форд є випускником відомої 

Парсонської школи дизайну. Дизайнер обирає для своїх колекцій чоловічих 

костюмів класичний дизайн, в напрямі мінімалізму. [4] 

У 2000-х з‘явилися стилі: кежуал, хайлендс, графіті. Виник термін 

«аутфіт» – загальна назва поєднання костюму і аксесуарів. У ХХІ ст. 

характерною є еклектика стилів, модних напрямків та течій в чоловічому 

костюмі. [2] 

В ХХІ ст. прослідковується вплив «дифузного стилю» – тобто, поєднання 

класичного стилю зі спортивним, в чоловічому одязі. Помітне місце в колекціях 

займає орієнтальний стиль – зокрема, у чоловічій лінійці Кріса Ван Аше для 

«Діор». Важливим стає мінімалізм, що прослідковується у популярних 

колекціях Мартіна Марджели, Прада, Жиль Зандер, Джорджіо Армані. 

Одинарний піджак поступово в ХХІ ст. поєднується с широкими або вузькими 

брюками  та джинсами. Актуальною є тенденція збільшення об‘єму ―oversize‖   

в чоловічій моді. У костюмі – це розширення плечового поясу та збільшення 

прибавок на свободу прилягання. [1] 

Отже,   інноваційність    у    створенні    чоловічого    костюму    –    один  

з найяскравіших напрямів розвитку дизайну одягу кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
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АНАЛІЗ ДРАМАТУРГІЇ В РОБОТІ 

На складному шляху до образу головним засобом, який має сколихнути 

почуття актора, привести в рух ланцюг асоціацій, розбудити пам'ять минулого   

і повести до перевтілення, є освоєння пропонованих обставин. Одночасно 

пропоновані обставини, ці «вигадки, що доповнюють створювану душевну 

лінію життя ролі», є тими рейками, тим шляхом, яким йде наближення образу 

до себе і себе до образу. Як зазначає відомий театральний режисер Немирович- 

Данченко: «Справжнє перевтілення досягається за рахунок накопичення, 

точного відбору запропонованих обставин, опановуючи якими, артист  

природно  підходить  до  діалектичного  стрибка  від  особистого  «я»  актора  

до образу. Глядач пізнає артиста, не втрачає його з вигляду, але одночасно 

пізнає і нове – створений образ» [2, с. 135]. 

Відомий театральний режисер Єжи Гротовський зазначав: «Театр цінний 

не сам по собі: – подібно музиці і танцям в деяких братствах дервішів, 

театральна вистава – це спосіб і засіб самопізнання, самодослідження, це шлях 

до порятунку. Палітра актора – сам актор. Ця палітра багатша палітри 

художника або музиканта, щоб оволодіти нею, потрібна вся людина цілком. 

Руки, очі, вуха і серце актора є одночасно і об'єктом і інструментом його 

досліджень. При такому ставленні сценічне мистецтво стає справою всього 

життя; актор крок за кроком розширює свої знання про себе самого не тільки 

під час репетицій, завжди болісних, несхожих одна на іншу, але і під час 

подання – величезного знака оклику в його монолозі» [1, c. 77]. 

Актор повинен дозволити образу «проникнути» в його душу: спочатку всі 

до нього чинять опір цьому вторгненню, але наполегливою працею актор 

набуває цілий ряд технічних навичок, які дозволяють йому керувати  своїм 

тілом  та   психікою   і   придушувати   опір.   «Самоспротив»   ролі   пов'язаний 

з саморозкриттям: актор добровільно показує своє справжнє обличчя, 

розуміючи, що неможливо осягнути секрети ролі, не відмовившись  від 

захисних покривів, не розкривши секретів свого «я». Таким чином, виконання 

ролі стає жертвопринесенням, причому актор публічно приносить в жертву 

якраз  ту  частину  свого   «я»,  яку  більшість  людей  воліють  приховувати.   

Ця жертва – його дар глядачеві. 

Зрозуміло, що не кожному дано бути сповідником, з цим згодні всі 

традиційні релігії. Люди діляться на мирян, які роблять необхідну в житті 

справу, і на тих, хто заради блага мирян несе інший тягар. Священнослужитель 

здійснює обряд не тільки для себе, але і для інших. Практика показує, що 

народження справжнього сценічного образу – це завжди тривалий і дуже 

складний процес. Процес, в ході якого актор поступово пізнає свого героя, 
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відбирає риси, властиві його характеру, а потім зближується з ними, вирощує їх 

у собі. 

Ось що з цього приводу пише легендарний М. Чехов: «В цьому процесі 

важливу роль відіграють спостережливість актора, фантазія, його воля, 

життєвий досвід, і ряд інших якостей, з якими ви вже познайомилися. Багато  

що тут залежить і від того, як актор ставиться до життя, як сприймає його, від 

своїх ідейних поглядів, моральних переконань. Але в будь-якому випадку 

створення  сценічного  образу  –  велика,  кропітлива  і  часом  болісна  праця.    

І притому праця не тільки на репетиціях» [3, c. 222 ]. 

У   взаємозалежних   процесах,   що   йдуть   майже   весь    час 

паралельно – накопичення і відбору, а також оволодіння пропонованими 

обставинами – виникає знання ролі, без якої неможливо досягти необхідного 

результату  –  перевтілення  артиста  в  образ.  «Знання  про  роль»,  по  суті,       

і  є  комплексом  пропонованих   обставин,   яким,   за   лаконічним   висловом 

А. Д. Попова, визначаються «всі на сцені», зокрема і створення необхідного 

образу. 

Тому шлях комплексного освоєння, а не декларування пропонованих 

обставин життя літературного персонажу, на базі якого актор створює 

сценічний образ, є найвірніший шлях руху актора до образу. 

«Праця театру! – писав В. В. Немирович-Данченко. – Ось що ми, люди 

театру, любимо більше всього на світі. Праця – завзята, наполеглива, 

багатолика, що наповнює все закулісся зверху донизу, від колосників над 

сценою до люка під сценою: праця актора над роллю; а що це значить? Це 

значить – над самим собою, над своїми даними, нервами, пам'яттю, над своїми 

звичками...» [2, c. 65]. 

Підводячи підсумки вищесказаного, варто зазначити, що сама специфіка 

роботи актора на справді включає в себе щоденну кропітку працю над образом. 

Треба відзначити, що не дивлячись на протилежність думок щодо виховання 

актора,     майже     всі     дослідники      акторського      мистецтва      сходяться 

у одному – будь-який професійний актор повинен мати технологічну базу, до 

якої входить володіння мовним апаратом, володіння голосом у драматичному 

вокалі, володіння  тілом  у  пластичних  етюдах,  танці  та  інші  вміння:  аналіз  

і розбір п‘єси, ролі, створення образу, побудова дієвої лінія персонажа, 

визначення надмети героя, знайдення точних внутрішніх монологів та інше. 

Визначено, що  актор  водночас є і  творцем, і інструментом свого  мистецтва,    

і виконувані ним дїї є матеріалом для створення образу. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству-проводнику . Москва : 

Артист. Режиссер. Театр, 2003. 351 с. 

2. Немирович-Данченко В. Статьи, речи, письма, беседы . Москва : 

Искусство, 1952. 211 с. 

3. Чехов М. А. Литературное наследие: в 2-х т. Москва : Искусство, 1986. 

Т. 1: Воспоминания. Письма. 452 с. 



141 
 

 

Дяченко А. В., канд.пед.наук, доцент, 

Київська державна академія Декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, 

м.Київ, Україна 

 

МИСТЕЦТВО МАЙБУТНЬОГО ВНЗ 

ЗА УМОВ ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ 
На даний час у зв‘язку з розвитком соціо-культурних процесів мистецькій 

освіті надано особливу роль. Головним завданням мистецтва у вищих 

навчальних закладах та мистецтва у цілому є збереження духовної спадщини 

нації. Та  найголовнішим  є  розвиток  творчий  потенціал  кожній  особистості, 

в тому  числі,  культура  особистості.  Цікаво,  що  мистецька  освіта  включена 

у чимало загальноосвітніх програмам. Саме дослідженням значення ролі 

мистецтва та мистецької  освіти  у  вдосконаленні  особистості  та  формуванні 

її духовного потенціалу займались наступні вчені: І. А. Зязюн, Г. М. Падалко,  

О. П. Рудницька, В. Ф. Орлов, О. М. Олексюк, О. П. Щолокова. Але постає 

необхідність     дослідження     перспектив      розвитку      мистецької      освіти 

у майбутньому. Саме тому метою даного дослідження є виявлення нових 

тенденцій розвитку мистецької освіти в Україні. 

Початок становлення освітньої системи у сфері мистецтва припадає на 

початок XX ст. Зокрема, в Україні (тоді ще у складі Радянського Союзу) 

створення мистецьких шкіл розпочалось в середині 30-х років. Крім того, 

мистецькі заняття завжди були у складі загальноосвітніх програм, головним 

напрямом якої спершу стала музична сфера навчання. Освіта у сфері театру, 

художніх  напрямків,  хореографії  була   сформована   саме   за   принципами  

та елементами музичної освіти. 

Відповідно до цього, були дотримані державні стандарти щодо освітнього 

процесу у сфері мистецтва за єдиним стандартом та за однаковими  

навчальними планами для всіх напрямків. З іншої сторони, така централізація    

і уніфікація призупиняла розвиток мистецьких закладів, заважала новаторським 

оновленням тощо. Через це студентам було необхідно перейти в інші вищі 

навчальні заклади для продовження професійного навчання, замість розвивати 

нові напрями у даному навчальному закладі або мистецькій школі. 

Проте найбільші зміни у розвитку мистецької освіти, а саме: 

диференціація вищих навчальних закладів, створення нових інститутів, 

університетів, відкриття нових факультетів, студій тощо відбулись на перетині 

ХХ–ХХІ століття у зв'язку з відокремленням України від Радянського Союзу. 

Хоча С. М. Волков у своїй мистецтвознавчій науковій роботі зазначив 

сповільнення розвитку,  через  відсутність  єдиних  державних  стандартів 

освіти і деяких мистецьких спеціальностей (хореографія, музичне виховання, 

образотворче  мистецтво)  були  віднесені  одночасно  до  напрямків  «Освіта»   

і «Культура і мистецтво», то  підготовкою  мистецьких  кадрів  фактично 

почали займатися неспеціалізовані заклади освіти – педагогічні училища 

(коледжі), училища культури і навіть технічні навчальні заклади. Такі 
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навчальні заклади готували вчителів музики, співу, малювання, креслення, 

танцю для  загальноосвітніх  шкіл  або  культосвітніх  працівників,  для  яких  

не було головним завданням набуття професійної виконавської майстерності. 

Відповідно такі навчальні заклади не відповідали стандартам спеціалізованих 

мистецьких    навчальних    закладів,     але     завдяки     широкій     мережі  

мали вплив на вироблення цих стандартів, враховуючи власні можливості. Це, 

насамперед, призводило до необґрунтованого зниження критеріїв оцінки 

випускників [1, с. 47-48]. 

Сьогодні в Україні функціонує багатоступенева і безперервна система 

підготовки мистецьких кадрів, до якої входять: 

 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи 

естетичного виховання) – позашкільна освіта; 

 середні спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати) – загальна 

середня освіта та професійна підготовка; 

 вищі навчальні заклади; 

 студії з підготовки кадрів для національних творчих колективів [2]. 

Поворотним моментом у майбутньому мистецької  освіти, безпосередньо 

в Україні став новий освітній оновлений законопроект, що має за основу 

створення та запровадження дієвого механізму реалізації, охорони та захисту 

конституційного права людини на освіту, а також забезпечення законодавчих 

гарантій підвищення інвестиційної привабливості системи освіти, спрямованих 

на економічне зростання і культурний розвиток країни. Так, Верховна Рада 

схвалила в другому читанні та в цілому Закон України «Про освіту» (№3491Д). 

Міністерством культури України з метою захисту інтересів культурно- 

мистецької   освіти   було   розроблено    норми    щодо    мистецької    освіти   

та ініційовано їх включення до проекту Закону України «Про освіту». Так, 

норми в Законі визначають мистецьку освіту як спеціалізований вид освіти, 

який  має  особливі  умови   реалізації,  встановлює   пов‘язаність  між   собою  

її ланок, взаємозалежність рівнів і наступність її здобуття в процесі підготовки 

професійних митців [2]. 

Розділ VIII «Прикінцеві положення» Закону «Про освіту» доповнені 

пунктом 31, що передбачає приведення законодавства і установчих документів 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (шкіл  

естетичного виховання) у відповідність із цим Законом. А саме: терміни 

«початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа 

естетичного виховання)» і «мистецька школа» є ідентичними, а всі суб‘єкти 

владних повноважень і початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 

(школи естетичного виховання) керуються всіма положеннями цього Закону, 

що стосуються мистецьких шкіл, а також положеннями законодавства, що 

стосуються спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 

виховання) у частині, що не суперечить цьому Закону [2]. 

Таким чином, в освітньому законодавстві закріплюється єдність галузевої 

системи освіти, основною ланкою якої є початкова мистецька освіта. Також 

мистецька освіта включає: 



143 
 

 

 початкову    мистецьку     освіту,     що     здобувається     одночасно     

з початковою та/або базовою середньою освітою і полягає в набутті здобувачем 

компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва; 

 профільну мистецьку освіту, що здобувається на основі початкової 

мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою освітою та 

орієнтована на продовження навчання на наступному рівні мистецької освіти; 

 фахову передвищу мистецьку освіту, що здобувається на основі 

початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним здобуттям 

повної загальної середньої освіти або на основі повної загальної середньої 

освіти та полягає в набутті здобувачем освіти професійних компетентностей за 

певною мистецькою спеціальністю; 

 вищу мистецьку освіту, що здобувається на основі профільної або 

фахової перед  вищої  мистецької освіти  та  повної  загальної  середньої освіти  

і полягає в набутті здобувачем вищої освіти компетентностей відповідного 

ступеня вищої освіти (молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора 

філософії/доктора мистецтва та доктора наук) за певною мистецькою 

спеціальністю [2]. 

Таким чином, беручи до уваги багаторічну історію розвитку мистецької 

освіти,  починаючи  з  Радянського  Союзу  та  багаторічний  досвід   навчання  

у мистецьких вищих навчальних закладів України, можна дійти висновку, що 

освіта у мистецькій сфері є достатньо ефективна та перебуває у постійному та 

прогресивному розвитку. Так, у зв‘язку з нещодавно оновленим Законом 

України   «Про    Освіту»    мистецької    освіти    зазнає    багатьох    змін,    що 

у майбутньому відкриє безліч нових перспектив для розвитку вищих 

навчальних закладів в цілому та, головне, у мистецькій сфері. Крім того, одною 

з можливістю додаткового розвитку в майбутньому є інтеграція мистецької 

освіти в культурний простір Європи. 
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ВИЗУАЛЬНОСТЬ И ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ 

В ПОСТАНОВКАХ ЮРИЯ ДИВАКОВА 
Одним    из    самых     ярких     образцов     постдраматического     театра 

в современном белорусском культурном пространстве являются постановки 

Юрия Дивакова. Ю. Диваков работал как актер театра кукол, был автором 
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и исполнителем спектаклей организованной им в 2011 г. независимой группы 

Laboratory figures Oscar Schlemmer. С середины 2010-х гг. начал работать как 

режиссер на государственных кукольных, драматических сценах и независимых 

площадках в Беларуси, а также в Украине и Польше. Именно о постановках 

этого периода пойдет речь в данной работе. 

В своих спектаклях Ю. Диваков обращается к разнообразным текстам: 

басням Ж. де Лафонтена и поэзии В. Буша («Fable» и «Плих и Плюх», 

Гомельский  государственный   театр   кукол,   2015   и   2016),   драматургии   

Г. Бюхнера («Войцэк», Национальный академический театр имени Я. Купалы, 

2017), С. Грума («Місто богів», театр «Золоті ворота», 2017), А. Иванова 

(«Крестовыйпоходдетей», Центр визуальных и исполнительских искусств 

«АРТ Корпорейшн», 2018), Софокла («OEDIPUS», Гомельский городской 

молодежный театр, 2018), прозе Н. Гоголя («Гоголь. Fatum», Гомельский 

областной драматический театр, 2018), библейским текстам («Песнь песней», 

Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», 2019). 

Общим для всех перечисленных работ режиссера, вне зависимости от характера 

исходного  литературного   материала,   является   значительность   визуальной 

и перформативной составляющих. 

Спектакли  в  визуальном  театре,  к  которому  можно  отнести  работы 

Ю. Дивакова, создаются «по закону ассоциативных, а не сюжетных связей, 

часто из обрывочных эпизодов-вспышек, логическая связь между которыми 

осуществляется скорее в сознании зрителей, чем на сцене» [2, c. 5]. Образная 

система спектакля строится на визуальных образах, а не на словах, вербальный 

текст выполняет подчиненную функцию либо, как отмечает П. Пави, 

становится   практически   незаметным   [10,   c. 269–270].   В    постановках   

Ю. Дивакова   прослеживается    характерный    для    визуального    театра уход 

«от прямого нарратива», построение сценического действия «на ярких 

визуальных метафорах» [2, c. 5], ассоциативных, а не сюжетных связях. 

Например, спектакль «Гоголь. Fatum» состоит из 9 сюжетно не связанных 

эпизодов, а  построение  действия  как  монтажа  либо  коллажа  отдельных  

сцен / эпизодов вообще свойственно работам режиссера. Что касается 

литературного текста в спектаклях Ю. Дивакова,  утверждать,  что  режиссер  

им пренебрегает либо сводит его роль к исключительно служебной, нельзя. Сам 

Ю. Диваков уверяет: в его спектаклях все исходит из первоначального 

литературного текста, имеет с ним непосредственную или косвенную связь [1]. 

Образы и действия, обозначенные в литературном произведении, могут 

буквально визуализироваться режиссером: так происходит в «Плихе и Плюхе», 

«OEDIPUS». При этом вербально выраженный текст в постановке иногда 

отсутствует, например, в спектакле «Гоголь. Fatum», созданном по мотивам 

«Шинели», не звучит ни одной строчки из этого произведения, либо является 

«всего лишь равноправным элементом жестуального, музыкального, 

визуального и т.д. взаимосвязанного целого» [4, c. 50]. 

Чаще всего вербальный текст в постановках Ю. Дивакова функционирует 

именно как один из элементов спектакля. Частью фоносферы, 



145 
 

 

ритмообразующим компонентом текст является в «Fable». Эта его функция 

подчеркнута тем, что в спектакле текст звучит и на русском, и на французском 

языках.  В  значительной  степени  схожа  с  «Fable»  роль  вербального  текста  

в  «Песне   песней»:   режиссер   варьирует   его   произношение   от   шепота   

до крика и мелодекламации, ритмически согласует с музыкой (композитор  

Эрик  Орлов-Шимкус).  Особенности  функционирования  вербального  текста  

в постановках Ю. Дивакова связаны также с перформативностью его работ. Как 

отмечает Э. Фишер-Лихте, голос, как один из видов звуков, обладает 

способностью создавать телесность [9, c. 231], и Ю. Диваков, используя 

различные способы произнесения текста, усиливая ощущение телесности 

актеров зрителями. Особенно интенсивно это проявляется в «Войцэке», 

«Крестовомпоходедетей», «Песне песней». 

Возвращаясь к тезису об автономности визуальных образов относительно 

драматургического текста как важной черте визуального театра, необходимо 

отметить    следующие    аспекты    работ    Ю. Дивакова.    Вне    зависимости 

от характера текста, большинство постановок режиссера отличает близость 

визуального решения (оно, преимущественно, создается совместно с Татьяной 

Диваковой (художница) и Диной Данилович (видео)). Схожими являются 

пространства в постановках «OEDIPUS» и «Місто богів», стилистически они 

также        близки        решениям,        созданным        для        «Гоголь.     Fatum», 

«Крестовыйпоходдетей» и «Войцэка». Как правило, это вневременные, 

дизайнерски решенные пространства для театрального действия, нейтральные 

по отношению к героям либо конкретной локации, указанной в литературном 

тексте. Но в контексте развития действия, образной системы спектакля они 

могут приобретать и вполне определенное значение. Например, пространство   

в спектакле «OEDIPUS» воспринимается как кабинет психоаналитика. 

Предметный ряд постановок Ю. Дивакова достаточно лаконичен: в темных 

пространствах с проекционным экраном, неоновыми лампами и искусственной 

зеленью, присутствуют немногочисленные предметы обстановки и объекты, 

чаще всего окрашенные в яркие чистые цвета. Розовые акценты в окраске 

объектов и костюмах актеров присутствуют в «OEDIPUS», «Войцэке», 

«Крестовомпоходедетей», «Гоголь. Fatum», также режиссером и художницей 

используются желтый, голубой, изумрудный, красный цвета. Такое 

колористическое решение в совокупности с обращением к фэшн-эстетике 

(«Fable»),  стилистике  авангардных  направлений  искусства  первой   трети  

ХХ века («Плих и Плюх»), кабаре («Войцэк», «OEDIPUS») создает высокую 

степень эстетизированности визуального ряда, делает его самоценным. 

Значительная часть визуальных образов в работах Ю. Дивакова так или иначе 

апеллирует к теме смерти, телесности, сексуальности, некоторые из них 

повторяются в разных постановках. Введенные в визуальный ряд спектакля 

объекты, такие как череп, сердца, клумбы / горшки с землей и цветами, 

капельница (с кровью либо лекарствами), игрушка либо кукла, представляющие 

ребенка, черные шары, витрины-аквариумы, могут восприниматься и быть 

исключительно дизайнерским решением. Однако большая часть используемых 
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режиссером и художницей объектов изначально обладает определенной 

символикой, а их восприятие во взаимодействии с остальными элементами 

постановки умножает возможные смыслы и интерпретации визуальных образов 

спектакля. Так как точная дешифровка зрителем заложенных режиссером в тот 

или  иной  образ  значений  иногда  представляется  невозможной  [3],  можно   

в определенной степени говорить об их эмерджентности, также указывающей 

на перформативный характер работ Ю. Дивакова [9, c. 255–256, 260]. 

Перформативность    прослеживается     и     во     внимании     режиссера  

к телесности актеров, способах ее репрезентации. Например, большинство 

мизансцен в «Fable» построено по принципу дефиле – демонстрации актерами 

своего образа [5], эстетизированных тел. Подобное дефиле-демонстрация 

присутствует и в «Крестовомпоходедетей» [8]. Но здесь собственная телесность 

актеров, выражающаяся вербально и через интенсивность их существования  

[7], соседствует с репрезентацией гипертрофированной телесности персонажей, 

подчеркнутой использованием костюмов – уродливых распухших обнаженных 

тел, имитацией полового акта, кровотечения, почти животным поглощением 

пищи. Репрезентация телесности исполнителей через интенсивность актерского 

существования прослеживается в «Войцеке» и «Песне песней», где режиссер 

также демонстрирует эстетизированные, частично либо полностью обнаженные 

тела актеров. Также Ю. Диваков обращается к использованию особенностей тел 

исполнителей.  В  «OEDIPUS»  роль  Иокасты  исполняет  возрастная  актриса  

и режиссер акцентирует особенности ее пластики, речи, манеры игры; 

особенности индивидуальности исполнителей задействованы им в «Песне 

песней», «Гоголь. Fatum». Акцент на физических, телесных проявлениях 

исполнителей   сделан    в   постановке   «Місто    богів».   В   данном   случае    

с определенной степенью условности можно говорить об использовании 

приема, близкого кросс-кастингу [9, c. 149–158]. Режиссер задействует кросс- 

возрастные и кросс-персонажные аспекты актерского существования [6]: роли 

Ханны и старух Афры и Тарбулы исполняют две привлекательные актрисы, чья 

молодость и сексуальность подчеркнута костюмами. К кросс-персонажности 

Ю. Диваков обращается также в «Войцеке» и «Крестовомпоходедетей». 

О  перформативности   постановок   Ю. Дивакова   позволяет   говорить   

и ориентированность режиссера на чувственное, буквальное восприятие 

зрителем происходящего [1]. На спектаклях Ю. Дивакова зритель переживает 

определенный опыт «здесь и сейчас», физическое воздействие происходящего, 

визуальных образов запускает процессы рефлексии, конструирования смыслов, 

обусловленных как собственно внешним воздействием, так и индивидуальным 

опытом смотрящего [9, c. 30; 10, c. 5, 163–169]. Несмотря на жесткость 

внутренней структуры постановок режиссера, и то, что в большинстве случаев 

он вполне четко определяет значение каждого образа и формулирует идею 

спектакля, его работы представляют открытые для зрителя в плане восприятия 

и смыслообразования системы, что делает их одним из самых интересных 

явлений в современном белорусском театре. 
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ANALYSIS OF SOUND USE IN MODERN AUDIOVISUAL WORKS 

An analysis of the sound solution of an audiovisual work is an effective tool for 

studying the base  of  methods  and  approaches  used  by  modern  sound  engineers 

to create a truly artistic work that will affect the viewer. Due to the analysis of the 

practice of sound engineers, one can enrich one‘s own professional skills and 

aesthetic and artistic principles of creating an sonic image for an audiovisual work. 

Currently, as a source for a comprehensive analysis of sound use, it is very 

effective and popular to study interviews with directors, composers, and sound 

engineers. Through examination of such sources, one can touch upon the original 

ideas and views of the authors, as well as form one‘s own assessment of the 

audiovisual work. 

One example of  the interesting  application  of sound,  in  particular the laws  

of its perception by humans, can be seen in the film ―Dunkirk‖ (directed by K. Nolan, 

composer H. Zimmer, 2017). This picture has received three Oscars awards, among 

http://partisanmag.by/?p=17604
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which two are in nominations for the best sound mixing and the best sound editing. 

All musical score of the film is concentrated on the plot, actions and their 

development; in terms  of sound aesthetics, music is often perceived  in this  film      

as being very stretched, not having an explicit finale, flowing from one composition 

to another. This effect is also achieved by the fact that the composer uses Shepard 

tones in his works — a psychoacoustic phenomenon. Shepard tones create a sense    

of continuous increase or decrease in the pitch of the musical sound, while a real 

increase can occur within an octave or within another set interval. 

An important role in the creation of the soundtrack is played by the general 

artistic movement in the field of music, which gradually transformed from the novel 

postmodern techniques into a professional and "normalized" technique, which is now 

used by composers. There  are  such  trends  in  music  as  minimalism,  pop  music  

in XX century, which are characterized by the repetition of musical patterns, their 

stagnation,  which  in  turn  can  be  perceived  by  listeners  either  as  a  limitation   

of musical thought or thought in general, or as certain the image of infinity, 

continuity. Such an image is created in the ―Dunkirk‖. 

The principle of constructing the Shepard tones is as follows: several tones that 

are at an octave distance move gradually up or down, raising or lowering their pitch, 

while the upper tone gradually fades away, and a new tone is gradually coming to its 

place from below of this sequence. Thus, without changing the overall volume, and 

gradually changing the highest tone to the newest one, an illusion of continuous 

motion of the pitch of sound is created, without using very large intervals from the 

beginning of the movement to  its  end, and not  being  limited by them. Of  course,  

in this film, this technique is used by the composer to emphasize the emotional filling 

of war scenes and the general sound decision and director‘s decision of the 

audiovisual work. 

The author of the film notes in the interview that he wrote a scenario based     

on the Shepard  tone pattern  (the development  of three intertwined  plot  lines  and  

in each of them the tension is gradually increasing), and therefore wanted the music  

to be based on the same principle [2]. Although it should be noted that in this work, 

―Dunkirk‖, the composer does not use Shepard's tones in its pure form, they are 

somehow  musically  processed,  and   they  are   more  likely  to  be  available  as    

an arrangement technique in some individual musical compositions (―The Mole‖), 

and to be expressed more clearly in others (―Supermarine‖). 

Also it is worth paying  attention  to  the  sound  editing  of  the  ―Dunkirk‖.  

An interesting source is the interview with supervising sound editor, where details    

of the recording, the combination of sound textures to get the desired result are 

revealed [1]. In particular, before the team began, the testimony of the  

contemporaries of the depicted events, describing the peculiarities of the war sounds 

surrounding them, was studied. It provided interesting information to sound engineers 

and the ability to make sound that would be very realistic and non-trivial. Many 

people's memories contained references to the German ―Stuka‖ sirens that were 

attached to military aircraft and used as a psychic weapon, as their sound was very 

piercing and causing fear. In order not to use the already existing records of this siren, 
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the  sound  editor,  Richard  King,   designed   the  similar  apparatus   and   recorded 

it separately (sirens of that time mounted on the planes as well as plans and drawings 

for their manufacturing were destroyed) [1]. 

One of the other trends in use of sound in film is the use of modern classical 

music. An example of such a combination of sound and image can be the film 

―Youth‖ (directed by P. Sorrentino, composer D. Lang, 2015). D. Lang is the winner 

of the Pulitzer Prize for distinguished musical composition (2008). The film tells 

about the vacation of composer Fred Bellinger in the Alps. 

The composer of the film uses orchestral, chamber and choral music, but the 

harmony, rhythm and arrangement used in his writings can hardly be called classical. 

The use of such music provides some kind of elevated mood of the film, but at the 

same time does not put it into an overly conservative bounds. In an interview, the 

author says that he used music to reproduce the inner state of the hero, his 

experiences: ―Music is in his (Fred's — S. Zh.) life as a memory of who he was, and 

how he compares that to kind of person he is now. <...> Fred Bellinger is in the 

process of getting comfortable with expressing himself musically after years of taking 

time off. And the way I wanted to show it were little fragments which grow, little 

phrases  which get longer. He (main  character — S. Zh.) has to live his life not        

as a legacy but as a person. And I think everyone in this film is struggling with that 

issue in a different way…‖ [3]. In general, sound and music are actively interact with 

the visual image in the ―Youth‖, they often contrast, that the concentrate viewers      

to contemplation and distinguishing of certain semantic features of depicted  on-

screen phenomena. 

Thus, sound engineers and composers continue to search for new artistic means 

in the process of creating modern audiovisual works; they use psychoacoustic 

phenomena, peculiarities of human perception of sound, create sound on the basis    

of studying the peculiarities of phenomena or objects sounding, using modern 

classical music, etc. Professional use of sound improves the quality of a person's 

perception of an audiovisual work. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ 

У РЕЖИСУРІ НА ОСНОВІ ТРВЗ (TRIZ) 

ТРВЗ – теорія розв´язання винахідницьких завдань ефективно сприяє 

розвиткові творчої особистості. У 1946 р. її створив російський вчений-

дослідник, письменник-фантаст Генріх Альтшуллер (1926–1998). Теорія 

розв´язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) виникла у техніці, але її ідеї 

аналогічно працюють у гуманітарних сферах. У «Підручнику онлайн» 

зустрічається така теза: «ТРВЗ застосовують в  музиці,  літературі, 

журналістиці, менеджменті, рекламі тощо. Розроблено курс соціальної ТРВЗ 

(розв´язання життєвих проблем). У мережі Інтернет є більше 5000 посилань на 

слово TRIZ. Створено Міжнародну, Європейську та регіональні асоціації ТРВЗ. 

У США працює Інститут Альтшуллера. Ця технологія розповсюджена в Канаді, 

США, Австралії, Японії, країнах Європи та Південної Америки» [2]. 

Виявлення і розв´язання суперечностей є ключем до творчого мислення. 

Саме на цьому базуються  прийоми  TRIZ  і  саме  це  є  матеріалом  режисера. 

У «Підручнику онлайн» зазначається, що система тренує «уміння 

встановлювати  причинно-наслідкові  зв´язки,  робити  висновки,  інтегрувати   

й синтезувати інформацію, аналізувати ситуації, передбачати наслідки, 

вибудовувати гіпотези, застосовувати нові ідеї та методи розв´язання задач на 

практиці; здатність висловлювати оригінальні ідеї і винаходити нове; творча 

уява, дивергентність мислення (здатність припускати існування кількох 

правильних відповідей на одне запитання і продукувати оригінальні  творчі 

ідеї), розуміння неоднозначності ідей, розвиває інтуїцію та ін. Цілеспрямоване 

застосування  аналогій  суттєво  підвищує  ефективність  творчого  мислення.  

За своєю суттю аналогії можуть бути прямими, фантастичними, емпатійними 

(заснованими на розумінні емоцій, психічних станів  іншого,  від  грец.  

empathia – співпереживання)» [3]. 

Учень Г. Альтшуллера І.Л. Вікентьєв розробив Прийоми журналістики, 

які  працюють  і  в  режисурі.  Важливо  те,  що  вони  орієнтують  журналіста  

та режисера не тільки на спосіб подачі  матеріалу, а зосереджуються на тому,  

як захопити увагу глядача, від назви твору екранного видовища, композиційних 

рішень  до  фіналу.  Наведу  кілька  прийомів  з   картотеки   І.Л.   Вікентьєва, 

які дають поштовх до креативу в режисурі [1]: 

Зміна точки зору посилює емоційний вплив на глядача. Розповідь від 

першої особи. Погляд на проблему очима героя. 

Погляд з підсистеми – репортаж про день ділової людини з позиції його 

серця. 

Пастка (Навпаки) – показати помилковість стереотипів мислення. Автор 

навмисно висловлює хибну думку, після чого на контрасті і раптово дає 



151 
 

 

потрібну тезу. Автор навмисно робить помилку, потім дозволяє глядачу 

поміркувати про витоки помилки. 

Приклад: «Щоб зробити хороший фільм, потрібен насамперед безглуздий 

сюжет» (голлівудська заповідь). 

Приклад: «Тихіше їдеш – далі будеш» (прислів‘я). 

Натяк дає глядачеві можливість осмислити відсутню (головну) частину 

тексту у власних образах. Гумор – частковий випадок натяку, знижує пафос. 

Текст навмисне ускладнюється або спрощується, спеціально зашифровується 

автором для того, щоб глядач підключився і розшифрував його [1, с. 67]. 

Обмеження у використанні слів, прийомів. Неординарна подача матеріалу 

привертає увагу глядача. 

Приклад: «Прокинулася, глянула, обімліла – проспала! Підскочила, стала 

будити. Буркнув, відвернувся. Розштовхала, підняла, кинулася розігрівати, 

накривати, накручуватися. Покликала – мовчить. Заглянула – накрився, хропе. 

Полоскотала – піднявся, поплентався. Спізнюся! Помчала!» [1, с. 68] 

Індукція – від часткового до загального. 

Дедукція  -  від  загального  до  приватного.  Від  аксіоми,  або  гіпотези, 

до її наслідків. 

Аналогія, порівняння – показ складної проблеми через простий 

аналогічний приклад: притча, метафора, прислів‘я [1, с. 66]. 

Парадокс, Інь – Ян – фундаментальна модель всього сущого, розкриває 

два положення, що пояснюють природу Дао: Все постійно змінюється. 

Протилежності доповнюють один одного (не може бути чорного без білого,       

і навпаки). Метою людського існування є баланс і гармонія протилежностей [1]. 
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ЗНАЧЕННЯ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ 

Хореографічне мистецтво має велике значення в розвитку молодої 

людини.    Засобами    танцювального    мистецтва    прищеплюється     любов 

до прекрасного. Саме така мета ставиться перед керівниками хореографічних 
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гуртків   в   школах,    оскільки   естетичне    виховання   повинно   починатися  

у ранньому віці. Викладаючи танці у школі, завжди треба пам‘ятати, що танець, 

як мистецька дія, не може бути беззмістовним, бо він, як і інші види мистецтв, 

допомагає формуванню світогляду. Хореографічне виховання дитини не можна 

уявити без піклування про її фізичний розвиток. Танцюрист, який вільно 

володіє своїм тілом і легко координує рухи, повніше і глибше розкриває зміст 

танцю. Кожен хореографічний твір вимагає від учня емоційності, творчої 

активності, мобілізації всіх його фізичних і духовних сил. Завдання педагога- 

хореографа полягає в тому, щоб невпинно підвищувати хореографічну  

культуру дітей, знайомлячи їх з кращими зразками танцювального  мистецтва,  

з життям і діяльністю провідних хореографів, танцюристів і художніх 

колективів. 

Діти, які систематично займаються хореографією, набувають гарної, 

стрункої постави, легко і граціозно рухаються. При цьому зникають такі  

фізичні вади, як сутулість, ходьба з піднятими плечима, похилена голова, 

розмашиста хода і ін. Приємними стають щоденна підтягнутість, акуратність 

одягу, зачіски, а ввічливість стає нормою поведінки. У колективі виховуються 

почуття товариськості та колективності. Рухи, які діти виконують у супроводі 

музики,   мають   бути   засобом   виразності,   а   не   механічним   згинанням     

і розгинанням суглобів. Крім того, педагог-хореограф повинен навчити своїх 

вихованців основ танцювального мистецтва, дати їм необхідні знання, навики, 

танцювальну техніку, враховуючи вікові особливості учнів. Діти, особливо 

молодшого віку, сповнені великої енергії. Вони перебувають у постійному русі. 

У дітей початкових класів розширюється уявлення про те, що треба зробити  

для правильного виконання руху, танцю. Вони можуть перевіряти самі себе. 

Стають уважніші до якості виконання завдання, сміливіше керують своїми 

рухами. При цьому  педагог  має  можливість  підвищити  вимоги  щодо  якості 

і самостійності в роботі [2]. 

Важливість та значущість занять хореографією пояснюється тим, що 

танок за своєю  природою  є  синтетичним  видом  мистецтва,  котрий  поєднує 

в собі духовно-культурний та тілесно-культурний компоненти, гармонія яких 

впливає на різнобічний розвиток дітей. Теоретики хореографічної педагогіки 

(Л.Богаткова, В.Верховинець, П.Коваль, Є.Конорова, Б.Мануйлов, А.Фомін, 

А.Шевчук) вважають, що прилучення дитини до танцювального мистецтва 

важливе для її духовного розвитку, формування необхідних моральних якостей 

та    розкриття    творчого     потенціалу.     Танцювальна     діяльність     сприяє 

й покращенню фізичного розвитку, зміцненню здоров‘я, формуванню інтересу 

до рухової діяльності (Е.Вільчковський, К.Глушак, О.Сайкіна, А.Тараканова, 

Ж.Фірілєєва та інші) [4, с. 359]. 

У формуванні естетичної та художньої культури особистості 

хореографічне мистецтво є найважливішим аспектом естетичного виховання. 

Хореографія – це світ краси руху, звуків, світлових фарб, костюмів, тобто світ 

чарівного  мистецтва.  Діти   прагнуть   побачити   це   на   балетних   виставах, 

в художніх альбомах, відеофільмах. Подальші їх самостійні думку і судження 
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деколи заслуговують поваги. Заняття хореографічним мистецтвом сприяють 

фізичному розвиткові дітей та збагачують їх духовно. Це гармонійне заняття 

приваблює і дітей, і батьків. Дитина, що володіє балетною поставою, захоплює 

оточуючих. Але її формування-процес тривалий, вимагає багатьох якостей від 

дітей [3, с. 150]. 

Починаючи заняття з дітьми, педагог-хореограф, перш за все, прагнути 

зацікавити дітей, навчити їх любити і розуміти мистецтво танцю, яке розширює 

сферу їх  інтересів,  збагачує  їх  новими  враженнями.  Придбання  правильних 

і точних танцювальних навичок, участь у виконанні танців,  творче ставлення 

до створення в них образу, бесіди педагога з дітьми – все це розвиває естетичне 

сприйняття, виховує емоційне ставлення до творів мистецтва, вчить 

правильним судженням в області хореографії. 

У результаті активного емоційного знайомства з хореографією 

формується художній смак дітей, вони починають помічати і сприймати 

прекрасне не тільки в мистецтві, але і в житті. Важливо зауважити, що успіх 

дітей в хореографічному колективі залежить від викладача, який або володіє 

професійними знаннями і вміло застосовує їх у навчально-тренувальній роботі, 

або допускає помилки, які негативно впливають на дітей. Викладачам 

хореографії важливо знати особливості методики роботи з дітьми різних 

вікових груп, розбиратися в причинах найбільш поширених помилок, що 

зустрічаються в практиці [1, с. 101]. 

Класична хореографія для дітей – це необхідний початок у вивченні будь-

якого танцювального напрямку, який вибере Ваша дитина в майбутньому. Але 

навіть якщо танець не стане улюбленим захопленням чи професією дитини, то  

нові  вміння,  які   вона   отримає  під   час   занять   хореографією,   завжди їй 

знадобляться. Адже хореографія для дітей – це правильна постава, граціозність, 

відмінна координація рухів, артистичність, вміння концентруватися і, як 

результат, міцне здоров'я та гармонійний розвиток. 

Таким чином, можемо сказати, що найбільший інтерес у гармонійному 

розвитку особистості засобами хореографії становлять молодші школярі, адже 

саме у їхньому віці закладається основа особистості, відбувається орієнтація на 

розвиток духовності, самореалізації, самовираження і формуються 

світовідчуття, необхідні у подальшому житті; хореографічне мистецтво є одним 

із ефективних засобів усебічного розвитку молодших школярів, яке реалізує 

розвиток зорових, слухових і рухових форм чуттєвого й емоційного сприйняття 

світу, знімає розумову втому і дає додатковий імпульс для інтелектуальної 

діяльності; відтворення молодшими школярами пластичних рухів, змістовно 

наповнених думками, емоціями, почуттями, сприятиме активізації зв‘язків між 

їхнім внутрішнім станом і фізичними проявами; хореографічна творчість  

сприяє підвищенню в дітей рівня емоційно-чуттєвого розвитку, естетичних 

уявлень, понять, естетичної культури, творчого потенціалу, закладає основи 

знань світового мистецтва. Завдяки систематичному хореографічному 

навчанню     учні     опановують     основні     правила     загальної     естетичної  

і танцювальної культури. 
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Отже, заняття дітей в хореографічному колективі є прекрасним засобом 

виховання, оскільки організовують дітей, розширюють у них художньо- 

естетичний кругозір, привчають до акуратності, зібраності, підтягнутості; 

займаючись   в   колективі,   діти   розвивають   в   собі    особливо    цінну 

якість – відчуття «ліктя», почуття відповідальності за спільну справу; 

привчають дітей чітко розподіляти свій вільний час, допомагають більш 

організовано продумувати свої дії; допомагають виявити найбільш обдарованих 

дітей, які пов'язують свою долю з професійним мистецтвом; визначають 

педагогічні та організаторські здібності дітей. 
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БУЙСТВО СЦЕНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Своим приходомь в грузинском театре Бертольт Брехт несколько 

запоздал. Но сегодня Грузия не только знакома с Брехтом, но он  является 

одним из самых популярных драматургов. И это, первым дольгом, благодаря 

Роберту Стуруа. «Никто из серьезно интересующухся театром не  может  

пройти мимо Брехта. Брехт – ключевая фигура нашего времени, и вся работа     

в театре, в какой-то момент обрашается к его умозаключениям и достижениям» 

[2, c.125]. Театральная эстетика Брехта родилась в Германии в эпоху, 

предшествовавшую фашизма, когда официальное искусство германии 

подавляло интересы обывателя. Театры ставили натуралистическую драму, или 

устраивали помпезные зрелища, лишавшие публику всякой возможности 

рассуждения и анализа. как реакция на такое искусство, возникла театральная 

эстетика Брехта. 
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Когда и в каких социально-политических условиях возникает театр 

Робрта Стуруа? Напоминает ли это ту атмосферу, в каторой формировалось 

мировозреные и эстетика Брехта? Думаю, что да. Всѐ новое, необычное, 

несозвучное, давно сформировавшимся вкусом зрителя, естественно вызывает  

у этого зрителя сопротивление и протест. Брехт пологает, что в содержание 

сценического произвидения включается  не  только  основная  идея  автора,  но 

и восприятие еѐ зрителем. только при условии активного восприяатия зрителем 

сути сценического произведения можно говорить об его подлинной активности, 

действенности. Отсюда особенное внимание Брехта к теории восприятия 

сценического произведения зрителем. 

Расматривая историю мирового  театра,  Брехт  проходит  к  выводу,  что 

в каждую историческую эпоху были свои виды удовольствия, они различались 

между собои в зависимости от различия обшественной жизни  людей, 

и,,наверно искусство идет туда, куда его ведет время [4,c.129]. 

Время звало театр к осмысление брехтоской эстетики, но зритель к этому 

не был готов. Это реальное затруднение, в котором попал Роберт Стуруа. 

Вторую трудност создовали ортодоксальные брехтоведы. Они разрушали 

старые идолы, но Брехта превратили в нового. Они требовали верности ,,букве" 

Брехта. Брехт боролся против всякого фетишизма, но по иронии судьбы 

довольно скоро его самого превретили в фетиш. И поетому получилось так, что 

брехтовский театр ешо не родившись уже стал музейным театром. 

Роберт Стуруа, насколько это было возможно поставил брехтовскую пьсу 

опираясь на традиции грузинского театрального искусства. Окцент он перенес 

на комедииную сторону произведения. Брехт в своих автобиографических 

заметках пишет: «Я хотел бы создать искусство, которое затрагивает самые 

глубокие и самые важные вещи и живет тысячу лет, и пусть оно будет не таким 

серьезным» [1, c.46]. Роберт Стуруа ловит на слове автора пьеси и создает 

спектакль – карнавал, спектакль веселый, свободный, «не серьезный». 

Роберт Стуруа построил свой спектакль как народно-комедийное, 

балаганно-театральное и карнавальное зрелище, внесь в него элементы шоу. 

Зритель не «сострадает», не включается в происходящее на сцене. Актеры 

вызывают эмоции, но, в сущности, не те которые вызывает традиционный 

театр. В «Кавказком келовом круге» произошла концентрация поисков многих 

предыдуших  постанобок  Роберта   Стуруа   «Работая   над   этим   спектаклем, 

я пришѐл к выводу, что принципы грузинской тетральлной школы, которые 

такими отделенными кажытся от брехтовской теории, в действительности 

имеют определенниые точки соприкосновения – это яркая форма, зрелищность, 

гипкость брехтовской актерской манеры, которая в любом жанре (трагедия, 

комедия, фарс) подразумибает способность игры» [5, c.8]. 

В своих спектаклях Брехт пользовался опытом и достижениями мирового 

театрального  искусства  –   начиная   с   классической   маски   из   индийского 

и японского театра, кончая приемами площадного театра. Поэтому ничего 

удивительного в том, что Роберт Стуруа, современный интерпретатор Брехта, 

смело обращается к новшествам драматургии, музыки, живописи и всвоѐм 
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творчестве полностью интегрирует их. Именно в «Кавказском меловом круге» 

Видно во всей полноте стремление Роберта Стуруа достичь совершенства 

театральной  формы,  единства  элементов  путем  синтеза.  Он  отказывается   

от пути показа реальной действительности. Герой пьесы становится для него 

интересным тогда, когда образ героя включает в себя  элемент метаморфозы.  

Та фраза, тот эпизод, который не подлежит театральному видоизменению, 

перестройке - для него мертвы. Режиссер создает новую действительность, 

отличающуюся  не  только  от   жизни,   но   и   от   самой   пьесы.   Режиссера 

не интересует психологическая достоверность, точность. Крайная условность, 

символичность, аллегория-вот мир созданный режиссером. Для создания 

театральной реальности максимально используются все компоненты, всѐ здесь 

«играет», развивается, создает карнавал в котором маски и реальные люди 

сменяют друг друга, а с глубоко драматическим мотивам состязается фарсовая 

радость. 

В «Кавказком меловом круге» для каждого персонажа определена своя 

линия  действия,  пластика,  ритм  и  музыкальная   тема.  Карнавальная   сцена 

в начале спектакля впрямую не свазана с дальнейшим развитием действия, но 

она  своеобразный   камертон   веселого   иронического   настроения,   которое  

в совершенстве выражается в оразе Аздака. Здесь все основное: игра, веселье, 

представление, ирония. 

Роберт  Стуруа  всегда  старается  элементарную   информацию   свести 

до  минимума,   но  если  эта  инфомация  все  же  необходима,  он  придает     

ей примущественно помпезно-ироническую окраску. На сцене нет ни одного 

аксесуара или детали, которые не имели бы свою функцию. Сцена разгружена. 

Зримый     мир,     созданный     художником     Гоги      Алекси-Месхишвили,  

не конкретизирован с точки зрения среды. «Забор в спектакле сколочен из 

хлама, явно побывавшего на помойке, из досок, служивших половицами, из 

состарившихся и облезлых дверей, из никому не нужных тряпок – из всего, что 

предприимчивость нишеты обращает в стоительный материал для своей убогой 

архитектуры. И над этим забором висят грязные, потертые и латанные-

перелатанные полотнища» [3, c.131]. 

Сцена свободна. Свободное пространство с особой яркостью выделяет 

каждое действие актера, движение его лица и тела. Режиссер ничем не 

«помогает» ему, не дает возможность «контакта» с бытовими предметами 

(таких предметов просто нет на сцене). С этим принципом японского театра 

«Но» прекрасно пользуется Роберт Стуруа. Он огромную пустоту заполняет 

движением актеров, их пластикой, позами, танцем. И. Гигошвили, Р. Чхиквадзе, 

К. Кавсадзе и др. не только создают богатые и интересные картины, но и дают 

точную психологическую характеристику каждого образа. Пластические  

формы актеров находят естественную опору в музыке Гиа Канчели. Сложно 

назвать другой спектакль, где настолько органически музыка была бы связана 

не только с пластикой актера, но и с сутью персонажа. 

Содержание музыки ироническое, пластическое, трагикомоческое. Всѐ 

построено на музыке. «Жанрово-стилистический диапазон композитора так же 
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широк,  как  и  режиссера  –  от  старого  ритуального  припева   до  шлягера,   

от народных мотивов до чрезвычайного оголенного ритма танго или до 

скользящих   фраз   вальса.   Этот   «коктейль»   слишком    хорошо   получился 

у композитора, но все равно он в нем выделил основную мелодию. Это 

«ведущая      мелодия      соединение       радостии       иронии,       искренности  

и праздничности» [6, c.3]. 

Из зрелища, игры, преобразований, мистификации, имитации рождается 

главный мотив-доброты. Пьеса Брехта, полная площадной откровенности 

страстей  и  социальной  публицистики,   облачена    в  формы  гармоничные     

и  соразмерные,  насыщенные  той  красотой,   которую   режиссер   извлекает 

из  традиций  грузинской  национальной   культуры.  Но  эти   традиции   взяты 

в единстве и родстве с высокой мировий классикой...Буффонада несет в себе 

патетику, а патетика разрешается в памфлете. Лирика окрашена в тоне 

гротесковые, а бесшабашное веселье полно драматизма. Но стихии эти 

укращены и отмерены. Буйство сценического действия, его огромный 

эмоциональный напор приводится в действие строгим  и  твердым  расчѐтом. 

Но главное в том, что не спектакль нам подает идею, а мы сами «открываем»  

еѐ. Нам доставляет удовольствие неше же проницательность. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

У ГАЛУЗІ ПЛАКАТНОЇ ГРАФІКИ 
Ці тези присвячені проблемі особливості підготовки графічних  

дизайнерів в галузі мистецтва плакату. Метою викладання основ плакатної 

графіки  є  надбання  навиків  фундаментального  професійного  спрямування    

в процесі формування відповідного креативного рівня умінь студента, які 

застосовуються  у графічному зображенні. Головною задачею такої підготовки  

є становлення індивідуального підходу у виборі специфіки плакатної 
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образності та зображальних засобів для втілення ідеї. 

У 2010 р. вийшла друком книга «Дизайн: словник-довідник» (науково- 

довідкове видання Національної академії мистецтв України та Інституту 

проблем сучасного мистецтва), де читаємо таке тлумачення терміну: «Плакат 

(від нім. Plakat – афіша, оголошення) – великоформатний відбиток у вигляді 

малюнка з коротким супровідним прозовим чи віршованим текстом, що 

виконує завдання наочної агітації й політичної пропаганди, інформації, 

реклами, інструктажу чи навчального посібника» [3]. 

Плакат – це витвір мистецтва, різновид тиражованої графіки. Сучасний 

плакат – це найчастіше поліграфічне виконання художнього оригіналу. Основні 

вимоги до плакату такі: плакат повинен сприйматися з великої відстані, бути 

помітним на фоні інших засобів візуальної інформації. Він увібрав у себе 

найкращі    досягнення    станкової    та     книжкової     графіки,     фотографії  

та типографіки, а також є невід'ємною частиною візуальної культури, потужним 

засобом масової інформації та впливу на свідомість людей [1]. 

Кращі роботи українських майстрів відрізняють володіння всіма засобами 

плакатної   виразності,   висока   графічна    культура,    розуміння    кольору    

як змістовно-смислового компонента плакатної композиції, органічна взаємодія 

зображення і шрифту. Український плакат досить вичерпно демонструє 

різноманітність його видів і жанрів – від соціальної тематики і плаката 

культурного до торгової реклами, листів з безпеки руху, кіно і театральних 

афіш. 

Високий професіоналізм включає в себе таке поняття, як художній смак, 

почуття міри. Професійне навчання – це розвиток композиційного мислення, 

почуття кольору, ритму – тобто та сума навичок і прийомів, які «оснащують» 

графічного дизайнера професійним умінням і розвивають його образно- 

пластичне мислення, іншими словами, навчають специфіці плакатної 

образності, озброюють умінням придумати, драматургічно «пов'язати» 

зображальні засоби для втілення ідеї. 

Але просто і швидко навчити художнього смаку неможна. Звичайно, 

досвід роботи, практика дають можливість осягнути якісь «таємниці» 

мистецтва. І все ж художній смак, інтуїція – більшою мірою дар природи. 

Що ж необхідно враховувати молодим фахівцям в галузі графічного 

дизайну, що займаються створенням плакату? 

Перш за все вони повинні перейнятися розумінням, що природі плаката 

властива однозначність, а не багатовимірність. У живописі, графіці «зміст» 

може не вичерпуватися власне зображенням, а як би залишати за площиною 

графічного листа якусь недомовленість, безліч глибоких асоціацій, 

народжуваних самою атмосферою твору, змістовністю, натхненністю 

мальовничій форми та ін. Але плакату подібне протипоказано. Він повинен 

бути витлумачений глядачем тільки в одному напрямку; різночитань тут бути 

не  може.  І  в  цьому  сенсі  плакат  одномірний.  Так  само  як  агітаційність       

і публіцистичність – його жанрова сутність. В іншому випадку – це не плакат. 

Звичайно, мається на увазі плакат соціально-громадської тематики. Концертні 
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афіши чи театральні, які інтерпретують музику Баха або п'єси Лесі Українки, 

можуть бути по-різному прочитані і самим художником, і глядачем, який 

побачив ці плакати. 

Зараз, що помітно з розвитком всього прогресивного світового плаката, 

він   стає   занадто   зашифрованим.   Часом   метафоричність,   символічність     

і гіперболи настільки багатоскладні, що доводиться їх відгадувати як ребус, як 

загадку, тут складно побачити ідею. Чи корисно це плакату? Він завжди 

конкретний за темою, функціональний і простий, намагається переслідувати 

певну мету: застерегти, звернути нашу увагу, дати нам певну інформацію. Коли 

ж сенс плаката розпливчастий, це означає тільки те, що плакатист не знайшов 

для цієї теми єдино оптимального рішення. 

Як же оволодіти специфікою плакатної мови? Часто у початківців 

дизайнерів логіка мислення при вирішенні плакатного образу перетворюється   

в деякі кліше засобів виразності, що призводить до усереднених композиційних 

ходів. До того ж плакатисти повинні  вирішувати дуже важливі, але стабільні,   

з року в рік теми які повторюються, такі як боротьба за мир проти агресії, 

боротьба за високу культуру праці, відзначати святкові дати, піднімати важливі 

питання охорони навколишнього середовища. І тоді при вирішенні подібних 

тем  мислення  дизайнера  налаштовується  на  певний  шаблон.  Не  даремно    

ж з плаката в плакат кочують зображення глобусів або земних куль з літаючими 

на їх фоні голубами, міцними рукостисканнями; палітри, олівці, книги, 

скафандри космонавтів, пташині гнізда, сліди людських ступень... Існує ще, 

крім стандартного набору знаків-символів, шаблон тлумачення самої теми. 

Прикладом можуть служити плакати, присвячені святковим датам. Вони теж 

повторюються з року в рік, і виробляється кліше таких зображень: квіти, вінки  

з квітів, що утворюють цифри, державний прапор, зірки феєрверка і т. п. 

І тут тільки оригінальна взаємодія тексту і власне зображення, 

парадоксальність зіставлень або переміщення предметів у не властиве їм 

середовище, де вони набувають незвичайний для них сенс, роблять плакат 

несподіваним і дотепним. Плакат завжди повинен містити елемент 

несподіванки –  смислової  гри  слова  із  зображенням,  предмета  з  предметом 

і т. д. У цьому (звичайно, і не тільки в цьому) одне з головних його 

відмінностей від графічного листа, картини, де це необов'язково. Але на жаль  

на практиці початківець дизайнер поставлений в такі умови, коли сьогодні 

треба   зробити   плакат   на   актуальну   політичну   тему   для   видавництва,    

а завтра – для чергового конкурсу реклами, післязавтра – театральну афішу. 

Дуже важко кожен раз придумати щось несподіване, оригінальне, нове, що 

дивує  увагу хитромудрою вигадкою, сміливістю та новизною рішення. І саме   

у такій ситуації викладач зобов'язаний дати зрозуміти студенту, що просто 

бажання здивувати  –  а  воно  нерідко  тепер  переважає  не  тільки  у  плакаті,  

а й у багатьох творах живопису, графіки, скульптури, – наводить якраз до 

зворотних результатів: до втрати художньої якості, до зайвої ускладненості або, 

навпаки, полегшеності, зовнішньої ефектності та яскравості. Авторської позиції 

й цікавого образно-пластичного рішення в такого роду творах по суті немає. 
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Нерідко це буває і в плакаті. Тому слід пам'ятати, що удача, плакатна знахідка, 

нехай невелике звершення, приходить тоді, коли автор істинно захоплений 

темою – в цьому випадку вона народжує в його душі відгук, що змушує  

шукати, думати, виношувати задум і в підсумку може вийти цікавий, 

креативний плакатний твір. 

І плюс до цього – будь-які виразні засоби хороші, якщо досягають 

благородної мети. Тут важливо відзначити, що в створенні сучасного плаката 

слід максимально використовувати всі засоби комп'ютерних графічних 

редакторів і можливості поліграфії. Вони дозволять урізноманітнити плакатні 

форми, широту виразних засобів, активніше вдатися до документального фото, 

засобам фотографіки, різним шрифтовим варіантам. Але слід пам‘ятати, що 

поверхневе освоєння прийомів комп‘ютерної графіки призводить до вкрай 

низької якості результатів їхнього застосування. Цей процес зайшов сьогодні 

досить далеко, і доводиться, наприклад, навіть зіштовхуватися із однаковим 

трактуванням термінів «комп‘ютерна графіка» й «кітч». Створення 

нетривіального зображення засобами комп‘ютерної графіки це творча робота, 

що включає в себе технологічні прийоми. У випадку створення  плакату 

головне – не технологія, а творчість, на яку здатна тільки людина. Техніка – це 

лише інструмент, що дозволяє прискорити творчий процес і надає нові 

можливості для матеріалізації його результату [2]. Photoshop допоможе додати 

виразності, якості зображенню або тексту, але він нездатний зробити автора 

гарним дизайнером. 

Праця художника-плакатиста це насамперед творча діяльність  його 

мозку, що ґрунтується на світовідчутті й досвіді. Графічний редактор не читав 

класиків, не вивчав теорію композиції, не займався науковими дослідженнями   

і вже, навіть, тільки через ці обмеження не здатний самостійно створити 

художній образ. Для такої роботи потрібна людина із творчим складом розуму. 

Роль графічних комп‘ютерних програм, в свою чергу, зводиться до скорочення 

й прискорення шляхів побудови твору плакатного мистецтва з голови автора на 

друкований аркуш. У розпорядженні користувача можуть бути найпотужніший 

комп‘ютер  і  досконалі  графічні  програми,  здатні  швидко  і  якісно  вивести  

у файл, на екран або друк будь-яке зображення, але зміст цих зображень 

залежить тільки від знань і творчих здібностей самого користувача [2]. Процес 

створення плакату будь-якої тематики вимагає знання основ малюнка, 

колористики, композиції, історії мистецтва й кращих його зразків, розвиненого 

художнього смаку й уяви. Графічні програми відіграють лише допоміжну роль 

у процесі створення зображення [2]. 

Студент, який розпочинає займатися графічним дизайном, повинен не 

забувати, що в мистецтві немає завжди прямого шляху вгору по висхідній лінії. 

І рецептів готових бути не може. Періоди великих пластичних відкриттів, 

освоєння життєвого матеріалу  та  ідейно-образне  його  осмислення,  пов'язане 

з новим поглядом на проблеми часу, на навколишню дійсність змінюються як 

нібито паузою. Це час внутрішнього накопичення сил, освоєння вже 
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пройденого. Це теж необхідно. Саме тоді зріють нові креативні ідеї. І плакат  

тут не виняток. 

Сучасна підготовка спеціаліста з плакатного мистецтва визначає нові 

тенденції українського графічного дизайну. І не тільки тому що творчі роботи 

студентів поєднані ідеєю відродження національної  культури, їх вагомість ще  

й у тому, що, збагачуючи історію культури нашого народу, вони насичують 

візуальний інформаційний простір позитивною інформацією високої художньої 

якості. 
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РОБОТА ТЕЛЕРЕЖИСЕРА НАД СТВОРЕННЯМ СПОРТИВНОГО 

РЕПОРТАЖУ 

Режисерів спортивного напряму дуже незначна кількість. Це обумовлено 

відсутністю спеціалізованої підготовки таких фахівців та необхідності володіти 

спеціальними знаннями в сфері певного виду спорту, щодо якого необхідно 

здійснити  постановку  знімального  процесу.   Проте,   як   вказують   фахівці  

та підтверджує власний досвід, не тільки режисер, але й оператори, 

звукорежисери, коментатори, продюсери повиннірозбиратися у правилах гри 

того виду спорту, який екранізується. Це допомагає правильно зорієнтуватися   

у майбутній спортивній події, драматургія якої створюється в теперішньому 

часі  і  таким   чином   максимально   реалізувати   попередні   творчі   задуми  

та   потенціал.   Також   дуже   важливим,   крім   знань,   вмінь   та   навичок,     

є і взаєморозуміння у творчій групі та робота на спільний результат.Творче 

поєднання роботи всіх фахівців групи в єдине ціле – завдання для  

телережисера. 

Спортивна подія, змагання часто потребують багатокамерного знімально-

монтажного процесу, який відбувається під час перебігу спортивної події. 

Телетрансляцію змагань з футболу, тенісу, волейболу, мотокросу, лижнихвидів 

спорту тощо можливо здійснити і з чотирьох камер. Проте сучасні міжнародні 

масштабні змагання потребують безумовно більшої  кількості камер. Це можуть 

бути відеокамери різних модифікацій – від стандартних 

https://artkipdm.kosiv.org.ua/2014/05/06/985/
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до  міні  камер,  управління  якими  можливо   як   у   автономному   режимі,  

так і з передачею сигналу на пульт ПТС. Так можливо збагатити відеоряд 

цікавими композиційними рішеннями. «Екрани, відеоконтрольних моніторів на 

режисерському пульті дозволяють режисеру контролювати танаправляти, 

роботу кожної камери, вибирати найбільш точні та виразні кадри» [2, с. 10].. 

У «прямих» телепередачах режисер має справу з «неконсервованим» 

зображенням і йому необхідні декілька телекамер, щоб забезпечити показ 

перебігу спортивної події різнопланово. Багатокамерна зйомка збагачує 

монтажний матеріал і гарантує точність переходів у безперервному 

знімальному процесі. У цьому і є сенс методу багатокамерної зйомки. Завдання 

режисера полягає в умінні бачити, відчувати цілісність події, її розвиток, 

конкретний важливий яскравий момент, прогнозування наступних  подій. 

Навіть в умовах спонтанного пересування спортсменів у кадрі компоновка 

кадра має визначальне значення. «Особливу увагу слід приділяти тому, що 

пересувається в те, що співставляється» [3, с. 45]. У цьому вмінні прогнозувати 

полягає монтажне мислення режисера. 

Телережисер, маючи технічні можливості, повинен знати та враховувати 

творчі  можливості  пульта,  володіти  ними.  Білоруський  мистецтвознавець   

О. Ф. Нечай писала: «Потрібно думати, що відеотехніка в руках талановитого 

телевізійного художника  народить  нову  телевізійну  естетику,  вірніше,  один 

з різновидів телевізійної мови» [1, с. 84]. Завдяки режисерському 

пультуформується відеосигнал на вихід в ефір та на записуючий пристрій. 

Окремо здійснюється запис програмного варіанту режисера і фіксація з будь- 

якої камери для можливості включення повтору під час «прямого» ефіру, 

найбільш яскравого спортивного моменту. Такі повтори, як правило, правило, 

демонструються з ефектом подвійного уповільнення. 

Специфіка роботи режисера багатокамерної зйомки спортивно-масової 

події полягає у наявності багатьох об‘єктів уваги, тому дуже важливе значення 

має правильне розташування камер та визначення головної (головних) камер. 

Позитивом останніх років стало широке застосування у зйомках спортивних 

змагань для динаміки події камер дронів, що суттєво розширює ракурс 

охоплення місця зйомок. 

Робота над розкадровкою телекамер, що є основною частиною роботи над 

режисерською партитурою, є засобом компонування кадрів упередбачуваній 

зоні видимості епізоду та переходів між ними. Чим більше відпрацьований цей 

процес, тим менше помилок допускають телеоператори та сам режисер. 

На режисерському – «ефірному» – екрані повинно бути зображення 

обумовлене спільним задумом режисера та оператора. Режисер дивиться 

зображення, які поступають з декількох камер, джерел повторів та джерела 

графічно-титрованого  оформлення  ефіру.  Він  чує  шуми  спортивної  події   

та  голос  коментатора.  Він  повинен  відібрати  зображення,  вміти  провести  

їх монтаж, співставляючи плани та  враховуючи  монтажні переходи  з плану  

до плану. 
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Якісний звуковий ряд забезпечується звукорежисеромта мікрофонними 

операторами: Звукорежисер працює за звукопультом, на якому комутовані; всі 

звукові пристрої. Задача звукорежисера полягає не тільки в передачі 

оригінальних шумів та голосу коментатора до ефіру, але й їх розподілу в ефірі. 

Різні звукові доріжкиповинні органічно доповнювати звукову картину події. 

Шум не повинен глушити голос коментатора. При використанні уповільнених 

повторів абсурдним було би залишати уповільнений звук. У таких випадках за 

погодженням з телережисером залишають у ефірі голос коментатора та шуми 

змагань. Можливим є використання музичного супроводу повторів. 

Багатокамерний метод має суттєвий вплив на структуру композиційного 

рішення. Композиція, врахована режисерською партитурою, все одно не буде 

остаточною. Вона буде зазнавати зміни відповідно до зміни спортивної ситуації 

на зйомках події.Природа відображення спортивної події на екрані вимагає щоб 

композиція події, драматургія якої здійснюється в даниймомент, була 

максимально наближена за своїм характером до реальності. 

Удосконалення техніки багатокамерної зйомки сприяє вирішення творчих 

проблем. Технічний розвиток багатокамерної зйомки наближує та покращує 

глядацьке сприйняття реальних спортивних подій у динаміці та одночасно 

єдності та цілісності часу, дає можливість передати його психологічне 

напруження. У цьому мистецька цінність і самого методу багатокамерної 

зйомки, і відповідних фахівців. 
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ДИТЯЧА ТЕАТРАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА 

Театр, як і будь-який інший соціально-культурний інститут, на кожному 

етапі історичного розвитку суспільства знаходить нові естетичні, художні, 

мистецькі та інші ціннісні параметри. Цей процес вимагає ретельного 

осмислення і створення сучасної науково-методичної бази з урахуванням 

художніх відкриттів, зроблених в цьому напрямі раніше. 

Вживаючи поняття «дитячий театр», «театр для дітей», «театр юного 

глядача», ми, зазвичай, розуміємо театр, де для дітей грають професійні дорослі 

актори. Театр, де грають діти – це, насамперед, дитячий театр, де діти-актори 

грають для дітей-глядачів. 
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З історичних джерел відомо, що ще за часів існування античного  театру  

в  ньому  брали  участь  численні  діти-актори.  Тоді  використання  гри  дітей    

і підлітків в спектаклях було  одним із засобів передачі  театральних  традицій   

і культурних цінностей наступному поколінню, чим, по суті, формувалася 

система ранньої професійної підготовки актора. 

Театр володіє унікальним духовно-виховним потенціалом. Проблему 

соціально-виховної  ролі  театру  в  свій  час  піднімали  Вольтер,  М.  Гоголь,  

Л. Курбас, Р. Роллан та ін. [4]. 

Режисер-новатор Лесь Курбас вбачав духовно-перетворювальну роль 

театру в пропаганді моральних абсолютів, здатності духовно піднімати людину 

у вищі сфери, перетворювати грубе в тонке. 

Визначний театрознавець Д. Антонович, розглядаючи історію 

українського театру за ознаками художньої форми, особливо виокремлює його 

соціополітичний аспект і зауважує, що театр в Україні ніколи не був тільки 

мистецтвом, але й засобом громадської акції, знаряддям агітації і суспільної 

боротьби [1]. 

Вплив театрального мистецтва на розвиток моральних, патріотичних 

почуттів, рівень духовної культури українського громадянства, відзначали 

відомі письменники М. Вороний, Б. Грінченко, О. Кисіль, І. Франко та ін. 

Автор акцентує увагу на тому, що велика кількість робіт носить, 

насамперед,  педагогічну  спрямованість,  висвітлюючи   питання   організації  

та   управління   дитячим   театральним   колективом,   розглядаючи   способи  

та методи театральної педагогіки, але практично ігнорує мистецтвознавчу 

складову театру, де грають діти. 

Вченими давно доведено, що  основи  особистості  і  здатності  людини  

до художньої діяльності психологічно, фізіологічно і навіть соціально 

закладаються саме в дитячому віці. 

Наукової і, особливо, науково-методичної літератури, яка присвячена 

різним аспектам впливу театрального мистецтва на дітей, достатньо, чого не 

скажеш про літературу стосовно специфіки і особливостей театральної 

діяльності дітей-акторів. 

Саме з феноменом дитячої гри, з дитячою первозданністю відкриття світу 

пов‘язане становлення театру як виду  мистецтва.  В  свою  чергу,  дослідниця 

Т. Кремешна підкреслює, що «гра як розвага виконує важливу функцію 

зниження рівня психологічної напруги» [3, с. 104]. 

Сенс гри полягає у тому, щоб: 

– дати вихід надлишкової життєвої сили (Г. Спенсер, Г. Шурц); 

– реалізувати інстинкт наслідування (Ф. Бойтендайк, В. Штерн); 

– задовольнити потребу у відпочинку і розрядці (А. Валлон, М. Лацарус, 

Дж. Шаллер, Г. Штентайль); 

– тренувати навички зовнішньої соціалізації (Л. Виготський, Д. Ельконін, 

К. Гросс, Ж. Піаже); 

– тренувати   внутрішню   соціальність:   самовладання,   саморозвиток 

(І. Берлянд, О. Газман, К. Левін, Ж. Піаже, В. Сухомлинський та ін.); 
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– реалізувати прагнення до суперництва, компенсувати шкідливі 

спонукання (А. Адлер, К. Бюлер, З. Фрейд); 

– компенсувати нездійсненні в реальному  житті  бажання  (Г.  Спенсер, 

Г. Рід). 

Дитяча театральна творчість може сприйматися як явище мистецтва тоді, 

де  за  словами  В.  Зіміна  «багато  років  існує  свій  художній  метод  роботи    

з юними акторами, заснований на досягненнях професійного театру і творчої 

педагогіки» [2, с. 16]. 

Ознаки такого театру визначаються не окремими успіхами колективу, 

хоча і це присутнє, а стабільною, послідовною роботою і наявністю: 

– науково-обґрунтованої, що диференціюється за віком, школи початкової 

мистецької освіти; 

– спеціальних засобів художньої виразності в роботі над постановкою; 

– режисера-лідера   і   педагогів,   які   володіють   методикою   роботи    

з дітьми-акторами; 

– умов для роботи театрального колективу; 

– спектаклів високого ідейно-художнього рівня; 

– постійної глядацької аудиторії. 

Ціннісна орієнтація на гру, на стихійне, спонтанне народження смислів, 

знаків, лексики мистецтва є предметом дослідження багатьох мистецтвознавців. 

Що  ж  стосується   тяжіння   сучасного   мистецтва   до   міфу   і   архетипів,   

то, як вважає автор, для дитячого театру це є постійною ознакою. 

Художня    специфіка    дитячої     театральної     творчості,    як     одного 

з повноцінних компонентів сучасного театрального мистецтва, потребує більш 

глибокого мистецтвознавчого наукового вивчення. 
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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЕСТРАДНОГО СПІВАКА 

Зі змінною художньо-естетичних цінностей, з набуттям Україною 

незалежності відслідковується швидка зміна в політичній та культурній 

демократизації суспільства, що супроводжується соціально-психологічними 

зрушеннями. В Україні відкрилась перспектива самостійного пошуку шляхів 

імміграції у світовий культурний простір. 
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Завжди було і залишається актуальним підвищення майстерності 

музиканта-педагога. Фактором зростання: не зупинятись на досягнутому. 

Відкриття нових горизонтів професійних знань і умінь. Тим самим 

удосконалювати процес формування. 

У результаті демократичних перетворень і кардинальних змін в освітній 

системі привели до того, що одностороння спрямованість підготовки 

спеціалістів в естрадного співу іде в минуле, поступаючись місцем більш 

широким колам цінностей в сучасному суспільстві. 

У різножанрових проявах сучасної естрадної культури, естрадне 

мистецтво стало атрибутикою сучасного музичного мистецтва, що вивчає 

художньо-естетичні потреби сучасної молоді. 

Вокальне естрадне мистецтво надзвичайно поширене та популярне, 

динаміка якого постійно зростає, воно об‘єднує різні форми вокально- 

інструментального та театрального мистецтва. 

В українських школах, ліцеях, коледжах, університетах і т.д. з‘являються 

класи естрадного  вокалу,  постійно  збільшується  кількість зацікавлених:  діти 

і молодь все більш активно залучають мас-медіа до участі в музикальних шоу- 

програмах. Наразі вже очевидно, що без врахування інтересів і захоплень 

школярів, особливо в підлітковому віці, без спеціальних знань в галузі сучасних 

музичних стилів, різних жанрово-художніх напрямів і специфіки 

звукоутворення, сучасна освіта працювати не може. 

Перед учителем стоїть завдання формування смаків музично-естетичних 

проблем учнів навіть у рамках сформованих їх інтересів. Тому вчитель 

музичного мистецтва має знати не тільки репертуар естрадних жанрів, а й вміти 

грамотно його виконувати. Знати стилі та ритмо-гармонічні формули, манери, 

та методично все це на рівні донести до учня, розкривши драматургію твору    

та інші жанрово-стильові особливості. 

Методика формування вокально-естрадних навичок, враховувати повинні 

(особливість художньо сценічної підготовки до естрадно-співацької діяльності, 

а також підготовки музичного керівника, здатного здійснювати вокальне 

виховання молоді засобами естрадного мистецтва. 

Українська природна кантилена перевірена часом. Норми співу набули 

риси об‘єктивного закону, якій властиві природня невимушеність роботи 

голосового апарату, дикції та артикуляції, відмінний слуховий контроль, який 

дає підставу називати Україну «північною співацькою Італією». З цього  

погляду виховна естрадна манера співу повинна здійснюватися на основі 

поєднання базової класичної вокальної підготовки та формування (на її основі 

специфічних навиків звукоутворення, особливих виконавських прийомів, які 

передбачають: грудочеревне дихання, високу позицію звучання голосу, що 

забезпечує характерні для всіх голосів норми коливань нижньої та верхньої 

фермати, змішування головного та грудного резонування з переважною участю 

кожного з них для різної висоти звуку, вільне положення гортані, звільнення 

м‘язів надставної труби (губи, щоки, язик), від надмірного напруження). 
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Метою естрадного виховання є пошук характерного самобутнього 

забарвлення тембру, що легко упізнається. 

Для  естрадного   співу  є  типовим  жанром  –  пісня  змістовим  колом     

є відносно вузьким: це особисті, навіть інтимні почуття та переживання. 

Прийоми: при дихання, рецитація в повному регістрі, шепіт, підкреслено 

ритмізоване дихання, яке практично відсутнє в академічному співі, це імітація 

звуків інструментів та інших звукових палітр. 

Техніка дихання та розподілу його під час рухів в танці обумовлений 

звуковими підсилюваннями технікою. Мікрофон – є найважливішим 

компонентом, який стоїть між реальним акустичним звуком, і його поданням 

слухацькій аудиторії. При роботі з мікрофоном виникають додаткові вимоги до 

дикції, артикуляції, його треба направляти під потрібним кутом, тримати на 

достатній відстані від губ, відчувати його, як продовження співочого апарату, 

як засіб подачі чистого посиленого голосу. 

Зовнішні засоби: виразність, культура та естетика сценічного руху, знань 

в галузі менеджменту та медіа технологій, уміння створити свій сценічний 

імідж. 

«Основи естетичного виконавства» є однією зі складових у комплексному 

професійному формуванні творчої особливості й музичного становлення 

майбутнього   фахівця    та    тісно    пов‘язаними    у    педагогічному    процесі 

з профілюючими предметами дисциплінами, формування знань, на яких 

будується процес навчання естрадному співу, вокально-технічних та художніх 

навичок, підготовка до вокально-педагогічної діяльності. 

Навчальні: 

Формування навичок співочої постановки; 

– навчити використовувати під час співу м‘якої та твердої атаки звуку   

та динаміки; 

– сформувати вокальну артикуляцію, музичну пам'ять; 

– навчити прийому самостійної і колективної роботи, створювати роботу 

самоконтролю; 

– сформувати стереотип  координації  діяльності голосового апарату 

з основними властивостями співочого голосу. 

Розвиваючі: 

– розвиток гармонічного та мелодійного слуху; 

– вдосконалити мовний апарат (дикція, артикуляція, вокоорфоепія); 

– розвиток дихання; 

– розвиток артистичності, сміливості, природності, естетичності; 

– розвиток поняття м` якого та твердого піднебіння; 

– розвиток діапазону; 

– уміння триматись і бути в контакті з глядачем на сцені. 

Виховні: 

– виховувати естетичні та моральні смаки студента; 

– забезпечити інтерес до співацької діяльності і до мистецтва в цілому; 

– сприяти формуванню волі, дисциплінованості, цілеспрямованості; 
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– розвивати педагогічні здібності. 

Професійність естрадного виконавця-вокаліста формується в процесі 

індивідуальних занять, які будуються у діалектичній єдності процесу 

формування загальних базових співацьких умінь та специфічних естрадних 

навичок. 

Основними методичними  принципами  навчання  є:  досягнення  свободи 

і «комфортності» в процесі співу. 

Універсальними методиками вокального виховання голосу естрадного 

співака є: спів різними мовами, емоційно-позитивний настрій, теоретичне 

обґрунтування,  комплекс  вокально-технічних  вправ   для   настрою   голосу   

та співу у мовній позиції. 

Навчальним матеріалом для навчання естрадного співу: 

– підбір музичних творів мусить бути різноманітним, який буде 

охоплювати різноманітні стилі і напрямки естрадної музики; 

– народні пісні в сучасних та джазових обробках. 

Критерієм ефективного виховання є підготовка, яка включає володіння  

не тільки естрадного співу, але і академічного, відповідно можливостей 

діапазону та наповнення звуку, дихання та ін. 

Треба вчитись не тільки за програмою, але й поза програмою. Цікавитись 

світовими досягненнями в області естрадного виконавства. Формувати себе як 

художника і громадянина. Спів це не тільки функції  голосового апарату, але і 

як складна рефлекторно-координаційна діяльність всього організму в цілому. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

Питання розуміння і  визначення сучасного мистецтва являється однією   

з найбільш дискусійних проблем сьогодення. Мистецтвознавці намагаються 

прийти до спільного усвідомлення того, що ж являє собою contemporary art, 

однак більшість сходяться на поширеній думці, яке висловив французький 

критик і дослідник П. Воде: «сучасність і криза – речі синонімічні». Проблема 

кризи   сучасної   культури   проходить   лейтмотивом   через    всю    історію 

XX століття, і ця проблематика хвилює розуми мислителів також і в новому 

тисячолітті. 

Роботи видатного філософа А. Бергсона на зорі ХХ століття підняли таке 

актуальне питання, як усвідомлення ролі творчої діяльності художника. Митець 

зображує дійсність так, як підказують йому його почуття; кожен суб'єкт, кожне 

«Я» містить в собі нереалізовані можливості, що приховані під маскою 

соціальності. Зображальна реальність являє собою емоційний стан художника, 
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тому мистецтво в розумінні А. Бергсона позбавлене позитивного змісту. Воно, 

згідно  з  позицією  філософа,   є  лише  способом  навіювання   власних   станів 

і відкриває глядачеві ірраціональне, містичне бачення світу [2]. 

Можна    відзначити    перехід    від    раціонального     світосприйняття  

до ірраціонального, інтуїтивного, яке стане визначальним в образотворчому 

мистецтві XX–ХХI століття. Пошук альтернативної реальності, заміщення 

наявної за допомогою творчих асоціацій, розгортання нових версій можливих 

подій  стали  новими  способами  художніх   напрямків,  за  допомогою  яких     

в мистецтві виникла поліфонія стилів, смислів, образотворчої мови. Інтуїція як 

метод сприйняття вносить рівновагу в дилему раціональне-чуттєве в мистецтві. 

Вона демонструє особливу логіку, яка визначається в процесі конструктування 

цілісної структури художнього творіння в процесі стратегій послідовного 

вибору художником інтуїтивних образів і вражень [3]. 

Саме інтуїція являє собою спосіб вийти з-під влади суспільних 

стереотипів і культурних догм сучасного суспільства, спроба знайти нові грані 

людського буття, спробу виявити унікальність людини в умовах його 

соціокультурної стандартизації. 

Однією з найбільш відомих позицій, що прозорливо відобразила процеси 

зародження масового  суспільства  і  ролі  людини  як  особистості  та  індивіду 

в умовах стандартизації сучасності, є точка зору Х. Ортега-і-Гассета. Він 

охарактеризував  стан   сучасного   йому   суспільства   як   «повстання   мас»   

та позначив неможливість усвідомлення творів мистецтва, що стало наслідком 

творчих прерогатив художників, спрямованих на відхід від відображення 

дійсності. Так філософ позначив найважливіший аспект розвитку мистецтва та 

культури  в  ХХ  столітті  в  цілому  –  визначення  кордону  між  елітарним        

і масовим. 

Сучасне мистецтво комбінує різноманітні художні прийоми, однак саме 

використання обраних практичних прийомів і визначає обсяг і склад глядацької 

аудиторії. Гра, використання елементів масової культури формують 

транскордонну область сучасного мистецтва, що вислизає з-під впливу 

культурних догм і стереотипів і концептуалізуються в новому естетичному 

просторі. 

Художник, на думку Х. Ортега-і-Гассета, за допомогою творів мистецтва 

вс    частіше  звертається  до  меншості.  Особистість  найбільше  відкидається  

в сучасному мистецтві. Автор перетворюється на людину, що створює 

дистанцію між публікою і твором мистецтва. Нове мистецтво, якщо слідувати 

точки зору філософа, здатне диференціювати суспільство на художника і на 

тих, хто таким не є. Мислитель прозорливо  відзначив наростаючу протягом  

ХХ століття тенденцію розвитку мистецтва: воно знайшло масштаб творчої або 

деконструктивної сили в залежності від ідеологічної, естетичної спрямованості, 

в залежності від характеру і масштабу споживання творів мистецтва. 

Нове мистецтво, на його думку, зустрічає неприйняття, воно розділяє 

суспільство, базуючись на таких якісних характеристиках: більшість не розуміє 

мистецтво, це доля меншості. Можна відзначити, що авторське прагнення 
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розділити суспільство на більшість і меншість є спробою провести 

демаркаційну лінію між змішанням мистецтва і масової культури в ХХ столітті. 

Його роздуми спрямовані на визначення можливостей окремого індивіду, що 

відрізняються нестандартністю та можливістю відкриття в мистецтві нових 

смислів, концептів, ідей. Раніше, вказував Х. Ортега-і-Гассет, не було потреби 

здійснення розумових зусиль з метою пізнання глибинного змісту твору 

мистецтва (наприклад, твори реалізму, романтизму). У цьому ключі доречні 

роздуми не тільки про саму специфіку пізнавальної діяльності суб'єкту, а також 

про відображення сприйняття твору сучасного мистецтва. Найважливішим 

аспектом когнітивного сприйняття творів мистецтва ХХ століття є той факт, що 

в якості  суб'єкту пізнання відтепер  виступають не тільки  окремі особистості,  

а   й   соціальні   спільноти,   великі   і   малі   соціальні   групи   (людина-маса   

в термінології Х. Ортеги-і-Гассета в тому числі). Технології тиражування 

масового суспільства звели в ранг загальнодоступності твори мистецтва і разом 

з тим привели до того, що відбувається їх створення з орієнтиром на соціальну 

групу (ортегівську масу) як суб'єкту пізнання [1]. 

Індивідуальне пізнання творчого продукту в ХХ столітті стає важливою 

специфічною характеристикою твору мистецтва. Історія ХХ–ХХІ ст. рясніє 

численними прикладами громадського заперечення або осуду тих чи інших 

напрямків мистецтва з точки зору їх ідеологічної непридатності, несумісності    

з офіційним дискурсом, або через тривіальної відсутності мистецтвознавчої, 

культурологічної освіченості глядача. І тут вимальовується ще одна функція 

мистецтва, яка придбала риси універсальності саме в ХХ столітті (в тому числі 

завдяки зазначеним технологіям масового суспільства), – функція ідентифікації 

особистості. 

Як свідчить історія сучасного мистецтва, з початку ХХ століття тема 

людини ставала все менш помітною в мистецтві: антропологізм поступився 

місцем  абстрактному,  кінетичному,   концептуальному   і   іншим   напрямкам 

в мистецтві і в даній тенденції можна простежити дію дегуманізації, про яку 

писав іспанський філософ ще в першій половині ХХ століття. 

Дійсно,  безпредметність   як   принцип   живопису   нівелювала   людину 

з точки зору візуалізації; експериментаторські пошуки супрематизму, 

експресіонізму, дадаїзму і ряду інших напрямків образотворчого мистецтва 

перших десятиліть ХХ століття, наповнили форму (наприклад, відомий 

«Чорний   квадрат»   К.   Малевича)   і   річ   (наприклад,   не   менш знаменитий 

«Фонтан» М. Дюшана) ціннісним змістом, сприяючи втраті пріоритетного 

статусу   людини.   У   численних   течіях,   що   і   тепер   стрімко   змінюють     

і заперечують один одного, зник сам предмет мистецтва. 

Своїм дотиком художник перетворює на художній образ яку завгодно річ, 

що являє собою ціннісний символ масового споживання. А трохи пізніше 

предметом мистецтва стає дія сама по собі (якщо звертатися до дослідів 

хеппеннінга).  Таким   чином,   об'єкт   мистецтва   перестав   ототожнюватися   

з людиною і його властивостями. 
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Однак динаміка розвитку мистецтва в наступні десятиліття ХХ ст. 

демонструє повернення теми людини в художній простір актуального 

мистецтва у формі символів (як, наприклад, в поп-арті), дії (перформанси, 

хепенінг, інсталяції та ін.). І все ж, вихований сміливими експериментами 

модерну і постмодерну глядач в основній масі перестав ставитися до мистецтва 

як до носія і виразника ціннісного посилу. Людина як тема, що знову з'явилася  

в мистецтві, більше не розцінюється як щось «людське», а розглядається з тих 

самих позицій, що і «чорний квадрат» досить тривалий час. Можна відзначити, 

що виключення теми людини в мистецтві відбулося, і якщо хтось і спричиняє 

його повернення в якості предмету, то без включення змістовного, культурного, 

ціннісного компоненту [6]. 

У питанні про сучасне мистецтво особливої уваги заслуговують погляди 

Ж. Дельоза. У своєму есе «Перемови 1972–1990 рр.» Ж. Дельоз співвідносить 

мистецтво з наукою. На його думку, кожна з цих областей пов'язана з творчістю 

і  жодна  з  них   не  володіє   пріоритетом  перед   іншою.  Кожна  розвивається 

в своєму напрямку відповідно до своїх можливостей. Мета мистецтва полягає   

в  створенні  сенсорних  агрегатів  як  засобу   сприяння   думки,   а   мета   

науки - створення функцій. Ж. Дельоз пише: «Великі митці то є великі 

мислителі, але вони мислять в межах сприйняття і афекту, а не розумінням: 

художники думають в межах ліній і кольорів, музиканти думають звуками, 

режисери мислять образами, письменники думають словами і т.д.». Загальним 

для всіх мистецтв є принцип, за яким сенс мистецтва полягає не в відтворенні 

або винаході нових форм, а в захопленні силами, тому твір мистецтва не може 

бути одноманітним [4]. Ж. Дельоз розвиває свої естетичні погляди, аналізуючи 

творчість  художника  Ф.  Бекона.  Результатом  цього  аналізу  стала   робота 

Ж. Дельоза «Френсіс Бекон. Логіка відчуття», де автор розглядає картини, які    

є   одними   з   найважливіших   творів   мистецтва   сучасності,   що   створені   

у визначальний період історії мистецтва – після заяви теоретиків про кінець 

мистецтва. Ж. Дельоз відкидає «втомлені» теорії репрезентації і абстракції, які 

здійснюють пошук нових підходів до живопису. Але разом з тим він 

відмовляється від ідеї кінця мистецтва. Експансія життєвих цінностей, 

різноманітні явища, що  вторглися  особливо  потужно  в  художній  простір  

ХХ століття, зробили на певному етапі розвитку гуманітарної науки 

неспроможними класичні визначення мистецтва [5]. 

Найбільший теоретик постмодернізму У. Еко вказав на ряд ознак, що 

відрізняють традиційне мистецтво від сучасного: для традиційного суспільства 

характерні нормативність, жорстка регламентація в усіх сферах соціального 

життя – це провокує мистецтво до створення ситуації, в якій глядач, читач 

отримує задоволення. Сучасну епоху У. Еко позначив як епоху вподобань, 

виділяючи в мистецтві цілий ряд сформованих типів повторень, пояснюючи 

кожен з них. Серед них такі, як retake (повторна зйомка), remake (переробка), 

серія, сага, інтертекстуальний діалог [7]. 

Еко переконаний, якщо твір має намір відповідати запитам сучасного 

світу, він повинен бути відкритим у своєму підході до нього. Дане переконання 
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У. Еко сформулював на підставі дослідження історичних «моделей культури», 

які направляли і направляють художню творчість. Мистецтво не пов'язує себе 

тепер раз і назавжди встановленими нормами, що було притаманне академічній 

естетиці, а створює і досліджує таку картину світу, яка вже не прив'язана до 

класичних сюжетів. «Відкритий» твір мистецтва сприяє усвідомленню 

особливої свободи глядача або читача та спонукає його до формування власної 

моделі світу. Звідси можна зробити висновок: твори сучасного мистецтва 

ініціюють  розширення  пізнання   і   розвивають   уяву,   активізують   потребу 

в усвідомленні свободи індивіду як мікрокосму соціального світу [8]. 

Знайомство з сучасним мистецтвом дозволяє стверджувати, що це один з 

найбільш динамічних культурних феноменів. На перший погляд, стан  

сучасного мистецтва свідчить про відсутність якої б то не було домінанти. 

Якщо, починаючи з імпресіонізму і закінчуючи кубізмом, розмивається поняття 

«живопис», то після дада і футуризму можна визначити межі художнього 

простору.   Сучасне    мистецтво    перманентно    проходить    через    інновації 

і знаходить нові форми. Воно руйнує сталі критерії і спрямовується в нові 

лакуни.     Сучасне      мистецтво      цілеспрямовано      грає      на      контрастах 

і протиставленнях. Будучи особливою сферою культурного життя, мистецтво 

постійно вимагає нової оптики розгляду, без якої ми нічого не зможемо 

зрозуміти в хаосі індивідуальних художніх жестів і самобутніх артистичних 

ініціатив. 
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РОЛЬ КОЛЬОРУ В ДИЗАЙНІ ВХІДНИХ ГРУП 

ВБУДОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
Вбудовані в перші поверхи житлових будинків об‘єкти громадського 

призначення відносяться до традиційних культурно-побутових закладів, 

будівництво яких забезпечує економію міських територій, максимальне 

наближення підприємств обслуговування до населення, підвищення щільності 

та архітектурної виразності забудови. Їх застосування сприяє формуванню 

повноцінних у функціональному та естетичному відношеннях житлових 

утворень, магістралей, торгівельно-пішохідних вулиць та комплексів 

обслуговування. 

Актуальність використання перших поверхів житлових будинків під 

вбудовані підприємства обслуговування з кожним роком поширюється. Але 

існує проблема яка поєднує не тільки ті громадські підприємства, що займають 

приміщення  в   житлових   будинках,   що   з   самого   початку   проектувалися 

з вбудованими об‘єктами, але і ті, під які часто-густо переобладнують перші 

поверхи житла, це – облаштування вхідних груп  підприємств обслуговуванні  

та екстер‘єру будівлі і оточуючого середовища в цілому.[1] 

Один із засобів архітектурної виразності можна вважати колір. 

Композиційні     завдання     в    області     кольору    при     побудові      споруд 

та архітектурних комплексів вирішуються шляхом використання власного 

кольору або  матеріалу,  фарбуванням поверхонь  в  процесі  зведення  будівель 

і споруд, або при використанні окремих інженерних елементів. Проблема 

кольору в архітектурі тісно пов'язана з питаннями освітлення будівель і споруд. 

За допомогою кольору можна виділити окремі частини будівлі наприклад: 

розташування вбудованих підприємств торгівлі. 

На основі аналізу практики проектування, будівництва та експлуатації 

вхідних груп, їх композиційні структури умовно можна поділити на такі, що 

побудовані на нюансі або на контрасті по відношенню до фасаду житлового 

будинку.[2] 

На сьогоднішній день, ми вже можемо спостерігати в нових р-нах міст 

великі   стінові   панелі   різного   кольору,    які    групуються    в    будівлях    

по різноманітним схемам взаємного розташування; широко застосовується 

виділення сходових клітин, входів і т. п. 

Вулиці, утворені сірими фасадами будівель, при недостатньо високому 

рівні освітленості виглядають похмурими, тьмяними, а утворені жовто-білими 

фасадами - «сонячними» навіть в похмурі дні. Тому ми відверто можемо 

відмітити, що саме колір будівель впливає на рівень середнього освітлення 

вулиць, тим самим позначається ще й на психічно-емоційному стані людей. 
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Цю гру кольором, ми можемо назвати своєрідною «кольоротерапією». 

Колір наповнює наше життя кожен день. Крім загального значення кожен 

колір має для нас ще й особистий сенс. Кожен пам'ятає колір улюбленої 

іграшки в  дитинстві.  Свято,  відпустку  або  місце  роботи  -  це  свої  асоціації 

з кольором, запахом і навіть смаком. [3] 

Колір може пригнічувати. Напевно вам доводилося чути і говорити самим 

"мене вбиває цей колір", "від цього кольору болить голова", "тухлий колір", 

"нудить від цього кольору" і т.д. Варто прислухатися до себе і використовувати 

палітру кольору усвідомлено у власних дизайн-проектах, кожна людина, яка 

проходить повз вітрини вхідних груп, вважається вашим потенційним клієнтом, 

який в свою чергу повинен зацікавитися вашим закладом, при цьому не мати 

поганих асоціацій. 

Грамотна «кольоротерапія» впливає на всі 5 органів почуттів людини, 

народжуючи відчуття комфорту і є дієвим засобом в подальшому  для 

посилення «маркетингового» просування бізнесу цього закладу! 

Як архітектурний «інструмент» колір споруди має кілька важливих 

характеристик: 

Насамперед, колір виокремлює, виділяє. За допомогою нього, можна 

виділити будівлю із загальної маси, не вдаючись до складних об'ємно- 

просторовим і конструкторським засобам. [4] 

Колір   –   інструмент   об'єднання.   Ніщо   інше   не   здатне   так   просто 

і органічно зібрати різнорідні споруди в єдине ціле, а єдина колірна гамма 

виконують цю функцію краще за інших. 

Наприклад, час в червоному кольорі прискорюється, тому так часто його 

використовують в оформленні екстер‘єрів та інтер'єрів системи фаст-фудів, 

кафе, щоб налаштувати відвідувачів на «швидку їжу». 

А саме, до естетичних факторів, тісно взаємопов‘язаних з усіма групами 

факторів, належать: культурні та духовні потреби суспільства; історико- 

культурні особливості й традиції; вплив моди на зміну смаків і потреб 

споживачів; естетичні характеристики архітектурного середовища. [5] 

Останнім  часом  колір  почав  змінювати  архітектуру  простору.  Дерево  

і бетон,  скло  і  метал,  камінь  і  цегла  вважалися  прекрасними  самі  по  собі, 

а їх зайва декоративність підкреслювала неприродність і непотрібною. Однак 

властивості нових і раніше не відомі можливості старих матеріалів, здається, 

знову почали надихати проектувальників на створення дійсно яскравих 

будівель. 

Сьогодні ми можемо самі переконатися в тому, що періодично в різних 

містах світу з'являються такі будівлі, які приковують до себе мільйони  

поглядів, стають своєрідним магнітом для туристів. І найголовніше, такий 

яскравий об'єкт на тлі часто вельми нешедеврального оточення, оживляє весь 

міський комплекс, робить його більш живим і динамічним. В наш час це, 

ймовірно, якраз необхідно. 

Яскраві  фарби  –  це  натхнення,  спочатку  для  дизайнера,  архітектора,  

а потім для всіх, хто побачить результат його праць. Незвичайні кольори 
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змінюють відчуття архітектури і відчуття від життя в цілому. Тому ми можемо 

зробити  логічний  висновок,  що  колір  в  архітектурі  дуже  важливий,  а  гра   

з відтінками і тонами змінює не просто зовнішній вигляд будівлі, а створює 

абсолютно різні архітектурні образи.[6] 

Світло і колір нероздільні в нашому сприйнятті світу і разом утворюють 

наше візуальне сприйняття простору.  Таким чином, розуміння світу, кольори    

і їх взаємодії є основоположним для архітектури, як мистецтво формування та 

організація простору. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ ОПЕРАТОРА В КІНОВИРОБНИЦТВІ 

Операторська діяльність як професійна діяльність, технічно оснащена для 

дистанційного контролю та управління предметом, засобами праці і самою 

працею. Звідси випливає інженерно-психологічне трактування трудової 

діяльності: будь-яка праця в умовах комплексної механізації і автоматизації      

є, або стає професійною працею операторського типу. 

Постановка фільму здійснюється творчим колективом, очолюваним 

режисером-постановником і команди, що складається з оператора, художника, 

звукооператора та їх  асистентів,  помічників  та інших працівників.  Кіностудія 

і її виробничий апарат реалізують і обслуговують виробничо-технічну частину 

постановки фільму: надають знімальній групі павільйонну площа, будують 

декорації, забезпечують електроенергією і звукозаписною апаратурою, 

світлочутливими кіноматеріалами і роблять обробку цих матеріалів і т. д. Студії 

працюють на основі єдиного технологічного процесу виробництва фільмів, 

конкретне виконання залежить тільки від технічного оснащення. 

http://filyaeva.com/cvetotherapy.aspx
https://www.ntnu.edu/iat/lightandcolour
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Обов‘язки оператора: 

− по-перше,  контроль   якості   зображення,   яке   фіксується   на   плівці 

і екрані, шляхом створення композиції кадрів, їх кольорової гамми; 

− по-друге,     за     фотографічну      якість      негативу      зображення,   

де зафіксовано результат творчої і виробничої праці постановочного колективу  

і студії. 

Крім операції зйомки, розробки прийомів зйомки і підготовки технічних 

засобів і матеріалів для зйомки оператор зобов‘язаний брати участь у всіх 

репетиціях, постановках, «прогонах», які пов‘язані безпосередньо зі створенням 

художньої атмосфери, а саме: 

− у розробці постановочного (режисерського) сценарію – у визначенні 

образотворчої композиції майбутнього фільму, в виборі прийомів і техніки 

зйомки; 

− у складанні генерального кошторису і календарного плану виробництва 

фільму по всіх майданчиках, пов'язаних з операторською (знімальною) 

частиною постановки; 

− у розгляді ескізів і робіт з матеріального оформлення постановки; 

− у створенні різних зображальних ефектів; 

− у комбінуванні зйомок фільму; 

− підбір місць та майданчиків зйомок; 

− в обранні акторів; 

− у підготовці об'єктів до зйомки. 

Творча робота над кіновиражальним рішенням фільму має чотири 

виробничих фази: 

− перша  –  при  розробці  режисерського  (постановочного)  сценарію,     

в момент визначення форма зображально-монтажного і постановочного 

рішення епізодів фільму; 

− друга – при підготовці зображально-декораційного оформлення 

постановки, коли готуються декорації, костюми, грим, вибирається натура, 

підбираються актори, репетирують мізансцени; 

− третя – на знімальному майданчику, коли будується мізансцена, 

компонується і висвітлюється кадр, виконується операція зйомки; 

− четверта – в процесі монтажу і тонування, коли уточнюється зміст 

монтажних кадрів, синтезуються всі зображально-виражальні засоби, 

здійснюється зображально-монтажна композиція і завершується драматургічна 

композиція фільму як мистецького твору. 

Обов'язки оператора різні  на  різних  стадіях  виробничого  процесу,  але 

в процесі створення фільму оператор бере активну творчу і виробничу участь. 

Шляхом історичного розвитку кінооператор отримав додаткові вміння, що 

сформували ряд обов‘язків щодо кіновиражального рішення фільму. 

При створенні перших ігрових фільмів зйомка акторської сцени вимагала 

від оператора виконання, приблизно, таких робіт: 

− установки апарату на знімальну точку; 
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− вибору кадру і розмітки його предметного простору для постановки 

мізансцени; 

− «Заповнення» предметного простору  кадру  (меблі,  реквізит)  і  участі 

в постановці мізансцени; 

− освітлення декорацій; 

− виконання операції зйомки: фокусування, експонування, управління 

камерою і зорового контролю за рухами акторів в кадрі через лупу апарату. 

Предметний простір кінокадру обмежений або, як говорили раніше, 

«обрізаний» рамкою кадрового вікна, полем зору і глибиною різкості об'єктива. 

У цьому предметному просторі, яке називають іноді просто кадром, 

розташовуються фігури акторів, декорації і предмети обстановки. Умови 

кіноперспективи        вимагають         відповідної         побудови         мізансцени 

і місцезнаходження предметів обстановки. Наприклад, щоб акторська дія була 

краще видна і зображення було збільшене, мізансцена створюється при виході 

акторів на перший план, як би на авансцену, а предмети обстановки 

розташовуються по кадру. 

Планування мізансцени і розташування предметів в кадрі відповідно до 

умов кіноперспективи безпосередньо пов'язані з технікою оператора, так само 

як і необхідність здійснення контролю за діями людей в кадрі при зйомці. 

Організація простору при зйомках та створеннякартинної площини кадру 

потребує не тільки знання кінофотографічної техніки, але і деякою 

кіноживописної образотворчої культури. 

Подальший розвиток кіномистецтва пов'язаний з зображально- 

монтажним рішенням кінофільму. Режисери, збагачуючи мову кіно, розробили 

специфічні   кінематографічні  прийоми,  застосували   великі   і  середні  плани 

і ракурси для підвищення виразності ігрових акторських сцен. Художньо- 

монтажна форма зажадала зв'язку монтажних кадрів у напрямку руху 

персонажів, по крупності плану, по ракурсу. Оператор повинен був вирішувати 

кінозображальне оформлення не тільки окремого кадру, а  й  цілого  епізоду. 

Від оператора потрібна активна творча робота тільки на знімальному 

майданчику, а й при монтажній розробці знімальних об'єктів. 
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СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО В ТЕАТРІ ТА СТВОРЕННЯ 

ГЛЯДАЦЬКОЇ УСТАНОВКИ НА ВІДКРИТЕ СПРИЙНЯТТЯ 
На пострадянському просторі, де проблема глядача полягає в тому, що     

у нього нема досвіду сприйняття різного, домінує установка на сприйняття 

мистецтва в його символічному чи іншомовному значенні. Інтерпретативна 
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активність     публіки     лежить     не     в     герменевтичному,     а     все-таки     

в епістемологічному ключі: розгадати, що хотів сказати автор. 

Показовий приклад. Після вистави на київських гастролях Генрієти Горн, 

представниці tanztheater,  із  залу  запитали:  що  означають  стільці  в  одному  

із танців. Коли танцівниця відповіла, що стілець – це стілець, наполегливі 

глядачі  спробували   уточнити  своє  запитання,  але,  не  маючи  смислового     

і синтаксичного ресурсу для спрощення формулювання, стали повторювати 

його ж, але емоційніше: так, ми розуміємо, що стілець – це стілець, але що він у 

вас означає? Г. Горн відповіла, що стілець для неї – це предмет, що стоїть на 

чотирьох ніжках і який можна пересувати по сцені. Однак пильні глядачі не 

дали слабину, повністю обеззброївши танцівницю несподіваним 

спостереженням: чому ж виконавців було 13, а стільців тільки 12? 

Коли ми зустрічаємося з чимось загадковим ми автоматично вибудовуємо 

символічний план, де намагаємося розшифровувати, давати імена із області 

звичного нам сущого так, щоб із побаченого склався художній світ як цілісний 

вислів. Це традиційна глядацька практика, яка своєрідно спрацьовує і при 

сприйнятті сучасного мистецтва. 

Однак у сучасному мистецтві нема установки на створення художнього 

об‘єкту, воно в ідеалі пропонує глядачу якусь іншу практику: не просто щось 

зрозуміти, або чимось насолодитися, а зануритися на  певний  рівень  буття,  

аби отримати можливість побачити те, в створенні чого він бере участь. 

Глядач повинен бути відкритий для сприйняття завжди. Та одна річ 

відкритість інтерпретаціям вже відомого і зовсім інша – відкритість 

невідомому, для сприйняття якого ще нема готових естетичних структур. 

Сучасне мистецтво входить з глядачем саме у такий діалог «без правил», ніби 

підганяючи розвиток нових когнітивних можливостей швидкої адаптації, які як 

механізм можуть працювати на різних рівнях, у тому числі й на соціальному. 

Йдеться про практики тотальної відкритості, які готують те, що Л. Горбунова    

у зв‘язку з сучасною проблемою онтологічної вкоріненості суб‘єкта називає 

«різоморфною вкоріненістю вільної особистості» [2, с. 196]. 

Ю. Тютюнник, який визначив сучасного нігіліста як людину 

«на межі» [3], зауважив, що той повинен постійно рухатися між різними 

концептами шляхом, схожим на ризому. Швидкість цього руху така велика, що 

той, хто рухається (як квант) з рівною ймовірністю знаходиться в будь-якій        

з точок руху. Цей образ здається доволі вдалим і для визначення людини, що 

займається сучасним мистецтвом, яке програмно заявляє про своє існування на 

кордонах між системами («Естетичні критерії потрібні були тоді, коли були 

кордони мистецтва. Сучасні мистецтва стирають кордони, тому що на них 

знаходяться» [1]). 

Лариса Венедиктова, одна з небагатьох в Україні, хто активно практикує 

contemporary dance та деякі інші види сучасного танцю в театрі, пограничне 

існування  розглядає  як  таке,  яке   поєднує   собою,   включає   в   себе   те,   

що знаходиться по обидва боки кордону [1]. Тому людина, яка існує на кордоні, 

об‘єднує своїм існуванням різні території. Такою людиною, на її думку, 
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повинен стати, насамперед, глядач. Приходячи на виставу, він не повинен 

належати жодній естетичній території, а, перебуваючи «на межі», у той самий 

час, повинен усе ці території поєднувати собою [1]. 

Глядач, який іде на виставу «без правил», повинен знаходитися на 

естетичній «межі». Далі  все  визначає  кількість  художніх  територій,  які  вже 

є і його досвіді та вміння, утримуючись між, усі ці території рівно слабко 

актуалізувати. Поняття слабкої актуалізації означає таку актуалізацію, за якої 

відбувається перехід того, що актуалізується в креативну, готову вибухнути 

новими структурами потенційність. Оскільки для рівно слабко актуалізованих 

територій можлива синергетична синхронізація, то і ймовірний вихід на нові 

структури, а таким чином і розширення свідомості. Однак лише сукупний 

потенціал цих територій за умови свободи руху і за наявності невідомого 

раніше  зовнішнього  впливу  забезпечує  можливість  виходу  за  відомі  межі    

і початку структурування з вже наявних елементів нової території, де ці 

елементи вступають в несподівані контекстуальні зв‘язки і можуть якісно 

змінюватися. У процесі ризомного прирощення естетичних територій 

важливий, насамперед, наявний потенціал, тобто той самий досвід сприйняття 

різного. 

Відтак, ми і можемо говорити про практики глядацької відкритості як про 

свідомі, рефлексивні, повторювані креативні акти діяльності. 

Усвідомлене практикування стану «на межі» й інтуїтивно створювана 

(внаслідок повторення) установка на такий стан і особливе тілесне 

налаштування до непередбаченої  гри,  –  все  це  моделює  для  індивіда  стан,  

в якому він може найбільш адекватно комунікувати з твором сучасного 

мистецтва. 

Та особливість  сприйняття  невідомого  у  сучасному  мистецтві  полягає 

в тому, що цього невідомого, як чітко структурованого автором об‘єкта, власне 

кажучи, і не існує до самого акту сприйняття. Лише в акті «тут і тепер» 

закладена автором потенційність стає чимось актуальним і новим. Те, що ми 

спостерігаємо в дослідах contemporary традиційну для сучасного авангарду 

відсутність точки сходу для глядача (з якої перспективу видно ніби 

неспотвореною, тому що це точка, в якій знаходиться автор), означає, що  

глядач запрошується у співтворці. З погляду філософії, це ще раз засвідчує 

перемогу герменевтичної парадигми над епістемологічною. Та це перемога 

якісно інша. Якщо свята справа авангарду – руйнування кордонів естетичного 

об‘єкта – на початку ХХ ст. виглядала як руйнування естетичних та тематичних 

кордонів традиційного мистецтва і освоєння нових – метафізичних – територій, 

які вимагали від публіки активності й принципово нового типу мислення, то 

поставангардне руйнування, яке ми простежуємо, більше торкається кордонів 

самого художнього твору і вимагає нового цілісного самовідчутя публіки як 

сторони, що входить на територію народження і життя твору мистецтва. Це не 

просто винесення автора за дужки і створення естетичного смислу в процесі 

сприйняття – це співучасть, причому, в ідеалі – співучасть в бутті, спільне 
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творення «події буття», де саме спостерігач своєю увагою актуалізує 

театральний текст. 
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РОЗВАЖАЛЬНА СКЛАДОВА 

УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
Основні комунікативні зміни в роки технологічної трансформації 

зосереджені в різкому збільшенні медіапродуктів розважальної спрямованості. 

Шоу-технології, які застосовують у різних сферах життєдіяльності 

перетворюються     на     засіб     формування      світосприйняття      аудиторії.  

Їх використовують задля досягнення інформаційної мети, посилення ігрового 

ефекту, зміцнення менеджменту, до якого все частіше звертаються медіа 

технологи, як до засобу реклами, маніпулювання, розваги. Вагомою формою 

соціальної комунікації є телевізійний контент,  який  бурхливо  розвивається. 

Це новий напрям візуальної антропології, який, зайнявши місце між 

документалістикою та ігровим компонентом, стає своєрідним способом 

інсценування реальності. Комедія і гра стали активною частиною 

повсякденного життя. Телебачення дедалі інтенсивніше розширює видовищну 

практику   та   пропонує   глядачам    продукцію,    де    над    інформаційністю 

та публіцистичністю домінує розважальність [1, с. 4]. 

Сьогодні розважальне телебачення є одним з важливих факторів 

соціальної  орієнтації,  виробленню  етичних  принципів  і  моделей  поведінки  

в суспільстві, так як розважальна складова стає невід‘ємною частиною 

інформаційного телемовлення і рухається в бік розважальності. Це і є однією     

з основних тенденцій розвитку сучасного телебачення. Розважальне 

телебачення заполонило телевізійний ефір, постійно зростає інтерес глядацької 

аудиторії до розважальних програм і вони мають надзвичайно високі рейтинги. 

Такі проекти досить актуальні й відповідають суспільним інтересам населення. 

Щоб не втратити цікавість глядача, постійно вдосконалюється програмне 

наповнення телеканалів. Програми політичного та інформаційного характеру 

вводять у свій зміст елементи розваг. Розважальні програми внесли зміни 
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у ефірне насичення телеканалів, урізноманітнили різновікову глядацьку 

аудиторію за уподобаннями та інтересами, вплинули на щільність сітки 

мовлення. 

Аналізуючи телевізійні програми українських каналів, можна 

стверджувати, що вони розраховані на різну вікову аудиторію. Що стосується 

розважальних  телепрограм,  то   кількість   їх   велика   й   рейтинг   високий. 

Це пояснюється тим, що молоде покоління, яке працює (навчається) і їх  

трудова діяльність пов‘язана із комп‘ютерними технологіями, у вільний від 

роботи часнамагаються дивитись щось розслаблююче, приємне, позитивне. Як 

показує практика, на рейтинг вибору розважальних телевізійних програм 

впливає не лише потреба розслабитися, розважитися, а й особисті інтереси, 

зацікавленість змістом програми, час демонстрації в прямому ефірі. Виробники 

розважальних програм керуються принципом видовищності, цікавості, 

незвичайності. Вітчизняні теле-медіа прагнуть бути актуальними. Розважальні 

програми стають більш високотехнологічними, складнішими [2, с. 69]. 

Програми розважального характеру зазвичай поєднують в собі ознаки азарту, 

гумору та гри. Їх можна поділити на такі типи: 

– ток-шоу; 

– реаліті-шоу; 

– кулінарні шоу; 

– телевікторини; 

– спортивні змагання; 

– музичні шоу програми. 

Можна сказати, що видовищна практика, розкриває «людські сутнісні 

сили». Видовище піднімає настрій, концентрує творчу енергію мас, висловлює 

колективні емоції. Акумулюючи людські емоції, розкриває істину 

цілеспрямованість людей. У видовищі кожна людина – виконавець й глядач, 

творець і учасник особливого життя. 

Досить очевидним є факт, що саме за допомогою яскраво оформлених 

компонентів, шоу здатне привертати до себе увагу великої кількості аудиторії, 

яка є найбільш жаданим об‘єктом в межах телевізійної комунікації. Таким 

чином, взаємодія, а іншими словами спілкування за допомогою шоу будується 

на основі видовищної комунікації, чи видовищного спілкування. 

Так, наприклад, під час ефіру талант-шоу «Голос країни», (студія 1+1), 

глядач разом з суддями оцінює виступ учасників, симпатизує комусь, 

приєднується до групи підтримки та чекає на фінал, коли його вподобання 

стають «правдою екрану». Акцентується увага на тому, що дійство  

розгорається «зараз» і на очах телеглядачів, внаслідок цього спостерігається 

збільшення глядацької аудиторії. 

Досліджуючи     механізм     взаємодії      інтерактивного      телебачення 

на аудиторію, можна стверджувати, що канал зворотного зв‘язку змінює всю 

структуру взаємовідносин між телебаченням та глядачем. Активізація цієї 

взаємодії за останні роки, сприяє тому, що наступає новий етап екранної 

культури, який називають інтерактивним. Однією з форм цього етапу – це 
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інтерактивне телебачення, тобто телебачення, започатковане на взаємодії 

глядача з телевізійним екраном, активного вторгнення глядача в те, що він 

бачить на телевізійномуекрані. 

Проаналізувавши ситуацію на українському телебаченні, можна зробити 

висновки,   телевізійні   розважальні    програми    зайняли    провідне    місце    

в українському телепросторі. Вони  конструюють  цілий  світ,  у  який  глядач  

із задоволенням занурюються у пошуках вражень. Проте слід зазначити, що 

разом з тим вони формують матрицю існування, у якій глядач самоусувається   

з реального життя, щоб спостерігати віддалено за ним, уникаючи необхідності 

проявляти себе в дії й вчинках. Крім того, мас-медіа створюють гомогенне 

середовище, яке допомагає формувати й здійснювати контроль над свідомістю 

кожного члена суспільства ненасильницьким, непомітним, але ефективним 

способом [3, с. 112]. Різноманітні за видами, мають різну глядацьку аудиторію. 

Саме соціальні потреби населення пояснюють популярність програм. 

Розважальність у телепрограмах представлена такими елементами: 

азартом-змаганнями, розвагами, відволіканням від реальності, релаксуючим 

змістом, тимчасовим перевтіленням (вживанням в образ), розкриттям таємного 

з життя відомих особистостей (сенсаціями), комфортом та задоволенням. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕРТНИХ ПЛАКАТІВ 

ДЛЯ МУЗИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ 
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що розробка художньо-

образного рішення плакатів для  музичних  фестивалів,  є  вагомою  та 

необхідною в даний час.  Плакат  як  вид  друкованої  графіки,  створюється за 

допомогою комп'ютерних технологій, і має свої властивості та методологію 

створення, призначений для публічного показу або огляду. 

Дослідниками, які розглядали питання плакатів були сформовані такі 

вимоги: 

– захопити людину візуально; 

– примусити її задуматись; 
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– налаштувати на вирішення проблеми чи спонукати до активної 

діяльності [1,21]. 

Усі ці вимоги втілюються через елементи плаката: візуальний образ, текст 

і логотип. Візуальний образ і логотип плакату залежать від тематики музичного 

фестивалю. Для чіткого розуміння аудиторією який саме фестиваль проходить  

в залежності від жанру музики, в плакаті використовують такі графічні 

елементи: музичні інструменти, музичні групи (півці), ноти тощо. 

Ця тема дослідження цікава тим, що музика як стиль образотворчого 

мистецтва потребує достатньої уваги з боку суспільства та високого 

професіоналізму дизайнерів. Тому метою є огляд існуючої проблеми в розробці 

музичного плакату. Проблема створення плакатів для музичних фестивалів 

пояснюється тим, що сьогодні в плакатах часто використовують фотографію,    

в поєднанні з малюнком та живописом, що на жаль, не привертає достатньої 

уваги масової публіки. 

Музичні концертні плакати можна класифікувати: 

– за музичним жанром виконавців, які приймають участь у фестивалі 

(класична музика, етнічна музика, сучасна музика); 

– за місцем проведення (закритий фестиваль, open-air фестивалі); 

– за масштабністю проведення (регіональні, національні, міжнародні). 

Найбільш популярний жанр – сучасна музика, ділиться на: 

– рок фестивалі; 

– фестивалі популярної музики; 

– джаз фестивалі; 

– фестивалі електронної музики. 

За роки свого існування фестиваль одержав широкий резонанс у 

професійних колах. 

Музичні   фестивалі   надають    людині    унікальний    спосіб    взаємодії 

з музикою: занурення в музикальну атмосферу, можливість ознайомитися 

відразу з декількома новими жанрами і тенденціями в музиці. Музичний 

фестиваль, будучи формою культурної комунікації між музикою і людиною, 

популяризує творчість музикантів і зберігає музичні жанри [2]. 

Виступи музикантів на публіці та прояв своїх талантів є основою 

музичних фестивалів. Форми проведення музичних фестивалів у різних країн 

відрізняється, але мета одна: висвітлити музичну культуру, привернути увагу 

суспільства. Таким чином, основною задачею фестивалю є залучення у цей 

творчій напрямок більше учасників: розвиток культурних зв'язків між 

народами, відбір талановитих виконавців. Завдання ролі плакату – привернути 

якомога більшу аудиторію. 

Для проведення фестивалю необхідно визначити його ідею, обґрунтувати 

цілі і завдання. Ефективна організація фестивалю буде лише в тому випадку, 

якщо в основі її лежить ретельно продуманий задум. Особливість цього 

заключається в тому, що думку потрібно виражати на одному аркуші паперу. 

При невеликому розмірі аркуша, плакат повинен мати велике зображення, бо 
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таким чином він не буде достатньо помітним. Плакат дуже вразливий до 

розміру, чим більший у нього розмір, тим краще. 

Чималий сенс в плакаті відіграють шрифти та композиційне розміщення. 

Смислове і художнє відношення між шрифтом і зображенням плаката 

проявляється дуже слабко. Саме тому, текст розташовують знизу плаката, що 

посилює ефект цілісності плакату. Текст плакату має бути не тільки одним 

цілим  із   зображенням,   а   також   бути   складовою   частиною   плаката,   як  

у смисловому, так і в композиційному відношенні. 

Тому зараз плакат переживає не найкращі часи. Проблема в тому що 

багато дизайнерів не розуміють цих значних кроків, і тим самим плакат не 

приваблює достатньої кількості людей. 

Отже, фестиваль є популярною музичною подією у всьому світі, метою 

якого є залучення якомога більше цільової аудиторії та за допомогою якого 

людина   може    самовиразитися    та    проявити    свій    талант.    Свою    роль 

у приверненні уваги до фестивалю відіграють плакати, які передають 

атмосферу за допомогою графічних елементів, композиції та грі кольорів. Але 

плакат зараз підвергається знущанню зі сторони дизайнерів, і тим самим не 

може зацікавити глядача. Але фестиваль як масштабне дійство втрачає свою 

популярність. 
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З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ 

ЗВУКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ВІДЕОІГОР 

За останні десятиліття звук у відеоіграх пройшов етапи розвитку від 

недолугого попискування до повноцінного музичного та шумового 

оформлення. З кожним роком відеоігри все менше нагадують звичайну гру 

перетворюючись у мистецьки шедеври, які  не  поступаються  своєю  історією 

та звуко-зоровому супроводу фільму чи серіалу. Але видом мистецтва відеогру 

визнають не всі, це питання ще  залишається  дискутивним,  що  досліджує  

Уілл Дальгрин в своїй статті «Відеоігри: найнижча форма мистецтва» [1] і лише 

уряд США та Національний фонд мистецтв США у 2011 році визнали відеоігри 

видом мистецтва 
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Наше дослідження стосується становленню звукового оформлення 

відеоігор, тому сліднадати визначеннязапропонованому феномену, а саме, що 

визначається  під   терміном  Відеогра.  Отже,  відеогра  –  це електронна  гра    

в ігровому процесі, у якому гравець використовує інтерфейс користувача, щоб 

отримати зворотну інформацію з відеопристрою. 

Попередниками відеоігор є пристрій "CathoderaytubeAmusementDevice" 

(Розважальний     пристрій     з електронно-променевою     трубкою),     патент 

на яку Томас Ґолдсміт Молодший та Істл рей Менн отримали 

14    грудня 1948 року,     і     шахова     комп'ютерна     програма,     розроблена  

у 1947 Аланом Тьюрінгом [2, с. 21–24]. Слід зауважити, що з розвитком 

технологій відеоігри пройшли етапи від ігрових автоматів, до консолей – 

пристроїв  які  під‘єднувались  до   телевізорів,   а   з   поширення   CD-дисків  

та впровадження CD-приводів як стандартної складової, персональні 

комп'ютери стали розглядатися як повноцінна ігрова платформа і конкурент 

консолей. Також у ході дослідження нами з‘ясовано, що на початку-середини 

90-х виникло багато інтерактивних ігор-фільмів, оскільки CD-диски надавали 

можливість відтворювати якісне відеота звук. А стрімкий розвиток комп‘ютерів 

та консолей, дав поштовх для  створення  більш  видовищних  та  наповнених 

по    сюжету    ігор    з    залученням    професійних    акторів,    композиторів   

та сценаристів [2, с. 302–312]. 

У процесі еволюціонування, за кілька років, відеоігри набули форму від 

двовимірних  до  повноцінних  тривимірних,  бюджети  яких  були  аналогічні   

з бюджетам фільмів,а згодом, розвиток технологій та ростом стандартів якості 

графіки, ігри перейшли на новий рівень зайнявши нішу віртуальної реальності. 

При   такому   розвитку   ігрової   індустрії   вимоги   до    самих    ігор  

теж збільшилось. 

У   результаті   нашого   дослідження   також   з‘ясовано,   що   сюжети  

які розкривають зміст відеогри, все частіше переростають зі звичайного набору 

ігрових дій до повноцінних фентезійних світів, по яким написано немало книг,  

а по деяким навіть були зняті повнометражні фільми. Так, автори ігор для 

популяризації свого творіння та для проведення рекламної компанії 

звертаються до таких методик як написання повноцінної книги, або зйомок 

короткометражних або навіть повноцінних серіалів щодо історії всесвіту самої 

гри. Отже, враховуючи таке уважне ставлення до сюжетної складової відеоігор, 

атакож до графічного та звукового супроводу ігор, виробники почали ставитись 

ще з більшою прискіпливістю, бо саме це дає змогу гравцю ще більше 

зануритися в ігрові події. 

Як зауважує Денікін А.А. у своєму дослідженні щодо сучасногозвукового 

оформлення відеоігор у статті «Про звук у відеоіграх»: «Звук в іграх додається 

до зображення штучно, спеціально монтується і включається в програмний код 

відеоігри, щоб працювати спільно з візуальними образами, об'єктами, 

текстурами  і  графікою»  [3].   Отже,  у  віртуальному  світі   відеоігри,   звук   

як репрезентація виявляється  не  таким  важливо-істотним,  як  це  мало  місце 

в індустрії музичного звукозапису. Гравцям не настільки важливо прислухатися 
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до тонкощів мікшування та обробки аудіо, скільки відчувати, що звук 

допомагає їм у виконанні ігрових дій і при цьому створює достатній ступінь 

реалістичності, щоб вони відчували занурення у віртуальний світ відеоігри [3]. 

На думук науковця Денікіна А. А., варто зауважити, що звук у багатьох 

відеоіграх   стає   імітацією   або    відображенням   реальності.   Так,   спільно   

з екранним зображенням звук імітує процеси реальності, створюючи для 

користувача ілюзію «реальності» віртуального світу, яким гравцеві потрібно 

управляти, а не тільки споглядати та слухати. 

Отже, імітаціязвуку у відеоіграх полягає утому, що користувач, керуючи 

грою,   власними   діями   визначає    порядок    відтворення    ігрових    звуків, 

їх акустичні якості, їх поєднання в грі, баланс звучання та інше. Користувач, 

таким чином, сприймає не єдино записаний і зафіксований режисером звук 

(репрезентація), але відтворює «свій» звук відповідно до заданих дизайнерами 

алгоритмами роботи звуку у програмі відеоігри [3]. 

Узагальнюючи  викладене  вище   ми  можемо   стверджувати,  що   звук  

у відеоіграх перейшов на новий рівень розвитку і все частіше для звукового 

оформлення відеогри залучають професіоналів. Відеоігри стали ще однією 

сферою роботи звукорежисера, якому для більшого занурення гравця в ігрові 

події, все частіше потрібно використовувати «оригінальні» та якісні записи. 

Тому розгляд розвитку звукового оформлення в відеоіграх потребує більш 

детального розгляду з точки зору звукорежисури. 
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ФЕНОМЕН КЛІПУ, КЛІПОВА ЕСТЕТИКА 

Сьогодні проблема просування відеопродукції є малодослідженою. Серед 

науковців, які розглядали  сучасні  методи  медійного  просування,  А.  Ронкі,  

Т. Славкіна К. Максимюк, Д. Халілов, C. Trattner, F. Kappe та інші. Проте 

проблема застосування каналу «YouTube» для просування відеокліпів не 

досліджувалася. Мета дослідження – проаналізувати методи просування 

сучасної відеопродукції на основі каналу «YouTube» та інших популярних 

соцмереж («Facebook», «Instagram»). 

https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2014/03/18/video-games-lowest-
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2014/03/18/video-games-lowest-
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Інформаційний   простір   реалізовує   стратегічні   і   тактичні   функції.    

І стратегічні і тактичні функції призначені для створення єдиних моделей 

інтерпретації дійсності. 

SMM – це новий, але дуже перспективний спосіб просування 

медіапродукції і послуг за допомогою форумів, блогосфери, соціальних мереж, 

сервісів миттєвих повідомлень, тобто всіх доступних на сьогоднішній день 

соціальних медіа-каналів. Особливостями SMM є: можливість безпосередньо 

комунікувати  з  цільовою  аудиторією;  можливість  відстежувати  її  реакцію   

в режимі «онлайн»; можливість щоденних контактів з цільовою аудиторією; 

широкий резонанс за умови успішного просування по відносно низькій вартості 

контакту (люди самі роблять репости і хочуть ділитися інформацією, яку надає 

бренд); оперативність; великий обхват саме тієї цільової аудиторії, на яку 

розраховує бренд; інтеграція офлайн- і онлайн-активностей; маркетинг подій; 

можливість використання нестандартних інтерактивних форматів (наприклад, 

вікі-розмітки); можливість таргетованої реклами. Просування відеопродукції 

може здійснюється як на рівні соціальних медіа та каналів, так і на рівні 

соцкомунікацій. 

Існує думка, що соціальні медіа – це гібридний елемент сукупного 

просування, тому що вони поєднують в собі характеристики традиційних 

інструментів інтегрованих маркетингових комунікацій і нових соціальних 

комунікацій.  Соціальні   медіа   також   гібрид   в   тому,   що   вони   виходять  

з змішаних технологій і засобів масової інформації, які дозволяють здійснювати 

спілкування в реальному часі, використовуючи мультимедійні формати 

(аудіовізуальні презентації) і численні платформи. 

Соціальні медіа дають можливість продюсерам взаємодіяти з клієнтами  

за допомогою таких платформ, як блоги, а також Facebook, MySpace та інші 

групи. Друга роль є унікальною: клієнти можуть використовувати соціальні 

медіа, щоб спілкуватися один з одним. 

«YouTube» – інтернет-сервіс, що надає послуги відеохостингу. 

Користувачі мають можливість додавати, переглядати, коментувати і ділитися 

різними відеозаписами. «YouTube» завоював загальну популярність завдяки 

простоті і зручності використання, також відеохостинг є третім сайтом у світі  

за кількістю відвідувачів (після пошукової системи Google і соціальної мережі 

Facebook). 

У грудні 2005 року YouTube офіційно досяг 8 мільярдів переглянутих 

відео за день. 

У листопаді 2006 року «Google» завершила операцію з купівлі «YouTube» 

(в  кінцевому підсумку ресурс  був  проданий  за  1,65  мільярда  доларів). Перш 

«Google» володіла подібним ресурсом з пошуку відеофайлів Після такої 

взаємовигідної угоди «YouTube» став ще більш активно розвиватися: у травні 

2009 року обсяг завантаження контенту за одну хвилину досяг 20-годинного 

відео, в жовтні  2009  року  кількість  переглядів  відео  в  день  досягло  точки  

в один мільярд. Грудень 2008 року приніс «YouTube» можливість публікації 

HD-відео (від англ. High definition), а вже в липні 2009 року стали доступні 
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3D-відео (від англ. 3-dimensional). В 2010 році на сайт можна було викладати 

відео в форматі «IMAX», що істотно підвищило якість контенту. У 2011 році 

був повністю змінений дизайн і інтерфейс сайту, в грудні того ж року була 

скасована можливість додавання користувачів в друзі, натомість з'явився 

список контактів. У 2011 році відвідуваність сайту досягла 800 000 000 

користувачів в день. Далі в 2012 і 2013 рр. дизайн і інтерфейс також зазнавали 

дрібні зміни. У жовтні 2013 року «YouTube» скасував можливість скачування 

контенту в 1080 пікселів. Тоді ж «Google» кардинально змінила систему 

залишати відгуки до відео, ввівши обов'язкову реєстрацію в «Google+». 

Канал дозволяє завантажувати, переглядати і обговорювати різноманітні 

відеозаписи. Завдяки простоті і зручності використання, «YouTube» став одним 

з найпопулярніших місць для розміщення відео файлів та відеокліпів. На сайті 

представлені любительські відеозаписи, відеоблоги, професійно зняті фільми та 

кліпи. Зберігання відеозаписів можливе безстроково. Процес видалення 

проводиться зазвичай власником і або за запитом від правовласника в разі 

порушення авторських прав. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИСТАВКОВОГО ДИЗАЙНУ 

НА ПРИКЛАДІ ПАВІЛЬЙОНІВ ЕКСПО-2015 У МІЛАНІ 

Виставковий дизайн – це інтеграційний процес, який у різній мірі поєднує 

у собі архітектуру, дизайн інтер‘єрів, графічний дизайн оточуючого людину 

середовища,  друковану  графіку,  електронні  та  цифрові   медіа,   світло,   

звук, інтерактивні механізми й інші галузі дизайну [3, с. 8]. Виставки – це 

спеціально створене середовище для проведення динамічних і періодично 

змінних  процесів,  що  відзначаються  насиченістю  емоційного  сприйняття.  

За висловом А. Л. Гельфонд, «виставка як засіб демонстрації досягнень завжди 

несе у собі певну новизну: відомі досягнення будівельної техніки, представлені 

саме на виставках… Часто павільйон сам трактується як виставковий експонат» 

[2, с. 171]. Всесвітня виставка або Експо (від англ. Expo) –  міжнародна 

виставка, яка є символом індустріалізації й відкритим майданчиком для 

демонстрації технічних і технологічних досягнень, на якій презентація країн 

відбувається архітектурними засобами. Перша Всесвітня виставка була 

проведена у 1851 році  у Лондоні  (Велика  Британія) на  території  Гайд-парку, 

у зведеному за проектом архітектора Джозефа Пакстона павільйоні, який 

отримав назву «Кришталевий палац». Згодом ця будівля стала зразком для 

споруд  подібного   призначення.   Географія   всесвітніх   виставок   збігається  

з розподілом великих торгових і промислових центрів світу та є своєрідним 

індикатором економічного розвитку країни. 

Всесвітня виставка ЕКСПО-2015 проходила в м. Мілан (Італія) з початку 

травня по кінець жовтня 2015 року. Тема виставки – «Нагодувати планету. 
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Енергія для життя», а мета – продемонструвати сучасні технології й інновації, 

традиції та культуру різних країн щодо продуктів харчування і права на 

доступність здорової їжі для жителів Землі. Винаходом міланської всесвітньої 

виставки стали кластери – тематичні групи, що дозволили поєднати та залучити 

до участі багато невеликих і бідних країн [4]. Загальна кількість країн-учасниць 

становила 145. Було представлено як національні, так і корпоративні виставкові 

павільйони, в архітектурі й експозиції яких було використано та максимально 

розкрито можливості ландшафту, природних багатств, національні традиції, 

спосіб життя та народні промисли. Залучені до проекту відомі архітектори та 

дизайнери втілили у життя ідею боротьби з голодом у бідних регіонах, 

здорового   і   різноманітного   харчування   населення   благополучних   країн    

і дбайливого поводження з ресурсами. Дизайн виставкових павільйонів 

поєднував у собі інноваційні будівельні технології та матеріали, легкість, 

динамічність, пластичність об‘ємно-просторового вирішення й активне 

включення у композицію живих рослин. За задумом організаторів виставки на 

околиці Мілана було вирішено створити «всесвітній ботанічний сад» або 

«планетарний город», де кожна країна отримала б свою ділянку та показала б, 

як вирощуються характерні для неї продукти харчування. Криті приміщення, 

призначені для ресторанів національної кухні, повинні були бути максимально 

простими, дешевими і екологічними [1]. 

Одним із найбільш ефектних рішень Експо-2015 виявився павільйон 

Об‘єднаних Арабських Еміратів, розроблений британськими архітекторами 

Норманом Фостером і Девідом Нельсоном. Він репрезентував концепцію 

футуристичного міста-оази у пустелі та був зведений з урахуванням 

ефективного використання природної енергії води, вітру, сонця у компактному 

урбаністичному середовищі. Вхідна частина павільйону має вигляд звивистого 

міжгір‘я серед скель червоного піщаника. 

Заслуговує на увагу інноваційна концепція павільйону Франції, 

вирішеного як продуктовий ринок із використанням гнучкої конструкції, 

авторами якої є Анук Лежандр (cтудія «X-TU»), Нікола Мартінолі та Лука 

Варезі (студія «ALN Atelien Architecture»), студія «Adeline Rispal». Тема 

виставкової споруди - «Різноманітні шляхи виробництва та зберігання 

продуктів харчування». У центрі павільйону було організовано ринок- 

прототип, на покрівлі було вирощено багато рослин, а зі стелі мальовниче 

звисали пучки трав, пляшки, сковорідки і т.п. [4]. 

Повний несподіваних метафор виставковий павільйон Великої Британії, 

запроектований  у   вигляді   гігантського   бджолиного   вулика   скульптором   

і художником із Ноттінгема – Вольфгангом Баттрессом. В основу концепції 

покладено ідею простору, що впливає на всі органи почуттів. Павільйон являє 

собою сферу діаметром 17 метрів, утворену переплетенням 3-мірних решіток    

з алюмінію. Павільйон оснащено аудіовізуальними пристроями, що 

відтворюють звуки справжнього вулика [4]. 

Національний павільйон Німеччини було присвячено темі екологічного 

виробництва продуктів харчування, з одночасним виробленням енергії 
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з сонячних променів. Виставка «Поля ідей» презентує цю країну як 

плодоносний ландшафт. Біонічний дизайн споруди утворювали дерев‘яні 

рампи, що поєднували тераси, частково накриті округлими тентами, у тканину 

яких було інтегровано фотоелементи, що забезпечували експозицію енергією. 

Вигини тентів збирали з атмосфери вологу, яка використовувалась для 

поливання виставлених рослин [1]. 

Білий    і    аскетично    стриманий    павільйон    Королівства    Бахрейн   

із заводських панелей всередині вміщав ботанічний сад із дорослих дерев, які 

приносили різні плоди впродовж всіх шести місяців роботи виставки, 

демонструючи багатство природи країни, де в оазах серед посушливих земель 

росте   різноманітна    розкішна    зелень.    Авторами    експозиції,    доповненої 

і збагаченої археологічними експонатами, були Анне Хольтроп і Анук Фогель. 

Після  закінчення   Всесвітньої   виставки   павільйон   заплановано   перенести 

у Бахрейн, де він буде функціонувати як ботанічний сад [4]. 

Павільйон Китаю, розроблений Університетом Цінхуа, отримав 

тематичну назву «Земля надії». Художній образ споруди формує виразний 

хвилеподібний дах. З метою створити імітацію черепиці, дизайнери застосували 

великі бамбукові панелі, що нагадують теракотову плитку, яку використовують 

у традиційній китайській архітектурі. Панелі закріплено на вигнутих  

дерев‘яних рамах, надаючи павільйону унікальний профіль. Виставкові заходи 

влаштовано у вигляді  послідовних  просторів  з  інтерактивними  інсталяціями 

з китайських провінцій [6]. 

Видатний американський архітектор Даніель Лібескінд виступив у ролі 

автора корпоративного павільйону китайської компанії Vanke. Зовнішній 

вигляд споруди викликає стійкі асоціації з гігантським червоним драконом. 

Схожість  з  рептилією  досягається  як  за  рахунок  експресивності  форм,  так  

і завдяки оздобленню фасаду, який покрито чотирма тисячами керамічних 

плиток з металізованим покриттям [5]. 

Всесвітні  виставки  є  потужним  інструментом  презентації   технічних    

і технологічних досягнень країни-учасниці на світовому рівні, а виставковий 

дизайн – галузь, що постійно розвивається, особливостями якої на сучасному 

етапі розвитку є: активне використання різноманітних інноваційних напрямків, 

зокрема таких, як дигітальне (параметричне) проектування, енергоефективні 

технології,  використання  новітніх  будівельних  і  оздоблюваних  матеріалів,   

а також інновацій у ландшафтному проектуванні. 
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ГРИМ В ТЕАТРАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

Сучасне театральне мистецтво України характеризується яскравим 

сплеском  пошуку  нових   форм   та   методів   сценічної   виразності.   Одним  

із яскравих методів виразності є сценічний грим, який дозволяє театральному 

мистецтві вийти на новий рівень і з більшою виразністю підкреслювати риси 

образу актора. Грим сприяє в концентрації уваги глядача на зовнішності актора 

і стає вагомим інструментом у якості передачі образу героя. 

Більшість сучасних мистецтвознавців при дослідженні гриму 

зосереджують свою увагу лише на візуальному образі актора. Загальними 

проблемами мистецтва гриму в СРСР займалися такі автори: П.В. Лівщиц 

(1939р.), Р.Д. Раугул (1947р.), Н.А. Львов(1969р.), С.П. Школьников (1963р.),    

І.  Малигіна,  Д.  Ситков(1963р.),  І.Я.  Греміславский  (1967р.),   А.   Анджан, 

Ю.  Волчанецький  (1957р.),   Г.В.   Когтев(1981р.),   К.В.   Градова(1987р.),   

І.В. Сиромятникова (2005р.) Т.А. Сорокіна (2004р.), С.І. Непійвода (2015р.). 

Питаннями  розвитку  мистецтва  гриму  в   українському   театрі   займалися  

М. Лосєв, І. Шатохін (1960р.), І. Шатохін (1971р.) Проте, наукових робіт 

присвячених мистецтву гриму в Україні на сьогоднішній час немає. 

Дане дослідження є актуальним та необхідним з огляду на дефіцит 

фундаментальних праць в сфері сучасного сценічного гриму в Україні. 

Як відомо, художники гримери та артисти завжди відзначали значущість 

правильного, точного гриму для зовнішнього відображення образу, його 

органічного злиття з характером ролі і всієї «фізики» тіла актора. Визначні 

майстри МХТ, художники-гримери Я.І. Греміславский, В. В. Аксѐнов, 

А.М.Гольцов; актори К.С. Станіславський, Михайло Чехов, Микола Хмельов 

(та ін.) залишили для нас яскраві зразки характерного, дуже складного 

гриму.*[2. с.13 ] 

В книзі, «Моє  життя  в  мистецтві»,  К.С.  Станіславський  дає  поради,  

як саме необхідно працювати з гримом. Автор зауважує про основні аспекти, 

що допомагають вміло наносити грим враховуючи, зовнішні та внутрішні риси 

https://archi.ru/world/65895/pobeda-rynka-ili-vospominanie-ob-ekspo
https://archi.ru/world/65895/pobeda-rynka-ili-vospominanie-ob-ekspo
http://www.interior.ru/architecture/event/5695-tree-
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образу. «Грим потрібно накладати на обличчя не механічно, а так би мовити 

психологічно, думаючи про душу і життя ролі. Ось тоді, нікчемна зморшка 

отримує  своє  внутрішнє  обґрунтування   від   самого   життя,   яке   наклало  

на обличчя цей слід людського страждання.» [3 с..253-254]. 

Опанування     гримом     як     майстерністю     образного     перевтілення 

в українському театрі починається з початку XVIII ст. в 1819 році. Так  

видатний актор М.С.Щепкін, у театрі створеним І. П. Котляревським, показав 

образ позитивного Чупруна в виставі «Москаль – Чарівник», де важливим 

фактором в рішенні сценічного образу, стала саме майстерність актора 

гримуватися [6. с.27]. Щепкіним М.С. тлумачився тип людини з простого 

народу не у викривленій зовнішності, не як шарж на простий народ, а як дійсна 

людина, як збірний образ, представника народу. 

Яскравим  представником  української  сцени  є  актор  та  драматург  

М.Л. Кропивницький, який досягав у гримі портретної схожості свого 

персонажа. Він досконало володів мистецтвом гримування, перуку та бороду 

клеїв сам, не любив готових борід, по можливості сам наклеював їх з крепе. 

*[Крепеcrêpé. Пучок  скрученого  волосся,  що  жінки  підкладали  в  зачіску, 

або виріб з волосини – тонка пасмо, заплетена між двома нитками в косичку 

завтовшки 1–2 см для борід, бакенбард.[6] 

Вуса мав свої і дуже вміло підладжував їх до бороди – відповідно до 

характеру ролі. Кропивницькому вдавався будь який грим персонажів, яких 

митець виконував у різних жанрах сценічного мистецтва – драмі, водевілі, 

опері, комедії. «Це була неймовірна трансформація, блискавичне й цілковите 

перевтілення з образу в образ», – згадував І. Мар‘яненко (Народний артист 

СРСР, учень М. Кропивницького)* [1. с. 267]. Блискучими майстрами 

гримування в українському театрі радянського періоду були: П. Саксаганський, 

Ф.  Левицький,  І.  Мар‘яненко,   Г.   Юра,   А.   Бучма,   І.   Карпенко-Карий,   

М. Крушельницький, М. Заньковецька та багато інших театральних митців. 

Теоретична значимість роботи полягає в дослідженні  мистецтва  гриму  

як елемента театральної структури, його взаємозв'язку з іншими елементами 

сценографії і акторською творчістю. 

Зважаючи на вищевикладене можна стверджувати, що характер гриму 

відіграє важливу роль і створює зовнішній образ вистави разом з костюмом, 

реквізитом, світлом, декораціями. 

Втім,    недостатньо    опрацьованим     залишається     сценічний     грим  

в українському театрі, за період незалежності України до теперішнього часу. 

Отже надзвичайно важливою є охарактеризувати та проаналізувати процеси 

еволюції сценічного образу які відбулися в кінці XX ст. – початок XXI ст. 
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РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ ПАМ`ЯТІ В МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА 

(НА ПРИКЛАДІ ОБРАЗУ ВІРИ У ВИСТАВІ «ЛАВКА» 

ЗА ОДНОЙМЕННОЮ П`ЄСОЮ О. ГЕЛЬМАНА) 

Професійне становлення людини тісно пов'язане з його особистісними 

якостями. Окремий інтерес представляють творчі професії, які передбачають 

більш тісний, у порівнянні з іншими видами діяльності, взаємозв'язок 

особистісних орієнтирів і професійної успішності. Акторська діяльність, крім 

свого творчого характеру, є унікальною, оскільки її головним інструментом 

виступає особистість самого актора. У цьому аспекті, одну з вирішальних ролей 

грає емоційна пам‘ять, що стає підґрунтям для формування малюнку ролі. 

У теоретичних і експериментальних дослідженнях емоційної пам'яті, 

виконаних    в    різний    час     у     контексті     різних     природно-наукових    

та соціокультурних парадигм, чітко проявилися дві тенденції [2, с. 312]. 

Зрозуміло, що емоційна пам'ять істотно відрізняється від інших «когнітивних» 

видів  пам'яті.   Це  стосується   специфіки   її   природи   та  характеру  зв'язків  

з фізіологічними процесами і станами, впливу соціального середовища. По-

друге,  з   усіх   видів   пам'яті   саме   емоційна   найбільш   тісно   пов'язана з  

особистістю.  Якщо   образна  і   словесна  пам'ять  налаштовані   на  прийом   і 

переробку  інформації,  що  надходить,  в  основному,  з  зовнішнього  світу,  то 

емоційна пам'ять звернена до особистості [7, с. 342]. Вона фіксує, консолідує та 

утримує сліди емоційно значущих подій, які у подальшому можуть стати 

елементами структури особистості (мотивами, цінностями, світоглядними 

установками, уподобаннями, смаками). 

Емоційна пам'ять – це підсистема (вид) пам'яті, в якій відбуваються 

фіксація, збереження, трансформація і наступне відтворення певних чуттєвих 

станів людини, в яких закодовано його ставлення до об'єктів, подій, ситуацій, 

людей [3, с. 65]. У взаємозв'язку з об'єктивними кодами образної, словесної        

і моторної пам'яті, вона забезпечує інформаційну основу діяльності людини. 

К. Станіславський у книзі «Робота актора над собою» пише: 

«Раз ви здатні бліднути, червоніти при одній згадці про те, що пережили, раз ви 

боїтеся  думати  про  давно  пережите  нещастя,  –  у  вас  має  місце  емоційна 
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пам'ять» [8, с. 343]. Учень режисера М. Чехов, особливу увагу приділяв 

фантазії, на базі якої добудовуються емоційні шари [10, с. 70]. За словами 

режисера і  педагога  А. Гончарова,  мистецтво  актора  є  найбільш  особистим  

і суб'єктивним з усіх видів мистецтва. Важливими якостями  актора,  він  

вважав поєднання таланту, досвіду, розуму, почуття часу і розуміння життя. 

Режисер зізнавався: «Емоційне злиття актора з героєм, глибоке проникнення 

особистості виконавця в образ, я називаю «ефектом присутності» людини- 

артиста в художньому творі» [4, 328]. Б. Захава звертав увагу на значимість 

сценічної віри, свободи і уваги для успішного втілення образу персонажа на 

сцені [5, с. 120]. 

Зауважимо, що Б. Брехт пов'язує мислення із загальним психофізичним 

самопочуттям актора при роботі над роллю: «Актор спостерігає інших людей,    

і коли він наслідує їх усіма своїми м'язами і нервами, це для нього одночасно     

і процес мислення» [1, с. 173]. До цього, Г. Товстоногов додає, що крім 

вибудовування лінії психологічної поведінки персонажа, характеристик його 

зовнішності і особистісних проявів, основою створюваного актором характеру 

повинен стати індивідуальний стиль мислення, відносини героя до світу, 

виражений  через  особливий  спосіб  мислити  [9,  с.  205].  Саме  на  цій  базі   

й вибудовується логіка сценічної поведінки [6, с. 56]. Тому, в акторському 

мистецтві, розумовий  процес  та  емоційна  пам‘ять  –  є  основою  в  роботі  

над роллю. 

Підтвердити та ілюстративно простежити це, ми можемо, 

проаналізувавши роль  емоційної  пам‘яті  у створенні  сценічного образу Віри  

у виставі «Лавка» за однойменної п‘єсою О. Гельмана. Прем‘єра вистави 

відбулася на сцені Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру у 2016 р. Події твору розгортаються у 1982 р. у Парку 

культури і відпочинку. За сюжетом, Віра – тендітна жінка з маленьким сином, 

яка відчайдушно бажає знову вийти заміж. Він – одружений чоловік, охочий до 

жіночих спідниць. Власне, вся історія і розгортається тільки тому, що колись 

Він вже вибирав Її в якості чергової жертви, клявся у любові, а вранці раптово 

зник. 

Режисер В. Манжелій у виставі детально опрацював психологічні мотиви 

поведінки персонажів. Перед слабкою героїнею нелегке завдання – розкрити 

обман Федора (Юри-Колі-Олексія) і знову не потрапити в його спритні схеми.   

І разом з тим, після розмови з нею самозакоханий і не в міру ексцентричний 

герой актора Андрія Карая раптом усвідомлює: його любовні пригоди лише 

наслідок всепоглинаючих ревнощів  до  дружини.  Режисер  розглядає  історію 

Її та  Його  з  точки зору психоаналізу взаємин  між  людьми,  які  заплуталися  

у пошуках  особистого  щастя.  Чоловікові  й  жінці,  які  випадково  зустрілися 

у парку на лавці, доведеться прожити за один вечір ціле життя. Лавка стане 

свідком надій і розчарувань, вибухів пристрасті та відчаю. Поступово, герої 

прийдуть до розуміння не тільки один одного, але і самих себе. 

За задумом режисера та художника А. Межурецького, ця історія 

розгортається на невеличкій лаві під широкою кроною каштану, поряд 
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ліхтарний стовп. Таке мінімалістичне вирішення концентрує всю увагу на 

акторській грі, підсилюючи емоційний градус подій. Історія О. Гельмана набула 

в цьому спектаклі нового змісту, перетворившись у дослідження про те, чи 

можливе щасливе сімейне життя у вирі побутових та матеріальних проблем. 

Персонаж Віри існує у параболітичному ритмі. Стрімко змінюються її 

внутрішній стан та настрій: образа (адже чоловік, який провів з нею ніч, не 

впізнав її), недовіра, іронія, раптова жалість, гидливість до брехні, абсолютно 

нелогічне бажання наступити на торішні граблі і знову приголубити безпутного 

Колю-Льошу-Федю. Коли Віра гарячково надягає, потім знімає, знову надягає 

піджак Феді, здається, що ця уражена жінка шмагає власну живу тканину, 

знімає з себе «шкіру» і знову вживається з собою. 

У поведінці Віри помітний трагічний дисонанс між природною для будь- 

якої людини потребою любові та відчайдушним старанням прийняти те, що 

приготувала їй доля. Можливо, вона намагається побачити у своєму обранцеві 

те, чого в ньому й немає від природи. Ідеалізація чоловіка, який не вкладає        

у свої дії ніякого романтичного підтексту, додає до характеру Віри наївності та 

дитячості. Під час роботи була здійснена спроба поставити Віру в різні життєві 

обставини, і за допомогою фантазії вирішувати питання про те, як би ця героїня 

в цих обставинах вчинила. Не менш важливу роль, відіграло фантазування про 

минуле образу з метою створення біографії. 

Звичайно, що ми спираємося на емоційну пам‘ять, адже власна біографія 

існує в пам'яті не в формі абстрактних характеристик, а у формі чуттєвих 

переживань, живих спогадів і конкретних образів. Але необхідно зауважити, що 

слід відрізняти  ситуацію, коли актор має актуальне в реальному житті  почуття 

і переносить його на сцену. Іншими словами, актор уявляє замість партнера по 

сцені ту людину, до якої відчуває почуття в даний час. Даний прийом у роботах 

К. Станіславського описується, проте не диференціюється. 

Звернення до актуальних почуттів – це не звернення до емоційної пам'яті, 

а просто перенесення наявних актуальних почуттів з одного об'єкта на інший. 

Тому, тут важливий та актуальний погляд М. Чехова на питання емоційної 

пам‘яті. Згадуючи якийсь факт власного життя, підключати процес 

фантазування, що здійснюється не в третій особі, а в першій. Щоб цей процес 

не став абстрактним, а перейшов на чуттєво-конкретний рівень, ми звертаємо 

увагу на деталі, подробиці і життєву достовірність. Такий компаративний  

підхід дозволяє розробити яскравий образ Віри у виставі «Лавка», 

використовуючи емоційну пам‘ять як важливий, але далеко не єдиний, 

принцип. 
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ІМПРОВІЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ 

МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА 
Протягом останніх десятиліть естетика сценічного перевтілення актора, 

способи його існування в образі еволюціонували в бік злиття актора з втіленим 

персонажем.  Це   відбувалося   в   силу   різноманітних   об‘єктивних   причин   

і обставин, серед яких чільне місце належить впливу кінематографа, з його 

докладною виразністю і абсолютною достовірністю крупних планів, 

невідвертістю або нещирістю акторів. Ігрове перевтілення актора є засобом 

ідентифікації зі своєю соціальною роллю, атрибутом статусу і престижу, 

фактором впливу на психіку людини, чинником спілкування та актуалізації. 

За визначенням П. Паві, імпровізація – «акторська техніка, що має на 

увазі введення у гру елементів непередбачуваного, не підготовленого 

заздалегідь, а народженого під час дії» [2, с. 153], гарантує непередбачуваність  

і непідготовленість в процесі акторської діяльності. Слід сказати, що творчість 

заснована на імпровізації, у якій є всі елементи художнього перевтілення, 

зокрема динамічність та імпровізаційне самопочуття. Мовознавець В. Даль 

пояснював слово «імпровізувати», як «говорити віршами; складати вірші, 

виголошувати їх безперервно; взагалі проголошувати промову, не готуючись» 

[1, с. 43]. Як і П. Паві, В. Даль зазначає, що творчий процес відбувається без 

попередньої підготовки. У сценічному мистецтві актора імпровізація – це 

результат зусиль здійснених «тут і зараз», коли можливість здійснення цих 
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зусиль ретельно готується заздалегідь. Вона спрямована на досягнення 

відповідної мети, в умовах виконання попередньо сформульованих ігрових 

завдань за попередньо визначеними ігровими правилами. 

Доцільно сказати, що сценічна імпровізація – це процес, який 

відбувається в умовних обставинах сценічного простору і спрямований на 

пошук виходу з проблемної ситуації, в результаті чого народжується 

суб‘єктивно нове завдання, що виникає безпосередньо у момент цього процесу  

і створюється на основі індивідуальної техніки акторської майстерності. Отже, 

імпровізації передує довгий і складний репетиційний процес,вона не 

починається автоматично як вольовий акт, а залежить від техніки актора та 

рівня його індивідуальної майстерності. Таким чином, імпровізації без 

відповідної попередньої підготовки у мистецтві актора не існує. 

Сучасні американські дослідники імпровізації Г. Аткінс, С. Елдрідж та   

Х. Хьюстон доводять, що важливою особливістю імпровізації є її багатопланові 

образні можливості, а саме:актор здатен до відтворення безлічі персонажів, 

адже важливою психофізичною якістю імпровізації є постійна взаємодія між 

нашаруванням творчої свідомості [3]. Так, Г. Аткінс вважає, що імпровізація 

надає актору особливої гнучкості тривимірного мислення, здатності поєднувати 

водночас акторський, режисерський і авторський підхід до рішення сценічної 

проблеми. Цю здатність, на його погляд, варто розвивати майстрам сценічної 

творчості, адже тривимірне і абстрактне мислення є важливим у роботі над 

образом [3]. 

У свою чергу, С. Елдрідж і Х. Хьюстон стверджують, що на коливанні 

між шарами творчої свідомості актора заснована техніка імпровізації [3]. 

Концепція і техніка маски, на їхню думку, належить до фундаментальних 

творчих принців аналізу і розвитку характерів дійових осіб. Такий принцип, 

пов‘язаний з поданням словесної дії, спонукає до гри основного тексту з 

підтекстом, це допомагає створити різноманітні персонажи в одній масці, 

поєднати контрастні характерності при створенні одного образу. На такому 

підґрунті «працює» підхід К. Станіславського до характерності, як засобу 

перевтілення і впливу особистості актора на надзавдання ролі, вахтанговські 

творчі ігри, філософія імпровізації та вахтанговська побудова маски-амплуа як 

відношення до образу, варіанти занять у масці для розвитку виразної гри актора 

без маски [3]. 

Узагальнюючи вище сказане, слід сказати, що імпровізація – 

темпоральний феномен,вона дозволяє актору вступити у запропоновані 

обставини, визначити просторово-часову ситуацію. Здатність актора до 

імпровізації розкриває найсуттєвіше – акторське вміння не запрограмовано 

побудувати логіку життя образу. Імпровізація примушує актора до складних 

відносин з собою,який ризикує потрапити у пастку особистих кліше і звичок 

поведінки, що може призвести до неправильного трактування образу, штампу 

ролі. Слід сказати, що імпровізаційна манера виконання передбачає величезну 

«внутрішню» рухливість актора, коли логіка поведінки персонажа стає логікою 

поведінки   виконавця,  а  характер   мислення  образу  захоплює  актора  своїми 
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особливостями. Враження імпровізаційності створює уміння виконавця шукати 

слово  і  складати  фразу  безпосередньо  перед  глядачем,  а  також  припускає   

і несподівані інтонації, жести, пристосування, що не порушують суть гри 

актора, навіть у тому випадку, коли ці пристосування досить парадоксальні. 

Отже, імпровізація стає стрижневим аспектом одного із засобів  

художньої виразностіу майстерності актора. Взаємодія актораі глядача формує 

єдине середовище, необхідне для здійснення мистецького дійства. Так, 

імпровізаційність акторського мистецтва стає «умовоюгри», а виразне 

виконання акторської гри свідчить про обдарованість артиста талантом. 
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CONTEMPORARY PROBLEM IN REGIONAL 

MANAGEMENT OF CULTURE 
Regional management of culture is one of actual problems in contemporary 

management. It is characterized not only by general regularities but also  

distinguished character due to its field specificity. 

There are established two basic models of local self-government systems in 

Europe: Anglo-saxon and Continental, centralized and decentralized (1, p. 47) 

Anglo-saxon model is spread in Great Britain, USA, Canada, India, Australia 

and other countries. The basic principle of this model is the highest level of autonomy 

of local self-government. 

Continental model is spread in France, Italy, Spain, Belgium, several American 

and African countries. 

Continental model is characterized by limited autonomy of self-government, 

combining local self-government and state authority bodies as well as certain 

hierarchy of management system (3, p. 3). 

France is a classic example of this type of management. Administrative 

division of the said country is quite difficult. Administrative-territorial units, 

municipalities and departments were created at the end the 18th century in France, 

later the commune was added. 

Post-social and developing countries prefer the mixed model combined with 

various features of Anglo-saxon and continental models. 
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Besides certain existing problems in the regional management of culture in 

France, the ―French model‖ is one of unique models. 

Almost the same system of the regional management of culture exists in 

Germany, Sweden and other countries of Northern Europe. 

Related to Georgia, the regional management policy of culture of our country 

can be compared to the German model, although there is a big difference. As for the 

French model, it‘s absolutely different and impossible to compare. 

For the first look, the Georgian model of management is mixed including 

centralized and regional types. However, competence delimitation depends on the 

status of cultural institutions, which means an institution is subordinated to its 

establisher. Funding policy is also determined by the institution status and its 

subordination. There are also some exceptions when an institution is subordinated to 

central body, but is funded from central or regional budgets. 

Shortage of qualified staff is one of big problems in the regional management 

of culture institutions. In spite of daily problems (4, p. 174) this problem is more or 

less overcome in creative direction and nowadays we have enough human resources 

in the field of culture and art. 

There is a different situation in the field of culture governance. Due to no 

culture management educational programs in last years, heads of culture institutions 

and middle-level employees are employed on the basis of education received in the 

field of art or any interested person seeking a job. It must be mentioned, that none of 

them have knowledge and qualification in culture management but working 

experience. 

Currently, two universities offer independent educational programs in culture 

and art management: Tbilisi Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State 

University and Batumi Art State Teaching University (Ilia State University offers 

only program direction). 

Central and local governance bodies of culture periodically conduct trainings 

for culture institutions and human recourses, which is very advantageous for the 

implementation of modern technologies and innovative projects. 

Within the frames of the sub-program ‖Promotion of rural tourism  

development in Adjara‖ the Ministry of Education, Culture and Sports of Adjara A.R. 

funded short-term training courses for heads and employees of culture centers of 

villages and boroughs in municipalities, which were carried out in the Batumi Art 

State University in 2014. 

Similar courses are periodically carried out in different cities of Georgia, but 

it‘s not enough for getting qualified education. 

The second problem of the regional management of culture is poor material- 

technical base, which is directly connected with funding policy. 

It‘s true, that culture financing has been gradually increased, but financing 

policy hasn‘t been significantly changed so far and the requirement according to the 

article 20, Law of Georgia on Culture – ―The state shall facilitate the creation of  

equal conditions for the development of cultural activities in the regions‖ (2, p. 23)   

is not fulfilled because of poor budget. 
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Countries with decentralized management system have separated authorities 

between centers and regions and self-government bodies got the highest autonomy of 

management (5, p. 21), which supported to establish flexible policy of regional 

management of culture institutions. 
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ДОПОВНЕНА ВІРТУАЛЬНІСТЬ 

У ТЕХНОЛОГІЇ ЕКРАННОГО ЖИВОПИСУ 

Професор С. Д. Безклубенко в своїй  роботі  «Відеологія»  підкреслює,  

що зображальний ряд фільмів, його кадри – це своєрідний «екранний живопис» 

[1, c. 20]. З іншого боку, за словами Ю. Г. Іллєнка: «Запечатленный кадр – это 

виртуальное пространство, которое следует понимать как сведенный хор самых 

разнообразных      пространств:       зримых,       слышимых,       воображаемых   

и подразумеваемых, трансцедентных» [2, с. 325]. Тобто про те, що екранне 

зображення – це певний псевдопростір, який створюється шляхом віртуалізації 

простору, геніальний режисер написав ще в 1999 р. 

Потрібно враховувати, що в сучасних екранних технологіях рамка кадру 

обмежує віртуальний простір, а протяжність сцени в одному кадрі – обмежує 

час перебування в цьому, заданому умовами сценарію, віртуальному просторі. 

За  останній  час   завдяки   цифровим   технологіям   екранний   живопис 

в вигляді доповненої віртуальності став домінуючою складовою в виробництві 

художніх фільмів, телефільмів, шоу-програм та інших творів аудіовізуального 

мистецтва. За визначенням – доповнена віртуальність (augmented  virtuality,  

AV) – це різновид віртуальної реальності, що базується на природній  

реальності в яку «вмонтовані» певні віртуальні складові зображення 

отриманого шляхом цифрового живопису і які дозволяють отримати нову, 

модифіковану реальність в вигляді екранного зображення. 

http://www.nplg.gov.ge/
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До віртуалізації екранного простору шлях пролягав через освоєння 

технології  композитингу.   Лев   Манович   виділяє   два   типи   композитингу: 

в першому випадку – «…зкомпонований кадр репрезентує щось, що не мало 

місця в реальності. Іншими словами, результатом композитингу є віртуальний 

простір», а в другому – «…здається, що реальний фізичний простір 

зберігається. Проте, і в цьому випадку, створюється віртуальний простір, який 

реально не існує. Іншими словами, насправді існує лише трава, без динозаврів.» 

[3, c. 138]. 

Одним з головних завдань в композитингу є створення масок, які 

відокремлюють об‘єкт від фону, на якому цей об‘єкт спочатку був відзнятий.  

Це – серцевина композитингу, яка дозволяє потім підставити будь-який фон. 

Створюється маска за допомогою хромакею або покадрового ротоскопінгу – 

головне, щоб маска була «чистою», без кольорових окантувань, а фінальне 

зображення виглядало б реальним і  щоб  глядачі не помічали б  ніяких  «швів» 

в зображенні. 

Яскравим прикладом доповненої реальності, нового етапу в технології 

екранного живопису, може бути фільм «Гравітація», в якому не тільки виконані 

процедури композитингу, але й здійснена віртуалізація простору, яка 

підсилюється стереоскопічним екранним зображенням. Фільм отримав більше 

двадцяти нагород на різних кінофестивалях і серед них – сім премій «Оскар» 

американської кіноакадемії в 2014 р. Найбільше нагород було отримано за 

реалізацію «візуальних ефектів», які по суті створили віртуальний світ космосу 

в цьому фільмі. Видатний режисер Джеймс Кемерон назвав «Гравітацію» 

кращим фільмом про космос в історії кіно. 

Від першого до останнього кадру фільм «Гравітація» був прорахований, 

як цифровий проект. Переважна більшість планів в фільмі – це комп‘ютерна 

графіка і анімація, які створили віртуальний простір космосу. Робота над 

картиною починалася з ретельної превізуалізації, в процесі якої фахівці 

підготували два тривимірних аніматика – художній і технічний. 3D проект 

фільму  був  створений   на   студії   The  Third   Floor,   яка  об‘єднала   зусилля 

з компанією Framestore CFC («Аватар»). Анімація створювалась в тісній 

співпраці з оператором-постановником картини Еммануїлом Любецьки. 

Художники  по  комп‘ютерній  графіці  і  оператор  попередньо  визначалися     

з освітленням в кожному кадрі, рухами  віртуальної і реальної камер, а також     

з об‘єктивами для зйомки. В результаті фільм був знятий цифровою камерою 

Alexa з застосуванням трьох об‘єктивів з різними фокусними відстанями.  

Тобто, ще до початку основних зйомок з акторами деякі сцени вже «були зняті» 

в чорновому вигляді. Досить жорсткі умови комп‘ютерної анімації майже 

повністю виключали акторську імпровізацію. Сандра Буллок просто чітко 

виконувала вказівки режисера-постановника  Альфонсо  Куарона  і  керівника  

зі спецефектів Кріса Уотса, здійснюючи заздалегідь узгоджені рухи, щоб  

згодом її було простіше покадрово ротоскопіювати в комп‘ютерний 

віртуальний простір. 
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Практично всі сцени, які імітують невагомість з акторами в кадрі, були 

відзняті не просто в павільйоні, а всередині спеціальної конструкції в вигляді 

світлодіодного куба розмірами 6×6×6 метрів. Всередині цей куб був 

укомплектований 192 світлодіодними панелями на які транслювалось 

зображення. На них виводилось зображення згідно сценарного плану. Тобто 

якщо дія відбувалася в космосі, на світлодіодні екрани-панелі транслювалися, 

наприклад, мальовничі краєвиди Землі і космічної станції. Куб був потрібен 

також    для    того,     щоб     правильно     виставити     освітлення     акторів  

(1,8 млн. світлодіодів могли виконувати і функцію джерел світла, що також 

контролювалось комп‘ютером), а також щоб виконавцям ролей було простіше 

відігравати сцени, маючи уявлення про те, де вони знаходяться. Акторів 

поміщали в спеціальний кошик-клітку, яка могла рухатися в різних напрямках 

та нахилятись під кутом 45°. Крім того, Куарон практично відмовився від 

використання системи тросів і вибрав систему IRIS компанії Bot&Dolly, яка 

побудувала комп‘ютеризовану установку на базі робота-маніпулятора, що 

знайшов застосування при складанні автомобілів. При цьому актори майже 

завжди перебували в статичному положенні в своїй клітці, а ілюзія руху 

народжувалася шляхом переміщення крана з камерою. Система тросів була 

застосована для постановки лише кількох кадрів всередині міжнародної 

космічної станції. Сандру Буллок утримували в повітрі 12 тросів, якими 

майстерно керували ляльководи, які раніше працювали в фільмі «Бойовий кінь» 

Стівена Спілберга [4, c. 61]. 

Усі сцени в космосі, як і кадри всередині міжнародної космічної станції, 

створювалися засобами комп‘ютерної графіки. На крупних планах астронавтів 

справжніми, тобто реальними, були тільки особи акторів. Все інше, включаючи 

скафандри, шолом, рукавички та інші деталі, пейзажі – це комп‘ютерна графіка 

і ефекти. В динамічних сценах на загальних планах астронавтів підміняли 

цифрові двійники. CGI-моделі дублерів будувалися за матеріалами сканування 

Джорджа Клуні і Сандри Буллок. При цьому анімація їх обличь 

прораховувалась завдяки техніці Mova, яка включала дві системи з камер, 

синхронізованих    між    собою.    Вони    одночасно    записували     візуальну   

і геометричну інформацію про об‘єкт зйомки. Після захоплення два отриманих 

потоки інформації об‘єднувавсь для формування тривимірного зображення. 

Система Mova не використовує маркери, які зазвичай застосовуються для 

Motion Capture, а використовує люмінофор і оптику. Якраз ця технологія була 

застосована при роботі над фільмом «Загадкова історія Бенджаміна Баттона». 

Моделі космічних об'єктів і космічного сміття створювалися в програмі 

Autodesk Maya. Що стосується візуалізації, то спеціалісти студії Framestore CFC 

відмовилися від програми Renderman, застосувавши програму Arnold, яка 

спирається на інші обчислювальні алгоритми. Програма Arnold також найбільш 

точно моделює освітлення, що позитивним чином позначається на реалізмі 3D-

об‘єктів в кадрі. 

Фільм «Гравітація» демонструвався в стереоформаті в залах з різними 

системами поляризації, включаючи IMAX. Від самого початку фільм знімали 
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в 2D через характер рухів роботизованого крану і обмеженість простору куба.  

В стереоформат фільм переводився паралельно з монтажно-тонувальними 

роботами. Отримане зображення стрічки «Гравітація» в вигляді доповненої 

віртуальності в даній розробці технології екранного живопису ідеально 

підійшло для стереоконвертації, так як багато сцен створювалися повністю 

шляхом комп‘ютерної графіки, і художникам студії було достатньо  

прорахувати відеоряд окремо для правого і лівого ока. 

Стереоскопічне  зображення  суттєво   розширило   віртуальний   простір 

в кадрі, тому навіть в умовах кінотеатру чи домашнього кіно-відеоперегляду 

стереоконтенту був отриманий не просто ефект присутності, а й ефект 

часткового занурення (immersion) глядача в екранні події. 
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ОБРАЗОТВОРЧІ ЗАСАДИ ГРИМУ В МОДНИХ ІННОВАЦІЯХ 

Історія прикрашення тіла людини сягає сивої давнини. З тих пір принцип 

прикрашення тіла людини пройшов певні трансформації і набув іншого вигляду 

і  змісту.   Проте,   це   завжди   було   певним   способом   передачі   інформації 

і демонстрації. Майстерність оздоблення людського тіла, його прикрашення 

набуло в ХХІ століття особливого значення. 

У сучасній культурі особливої популярності набули професії стиліста-

візажиста, художника-гримера, художника з макіяжу тощо. Мистецька практика 

художника-гримера різними художніми засобами і техніками використовує тіло 

людини, як полотно, для відтворення різноманітних образів. У ХХІ столітті в 

різних мистецьких, дизайнерських практиках людина набула статусу арт-

об‘єкта, за допомогою  якого  автор,  майстер-гример  звертається до соціуму. 

У дослідженні розглядаються образотворчі засоби, як інструмент прояву 

творчого потенціалу художника-гримера, шляхом оздоблення тіла і обличчя 

людини засобами художньої виразності. 

Різні  періоди  розвитку  «грим»  як  поняття  мав  свої  характеристики   

та сфери використання. Ми ж розглядаємо це явище в контексті вимог модних 

інновацій ХХІ століття. Аналіз наукової літератури, в якій подається 
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мистецтвознавчий аналіз зазначеної проблеми у контексті принципів та технік 

оздоблення тіла людини в різних видах мистецтв, показав, що значна кількість 

робіт демонструє глибоку зацікавленість авторів у принципах, техніках 

оздоблення тіла людини, проявляється інтерес до роботи художника- гримера   

в різних видах мистецтв та креативних індустрій. Проте, дані напрацювання не 

торкаються питань гриму як образотворення, яке існує в рамках модних 

інновацій ХХІ століття. 

Серед образотворчих, художніх засобів, які надають характерної 

виразності гриму на тілі та обличчі людини, що використовує художник- 

гример, при створенні образу в моді виділяємо: композицію, колір, об‘єм, 

світлотінь, пластику, фактуру, техніки, технології. 

Як зазначають дослідники, «грим  це мистецтво змінити вигляд актора 

(насамперед, обличчя) відповідно до вимог виконуваної ролі. Грим також 

називають       спеціальними       професійними       лікувальними       фарбами, 

які використовуються в театрі» [1]. 

Грим є надзвичайно древнє мистецтво і походить від примітивних 

ритуалів,  пов'язаних   з  «відродженням»  тотему    тварини,  яка   є  гербом      

і  покровителем  племені.  Дослідники  зазначають,  «схематично  виникнення    

і     розвиток     гриму     можна     представити      наступним      ланцюгом: 

тотем  антропозооморфна маска  маска з людським обличчям  колір 

обличчя, який, на відміну від маски, дозволяє передавати як індивідуальні 

особливості, так і мімічні перетворення вигляду актора. Деякі форми театру, 

засновані на стародавній класичній традиції (Японія – «але» і «Кабукі», 

Індонезія – «тропен», традиційні китайські та індійські театри) і сьогодні 

підтримують дуже особливий стиль гриму, коли акупрессура (точкове 

виконання) забарвлює обличчя, маскуючи його» [1]. 

Як у сучасному театральному мистецтві, так і в інших сферах, грим дуже 

різноманітний. Його характер залежить від багатьох факторів: жанру і стилю 

виконання, задуму режисера, загального мистецтва і майстерності (включаючи 

розробку костюмів і світлових партитур), а також фізичних даних актора, 

клієнта і його пластичної інтерпретації зображення. 

У найбільш загальному вигляді, з урахуванням візуальних характеристик, 

види гриму можна розділити на «реалістичні» і «умовні». Образотворчі 

компонети таких видів гриму різняться. 

В основі мистецтва гриму лежить вивчення майстром, художником по 

гриму структури обличчя моделі, актора, клієнта, його анатомії, розстановки, 

складок, випуклостей і впадин. При здійсненні цих гримів необхідно 

враховувати форму і будову обличчя, а також горизонтальні і вертикальні 

профілі, які представляють ту чи іншу національність (етнічну групу). 

Горизонтальний профіль визначає різкість виступу скулових кісток, 

вертикальний  щелепа, яка виступає. Особливо  важливими ознаками в гримі  

є: форма носа, товщина губ, колір голови, форма, колір і довжина волосся на 

голові, форма бороди, вусів, колір шкіри. Для цього необхідно врахувати 

індивідуальні дані персони: вік, соціальне положення, професійну 
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приналежність, епоху тощо. Мистецтво гриму вимагає вміння володіти 

технікою гримування, уміння користуватися гримувальними засобами, 

фарбами, волосяними  виробами  (парик,  борода,  вуса),  елементами  накладки 

і наклейками. Грим є важливим елементом в оформленні сценічного образу. 

Однак, як показує аналіз наукової та прикладної літератури грим виходить за 

межі творчих професій і стає невід‘ємною складовою в повсякденному житті 

при підготовці корпоративних свят, тематичних вечірок тощо. Перспективи 

подальших досліджень полягають у аналізі образотворчих засобів гриму при 

підготовці корпоративних свят та тематичних вечірок. 
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РЕФЕРЕНС ДОВЖЕНКІВСЬКИХ ТВОРЧИХ ПРИНЦИПІВ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКРАНІЗАЦІЇ 60–70-Х 

Не зважаючи на  полеміку кінокритиків,  ще  від  початку розвитку кіно  

як мистецтва, режисери часто звертались до літературних джерел, які ставали 

основою їх ігрових фільмів. 

В історії українського кіно екранізація завжди займала чільне місце. 

«Власне, український кінематограф, – зазначав доктор філологічних наук, 

професор Б. С. Буряк, – і починався з екранізації…У становленні кіно, як 

мистецтва екранізація відіграла велику роль» [2, с. 33]. 

Певно що жодне з десятиліть в мистецтві кіно України не знало такої 

великої зацікавленості режисури до екранізації, як це мало місце у 60-70-ті роки 

минулого століття. Є підстави стверджувати, що успіхи українських митців 

цього періоду у значній мірі визначали творчі успіхи саме в цій галузі. 

Цікаві результати творчості режисерів-екранізаторів свідчать не тільки 

про їх пошук власної манери кінописьма, нових засобів художньої виразності, 

але й, безперечно, про вплив творчих традицій корифеїв українського кіно, 

зокрема Олександра Петровича Довженка. 

Особливим   є   те,   що   багато   з   професійних   рецензентів   вбачало    

в українських екранізаціях зв'язок з традиціями стилістики великого майстра 

екрану Олександра Петровича Довженка. 

Найперше,     що     відзначають      критики,      торкаючись      творчості 

О. П. Довженка –  це  звернення  уваги  на  поетичність  авторського  матеріалу 

у його творах. «Поезія в кіно, як і в реальному житті, – рідкісна. Але вона 

https://mozok.click/1876-z-storyi-
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є, і фільми, де вона присутня, називають поетичними. Земля-годувальниця, 

усипана плодами, умита дощем, і радикальні перетворення на ній, які 

здійснюють люди, охоплені революційними ідеями, – на цьому побудована 

поетична система образів «Землі» Олександра Довженка. Яскравим прикладом 

цілісної образної системи є «Тіні забутих предків», буквально зіткані з символів 

і метафор. Одна з них – метафора передбачення-передрікання трагічної долі 

(юродивий на ярмарку звертається до малого Іванка: «Нема овечки, нема... »; 

дорослий Іван іде  на  літо  на  полонину  випасати  отари;  Марічка,  дістаючи  

зі скелі чорну овечку, зривається в річку і гине; після страждання й самотності 

Іван з овечкою на руках і усмішкою радості; на подвір‘я гражди Іван виносить 

конаючу білу вівцю)… Щільність образності фільму велика – і їх, як і поезію, 

більше відчуваєш серцем, аніж сприймаєш раціональною свідомістю» [1, с. 2]. 

У вітчизняному мистецтві саме в 60-70-ті роки низка режисерів 

вибудовувала кіномову своїх фільмів, опираючись на традиції О. Довженка, 

який став фундатором стилю, що потім набув назву «Українське поетичне 

кіно». Це мистецьке явище, напрям, що його визначили, перш за все, такі 

фільми як: «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, «Камінний хрест» 

Леоніда Осики, «Пропала грамота» Бориса Івченка. 

У 60–70-х роках до цього ж табору належав і режисер Леонід Осика, 

створивши у поетичній стилістиці фільми «Захар Беркут» та «Камінний хрест». 

Перша    екранізація    –    за    однойменною    повістю    Івана    Франка,     

друга  –  за  мотивами  двох   новел   Василя   Стефаника:   «Камінний   хрест» 

та «Злодій». В обох фільмах екранна пластичність образів наблизила режисера 

до манери довженківських кінострічок. Відразу після виходу фільмів на це 

звернули увагу багато кінокритиків, зокрема Тетяна Ковтун зазначала: 

«Національний   характер    творчості    О.    Довженка    виявився    передусім   

в революційній пристрасності, народній манері мислити, а також блискучому 

вмінню режисера пластично втілювати образи в неповторних поетичних 

стрічках…Фактор особливої романтично-поетичної образності посів значне 

місце і в естетиці сучасних українських режисерів С. Параджанова, Ю. Іллєнка, 

М. Мащенка («Комісари»), Л. Осики» [5, с. 3]. 

Серед екранізацій 60-х фільм «Камінний хрест» належить до унікального 

мистецького явища – українського поетичного кіно. Ця екранізація залишила 

яскравий слід в історії українського кіномистецтва. Відомий український 

кінокритик Сергій Тримбач оцінював фільм «Камінний хрест» як «вражаюче 

досягнення на шляху відтворення живої народної самосвідомості» [6, с. 41]. 

До речі, на Всесоюзному кінофестивалі в Ленінграді фільм «Камінний 

хрест» отримав призи «За кращу операторську роботу» та «За кращу чоловічу 

роль». 

Вже в наш час, плануючи методичні та дидактичні матеріали для нової 

української школи, доктор педагогічних наук, професор С. Жила нагально 

рекомендував   включити   цей   кінофільм   Леоніда   Осики    до    матеріалів 

по  вивченню  літературної  спадщини  класика   української   літератури 

Василя Стефаника: «У процесі вивчення творчості Василя Стефаника нам 
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необхідно залучати цей фільм тому, що він, по-перше, засвідчує 

кінематографічність письменника-новеліста; по-друге, є виразом самобутнього 

національного мистецтва; по-третє, є прикладом символічного художнього 

мислення (символ – це один із вивірених засобів сказати коротко і яскраво про 

щось значне)» [4]. 

Естафету звернення до традицій довженківського духу режисерів 60-х 

підтримали майстри екрану і в 70-х роках. Так, зокрема, рецензент головної на 

той час газети «Правда» А. Гвоздьова відмічаючи основні фактори успіху 

постановників фільму «Бумбараш» (1972 р.), серед яких наголошено 

«наповненість образу центрального героя», «точно розроблені побічні лінії 

оповіді», «справжній художній сплав метафоричності і реальності», також 

побачила в даній картині продовження традицій О. Довженка: «Невблаганно 

застигли кіннотники над високою пісчаною кручею... Це та символіка, якій 

близька висока  чиста  нота  довженківських  фільмів,  що  занурена  корінням  

у народний пафос» [3, с. 6]. 
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ФОРМУВАННЯ КЛАСИЧНОГО СТИЛЮ 

В ПРОЕКТУВАННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОСТЮМА 

ТА ЙОГО ПРОЯВ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Попри великі здобутки у дизайні та опис стилів в одязі, залишається ще 

багато прогалин у дослідженні жіночого костюма в колекціях європейських 

дизайнерів ХХІ ст. Важливим завданням є опис та систематизація базових 

стилів  (авангардний,  класичний,  романтичний,   спортивний,   фольклорний) 

та мікростилів, причини їх виникнення, основні характерні риси (колір, форма, 

ритм, тканина, аксесуари і т.д) та прояв у колекціях жіночого одягу 

європейських дизайнерів початку ХХІ ст. Одним з важливих кроків 

https://ukrlit.net/article1/1745.html
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у висвітленні заявленої теми є аналіз класичного стилю, виявлення його 

характерних рис та його проявів в проектуванні європейського костюма. 

Класичний   стиль   одягу   відноситься   до   протокольних   дрес-кодів.   

А це означає, що він строгий та консервативний. Люди, які використовують 

його, а таких вже можна по пальцях порахувати, виконують представницьку 

функцію. Тому повинні ретельно стежити за тим, щоб їх зовнішній вигляд не 

викликав суперечностей або міжнародних конфліктів. «Класику» носять 

монархи, високопоставлені чиновники, політики і дипломати. Оскільки 

класичний стиль взагалі був придуманий для того, щоб ніхто не висловлювався 

за допомогою одягу, щоб одяг «мовчав», щоб всі виглядали однаково, скромно, 

стримано, сухо та передбачувано. Тому сталий класичний стиль одягу і пішов   

у небуття. І його чесно доношують старші покоління монарших осіб, однак 

Королева Єлизавета з самого початку бунтувала проти нудної палітри 

класичного стилю. 

З огляду на все сказане ми можемо зробити таке узагальнення: класичний 

стиль одягу  це костюмний стиль, «застебнутий на всі гудзики»; скромна 

колірна гамма (синій, сірий, чорний, винний, шоколад); дорогі натуральні 

матеріали (шовк, кашемір); відсутність принтів на одязі, тільки на хустках, 

годинник з римським циферблатом; прибране волосся і натуральний макіяж; 

завжди туфлі з закритим мисом з каблуком не вище 5-6 см; фіксовані фасони 

одягу. Вся справа в тому, що суспільство давно дійшло висновку, що жити 

потрібно зручно і красиво, модно і сучасно. Це якраз те, що забороняє 

«класика». І якщо говорити про стиль, який нагадує нам залишки  «класики»     

в житті звичайних людей, так це business formal  строгий і навіть 

консервативний, діловий стиль. 

Як зазначає Н. Г. Найденська, «еволюція жіночого ділового костюма  це 

наочна історія емансипації. На початку нового тисячоліття прекрасній статі вже 

не треба з колишнім завзяттям доводити свою спроможність, а значить, і немає 

особливої необхідності приховувати свою жіночу натуру під броньою по-

чоловічому скроєного костюма. Багато жінок всерйоз стали користуватися всім 

тим, що раніше у великому бізнесі було справжнім табу: «залізні леді» 

зрозуміли, що жіночність і іноді навіть слабкість часом можуть зіграти їм на 

руку. На ділові переговори дозволяли одягати трикотажні (в'язані) костюми 

пастельних тонів, які  можна  було  урізноманітнити  кокетливими  спідницями 

в стилі 50-х років. Звичайно, сьогодні офісний дрес-код більш лояльний  

модним тенденціям. Жіночий діловий костюм став більш м'яким. Плечі жакета 

не такі величезні, в крої більше свободи. Все стало більш елегантним і 

шикарно-скромним. Головна новина  жінці більше не потрібно бути схожим  

на чоловіка, щоб домогтися успіху. Вона може залишатися сама собою і носити 

те,   що   їй   подобається.   Головне   обмеження,   про   яке   потрібно  

пам'ятати,  діловий наряд не повинен бути ультро-модним. Але, незважаючи 

на свободу вибору, корпоративні дрес-коди визначають типовий наряд жінки, 

яка працює у сфері великого бізнесу, права, політики або банківської справи, 

орієнтуючись на старі стереотипи на кшталт світових: жакет з маленькими, але 
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жорсткими плечима, спідниця або брюки, мінімальний макіяж і стримані 

прикраси» [2, с. 21]. 

Діловий стиль  це не новомодний винахід, він створений часом. Цей 

стиль формувався впродовж двох століть і продовжує змінюватися на наших 

очах. Він як губка вбирає в себе моду, перетворюючи її в класику. 

За міжнародними стандартами в діловому стилі цінуються стриманість, 

висока якість одягу, відсутність яскравих аксесуарів. У цілому це класичний 

стиль одягу з властивим йому консерватизмом. Такий стиль дозволяє сучасній 

бізнес-леді створювати необхідний настрій для робочої обстановки в офісі або 

на діловій зустрічі. Нехтування правилами цього стилю може стати причиною 

багатьох невдач. Діловий стиль змушує віддавати перевагу речам класичного 

покрою: напівприталений силует, спідниця довжиною до середини коліна або, 

якщо є що показати, трохи вище. Міні і максі в діловому світі неприпустимі, 

вони виглядають безглуздо. Класичний офісний костюм  одна з найбільш 

затребуваних категорій одягу в діловому стилі. 

Охайність і елегантність ділового костюма дозволяють не відволікатися, 

відчувати себе комфортно, як з практичної точки зору, так і з психологічної  

він дозволяє відчувати себе на роботі у відповідній атмосфері. Однак жінка        

і в бізнесі залишається жінкою, тому вона завжди буде прагнути внести в свій 

робочий одяг хоч трішечки шарму. До того ж уміння подобатися теж допомагає 

в кар'єрі. 

Діловий   стиль      це   не   тільки   одяг,   але   і   манера   поведінки.    

Це  доброзичливість,  уважність  і  ввічливість   по   відношенню   до  

оточуючих [2, c. 9-10]. 

Діловий стиль сьогодні усвідомлено використовується, якщо того вимагає 

професія. Якщо говорити про індивідуальний стиль в межах професійного 

стилю, то кожен повинен усвідомити: 

 наскільки необхідно йому відповідати певному соціальному образу; 

 яку інформацію в цьому випадку несе індивідуальний стиль; 

 як знайти компроміс? 

Ще недавно одяг ділового стилю асоціювався з асексуальністю, прямими 

силуетами та мізерною палітрою кольорів. На початку XXI століття відбулися 

явні зміни в професійному стилі: 

 вільне поводження з кольором і принтом, ми навіть спостерігаємо 

поєднання з непоєднуваним; 

 краватки дозволено носити будь-якої довжини і ширини, можна 

замінювати їх шийними хустками або зовсім не використовувати; 

 навмисно  укорочена  довжина  брюк,  як  і  шкарпетки  «не  в  колір»,   

в діловому стилі зараз цілком припустимі; 

 зміни стосуються силуету, фактури тканини: прозорість, мереживо вже 

не табу; 

 в колекціях ділового стилю для жінок присутні явні елементи 

чоловічого стилю з андрогінними силуетами, вільним кроєм. 



210 
 

 

Базова основа професійного стилю  класичний стиль (стильовий 

напрям). О.А. Виборнова зазначає, що сам стиль, як спосіб мислення і прояв 

себе, створюється силуетом, кроєм, кольором і матеріалами, а ось за прояв 

індивідуальності відповідають якраз доповнення і деталі. Це важливо для 

класики ділового стилю, де присутні лаконізм, стриманість [1]. 

Отже, класичний стиль, будучи найконсервативнішим серед базових 

стилів, зазнав найменше змін за історію моди. Змінювалася колірна гамма, 

форма кишень, тип тканини, довжина рукавів і штанів, деякі інші елементи, але 

в цілому класичний стиль залишався самим собою. Костюм в класичному стилі 

можна носити роками, і він не виходить із моди, як це буває з одягом інших 

стилів.   Висвітлені   у   тезах   положення   не   претендують   на   вичерпаний    

і всебічний розгляд проблеми і вимагають більшої дослідницької уваги. 

Перспективи подальших досліджень полягають у аналізі стилетворчих 

елементів класичного стилю. 
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IНТУЇТИВНИЙ ДИЗАЙН 

ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕБ-САЙТУ 

Досліджуючи інтерактивний інформаційний простір, науковці 

аналізували сучасні тренди та проектувальні процеси у веб-дизайні, висували 

гіпотези  щодо  оптимізації  останніх,   вивчали   культуру   візуальної   форми 

та альтернативні типи подачі інформації тощо [1; 2; 9]. Але нові фахові поняття, 

що продовжують з‘являтися у цій галузі у звязку з її динамічним розвитком, 

вимагають кваліфікованих пояснень і коментарів. 

Одне  з  таких  –  поняття  інтуїтивного  дизайну  (Intuitive  design),  що,  

за твердженням багатьох фахівців,  виникло  приблизно  у 1980-х  роках  [4;  7] 

й у віртуальному просторі змістовно означає спрощене практичне розуміння 

архітектури та навігації веб-сайту, передбачає низку ознак. Зокрема, подібний 

продукт, внаслідок простоти у користуванні, вигідно відрізняється на фоні 

інших своєю ефективністю, високим рівнем запам‘ятовуваності алгоритму дій, 

а відтак – й найбільшою популярністю серед користувачів. До цих 

характеристик також варто додати комфортну швидкість пошуку необхідної 

інформації та уникнення хибних кроків, що, однозначно, покращує як результат 

роботи з сайтом, так і настрій його віртуальних відвідувачів [3; 5]. 

https://www.litmir.me/bd/?b=550616
https://www.litmir.me/bd/?b=550616
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Дизайн сайту вважається інтуїтивним, якщо користувач здатен завершити 

потрібну дію без жодної сторонньої допомоги [8]. 

Як відомо, з цією метою веб-дизайн використовує легко інтерпретовані 

символи. Для створення емоційної оболонки інформаційного веб-ресурсу 

імітується чуттєве сприйняття візуальних образів. Результативна інформаційна 

комунікація у такому випадку можлива тільки через прояв поваги до аудиторії, 

що є  реальним  лише  за  умови  якісного,  доступного,  вільного  від  «шумів»  

і будь-яких маніпулятивних технологій веб-дизайну [10]. 

Дехто з дослідників головною характеристикою інтуїтивного дизайну 

вважає його умовну «невидимість», про що говорить відсутність  фіксації  

уваги людини на деталях меню інтерфейсу (колір, шрифт, інфографічні 

символи тощо) у разі, коли все максимально зрозуміло і знаходиться на своїх 

місцях. Тобто шаблон лендингу буде інтуїтивно  зрозумілим,  якщо користувачі 

зможуть зосередитися на виконанні конверсійного завдання без відволікання та 

напруження через технічні проблеми з переходом до необхідного поля. 

Відповідно, інтуїтивно зрозумілим та ефективним інтерфейсом може вважатися 

той, що безпомилково спрямовує відвідувача сайту до потрібної для 

маркетолога дії. Іншими словами, інтуїтивний дизайн фокусується на 

позитивному досвіді роботи з веб-сторінками певного типу організації , що, 

зрештою, наближує його до наукового [7]. 

Так, вже з 1990-тих років інтерфейси новостворених веб-сайтів зазнають 

відповідних змін, поступово набуваючи вищезазначених рис. Опанувавши 

прогресивну тенденцію, дизайнери почали впроваджувати при проектуванні 

інтернет-сторінок нові прийоми верстки, що стосувалися «розвантаження» 

простору сайту від зайвих елементів, спрощення інфографіки, а натомість – 

посилення її асоціативності, мінімалізації зображення тощо. Тобто на перше 

місце  у  веб-дизайні  з  часом  перемістилося  не  естетичне  його  вирішення,    

а комфортність перебування на веб-сторінці та адекватність інтелектуально- 

часових затрат на пошук необхідної інформації. Важливо було, наскільки 

швидко користувач, не знайомий до цього з конкретним інтерфейсом, зможе 

виконувати основні операції та запам‘ятає потрібну послідовність дій на 

майбутнє [6; 7]. 

Виходячи з вищезазначеного, виникає проблема об‘єктивного оцінювання 

ступеня інтуїтивної зрозумілості дизайну, тим більше, що такого критерія поки 

не існує. Адже лише з позиції реального користувача можна дізнатися про 

доступність розробки інтерфейсу того чи іншого сайту. Самі ж розробники 

зазвичай не аналізують результати власної діяльності з боку споживачів, чим    

у більшості випадків шкодять власному професійному зростанню. Оскільки 

веб-дизайн, зроблений «під себе», не гарантує стовідсоткового успішного 

сприйняття більшістю цільової аудиторії. 

Тому важливо пам‘ятати, що розробка справжнього інтуїтивного дизайну 

починається із з‘ясування рівня підготовки користувачів (target group), а саме 

знання актуального/поточного стану їхніх навичок, порівняно з необхідним 

обсягом. Так, головне завдання дизайнера полягає у розробці такого 
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інтерфейсу, який би мінімізував діапазон між реальними та потрібними для 

роботи з сайтом знаннями його відвідувачів. Звідси можемо зазначити, що 

розмір цільової аудиторії певної веб-сторінки є прямо пропорційним щодо 

ефективності її дизайну, адже набагато простіше врахувати рівень підготовки 

меншої кількості людей. Тому чим менше target group, тим простіше завдання 

для веб-дизайнера [6; 7]. 

На думку фахівців, існують лише два ефективних засоби оцінювання 

рівня знань цільової аудиторії [6; 7]: 

1) так звані «польові дослідження» (опитування та спостереження за 

потенційними клієнтами сайту в реальному часі у процесі звичних для них 

маніпуляцій в інтернет-просторі); 

2) юзабіліті-тест (декілька представників певної target group 

запрошуються    до    виконання    спеціальних    тестових    завдань,    бажано    

з коментарями про складність запропонованого тесту, на основі чого 

формулюються висновки щодо їхньої компетентності). 

В обох випадках достатньо залучити десятьох учасників експерименту, 

щоб з‘ясувати проблеми юзабіліті з точністю до дев‘яноста відсотків. 

Вирішення цієї проблеми, у свою чергу, має два варіанти: зробити 

лендинг настільки простим, щоб виконання конверсійних завдань не 

потребувало спеціальної фахової підготовки відвідувача, або додати до кожної 

веб-сторінки детальні інструкції та поради, здатні правильно скерувати 

користувача у процесі роботи з сайтом. 

Так, використання оперативних підказок та вбудованих довідкових 

повідомлень – це дієві складники структури сайту. Не менш важливим 

аспектом його ефективності також є швидкість завантаження, адже саме цей 

факт часто визначає, чи зацікавиться відвідувач даним сайтом відразу, або 

перейде на інший [8]. 

Поруч із поняттям інтуїтивного дизайну останнім часом все частіше 

вживається інше – «вірусний» дизайн, що ґрунтується на соціальності процесу 

навчання та використанні бажання людей вчитися та вчити [4]. Окрім стимулу 

ділитися з оточуючими власними знаннями, цей тип дизайну має ще дві 

переваги: особливо легка запам‘ятовуваність функцій та мінімалістичність 

панелі опцій,  що  стало  можливим  за  рахунок  переведення  багатьох  із  них  

у сенсорний формат. Така форма роботи задіює одночасно декілька різновидів 

пам'яті, тому алгоритм запам‘ятовується набагато ефективніше. 

Виходячи з усього зазначеного вище, вважаємо доцільним введення 

поняття інтуїтивного дизайну до наукового обігу, незважаючи на його суто 

прикладний характер і порівняно недавню появу. Адже, як нами було з‘ясовано, 

саме інтуїтивний дизайн здатен оптимізувати інтерактивну діяльність широкого 

кола користувачів і тим самим зробити ефективнішим кожен веб-сайт. 
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ І ПРОБЛЕМА ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

В останні роки швидкими темпами зростає чисельність інтернет-

аудиторії, розширюється репертуар аудіовізуальних інструментів впливу на 

свідомість людей. Шалений розвиток мікропроцесорної техніки фактично 

приводить до складання ситуації, коли персональний комп'ютер настільки 

зменшується в розмірах, що його функціонал привласнює мобільний телефон, 

або планшет; це відкриває нові, раніше не відомі можливості інтернет-

мовлення. 
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Прорив в інформаційне суспільство відбувається в умовах прискореної 

автоматизації   і   роботизації,    що    сприяє    підвищенню    якості    продукції 

і зростанню продуктивності праці. Принципово змінюється характер 

формування деяких сегментів ринку. Якщо в недалекому минулому 

кон'юнктура більшості товарних і сировинних ринків створювалася переважно 

під впливом  попиту,  то  тепер  на  ринку  комп‘ютерно-комунікативних  

послуг попит формується пропозицією. Інформаційно-технологічна революція 

приводить       до       корінної       зміни       соціально-економічних       структур  

і до переходу працівників в інформаційну галузь діяльності і у сферу 

обслуговування [1, с. 36-37]. 

Необхідно підкреслити, що прогрес комунікативних технологій створив 

передумови для виникнення інформаційного суспільства. Втілилися 

пророкування вчених-футурологів, які міркували в середині – кінці XX століття 

про майбутнє інформаційне суспільство, засноване на високих технологіях. 

Багато з наукових концепцій створені саме як футурологічні, і це диктує 

необхідність їх «адаптації» до сучасних умов. Як відомо, глобальна мережа 

Інтернет стала активно розвиватися тільки на початку – середині 1990-х рр. 

Новий тип суспільства сприяє генезису і нової комунікаційної культури, 

базисом якої, безумовно, виступає Інтернет. Нова комунікаційна культура 

припускає, по-перше, фрагментарність інформаційних потоків, 

опосередкованість міжособистісних контактів, «перенос» акценту 

повсякденного спілкування у віртуальну реальність. Рушійною силою 

соціокультурних  змін  XXI  століття  виступає   глобальна   мережа   Інтернет. 

Її активне проникнення в соціальне життя приводить не тільки до змін у силі, 

способі життя людей. Інтернет серйозним чином впливає на світосприймання, 

ціннісні орієнтації, світовідчування своєї аудиторії, яка розширюється з кожним 

роком. По-друге, варто відзначити інформаційне перевантаження, яке впливає 

на соціокультурну ситуацію. Під впливом критичного тиску формальних 

комунікацій  виникає  фрагментарний,   мозаїчний   тип   культури,   у   якому   

в наявності хаотичне нашарування різних елементів. Людина, включена у дану 

культуру,    інтегрує     елементи     інших     культур,     завдяки     глобалізації 

та інформатизації суспільства. 

На відміну від традиційних ЗМІ, Інтернет генерує принципово нові 

комунікативні феномени, одним з яких виступають мережні інтернет- 

співтовариства. Дані віртуальні об'єднання відіграють важливу роль у духовній 

культурі соціуму XXI століття. Вони змінюють не тільки комунікаційну 

культуру. Мережеві інтернет-співтовариства впливають на процеси соціалізації 

і соціального розвитку підростаючого покоління, змінюють життєво-стильові, 

соціально-психологічні і соціокультурні настанови людей. 

Мережеві інтернет-співтовариства, як феномен інформаційно- 

комунікаційної культури XXI століття, усе частіше заміняють повсякденну 

реальність  на  віртуальну.  І  якщо  раніше  вільний  час  займало  телебачення  

і перегляд фільмів, телепрограм, то тепер активність переносяться в простір 

глобальної мережі Інтернет. 
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У нових умовах суспільства початку XXI ст. телебачення переживає 

непростий період, пов'язаний зі збереженням власної ідентичності в гострій 

конкурентній боротьбі з мережею Інтернет. Варто відзначити, що телебачення 

та  Інтернет  є  двома  наймогутнішими  каналами  інформаційної  трансляції      

і особливими соціальними феноменами сучасного суспільства. Вони 

знаходяться у постійному взаємовпливі, доповнюють один одного, разом з тим 

між ними існують і значимі відмінності. На відміну від телебачення, Інтернет  

не характеризується однобічною комунікацією, тому у всесвітній глобальній 

мережі індивід може вибірково ставитися до розміщеної інформації, реагувати 

на  неї,   наповнювати   власним   контентом   і   коментарями   сайти,   форуми  

і соціальні мережі. Обсяг інформації, яку люди можуть одержати за допомогою 

інтернету, суттєво більший, ніж одержуваний по телебаченню. Інтернет також 

відрізняє інтерактивний фактор, який дозволяє користувачам, на відміну від 

телебачення,    вступати    в     діалоги,     дискусії,     брати     активну     участь 

у комунікаційних процесах. Взаємозамінність відправника і одержувача 

інформації – усе це є змістом феномена інтерактивності, властивого всесвітній 

глобальній мережі Інтернет. 

Поступово феномен інтерактивності, властивий Інтернету, починає 

реалізовуватися і у телевізійній сфері. З'явилося інтерактивне телебачення, яке 

припускає       активну       участь       споживача       телевізійного       продукту  

в комунікаційному процесі. Проблеми функціонування і  розвитку телебачення 

в інформаційному суспільстві, пов'язані зі створенням телебачення  нового 

типу, з революційним переходом від «мовного» телебачення до телебачення 

«інтерактивного». «Мовне» телебачення є лінійним, можна сказати, що воно 

більшою мірою  оповідає про минулий час,  про те, що вже відбулося. 

«Інтерактивність» дозволяє створювати ефект присутності, реального впливу  

на ситуацію. 

За роки свого прогресивного розвитку телевізійна комунікація значно 

модернізувала свій функціональний репертуар. Поява в житті суспільства 

інформаційно-комп'ютерних, мікропроцесорних технологій знайшло своє 

відображення в роботі телебачення. Синтез телебачення та Інтернету формує 

єдиний, глобальний, інформаційний простір. При всьому тому, що зміст 

інформації і форма її передачі (як у технічному, так і художньому аспекті) може 

обумовлюватися соціокультурною специфікою окремо взятої країни, регіону, 

загальна тенденція зберігається. 

Глобальний інформаційний простір формується під впливом 

інтенсифікації потоків  інформації  і  діяльності  ЗМІ,  тому  фактор  інформації 

і комунікації відіграє усе більш значиму роль у житті соціуму. Інформаційно-

комунікаційні технології, такі як ТВ і Інтернет, збільшують свій вплив на 

масову свідомість, усе глибше проникають у повсякденне життя людей. Без них 

уже важко представити більшість соціокультурних феноменів   у світі. 

Необхідно відзначити усе більш зростаючу взаємодію й взаємовплив двох 

актуальних феноменів сучасного соціуму – телебачення та Інтернету. 
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Телебачення постійно розвивається і постійно розширює простір соціальної 

комунікації і залучення  споживачів  своїх  продуктів,  використовує  Інтернет  

у якості джерела вторинної інформації. Насамперед, інтернет-контент містить   

у собі телевізійні передачі, їх фрагменти, на сайтах розміщається різна 

телевізійна продукція, яка спрямована на досягнення максимального охоплення 

аудиторії і інтернет-користувачів. Усе це впливає на соціальні процеси, 

особливо в сучасному українському суспільстві. 

Телебачення в ситуації загострення медійної конкуренції з глобальною 

мережею, опиняється перед досить тривожною дилемою: намагатися на рівних 

вести конкурентну боротьбу з інноваційним медіа, яке, по ряду функціональних 

характеристик, перевершує телебачення в його класичній формі, або фактично 

усунутися від активної конкурентної боротьби, віддавши ініціативу Інтернету. 

При відсутності очевидної виграшної стратегії телебачення найчастіше копіює 

найбільш виграшні елементи позиціонування Інтернету в сучасному соціумі 

(наприклад, інтерактивність, відому неформальність та ін.), а також починає 

освоювати   «заборонні»,    аморальні    форми    масової    комунікації,    такі   

як поширення чуток, пліток, різної дезінформації. 

Тим часом, саме телебачення – набагато більш формалізована, 

упорядкована система масово-комунікативного впливу, чим істотно 

диверсифікований Інтернет. 

Ситуацію навколо взаємодії телебачення та Інтернету, яка буде 

актуальною протягом найближчих десятиліть, зараз украй складно 

прогнозувати. Пояснюється це флуктуаціями декількох груп об'єктивних 

факторів, пов'язаних  як  із  соціо-комуникативною  системою  суспільства,  так 

і з політичною і економічною сферами. 
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ПРОБЛЕМИ СТОРЕННЯ СУЧАСНОГО ТВОРУ МИСТЕЦТВА 

Поява наукової проблеми – необхідний етап розуміння дійсності. Досліди 

творчості вчених, аналіз відкриттів дозволяють виявити ряд умов і обставин, 

характеризуючи зміст та спосіб постанови наукової проблеми мистецтва. 

Постановка проблеми можлива лише за умови наявності специфічного 

відношення між суб'єктом, який пізнає , та предметом пізнання, котре можливо 

назвати проблемною ситуацією. Виникнення проблемної ситуації обумовлено,  

в першу чергу, розвитком суспільно-виробничої практики людства. 
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Щоб проблема могла бути відправною точкою в побудові теорії, в ній 

повинно бути знання стосовно об'єкту. Той факт, що у формулюванні проблеми 

маються попередні підходи до її вирішення, пояснюються ще тим, що у ході 

дослідження  нових   явищ   суб'єкт   не   просто   виявляє   окремі   факти,   але  

і розкриває відношення між ними. Це дозволяє з самого початку висловлювати 

припущення о природі предмету дослідження. Нерідко такі припущення мають 

парадоксальний характер. 

Творча природа пояснення як умов наукових відкриттів виявляється 

насамперед у тому, що розкриття закономірностей тієї чи іншої предметної 

галузі дозволяє досліднику виявити нові факти. Важливим засобом рішення 

наукової проблеми, умовою наукового відкриття, отже передумовою 

формування картини, дійсно відбиваючій дійсність, є науковий метод. 

У творчості найбільш безпосередньо відображаються  процеси 

соціального життя – класові антагонізми, політична боротьба, твердження чи 

заперечення тих чи інших соціальних ідей. 

В умовах сучасного суспільства, переповненого видами, жанрами, 

напрямками мистецтва та його прояву релігійне світовідчуття стає чужим все 

більшій кількості людей, так як воно суперечить сьогоденню, реаліям дійсності. 

Створюються композиції безформного, двоїстого, таємного, та абстрактні 

роботи не висловлюють нічого пізнаного, так само вони не висловлюють нічого 

непізнаного. Саме в цьому полягає припіднятість творів сучасного мистецтва. 

Мистецтво сучасності в цьому сенсі завжди представляється чимось 

високим, так як воно залишається загадкою для людини, є недосяжним. Воно 

стає  антисоціальним  і  майже  перетворюється  в  антимистецтво,  суб'єктивне  

і таємне, як магія [2, с. 76]. 

Процес модернізації естетичних сторін релігійної свідомості не міг не 

торкнутися і сучасного мистецтва, котре у своїх найбільш крайніх проявах 

відмовилося від гуманістичних традицій, від образного рішення художніх 

завдань, все більше схиляючись до суб'єктивізму. 

Справді художніми творами є ті твори минулого, які не втратили свого 

естетичного  значення,   незважаючи   на   те,   що   соціальна,   класова   основа 

і духовна атмосфера, яка породила їх, вмерла. Це пов'язано зі спецефічними 

комунікативними функціями мистецтва. 

Мистецтво в будь-якому випадку повинне давати певну суму інформації 

стосовно реальних цінностей людського буття. У цьому потоці інформації 

можуть бути присутні і свідомо ілюзорні відомості, які виникли в результаті 

впливу, який здійснює на мистецтво помилкові ідеї, що надає художньому 

образу характер не зовсім адекватного відображення. Але в художньому образі 

не може не бути значної частки реального змісту, інакше він перестає бути 

художнім, тобто перестає бути витвором мистецтва. 

Витвір мистецтва, коли він не був створений, постійно вимушений 

надавати людині в емоційній формі суму знань про світ і про нього самого, 

постійно повертаючи його до реального світу, робити його спроможним більш 

глибоко розуміти і відчувати цей світ. Ось чому одні твори стають предметами 
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культового поклоніння. Ті ж художні твори, які не спроможні викликати 

подібні зв'язки між людиною та дійсністю, залишаючись лише предметами, 

помирають разом зі своїм часом, так як їх інформація ілюзорна, поверхова, 

історично приходяща. 

Окрема частина сучасного мистецтва це є кіно. Величезна кількість 

фільмів випускається кожен рік. Різноманіття жанрів зашкалює. Це і бойовики, 

але цього виду набагато меньше , чим навіть років сім назад, мелодрами, драми, 

байопіки, тобто біографічні,фільми еротичного напрямку, але безумовно 

тримають позиції фільми жахів, або як зараз модно казати– хоррор. Головне 

завдання такого роду мистецтва це – поступове наростання накалу подій, 

налякати глядача, тримати в стані постійного страху під час перегляду.Для 

цільової аудиторії цього жанру є багато напрямків цього жанру, наприклад – 

«слетер»(велика кількість крові у кадрі), також «гор», субжанр для якого 

характерне використання кадрів з розтином плоті. В основі таких фільмів 

здебільшого   лежать   видумані   легенди,    розповіді    та    видумані    події    

зі     скривленою     дійсністю.     Причиною      популярності      цього      жанру 

є пепенасичення інформацією та потреба нових відчуттів, адреналіну. Тобто, 

більшість сучасних фільмів зроблені в сюрреалістичній манері, наповнені 

монстрами, вампірами, химерами, смертю та стражданеями. 

Багато  творів мистецтва, таким чином, інколи бувають дуже складними   

і   суперечливими   феноменами,   протистояють   релігії   не   стільки   зовні,   

як внутрішньо, несучі у собі щось несумісне [1, с. 51]. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ 

У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ О. МИШУГИ 

Сьогодні методику Олександра Пилиповича Мишуги (1853–1922) варто 

розглядати як новаторську: методи, принципи, засоби та прийоми, які 

впровадив у національне вокальне мистецтво видатний співак та педагог, 

апробовані у вокальній практиці плеяди видатних оперних співаків і викладачів 

вокалу України. Педагогічні погляди та розроблення власної методики, 

ґрунтовні знання О. Мишуги практично в усіх галузях науки й мистецтва, 

насамперед пояснюються тим, що до початку роботи в Музично-драматичній 

школі М. Лисенка він уже мав певний досвід викладання в навчальному  

закладі, а також сам навчався не лише в консерваторії, а й у школі при соборі, 
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гімназії, учительській  семінарії.  Працюючи  вчителем  у  школі  святої  Анни  

у Львові, він зрозумів нелегку для вчителя-початківця науку – як треба 

працювати з усім класом вихованців, як утримувати їхню увагу, як викликати   

в дітей добрі почуття, берегти їхнє здоров‘я, формувати в них громадянську 

позицію та пробуджувати інтерес до знань. 

Із самого початку О. Мишуга був переповнений ідеями, бажанням 

покращити та вдосконалити методику й умови викладання, виховувати дітей на 

музичному мистецтві, національній культурі, підняти естетичне виховання на 

найвищий рівень, він цікавився питаннями психології та фізіології, а здобуті 

знання всебічно застосовував у педагогічній практиці з вокалістами. Навчаючи 

своїх  учнів   вокалу,   О.   Мишуга   не   дозволяв   форсувати   звук,   боровся   

з «гортанною» та «носовою» манерами співу, штучним, а не природнім 

звуковидобуванням. Стосовно «власного тембру» в нього було своє бачення: 

досягаючи резонансної точки в співі своїх учнів, О. Мишуга домагався схожого 

тембрального звучання від них. Можливо, у деяких випадках, це не досить 

добре впливало  на  природу  голосу,  проте  негативних  відгуків  його  учнів  

не збереглося. 

Класифікація   дихання   була   здійснена    В.    Висоцьким,    учителем   

О. Мишуги,  на  засадах  методики  італійської   школи.   Проте   О.   Мишуга, 

не поділяючи дихання на «довге» й «коротке», як визначав В. Висоцький, 

указував, що дихання в співака має бути логічним, з одного боку, а з іншого – 

воно не може бути спонтанним, бо учень завжди має розуміти, де він бере 

дихання й чітко брати його лише в цьому місці, інакше твір буде виконано 

непрофесійно. 

Оскільки, за свідченнями В. Висоцького, О. Мишуга мав «слабку грудну 

клітку», то ймовірно, що маестро займався з ним більше коротким диханням      

і напівдиханням, відпрацьовував трелі (О. Мишуга від природи мав прекрасну 

інтонацію й техніку голосу) і звертав значну увагу на фразування музичного 

твору. Принципи, які були закладені В. Висоцьким, стали основою педагогічної 

діяльності О. Мишуги. Всі ці навички О. Мишуга надалі передав своїм учням. 

О. Мишуга звертав значну увагу на самостійну підготовку учнів, 

наголошуючи, що вони повинні самі вивчати музичний і словесний тексти, 

сольфеджувати, вільно володіти нотною грамотою, приходити на заняття до 

педагога вже підготовленими для співу та занять із концертмейстером, окрім 

того, багато читати, а найголовніше, розуміти, чому намагається навчити 

маестро та оволодіти його методом виконавської майстерності. 

У листі до М. Лучаківського від 19 вересня 1907 р. О. Мишуга про свою 

методику співу, називаючи її, правда, не методикою, а власним методом 

викладання, писав: «Цікавим для загалу було б пізнати мою методику співу:      

в чому полягає краса голосового звуку. Для сього я вже маю досить матеріалу. 

Мій спосіб науки опертий на цілком новій системі, яку я сам виробив. Спів – то 

продовжені склади мови. Всі слова треба виразно вимовляти одним 

безперервним звуком, а голос повинен опиратися об одну й ту саму точку при 

зміні голосних. Резонансова точка знаходиться в щілині між двома верхніми 
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передніми зубами, тут при помочі носового резонансу голос дзвенить 

найприємніше. Всі слова треба укладати перед кінцемязика і верхніми зубами 

та ніколи не допускати вимови складів і слів на корінь язика. Так треба 

правильно говорити і так само співати. Дотеперішня наука співу була у великій 

помилці. Майже всі думають, що голос треба  укладати зараз при  голосницях,  

а то неправда. Бо чинники мови – то порушування губ і кінця язика (за 

винятком чотирьохз ків – к, г (g), г, х, але то є приголосні і при творенні з ними 

складів треба голосн іа, е, і, о, у, и укладати перед язик і верхні зуби» [1, c. 30]. 

Майстри класичного вокального мистецтва відзначали, що О. Мишуга не 

мав сильного голосу, але був неперевершеним ліриком. Наполегливо працюючи 

над власним голосом, О. Мишуга поступово відкривав секрети постановки 

дихання та його розвитку, віднаходив опорні й резонансові «точки», 

усвідомлював, як досягти істинної краси звуку без напруги й форсування. На 

думку О. Мишуги, «голос – це інструмент, який не дається співакові готовим, 

як скажімо, музиканту скрипка, фортепіано і т.п., його треба створити собі 

самому, з допомогою педагога і навчитись досконало володіти ним» [5, с. 382]. 

Метод усвідомлення кінцевої мети, за визначенням О. Мишуги, є одним  

із головних у роботі маестро. Він навчав учнів, студентів розуміти та 

застосовувати два прийоми:  по-перше,  кожен  прийом  у  постановці  дихання 

й розвитку голосу вміти аналізувати  й  пояснювати,  чому  так,  а  не  інакше  

це робиться; по-друге, чому людина вирішила засвоїти цю методику, а не іншу, 

та яким буде кінцевий результат. 

Деякі музиканти вважали, що О. Мишуга не вніс у вокальну методику 

нічого нового, а лише доступною мовою озвучив досягнення італійської школи 

бельканто. Так, С. Людкевич писав: «Метод співу Мишуги не був, зрештою, 

ніяким новим винаходом. Була це лише єдиноможлива, доцільно та послідовно 

проведена  система   природної   установки   емісії   голосу   в   усіх   регістрах   

і добування із голосу якнайбільше його звучності, гнучкості й округлості, не 

порушуючи при цьому всіх природних умов та основ творення й резонування 

звуку голосовими органами. Свій метод  постановки голосу проводив Мишуга  

з учнями поволі. Вперто й послідовно заставляв їх «вслухуватися у свій  

власний голос», учив, щоб він виходив резонований, правильно й природно.    

О. Мишуга  впроваджував  у них оцю (трохиоптимістичну)  істину,  що гарних  

і негарних тембрів від природи немає, а все робить лише правильна емісія, 

котру співакові треба «зловити»» [3, c. 40]. 

Протилежну думку висловив М. Рильський: «За власним визнанням, 

Мишуга  дійшов  свого  особистого  методу  навчання  мистецтва  співу.  Він   

не встиг дати широкий виклад своїх поглядів на цю справу. Метод його творчо 

засвоїв, розвинув і виклав у широкій праці улюблений учень Олександра 

Пилиповича – Михайло Микиша. Поява цієї праці в друку була не лише виявом 

пошани  до  пам‘яті  видатного  педагога,  незабутньог  співака,  громадянина,   

а й корисною справою для нашої співацько їмолоді та й для викладачів вокалу». 

[4, с. 50-51]. Вокальна школа  італійського  бельканто  не  могла  пройти  повз 

О. Мишугу. За її методикою працював його перший учитель – В. Висоцький. 
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Були засвоєні й методи навчання в двох викладачів вокалу в Італії. О. Мишуга 

мав широкий науковий світогляд, ерудицію та глибинні знання, і не міг 

задовольнитися одними практичними порадами та інтуїтивними досягненнями, 

йому був потрібен власний науковий виклад методики бельканто. 

Про глибокі знання О. Мишуги в багатьох галузях науки О. Кошиць 

згадував: «Розповідав мені Олександр Пилипович, як він студіював анатомію, 

щоб мати повну уяву, де шукати тієї «резонуючої точки»: як він мучився, 

шукаючи її, скільки страшних невдач і важких переживань довелось йому 

перетерпіти   в   цих   шуканнях;   розказував   про   ті   жертви,   самопосвяту    

й самовідречення, на які він ішов. Аби знайти цю тайну співу. І про ту радість 

та успіхи, яких він зазнав, знайшовши цю казкову «лампу Аладіна» [2, c. 48]. 

У своїй методиці професор О. Мишуга застосовував рідкісний для 

початку ХХ ст. метод пієтизму – художньо-поетичної натхненності під час 

виконання музичного твору, намагався на науково-фізіологічному рівні 

проаналізувати вокальні можливості людини, він використовував філософсько- 

фізіологічний  метод   пізнання   людської   будови,   щоб   зрозуміти   самому   

й у доступній формі пояснити це учням. 

Можна констатувати, що О. Мишузі потрібна була універсальна вокальна 

наука, здатна виховати співака, артиста-вокаліста, вчителя й громадянина, 

озброєного професійними методами, прийомами та технікою, що не 

«нівечили», а професійно, грамотно й культурно розвивали людські голоси. 

Митцю вдалося створити свою мистецьку школу високої вокальної 

майстерності. Методика О. Мишуги значною мірою вплинула й на високий 

рівень оперних малих форм – дуетів тріо, квартетів, а також на формування 

українського хорового мистецтва. Сьогодні творча спадщина видатного 

українського співака, педагога, теоретика, практика українського музичного 

мистецтва, всесвітньо відомого оперного актора,  «короля  ліричних  тенорів» 

О. Мишуги набуває особливого значення. Він увійшов в історію української 

музичної культури як «…сівач добра й краси», як патріот-меценат. Зважаючи  

на те, що О. Мишуга мав не лише педагогічну, а й мистецьку освіту, йому 

вдалося  поєднати  українські   й  італійські  пісенні   традиції   та  впровадити   

у власну педагогічну практику їхні методи та принципи роботи. 
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ПОСТУП ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ КІНЦЯ ХІХ СТ. 

Однією з особливостей формування української культури було те, що 

більшу частину свого існування вона розвивалася за умов відсутності 

національної державності. Головною її цінністю протягом сторіч залишався 

народ, що продовжував самоідентифікуватися як народ український. Існуючи за 

умов безперервної культурної інтервенції з боку держав, що виступали як 

загарбники, українська культура вже на ранніх етапах свого існування виявляла 

схильність до асиміляції творчого доробку інших народів. Добровільно чи 

примусово засвоюючи чужинний досвід, українська культура, разом з тим, 

зберігала власний архетип, що за будь-яких умов проявлявся як організуючий 

стрижень. 

Наприкінці ХІХ сторіччя периферійне становище і національна 

упослідженість все більше стимулювали рух в колах місцевої інтелігенції до 

культурної  автономії  [1].  Цей  рух  далеко  не  завжди  був пов‘язаний  саме   

з прагненням до національної автономії, адже чимала частина інтелігенції, що 

мешкала в Україні, передусім, пов‘язувала себе із загальнодержавною 

російською культурою. Проте, і українофіли, і русофіли добре відчували ту 

культурну задуху, що була штучно створена через концентрацію  всіх 

інституцій в столицях Російської імперії – Петербурзі і Москві. Прірва між 

столицями і периферією була такою очевидною, що це, з одного боку, 

породжувало комплекс неповноцінності у представників провінційної 

інтелігенції, а з іншого – прагнення до створення умов розвитку повноцінного 

культурного життя на місцях. 

Все зазначене повною мірою стосувалося і мистецтва. До другої  

половини ХІХ сторіччя в Україні не існувало умов для формування власних 

теоретичних і практичних засад образотворчого мистецтва, не було жодного 

навчального  закладу  художньої   освіти,   жодного   художнього   угруповання 

і навіть загальнодоступного художнього музею. Мистецьке життя оберталося 

виключно навколо столичної еліти і столичної преси. 

На той час Петербурзька Імператорська академія мистецтв (далі – ПІАМ) 

була беззаперечним монополістом у формуванні естетичних ідеалів і художніх 

засад мистецтва, вона ж визначала форми і зміст освіти на території всієї 

багатонаціональної Російської імперії, попри релігійні, національні, регіональні 

особливості.  По  своїй  суті  ПІАМ  була  одним  з  державних  департаментів,  

з добре налагодженим чиновницьким характером управління і цензорськими 
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функціями. Як і будь-яка інша бюрократична установа, ПІАМ трималася на 

позиціях збереження усталених поглядів на зміст і форми мистецтва, 

опираючись динамічним процесам, що вимагали кардинального перегляду усієї 

системи художніх цінностей. При всіх позитивних складових 

високопрофесійної освіти у ПІАМ, в другій половині ХІХ сторіччя вона 

настільки увійшла в  протиріччя  з  вимогами  життя,  що  це  врешті  вилилося 

у загальновідомий «бунт чотирнадцяти». Проте, навіть після часткового 

реформування ідеології та учбового процесу ПІАМ, розрив між застиглою 

академічною моделлю мистецтва і системою нових художніх цінностей 

залишався неподоланим. Оцінюючи дану ситуацію в контексті українського 

мистецтва, один з реформаторів художньої освіти І. Врона писав у 1926 р.: 

«Три середніх «художніх училища», що знаходились під протекторатом «ІАХ» 

в Петербурзі, служили органами русифікації мистецтва й молоді та підготовчим 

щаблем для висмоктування талантів для загальноросійського культурного 

казана, для столичних центрів: для власного національно-мистецького розвитку 

всі шляхи було перетято» [2, с. 88]. 

Серйозну альтернативу ПІАМ на той час склало Московське училище 

живопису, скульптури і архітектури (далі – МУЖСА), що стало проміжною 

ланкою між академізмом і модернізмом. В Україні прагнення налагодити  

власне мистецьке життя, передусім, були пов‘язані саме з надією на виховання 

місцевих художніх кадрів. За тих умов роль закладу художньої освіти 

сприймалася не тільки з точки зору підготовки професійних художників, але      

і як осередку формування альтернативної системи естетичних і художніх 

цінностей. Перші спроби організувати навчання художній грамоті в Україні 

починаються лише з 60 –70-х рр. ХІХ століття, коли одна за одною у Одесі, 

Харкові,  Києві  виникають  рисувальні  школи,   що   згодом   перетворилися  

на державні навчальні заклади. Вже на початковому етапі їх існування досить 

чітко визначились два об‘єктивних фактори, що визначили своєрідний характер 

форм і змісту художньої освіти в них. Першим з них був офіційний стиль 

викладання  в  ПІАМ,  яка,  попри   все,  залишалася  взірцем  гарного   смаку    

й професіоналізму. В ці часи її авторитет був ще надто відчутним, а контроль    

з боку чиновників освіти слугував надійним запобіжним засобом проти 

запровадження революційних інновацій у зміст і методи навчання. До того ж на 

той час в Україні ще не було й того ґрунту, на якому б могло зрости художнє 

вільнодумство, подібне до французького імпресіонізму. Разом з тим 

периферійне становище України, географічне і історичне тяжіння до 

європейського заходу відчутно послаблювало тиск панівної великодержавної 

ідеології   і   сприяло    впливу    іншого    фактору,    а    саме    новітніх    течій 

у європейському мистецтві. 

Потреба у створенні місцевих осередків художньої освіти викликала до 

життя і перші студії, де мали змогу отримувати початкові навички ті, хто 

готувалися до вступу у середні та технічні навчальні заклади, а також  

ремісники ювеліри, ретушери, декоратори і просто любителі мистецтва. В Києві 

у 50-х роках ХІХ ст. відкрив рисувальні класи живописець Наполеон 
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Михайлович Буяльський, що отримав художню освіту в академіях Берліна, 

Дюссельдорфа, Парижа. Заняття проводились у нього на квартирі, студія 

функціонувала декілька років. 1859 року з ініціативи художника-ілюстратора 

Михайла Башилова було відкрито вечірні рисувальні класи при Київському 

університеті, які проіснували лише одну зиму. У 60-х роках при Києво- 

Печерській лаврі зусиллями монаха Аліпія було створено художню школу. 

Іконописну техніку тут доповнювало грунтовне вивчення рисунку і живопису.  

З цією метою до викладання у школі було запрошено академіка Рокачевського. 

Проте, відступ від канонів релігійного живопису викликав роздратування 

церковного начальства, школою запропонували керувати самому Аліпію, від 

чого той категорично відмовився. Таким чином, лаврська школа перетворилася 

на звичайну іконописну майстерню. На початку 70-х рр. при Київській першій 

гімназії було відкрито недільні класи рисування для ремісників і бажаючих 

вчитися малюванню. Викладачем спочатку було запрошено вчителя рисування  

і чистописання Василя Треніна, а потім Миколу Мурашка [3]. 

Періодичне виникнення  приватних  художніх  студій  у  Києві  (а  також  

у таких найбільших містах України як Одеса, Харків, Львів) було явищем на 

той час симптоматичним, проте, воно аніскільки не привернуло до себе увагу 

чиновників російської адміністрації, що переконливо свідчить про повну 

байдужість до культурного розвитку тубільного населення [4]. З іншого боку, 

ініціатива «знизу» відображувала нагальну потребу у місцевих закладах 

художньої освіти і зрештою вона знайшла своє втілення в діяльності Київської 

рисувальної школи (далі – КРШ), організованої 1875 року Миколою Мурашко. 

Протягом 26 років свого існування вона була своєрідним центром художнього 

життя Києва, осередком прогресивної мистецької думки і передових методів 

освіти. За цей час через школу пройшло близько 3000 учнів. Майже всі  

визначні київські художники, так чи інакше, були причетні до школи Мурашка 

як викладачі, члени шкільної Ради, лектори, експоненти шкільного музею. На 

прикладі   діяльності    КРШ    простежується    взаємовплив    новітніх    ідей    

в образотворчому мистецтві і методів художньої освіти як послідовний, 

внутрішньо обумовлений процес, що став початком формування в Україні нової 

генерації художників, творчість яких за короткий час вийшла на рівень 

світового мистецтва. Саме завдяки діяльності КРШ було закладено підвалини 

київської мистецької школи, як одного з перших і найпотужніших осередків 

розвитку модерного мистецтва в Україні. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КРИТИКИ В УКРАЇНІ 
Важливим складником хореографічної культури є художня критика, 

значення якої, останнім часом, недооцінюють. У сучасних умовах 

багатоаспектності соціальних, політичних, економічних процесів, тотальної 

віртуалізації, зміни системи цінностей, моральних орієнтирів, життєвих 

пріоритетів, порівняно з серединою – другою половиною ХХ ст., ставиться під 

сумнів саме існування художньої критики. Однак в умовах швидкого 

накопичення мистецьких артефактів виявлення ціннісно-смислової сутності 

мистецьких феноменів – вагомий чинник культуротворення. 

Художньо-критичне  осмислення   різних   видів   мистецтва   є   одними   

з аспектів наукових розвідок вітчизняних та зарубіжних мистецтвознавців, 

культурологів, істориків тощо. Сфера критики хореографії досить рідко стає 

предметом осмисленням науковців. Спроба аналітичного підходу до критично- 

оцінної сфери хореографії в Україні була здійснена у наших попередніх наших 

працях [1; 2]. 

Синтетична природа хореографічного мистецтва, де прямо чи 

видозмінено діють закони музичного, театрального та інших видів мистецтва, 

зумовлює екстраполяцію критично-оцінних параметрів цих мистецтв у сферу 

хореографічного. Одночасно, оцінний дискурс хореографії викристалізував 

власні параметри, про що свідчить сформована галузь мистецтвознавства – 

балетознавство 

Сфера  художньої  критики  в  Україні  розвинена  досить  нерівномірно,   

і якщо у театральної та музичної критики є спеціальні журнали («Український 

театр», «Кіно.Театр», «Просценіум»; «Музика»), публікації досить часто 

потрапляють на сторінки газет, то з хореографічної критики, більшою мірою – 

балетної, лише час від часу з‘являються поодинокі газетні матеріали. 

Подібно до того, як у театральній та музичній сферах журнали видають 

національні університети (наприклад, «Кіно.Театр» видає Національний 

університет «Києво-Могилянська академія»; часописи з музикознавства 

видаються у Київській та Одеській музичних академіях), у Київському 
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національному університеті культури і мистецтв 2018 р. створено науковий 

журнал «Танцювальні студії». У ньому висвітлюються актуальні  питання 

теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної  хореографічної  культури, 

а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери. Зміст 

журналу відбиває основні напрями новітніх досліджень хореографічної 

культури. Автори торкаються проблемних аспектів методології та термінології 

хореологічних досліджень; відтворення цілісної панорами розвитку 

хореографічної культури України, її регіональних особливостей в історичній 

ретроспективі; місця та ролі хореографії в контексті інших мистецтв; ролі 

особистості у розвитку хореографічного мистецтва. Також до кола 

проблематики публікацій входять особливості методик та технологій 

хореопедагогіки, діяльності видатних педагогів, системи хореографічної освіти 

тощо. Важливим ракурсом публікацій є мистецтвознавчий аналіз та критика 

феноменів хореографічного мистецтва. Для таких матеріалів передбачено 

окремий  розділ  «Актуальні  проблеми  хореографічного  мистецтва 

сучасності» [3]. 

В Україні існує розгалужена мережа професійних та аматорських 

хореографічних осередків: балетні трупи при державних оперно-балетних 

театрах (у Дніпрі, два у Києві, Львові, Одесі, Харкові), державні та приватні 

танцювальні трупи, ансамблі, театри танцю тощо. Проте до кола критичної 

рефлексії потрапляє лише незначна частина створених ними хореографічних 

постановок. В Україні відсутня мережа професійної хореографічної критики, 

яка мала б підтримуватися державою, Національною хореографічною спілкою 

України. 

Серед внутрішніх проблем хореографічної критики – дотримання 

дуалістичної природи: поєднання наукових та публіцистичних рис, (традиційно 

публіцистичність переважає над аналітико-оцінним ракурсом). 

Підходи до оцінки творів сучасного хореографічного мистецтва вже не 

можуть базуватися на застарілих методологічних орієнтирах, сформованих в 

надрах естетики ХХ ст. Досить лаконічно завдання щодо оновлення сучасної 

критики хореографії сформулював О. Чепалов, визнаючи, що «…критичне 

осмислення творів сценічного хореографічного мистецтва» повинно 

відбуватися «за новітніми ідейними та художніми критеріями» [4, с. 68]. 

Отже, основними проблемами сучасного критично-оцінного дискурсу 

хореографічного мистецтва є: незацікавленість ЗМІ у розміщенні 

некомерційних матеріалів, малочисельність професійних критичних публікацій, 

відсутність реакції з боку критиків на значну кількість подій, відсутність 

підтримки з боку держави та розуміння важливості критики у процесі 

культуротворення, виявлення мистецької ідентичності вітчизняного продукту. 

Дотримання принципів художності, оновлення ідейно-художніх  

критеріїв, гнучкості та тактовності, об‘єктивності у критично-оцінних підходах 

відкриває перспективи подолання кількісного та якісного розриву, що 

утворився між практикою хореографічного мистецтв та її критичним 

осмисленням. 
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ОЛЕКСАНДР ДАНІЧКІН – ФУНДАТОР ТВОРЧИХ ПРИНЦИПІВ 

АНСАМБЛЮ ТАНЦЮ «НАДЗБРУЧАНКА» 
Численні ансамблі народного танцю, ансамблі пісні і танцю, танцювальні 

групи при народних хорах, що почали створюватися в СРСР в 30-і роки XX ст., 

оновили та збагатили традиції існування масових сценічних форм, що йшли від 

естради кінця ХІХ – початку ХХ ст. З огляду на нові історико-політичні умови, 

в яких за державної підтримки стало можливим існування великої кількості 

різноманітних за національною приналежністю професійних танцювальних 

колективів, можна говорити про якісно новий етап розвитку народно- 

сценічного танцю, про створення окремої форми його існування – ансамбль 

народного танцю, якому були притаманні власні оригінальні виражальні та 

зображальні засоби розкриття ідеї твору, лаконічність форми танцювального 

номера (на перших етапах тривалість танцю не перевищувала декількох 

хвилин), можливість пристосування до різноманітних умов публічної 

демонстрації (декоративне оформлення використовувалося досить рідко, 

костюм був легким, акомпанемент – простим). 

У 1937 році був створений Державний ансамбль танцю УРСР під 

керівництвом П. Вірського та М. Болотова у Києві [3, с. 198], який став зразком 

для наслідування принципів та методів постановочного та виконавського 

мистецтва для аматорських та професійних танцювальних колективів. Попри 

жваві процеси по створенню професійних колективів народно-сценічного 

танцю у сусідніх регіонах України (1939 року у Станіславі (нині – Івано- 

Франківськ) засновано Гуцульський ансамбль пісні і танцю (керівник 

танцювальної групи – Я. Чуперчук); 1944 рокуі при Чернівецькій обласній 

філармонії організовано Буковинський ансамбль пісні і танцю (перший 

балетмейстер – Г. Дихта, згодом – Д. Ластівка); 1945 року у місті Ужгороді 

відкрито  Закарпатський  ансамбль  пісні  і   танцю,  1947  року  реорганізовано 

у Закарпатський народний хор (головний балетмейстер – В. Ангаров, 
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згодом – К. Балог); 1946 року при Дрогобицькій філармонії організовано 

Прикарпатський ансамбль пісні та танцю «Верховина» [1]) у Тернопільській 

області це сталося лише 1961  року.  Цього  року  ансамбль,  організований  

1959 року, отримав статус професійного при Тернопільській обласні  

філармонії. Першим керівником-постановником був Віталій Дяконов. Назву 

колективу утворено від назви річки Збруч, яка протікає через Тернопільщину. 

У 1964–1985 рр. головним балетмейстером колективу був Олександр 

Данічкін. До приходу у «Надзбручанку» О. Данічкін – соліст балету ансамблю 

пісні та танцю Київського особливого військового округу, упродовж  

дванадцять років – артист Шахтарського ансамблю пісні і танцю (м. Донецьк), 

згодом – хореограф Ансамблю пісні і танцю «Подолянка» (нині колектив має 

назву    Академічний     ансамбль     пісні     і     танцю     «Козаки     Поділля»)   

у Хмельницькому [4]. 

Розуміючи важливість збереження та творчого переосмислення 

танцювального фольклору регіону, створення самобутнього репертуару 

ансамблю, О. Данічкін неодноразово організовував експедиції по 

Тернопільщині, збираючи фольклорний матеріал, на основі якого створював 

хореографічні композиції. Перший керівник оркестру «Надзбручанки» Микола 

Шамлій згадує, що до появи відомої хореографічної композиції «Подільське 

весілля» вони з Олександром Данічкіним неодноразово просилися в різних 

районах на таку урочисту подію [4]. 

Балетмейстером було поставлено танець «Вихиляс», жартівливу 

мініатюру «Свати», хореографічну композицію «Весілля», іскрометні «Чабани» 

та «Копіруш» та багато інших. За створені танці 1971 р. Олександр Данічкін 

отримав звання заслуженого артиста України. 

За спогадами Анатолія Баньковського, який упродовж десяти років 

керував  оркестром  «Надзбручанки»,  О. Данічкін  до  останнього   подиху   

жив у вирі танцю. «Він мислив образами, сюжетами, прагнув, щоб постановки 

були   змістовними.   Тому   наше   головне   завдання   –   пам‘ятати    про 

нього,   продовжуючи   популяризувати   українські    танці»,    –    наголошує  

А. Баньковський [2]. 

Саме О. Данічкін став балетмейстером – фундатором творчих принципів 

роботи колективу, чиє ім‘я асоціюється з ансамблем «Надзбручанка» (подібно 

до  більшості  професійних  колективів  народно-сценічного   танцю  України:   

у  Гуцульському  ансамблі  –  Я. Чуперчук,  у  Буковинському  –   Д. Ластівка,   

у Закарпатському хорі – К. Балог та ін.). 

Отже,   діяльність   Академічного    ансамблю    танцю    «Надзбручанка» 

у 60-80-х рр. ХХ ст.  відбувалась  в  річищі  основних  тенденцій  становлення 

та розвитку професійних колективів народно-сценічного танцю в Україні, серед 

яких вирішальною стала наявність  провідного  балетмейстера  О. Данічкіна,  

що ствердив творчі основи колективу. Сьогодні в репертуарі ансамблю 

дбайливо зберігаються поставлені ним танці. 



229 
 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Благова   Т.    Розвиток    українського    народно-сценічного    танцю 

в діяльності професійних вокально-хореографічних колективів XX століття. 

Вісник Львівського університету. Серія  мистецтвознавство.  2014.  Вип. 14.  

С. 125–130. 

2. Чайківська Я. Як хлопець з Донецька Тернопіль прославив. URL : 

http://vilne.org.ua/2016/03/як-хлопець-з-донецька-тернопіль-просл/ 

3. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. Москва : Искусство, 1985. 416 с. 

4. Шот М. На повну ногу. Тернопільський вихиляс донецького 

хореографа. 4.Урядовий кур’єр. 2016. 6 травня. URL : 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/ternopilskij-vihilyas-doneckogo-horeografa/ 

 
 

Подволоцька О.С., магістрант, 

Бірілло І.В., канд. технічних наук, доцент, 

ПВНЗ «Київський університет культури», 

м. Київ, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ОФІСНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Офісні комплекси займають особливе місце в формуванні інфраструктури 

кожного міста, і, в якійсь мірі, є його обличчям. Сучасний офісний комплекс – 

це не тільки красиве і гармонійне архітектурне спорудження, це і величезна 

територія  навколо центральної  будівлі,  яка  може являти собою паркову зону  

з готелями, кінотеатрами, ресторанами, зонами відпочинку. Це може бути 

комплекс з невеликих будівель, що представляють єдиний архітектурний 

ансамбль. Активний розвиток економіки, розширення системи ділових відносин 

обумовлюють необхідність зміни офісних просторів. Офісний інтер'єр повинен 

поєднувати майже домашній комфорт, ергономічність і яскравий стиль, який 

стає вираженням ідеології компанії. На сучасному етапі офісний комплекс 

переходить у нову якість універсальності, характерну для всіх типів ділових 

відносин. 

Дизайн офісу – це особлива робота дизайнера, у якій він має відчути 

стиль на своєрідність тієї компанії, з якою працює. Тобто, ту атмосферу, яка 

характерна конкретній фірмі. Інтер‘єр має давати уявлення про сферу  

діяльності  компанії, передати буквально  все, що було  напрацьовано  роками,  

а то й десятиліттями. Актуальним є визначення провідних тенденцій та підходів 

до формування дизайну інтер‘єрів офісних комплексів. 

Метою  доповіді  є  визначення  провідних   концептуальних   підходів   

до формування дизайну інтер‘єрів офісних комплексів. 

Питання, пов'язані з новою ідеологією офісного простору, розглядалися   

в працях Г. Хенна, К. Йенга, З. Хадід, Н. Фостера, Р. Роджерса, М. Фуксас,       

С. Бениша, А. Генслера, Х. Яна та інших архітекторів. Всі ці дослідження 

спрямовані на розвиток архітектури ділових центрів, але, на жаль, дуже мало 

публікацій і досліджень, спрямованих на організацію внутрішнього простору 

http://vilne.org.ua/2016/03/
http://vilne.org.ua/2016/03/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ternopilskij-vihilyas-doneckogo-horeografa/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ternopilskij-vihilyas-doneckogo-horeografa/
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офісу. Існують публікації зарубіжних дослідників, що стосуються ефективності 

офісного простору, організації офісного інтер'єру і його вплив на економічні 

показники підприємств. У нашій країні такі дослідження практично відсутні. 

На сучасному етапі кожен офіс проектується як комбінація приміщень, 

призначених для двох типів діяльності: індивідуальної роботи, що вимагає тиші 

та концентрації, і для колективної, що вимагає спілкування та обговорення. 

Основною складністю в проектуванні офісів є пошук рівноваги між двома цими 

видами діяльності і виявлення того варіанту планування, який найбільше би 

відповідав профілю компанії. Сучасне офісне середовище можна розділити на 

офіси відкритого і закритого простору. Кращим рішенням для зосередженої 

роботи є окремий кабінет, в той час як для спілкування більш підходить 

відкритий простір [1]. 

Головний культурним принципом сучасності – принцип комплексності. 

Коли різні реальності і різні швидкості існують поруч, області їхнього  

зіткнення стають «гарячими точками». Для роботи в офісі це означає 

необхідність дотримуватися ритму життя і не упустити стрімкий потік 

інформації. Тільки комплексне знання може бути по-справжньому плідним. 

Комплексність означає рівновагу між спілкуванням і концентрацією, 

взаємодією і самотою. 

При  розробці  приміщень  максимально   комфортного   для   робітника  

та максимально приємного для клієнта, необхідно притримуватися правил 

економічності, екологічності та ергономічності простору. 

Дизайн охоплює фактично все предметно-просторове середовище 

проживання людини, об‘єднує в собі і науково-технічний підхід, і художньо- 

образну, філософську складові. Дизайнери відкривають для суспільства нові 

форми, конструкції та технології, виховують смак і організують життєвий 

простір і соціокультурні комунікації, часто провокують новий виток 

споживання [2]. Пріоритетним напрямком вирішення природоохоронної 

проблеми стала ідея органічного включення створених людиною продуктів у 

середовище, тобто екологічного підходу в проектуванні. 

Невід‘ємним компонентом розробки екологічних офісних приміщень, 

єдиного гармонійного офісного простору є використання тих аспектів еко-

дизайну, які формують естетичне і емоційне сприйняття. Екологічний дизайн 

ставить за мету створення оптимальних умов вдоволення людських потреб,  не  

порушуючи  при  цьому  рівноваги   навколишнього   середовища,  із 

дотриманням принципів екології 3R (recycle — скорочувати, повторно 

використовувати, переробляти). 

У результаті аналізу літератури виявлено, що екологічні аспекти 

застосовуються досить широко, тема ―зеленого офісу‖ є популярною: від 

використання альтернативних джерел енергії до колірного графічного рішення 

при розробці корпоративного стилю, що позитивно впливає на психофізичний 

стан співробітників. При організації зелених зон найчастіше зосереджують 

увагу  на  двох  аспектах  -  поєднання  видів  рослин  і  на  поєднання  рослин    

з іншими інтер'єрними елементами, такими як меблі, обладнання, деталі 
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штучного ландшафту, розташування і розмір віконних прорізів, орієнтацію 

вікон по сторонах світу. «Зелений» офіс є ефективним рішенням поліпшення 

корпоративного «клімату», ефективності виконання завдань, сприяє 

раціональному розподілу енергії та здоров'я співробітників, самовизначенню 

працівників щодо природо збереження як на робочому місці, так і в побуті. 

Компанії, які реалізують свою діяльність відповідно до рекомендацій 

«зеленого» офісу, раціональніше використовують ресурси та енергію, 

зменшують кількість відходів при роботі, покращують свою репутацію в очах 

споживачів та партнерів. 

Дизайн інтер‘єрів офісних комплексів підпорядкований вимогам 

гуманізації предметних умов суспільного життя, та все більше спирається на 

комплекс соціально-культурних уявлень взаємозв‘язку людини з предметним 

світом. Одними з провідних концепцій, що використовуються при вирішенні 

інтер‘єрів офісів є: концепція взаємного інтегрування природного оточення й 

проектованого середовища; концепція рециклігну; концепція стилізації ознак 

природних об‘єктів тощо. 
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ДЖАЗОВИЙ ЗАДУМ ЯК ВОКАЛЬНА ПОЗИЦІЯ 

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЦІ 

Серед вокалістів, які демонструють наявність неординарних підходів 

можна виділити ряд виконавців. Так надзвичайно цікавий принцип поєднання 

різних елементів в межах єдиного художнього цілого представлено в творчості 

Аніко Долідзе. Ця естрадно-джазова українська виконавиця грузинського 

походження    плідно    працює    в    українському    мистецькому    просторі.    

В її творчому репертуарі чимало джазових стандартів, нараховується багато 

виступів з різними колективами, гуртами, оркестрами, як в Україні, так і за її 

межами. Серед її проектів робота з «Jazz Kolo» Ігоря Закуса, Aniko Dolidze Big 

Band та Land Forces jazz Orchestra. 

Специфіку вокального підходу співачки, в якому поєднуються опора на 

здобутки народної культури, досить влучно зазначено на її сайті: «В її голосі 

змішалися ніжність і міць двох народів. А мікс двох культур – української та 

грузинської – відображений в її репертуарі. Аніко співає грузинські 
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та  українські  народні  пісні,  переосмислюючи  їх  і  вдихаючи  нове  життя      

в архаїчну етніку» [2]. Подібний синтез народної музики, яка має різне етнічне 

походження є досить доцільним. За рахунок того, що хоча фольклорний 

матеріал різних народів має власні неповторні риси, є й певні точки перетину, 

що спільні для виконання і грузинського і українського пісенного  матеріалу. 

Це - виконавська манера, яка пов‘язана з відкритою манерою подачі звуку. 

Якщо казати про народну манеру співу, то вона має ряд рис, що споріднюють    

з естрадною. На відміну від академічного вокалу, де подача звуку більш 

закрита, і естрадна, і народна манери об‘єднані спільними особливостями 

роботи  артикуляційного  апарату.  Вокаліст  може  обирати  той   чи   інший 

тип звучання голосу, керуючись при цьому художньо-мистецькими  

завданнями. «Однак як ті, так і інші ознаки звучання голосу співака нерідко 

поєднуються в стилі одного і того ж виконавця, в залежності від конкретного 

художнього завдання, репертуару, типу слухацької аудиторії або соціального 

замовлення» [3, 124]. 

При створенні проектів, де поєднуються елементи різних етнічних 

культур, чимала увага приділяється фонетичній основі слів, яка буде залежати 

від мови, на якій співає виконавець. Власне опора на фольклор дозволяє 

модернізувати естрадну культуру. «У сучасних умовах народна пісня створює 

основу для розвитку та  модернізації  нових  форм музичної  культури. Однією  

з особливостей народної пісні є відтворення та відображення почуттів, 

моральних норм та цінностей етнічної групи. Діючи на сучасному етапі, вони 

можуть бути передані нащадкам як спадщина» [6, 3204]. 

Можна віднайти приклади поєднання різних вокальних манер в рамках 

діяльності виконавських колективів та окремих вокалістів. Сучасна дослідниця 

Б. Мухіденова, характеризує тенденції, наявні в казахській музичній культурі. 

«Поп-артисти почали приділяти більше уваги адаптації пісень на сцені, 

створюючи яскраві музичні та драматичні картинки, що залучають виразні 

засоби  різних  видів  мистецтва.  Назгуль  Шукаєвої  –  співачка,  яка  працює   

в українському джазовому просторі, поєднує традиції казахської автентичної 

музики та джазовий спів. Аналізуючи творчість Н. Шукаєвої, дослідники 

вказують на її спроможність співати у всіх виконавських манерах, включаючи 

горловий спів. «Назгуль Шукаева – єдина в Україні жінка-виконавиця в стилі 

горлового співу «кай» та носій тенгріанських традицій співу. Вона має досить 

рідкісну манеру голосу – від горлового співу до академічного сопрано, що 

дозволяє їй виконувати як автентичний фолк, джаз, так і сучасну академічну 

музику» [5, 450]. Назгуль Шукаєва не лише володіє рідкісним діапазоном 

голосу, але й майстерно виконує твори, що відносяться до різних стильових 

напрямків – від блюзової балади, госпелу, джазового стандарту до авангарду. 

Варто розглянути специфіку горлового співу та особливостей його 

звуковидобування. Дослідниця З. Киргис зазначає про наявність великої 

кількості різних форм горлового співу, які пов‘язані з архаїчним віршованим 

ладом. «В традиційній тувинській термінології слово «хоомей» 

використовується як назва лише одного зі стилів, а всього в Туві їх побутує 



233 
 

 

п‘ять: хоомей, сигит, езенгілеер, борбаннадир, каргираа, причому деякі стилі 

мають декілька різновидів. З всіх народів Євразії таке різноманіття притаманне 

лише тувинцям» [1; 6]. Серед цих стилів та підстилів, найбільш частіше 

звертаються до стилю хоомей. В. Сузукей відмічає, що хоомей надзвичайно 

добре «пристосовується»  до  змін  у  музичній  практиці.  Його  використання  

у сучасній виконавській культурі є не просто випадковим та поодиноким 

прикладом, а скоріше свідченням великого потенціалу народного мистецтва. 

«Зберігаючи свою автентичність в сфері побутового музикування серед носіїв 

традиції, цей жанр екстраординарного співу в той же час зазнає істотної 

трансформації,    проявляючи    при    цьому    надзвичайну     пластичність. 

Саме в життєстійкості і невичерпності творчого начала хоомея яскраво 

проявляється   його   гнучкість   і    здатність   відповідати   художнім    запитам 

і  естетичним  пошукам  суспільства  на  новому   етапі   буття,   знаходячи,   

тим самим, можливість  бути  переданим  наступним  поколінням»  [4,  с.  49].  

В своїх виконавських проектах Н. Шукаєва використовує хоомей. Особливістю 

хоомея є те, що голос трактується подібно до інструменту, його спів є досить 

складним завданням, адже він відноситься до сфери екстраординарного співу. 

При звичайному вокальному виконанні, пов‘язаному з  класичним 

європейським звуковидобуванням, таке видобути неможливо, адже метою 

народних казахських співаків є «гра тембрами, формування обертонової 

мелодії» [4, с. 49]. 

В більшості своїх проектів Назгуль Шукаєва використовує саме  

принципи казахського автентичного народного співу, які межують з естрадно- 

джазовою манерою співу. Проект «Азіа-Тенгрі», який нараховує багато 

композицій є винаходом співачки, її музичним дітищем, що виник у 2012 році 

та продовжує функціонувати у даний час. Цей інтернаціональний проект 

спрямований на поєднання етнічних традицій Сходу та Заходу. Він виступає 

своєрідним містком, де переплітається звучання різних етнічних інструментів, 

надзвичайно сильного та експресивного вокалу, що здатний створити відчуття 

трансу.  В  цьому  проекті  окрім  співачки  приймали  участь  такі  виконавці,  

як Орхан Агабейлі, Олена Леонова, Богдан Гуменюк, Ксенія Задорська, 

Валентин Корнієнко, Алік Фантаєв, Радвіл, Володимир Лазуткін. 

Вперше у вітчизняному науковому дискурсі окреслено шляхи поєднання 

різних співацьких манер в контексті творчості сучасних українських вокалісток 

– А. Долідзе та Н. Шукаєвої. Синтез народної та естрадної вокальних манер 

надзвичайно доречний у проектах, спрямованих на відродження фольклорних 

традицій, як-от тих, де використовуються мелодії та типові інтонаційні звороти, 

народні інструменти, що мають стосунок до різних етнічних культур. 

Використання різних вокальних манер – естрадно-джазової та народної – 

є одним з перспективних напрямків розвитку вітчизняного вокального 

виконавства. Універсальність співаків, що здатні використовувати різні 

вокальні манери, зумовлює можливість бути активно задіяними в сучасній 

музичній культурі.  Серед  співачок,  які  працюють  у  вітчизняному  просторі  

є визначними досягнення Аніко Долідзе, що поєднує народну та джазову 
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манеру співу у проектах, спрямованих на поєднання елементів українського та 

грузинського   фольклору   у    джазових    композиціях.    Назгуль    Шукаєва    

є вокалісткою, яка використовує у власних проектах тувинський горловий спів, 

академічну та джазову вокальні манери, обрамлюючи все це у етно-джазовий 

контекст. 
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ЛЕСЬ КУРБАС В РОБОТІ З АКТОРОМ 

Однією   з   основних   засад   системи   Курбаса    було    твердження,    

що актор –митець, суб‘єкт і створений ним образ, об‘єктивні різні речі, що 

сучасний  актор  не  ототожнює  себе  з  роллю,  об‘єктивізує  її.  Сценічний  

твір – образ, утворений актором, хоч він і творить його свідомо, почуттями, 

нервами, голосом, рухами, темпераментом, мусить бути об‘єктивний, тобто 

існувати окремо як зроблений художній твір і не залежати від життєвих 

настроїв та переживань актора як людини. Як пояснював це Курбас пояснював: 

«у  противенстві  до  інших  мистецтв,  де  головне  –  знайти  самого  себе,        

в театральному мистецтві якраз навпаки, праця відворотна, перш за все не бути 

самим собою, сховати своє внутрішнє й зовнішнє я за вже готовою, даною нам 

автором, постаттю» [4, с. 14] Зроблену, зафіксовану партитуру ролі Курбас 

називав механізованою фактурою, розуміючи під «фактурою» суму умовних 

знаків, комбінованих так, щоб викликати у глядачів асоціації певної реальності. 

http://anikodolidze.com.ua/uk/about-uk/
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Мистецький твір у тому числі і створений актором образ, існує тоді, коли він 

втілений у чітку, зафіксовану форму. Вміння виявити своїм тілом, жестом, 

голосом, темпераментом у певній зробленій формі максимум не життєвих 

натуралістичних рефлексів,  а  глибоко  внутрішніх  нюансів  і  прагнень,  –  це  

і є об‘єктивізація ролі, «природно, акторові треба, наприклад, розвивати 

спостережливість. Що це означає? <…> Спостережливість – це вміння не  

тільки дивитися, але й бачити. Тренувати її – означає вчитися бачити, а не 

просто витріщатися, привчитися постійно спостерігати і зробити цю звичку 

життєвою потребою» [2, c. 446]. 

Навчання з системи починалося з практичних завдань на 

спостережливість, увагу, уяву. Учень мав виконати  завдання або, мімодрами  

на прості фізичні дії без предмета: пришити гудзика, нарубати дров, випити 

склянку чаю, запалити примус. На цьому вивчалося здібність актора до 

спостережень, уміння конкретно, достовірно відтворити життєвий факт. Закон 

фіксації і одразу ж режисер ставив перед учнем вимогу вміти зафіксувати 

зроблене. Як відомо фіксації легше піддаються фізичні дії, ніж психологічні, 

тому Лесь спочатку вимагав навчитися фіксувати зовнішню дію. Коли молодий 

актор опановував це, Курбас переходив з ним до фіксації внутрішньої дії 

шляхом знаходження знака, відповідно її суті. Цьому вмінню він надавав 

великого знасчення, а відсітність його він важав за один з показників  

відсітності даних для сцени взагалі. Приймаючи роботу він вимагав від учня 

повторити її кілька разів, і якщо робота не була зафіксовано точно, Курбас не 

приймав її, проводилися обговорення показаної мімодрами. Курбас ніколи не 

висловлювався першим, вимагаючи, щоб учні самі давали оцінку побаченому. 

Таким чином, привчав їх до самостійного розуміння. До конкретного розбору 

критики і міг легше спостерігати іхнє зростання та виявляти індивідуальні 

нахили. «Репетиції – демократичний і колективний процес. Гранично розв'язати 

ініціативу всіх від виконавця головної ролі до безвісної освітлювача, без цього 

режисерові не виконати багатоскладових своїх завдань» [1, c. 105]. Режисер 

концентрує в собі творчу волю всього колективу. Він повинен вміти вгадувати 

потенційні, приховані можливості колективу. Він разом з автором відповідає за 

ідейну спрямованість вистави, за правдивість, точність і глибину відображення 

в ньому дійсності. 

Робота з актором становить головну, найбільшу частину режисерської 

роботи щодо створення  вистави.  Кажуть,  що  актор  є  основним  матеріалом  

в мистецтві режисера. Це правильно, але не зовсім точно. Адже актор – жива 

людина, явище найвищою мірою складне: він володіє тілом, думками, 

почуттями, відчуттями. Актор не тільки матеріал, але і творець. Він одночасно   

і творець, і об'єкт творчості режисера. Так що ж у актора служить матеріалом 

для режисера? В якому сенсі він є матеріалом режисерської творчості? Слід 

сказати, що «ми від вас, акторів нашої епохи, епохи великого перелому, влада 

людей  над   світом  і   над   людською  природою,   вимагаємо:   грайте   інакше 

і покажіть нам світ людини таким, який він насправді:створений нами, людьми  

і піддається зміні» [3, c. 446]. 
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Допомагаючи  акторам  знаходити  правильні  відповіді   на   всі   творчі 

та професійні запитання, захоплюючи їх ідейними завданнями даного 

спектаклю і об'єднуючи навколо цих завдань думки, почуття та творчі 

устремління всього колективу, справжній режисер неминуче стає його ідейним 

наставником. Характер кожної репетиції, її напрямок і успіх в значній мірі 

залежать   від   режисера.   Режисер   повинен   використовувати   всі   прийоми  

і способи для того, щоб розбудити органічну природу актора для повноцінного, 

глибокого, самостійної творчості. 

Також в роботі актора над роллю з режисером можна виділити основні 

компоненти та етапи. Накопичення актором творчої їжі для роботи над роллю 

починається з моменту першого прочитання п'єси і встановлення першого 

безпосереднього враження, а потім продовжується в процесі колективного 

розбору п'єси під керівництвом режисера. На цьому етапі актор може ще не 

знати, яку він буде грати роль. 

Доцільно зауважити, що Л.  Курбас  проголошував  закон  виразності,  

щоб глядачі могли побачити жест, рух актора, його мімічний вираз, треба 

навчитися робити це виразно, тобто більш підкреслено, ніж то буває в житті, 

вміти  відбирати  промовисті,  виразні  жести  і  користуватися  ними.  Поряд    

із законом виразності у системі стояв закон ощадливості. Порада «Мінімум 

засобів – максимум вражень, впливу на глядачів» у аудіовізуальному мистецтві 

діє беззастережно. Не можна засмічувати роботу зайвими рухами, треба 

відбирати лише конче необхідні, виразні, забувати про свої власні, 

індивідуальні рухи. З техніки опанування рухів, жестів і починалось навчання 

акторів,   бо   вважав   їх    більш   доступними    для   початківців.   Для   цього  

в майстернях поряд з практикою сцени, було запроваджено ще ряд дисциплін, 

які мали розвинути культуру руху, пластичну виразність тіла. Це акробатика, 

пластика, ритміка, жонглювання, різні спортивні вправи. Наступний етап 

навчання включав уже елемент психотехніки актора, а саме закон сприйняття 

світу, якому Курбас надавав вирішального значення. 
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ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ РЕСТОРАНУ – ВІЗИТНА КАРТКА ЗАКЛАДУ 

Вдалий дизайн інтер'єру ресторану або бару – це синергія професійних 

рішень дизайнера і побажань замовника, яка досягається завдяки всебічному 

аналізу можливостей конкретного об'єкта, ринкових тенденцій і потреб 

потенційних відвідувачів. При розробці інтер'єру ресторану варто керуватись 

інтересами клієнтів і сформувати чіткий портрет цільової аудиторії закладу. 

Навколо  цієї  візуальної  концепції  вибудовується  загальне  позиціонування    

і, в кінцевому рахунку - успіх ресторану. 

Концепція   ресторану   ґрунтуються   на   принципах   функціональності  

і ергономіки, від яких безпосередньо залежатиме потік клієнтів, якість їх 

обслуговування, а, отже, і рентабельність. 

Різноманітність існуючих стилів, декору, стільців, крісел, 

оздоблювальних матеріалів, освітлення - все підпорядковано одному правилу: 

інтер'єр ресторану повинен викликати у відвідувачів комфорт і бажання 

повернутися. Головне завдання інтер'єру ресторану - створити приємну 

атмосферу комфорту за рахунок естетичної привабливості і стильової єдності 

оформлення. 

При дослідженні застосовано аналітичні методи спеціалізованої 

літератури, інтернет-ресурси. 

Матеріал дослідження – сучасні стильові напрями інтер‘єрів закладів 

ресторанного господарства. 

У ресторанах гості відпочивають і дизайн інтер‘єру повинен цьому 

сприяти. Використовуючи різні дизайнерські прийоми, можна вплинути на 

почуття людини, тривалість їх перебування в закладі, а також на кількість 

замовлених страв. Варто визначитися з тематикою закладу, адже стилі можуть 

зробити заклад унікальним та особливим. Розглянемо деякі стильові напрями 

закладів ресторанного господарства, зокрема класичний, тематичний, винний, 

пивний, ф‘южин [1]. 

Варто зазначити, що в основі класичного інтер’єру немає яскравих 

акцентів, його дизайн створюється за допомогою світлих, природніх відтінків. 

Кольори в текстилі повинні бути м‘які. Меблі – чіткої, геометричної форми        

з   однотонною   оббивкою.   Камін   –   оброблений   натуральним   камінням.   

В оздобленні стін дизайнери найчастіше використовують загальноприйняті 

прийоми: цегляна кладка, однотонне фарбування, декоративні ніші, дерев‘яні 

панелі, шпалери з ажурним малюнком. Благородна фактура натурального 

дерева, його текстура, колір і енергетика, створюють особливу атмосферу, 

орієнтовану на тривалий відпочинок. Атмосфера класичного  стилю 

створюється за допомогою різних деталей, наприклад кришталевих люстр, 

картин, колон тощо. Незамінним аксесуаром класичного стилю є оксамитові 
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штори з китицями та масивні підсвічники. Класичний інтер‘єр ресторану буде 

бездоганний, при умові, що всі складові підібрані з особливим смаком [2]. 

Власники ресторанів часто самі обирають концепцію, яка в кінцевому 

результаті враховується при створені одного з тематичних закладів. Це може 

бути морський, дитячий, етнічний. Креативних та особливих ідей в плануванні 

дизайну інтер‘єру закладу харчування є доволі багато, але кожен намагається 

створювати щось нове. У ресторані тематичного направлення широко 

представлена кухня країн світу. Меню – оригінальне, з національним 

колоритом. Шеф-кухар, як правило, іноземець. Підкреслити концепцію такого 

ресторану – це дотриматись визначеного етностилю або використовувати один  

з  визнаних   стилів,   але   обов‘язково   з   використанням   декору   і   акцентів 

в аксесуарах, які будуть вказувати на національні ознаки. 

Інтер‘єр винних ресторанів завжди відрізняється єдністю стильового 

оформлення, а також певною спеціальною концепцією, яка виражається в тому 

чи іншому дизайнерському рішенні. Такий вид ресторану орієнтований на 

поціновувачів вина. Обов‘язково має бути присутній сомелье, винний погріб та 

багата винна карта. Неодмінним елементом стануть меблі в стилі кантрі, 

об‘ємні бочки для вина та м‘яке стримане світло. 

Найважливішим елементом успішної роботи пивного ресторану, 

являється вражаючий дизайн, який повинен відповідати загальній концепції 

ресторану. Основою дизайн проекту найчастіше беруться ідеї відповідних 

закладів Чехії, Німеччини та Великобританії. Відразу варто відмітити, що 

пивний ресторан і пивний бар – це заклади абсолютно різного формату. Якщо 

бар – це заклад, що має порівняно невелику площу, пропонує клієнтам декілька 

сортів пива і мінімальну кількість закусок (фісташки, горішки, кальмари тощо), 

то ресторан – це заклад з різноманітною кухнею, великим асортиментом страв 

та закусок. Варто зазначити особливості інтер‘єру пивного ресторану: 

освітлення обирається доволі м‘яке, щоб створити неспішну атмосферу; для 

оздоблення інтер‘єру часто використовують натуральний матеріал: дерево, 

цегла або камінь; меблі підбирають з темних порід дерева. 

Заклади ф’южн вирізняються ультрасучасними інтер'єрами. 

«Організований безлад» – це експерименти з фактурами, незвичайний декор, 

несподівані форми меблів, нові текстури і тканини. Все це повинно виглядати 

трохи розкішним, так ніби тут живе Великий Гетсбі наших днів [3]. Перевага 

надається синтетичним матеріалами: штучному каменю, акрилу, металу. Вони 

відрізняються підвищеною зносостійкістю, більш пластичні і дозволяють 

створювати меблі найрізноманітніших форм. Фішкою є поєднання пастельних 

кольорів і яскравих фарб, дерева і металу різного кольору і фактури, 

найрізноманітніші принти. Варто використати одночасно багато джерел 

освітлення: люстри, лампи, торшери, точкове підсвічування меблів і декору. 

Вважаємо, що в оформленні інтер‘єру ресторану фантазія дизайнерів 

інтер'єру не знає меж, але різні стильові напрями, від елегантної американської 

класики, до брутального лофту, підпорядковані зручності клієнтів і працівників 
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закладу. Тому гармонійний дизайн інтер'єру ресторану, що викликає бажання 

повернутися ще раз – найкраща реклама для закладу. 
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АДАПТАЦІЯ ПОРТФОЛІО 

ПІД ПОТРЕБИ КОРИСТУВАЧІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТУ 

На початку хочеться зазначити, що портфоліо – це метод систематизації 

результатів та накопичення самостійної роботи індивіда для признання його 

професіональності суспільством. Також внаслідок створення портфоліо почали 

з‘являтись різні потреби до його, а приблизно 30 років тому було впроваджено 

мережу інтернету і вже  почали  формуватися  зміни  в  потребах  щодо  того,  

як саме повинен виглядати ідеальний портфель робіт, після таких масштабних 

змін він почав адаптуватися вже під простори користувачів нового середовища 

своєї діяльності. 

Тепер роз‘яснимо чому саме потреби користувачів були обрані, як об‘єкт 

дослідження для розгляду. Вони взяті із-за того, що дана тема є актуальною на 

даний період, так як багато дизайнерів та спеціалістів інших професій 

стикаються з такою проблемою, як «Потакання потребам користувачів мережі 

інтернету щодо вигляду веб-портфоліо та їх діяльності» люди які переглядають 

портфоліо в свою чергу можуть бути, як роботодавцями так і простими 

зацікавленими людьми. Також при дослідженні були використані методи 

спостереження та аналізу, які в свою чергу надали виявити загальні 

користувацькі потреби до цілі адаптування портфоліо. 

Результати дослідження показують, що адаптація портфоліо в мережі 

інтернету залежить від вирішення таких виявлених загальних користувацьких 

потреб, як: 

Потреба в зручності використання: 

– систематизація інформації; 

– простота при використанні; 

– легкість зчитування наведеного контенту і його елементів. 

Потреба в результативності при використанні: 

http://vsviti.com.ua/places/hotels/24702
http://vsviti.com.ua/places/hotels/24702
https://www.townandcountry.ph/homes/design
http://budji-royal.com/budji-layug-interior-
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– огляд тільки кращих робіт із каталогу портфоліо, для оцінки навичок 

професіонала; 

– наявність пунктів, які б давали зрозуміти професіоналізм 

та потенціал для розвитку; 

– наявності пунктів, які б давали зрозуміти комунікативні та командні 

навички; 

– інформаційна усвідомленість, щодо діяльності веб-портфоліо, а саме 

така: 

– де я знаходжусь? (Йдеться про підтвердження знаходження 

користувача на даний момент на веб-сайті); 

– що з себе представляє веб-сайт? (Мається на увазі діяльність веб-

сайту); 

– що він може мені надати? (Мається на увазі про надання послуг 

користувачу чи роботодавцю); 

– мені потрібна найкраща послуга! (якщо врахована в політику сайту); 

– яка ціна послуги? (якщо врахована в політику сайту); 

– які терміни виконання послуги? (якщо враховані в політику сайту). 

Знаходження вірного рішення (мається на увазі, що користувач на 

підсвідомому рівні хоче щоб йому допомогли, і шукає рішення по своїй 

проблемі, саме на Вашому веб-сайті і ви повинні цим користуватись, для 

заохочення зробити ту чи іншу дію на сайті, яка спрямована на ваші та його 

потреби). 

Потреба у визнанні іншими: 

– бути в тренді, в центрі уваги; 

– виділення між іншими. 

Потреба в пізнанні чогось цікавого та нового: 

– перегляд унікального/креативного ; 

– ерегляд унікальної інформації що стосується тільки моїх потреб. 

Потреба в захисті: 

– захист персональних даних; 

– захист себе від ризику і витрат. 

Таким чином можна затвердити, що вирішення чи спрощення деяких 

пунктів із вище зазначених користувацьких потреб сприятиме розвитку 

кар‘єрного та професійного зростання таким групам осіб, як : 

– Особи які навчаються для отримання освіти, рішення зазначених 

потреб    надасть     більшу     можливість     у     працевлаштуванні     студентам 

і випускникам при адаптації їх на ринку праці [1]. 

– Особам всіх професійних направлень де може застосовуватись 

представлення своєї компетентності, як професіонала через використання 

методу портфоліо. Наприклад: кондитер, коваль, фотограф, дизайнер і т.д. [2]. 

– Хочеться   зауважити,   що   різні   організації   накшталт   державних  

та приватних також будуть вдосконалюватись після вирішення користувацьких 

потреб мережі інтернету для свого позиціонування, так як там на даний період 

влаштований ринок праці та послуг. Одним із прикладів є навчальний заклад, 
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який позиціонує себе через різні електронні реклами, які в результаті ведуть на 

веб-сайт що в свою чергу формує із себе портфоліо діяльності організації [3]. 

Отже, з огляду на викладене, ми розуміємо, що виконання виявлених під 

час дослідження потреб користувачів мережі інтернету надасть можливість 

кар‘єрного росту, як спеціаліста свого діла. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ГОТЕЛІВ В ЕТНОСТИЛІСТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

Народне будівництво розвивалося під впливом багатьох постійно діючих 

чинників, зокрема, природно-географічних умов, соціально-економічних 

відносин, естетичних та ергономічних складових, типологічних та технічних 

факторів. Саме вони зумовлюють  утворення  певних  традицій  у  формуванні 

та розвитку внутрішнього середовища готелів. Кожен з факторів у тій чи іншій 

мірі впливає як на концептуальне вирішення простору, так і на остаточну 

реалізацію проекту. 

До соціально-економічної групи чинників належать: соціально- 

економічний  стан  розвитку  суспільства;  існуючі  та  перспективні  потреби    

й можливості населення; соціально-демографічна структура населення; 

забезпеченість соціально-культурною інфраструктурою. 

Різноманітність природних ресурсів регіону Карпат робить його цікавим 

для відвідування цілий рік. Це зумовлює необхідність облаштування інтер‘єру 

готелю з можливістю приймати туристів всесезонно та надавати актуальні 

послуги. Оцінка потреб суспільства дає змогу скласти певну уяву про 

соціально-економічний стан потенційних гостей закладу та соціально- 

демографічну структуру регіону, що прямо впливає на кількість готельних 

номерів, їх тип та розмір. 



242 
 

 

Важливо враховувати й фінансово-економічні можливості власника, адже 

це певним чином впливатиме й на техніко-економічні та, відповідно, естетичні 

показники, а отже й визначатимуть рівень комфорту закладу. Цей параметр 

оцінюється практично у всіх наявних нині системах класифікації [3]. 

Природно-географічні чинники включають природні й кліматичні умови, 

географічне положення, природно-ландшафтні та інші характеристики 

навколишнього середовища. 

Природні умови, ландшафт ще здавна справляли великий вплив на 

становлення та розвиток традиційного будівництва, характер споруд, їхнє 

розташування, що зумовлювало й внутрішню функціонально-просторову 

структуру. Для спорудження їх використовували місцеві матеріали. На 

території Карпат здебільшого це було дерево, а сама його обробка дещо 

відрізнялась в різних регіонах, що відгукується в естетичних та етнографічних 

факторах впливу. 

Містобудівні чинники значною мірою визначаються особливостями 

розташування готелів у планувальній  структурі  великих та найбільших  міст:  

у центрі міста; на територіях, що прилягають до центра; у центрі житлових 

районів і мікрорайонів; на межі міста; за межами міста [4]. 

Історичний центр міста – особливо цікавий та популярний район серед 

туристів та гостей міста. Адже це найвигідніше місце розташування з точки 

зору  інженерної  інфраструктури  та  транспортної  розв‘язки,  а  архітектурні  

й історичні пам‘ятки, здебільшого, доступні в зоні пішохідної досяжності. 

Готелі, розташовані на околиці міста і за його межами, як правило, 

призначені для автотуристів, тому, здебільшого, розташовуються на основних 

автомагістралях міста та у зоні в'їзду до великих міст. Заміське розташування 

породжує певні складності, пов'язані з доступністю до центру міста і роботою 

окремих блоків готелю, таких, як, наприклад, ресторан, перукарня, що часто 

розраховані й на обслуговування міського населення. 

Ергономічні чинники: антропометричні, психофізіологічні відповідності 

різноманітних   функціональних   можливостей   та   особливостей    людини   

по відношенню до предметно-просторового середовища, умов відпочинку [1]. 

Готель,  як  місце   тимчасового   проживання,   має   бути   середовищем, 

у якому комфортно перебувати. Антропометрична відповідність визначається 

правильно обраними функціонально-просторовими та конструктивними 

складовими середовища відносно анатомічних особливостей тіла людини. Крім 

того, готель повинен бути обладнаним необхідними елементами для 

комфортного розміщення дітей та інвалідів. 

Психофізіологічна відповідність складових інтер‘єру готелю 

характеризується сприйняттям простору чуттєво: на слух, нюх, дотик та 

візуально. Близько 80% інформації людина сприймає через зір, тому в процесі 

проектування інтер‘єрів готелів в етностилістиці Українських Карпат слід 

пам‘ятати колір, як домінанту психофізіологічного впливу [2]. 
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Екологічні чинники: санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови, що 

враховують вплив навколишнього середовища й раціональне використання 

природних ресурсів. 

Використання   екологічно   чистих   природних    матеріалів    є    одним 

із  головних   умов   відтворення   українських   історико-культурних   традицій 

в дизайні інтер‘єру. Головним із них є дерево – визначальний в етнодизайну 

інтер‘єру матеріал, один з перших будівельних матеріалів, що застосовується 

для зведення будинків й досі. 

Серед арсеналу екологічних елементів предметно-просторового 

середовища готелів зустрічається новітнє обладнання, що втілює 

ресурсозберігаючі технології: цифрові термостати (регулятори температури 

повітря в приміщеннях), економічні душові кабіни, енергоефективне освітлення 

(регулятор яскравості освітлення для доповнення природного), датчик 

вимкнення світла у номері під час відсутності гостя та багато іншого. 

Типологічні чинники істотно впливають на формування інтер‘єру 

готельно-ресторанних закладів. Типологія готелів залежить від багатьох умов, 

пов‘язаних з його призначенням. Заклади  готельного  типу можна розрізняти  

за   ціновою   політикою,   тривалістю    перебування    гостей    (короткочасне 

та довготривале перебування), тривалістю функціонування (сезонні та ті, що 

працюють цілорічно), способом надання харчування, тощо. Наведені умови 

значною мірою впливають на формування архітектурно-планувальної системи 

готелю. 

До технічних чинників відносяться: впровадження новітніх будівельних 

матеріалів, розвиток конструктивних та інженерних систем, рівень розвитку 

технологій та методів будівництва, наявність відповідних матеріально- 

сировинних ресурсів, розвиток IT-технологій. 

Підвищення рівня оснащеності об‘єктів громадського призначення 

новими складними системами обслуговування зумовлює необхідність 

проектування інтер‘єру готелю більш гнучким та технологічно  досконалим. 

Для  створення  інтер‘єрів  в   етностилістиці   Українських  Карпат   важливим 

є використання традиційних природних матеріалів, та недоліком є те, що вони 

не завжди відповідають технічним вимогам. Тому часткова заміна їх на сучасні 

багатокомпонентні та довговічніші матеріали часом є необхідним заходом для 

підвищення ступеню комфорту експлуатації приміщень. 

До групи естетичних чинників належать: культурні та духовні потреби 

суспільства, історико-культурні традиції, вплив часу на зміну смаків і потреб 

гостей закладу, естетичні характеристики внутрішнього середовища. Ці 

фактори істотно впливають на формування інтер‘єру готелю, передбачаючи 

створення виразного і, в той же час, цілісного з точки зору композиції 

середовища. 

Відчуття прекрасного різнилося в різних регіонах Карпат. Причиною 

цьому є зовнішні чинники. Зокрема, природно-ландшафтні умови, що 

характерні для даної місцевості. Вони становлять значну частину світовідчуття 

народу, його естетичних смаків та етнічних традицій. Для забезпечення вдалого 
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результату проектування необхідно органічно поєднати історико-культурні 

традиції з сучасними технологіями та соціальними потребами гостей закладу    

в єдине гармонійне середовище. 

В умовах сучасної глобалізації соціально-економічні, природно- 

географічні, містобудівні, екологічні, ергономічні, технічні та естетичні 

чинники  значною   мірою   впливають   на   формування   дизайну   інтер‘єрів   

з урахуванням історико-культурних традицій Українських Карпат. Вони в  

різній мірі дещо змінювались в контексті історичного часу (епохи), але, все- 

таки, склали певний шаблон сприйняття українського народного інтер‘єру 

громадських закладів визначеного історико-етнографічного регіону України. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ВИДАНЬ 

Сьогодні книговидавництво та мистецтво найтісніше поєднуються –  

книга виступає об‘єктом мистецтва, а усі її компоненти стають естетично 

привабливими. Через мистецтво й ілюстрацію видавці намагаються по-новому 

зобразити класику. Та саме за допомогою сучасного мистецтва, що ангажується 

і активно реагує на стан суспільства і стан сьогоднішнього світу, книга 

наповнюється новою філософією та відкриває для читача нові  горизонти  ідеї 

та повну свободу. 

Загалом, тенденції в Україні такі, що з‘являються нові видавці, які все 

більше поєднують і видавництво, і мистецтво, зростає якість поліграфії, 

видання стають якіснішими, видавці ідуть на ризики, набагато більше 

приділяють  уваги  візуальному  контенту.  Видавці  шукають  нові  формати   

та форми. В Україні швидше, ніж у світі загалом, завершилася недовга «ера 

розмальовок», натомість почали з‘являтися класичні українські пікчербуки 

(книжки-картинки), «розглядалки» (віммельбухи). Змагання все частіше йде 
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вже не за те, щоб щось видати, а видати краще, якісніше. Відповідно, зростає 

вимогливість читачів. 

Щораз  активніше  заявляють  про  себе  у  світі,  і  участю  у  виставках,   

і перемогами в конкурсах, і конкуренцією в боротьбі за купівлю прав на 

видання кращих зразків світової літератури. Все більше вдається продавати 

права українських книжок на інші мови та ринки. Українська книга стає 

цікавою, та самобутньою [1]. 

Наприклад видавництво «Основи» у своїй альтернативній серії 

української класики, видали «Тигролови» Багряного з ілюстраціями 

татуювальника. Як зазначає ілюстратор: «План був такий, аби уявити, які 

зображення носив би на собі головний герой». Це видання можна зарахувати як 

ексклюзив, для поціновувачів альтернативної шкільної серії. 

Також маємо за приклад поему «Катерина» з ілюстраціями Миколи 

Толмачова – це нове віяння, що відкидає усі кліше щодо оформлення 

української класики. Ілюстрації пронизані чуттєвістю та епатажем, що раніше 

не траплялось у виданнях такої тематики. 

Чудовим    прикладом     може     слугувати     «Кримінальний     кодекс»   

з ілюстраціями актуального художника Нікіти Кравцова. 33 графічні малюнки 

художника кульковими ручкам, що відображають його враження від окремих 

положень карного законодавства. У такий спосіб, мистецтво втручається у нові 

сфери. 

Великі надії у заснуванні нових тенденцій відношення до видань 

покладають на створений у 2016 році Український інститут книги. Який має 

свій бюджет та розпочав повноцінну діяльність. Інститут своєю метою вбачає 

ініціювання позитивних зрушень на державному рівні, стимулювання 

перекладацької діяльності, популяризацію читання та української книги у світі 

[2, с. 3]. 

Найбільші  видавництва  України  продовжать  налагодження  співпраці   

з міжнародними ринками – це стосується і купівлі прав на переклади, і продажу 

своїх прав на експорт. Уже зараз є приклади, коли українські перевидання – 

одні з перших в світі. Мобільність, увага до якості перекладу та оформлення – 

це, як на мене, головні позитивні тенденції, які нас чекають ближчими роками,  

і які співпадають зі світовими трендами. 

У мистецьких колах з'являється все більше вдумливих молодих авторів, 

які намагаються знайти свою  власну  мову.  Не  повторюватися, не слідувати 

за тенденціями, а навпаки, сказати нове слово. Все ще сильно страждає якість 

творів. Якщо ж акцент робиться на якості, то страждає глибина висловлювання. 

Українські художники перебувають все ще в пошуку балансу між дзвінкою 

ідеєю і винятковим виконанням. Українське мистецтво, як і раніше, існує в 

собі, поза світовим контекстом. Сучасне мистецтво самодостатнє, йому не 

потрібно ні з чим збігатися. Можна говорити тільки про інструменти, які 

можуть допомогти йому бути побаченим і зрозумілим. Починаючи з того, що 

кожна найменша виставка, яка навіть не планує виїжджати за межі України, 

повинна супроводжуватися описом англійською мовою, і закінчуючи 
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прозорістю операцій на арт-ринку. З цього можна почати, щоб хоч на крок 

наблизитися до світових процесів [3]. 

Оскільки видавнича справа не стоїть на місці, а зростає та розвивається, 

на сьогоднішній день уже існує  чималий  доробок  різноманітних  видань.  

Мою    увагу    привернули    саме     мистецькі     видання     їх     самобутність 

та оригінальність. А особливо актуальна можливість за допомогою мистецтва- 

книги донести культуру, мистецтво та реалії до читача інтелігентною 

провокацією. Створення мистецького видання – це привід внести власне творче 

бачення та новизну у книжково-мистецьку справу. 
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АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СТРУННИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
Будь-який музичний інструмент має кілька найважливіших акустичних 

параметрів. Кожен з них впливає на художні можливості інструменту, на його 

роль в ансамблі або оркестрі, особливості репертуару і, в  кінцевому рахунку,  

на те, як же ставити мікрофон перед ним і які ще технічні засоби треба 

застосувати, щоб записати його максимально ефектно і виразно. У даній роботі 

ми розглянемо акустичні характеристики струнних музичних інструментів. 

Струнні музичні інструменти являють собою акустичні системи, в яких 

звукоутворюючими   елементами   (вібраторами)   є   туго   натягнуті    струни,  

а резонаторами – обсяг корпусу інструменту. За методом збудження вібраторів 

вони діляться на смичкові (скрипка, віолончель  і  ін.), щипкові  (арфа,  гітара  

та ін.) і ударні (фортепіано і ін.). 

Струнні смичкові інструменти. Ці інструменти мають середню 

потужність. Для скрипки вона змінюється від 0,06 до 900 мкВт. Максимальний 

рівень     звукового      сигналу      цього      інструменту      досягає      75      дБ,  

а мінімальний – 35 дБ. Звідси динамічний діапазон його становить 40 дБ. 

Найменший діапазон з інструментів цієї групи має контрабас, для якого він 

дорівнює 35 дБ. 

http://artukraine.com.ua/a/15-
https://biggggidea.com/practices/publishing-contemp-art/
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Кожну з чотирьох струн скрипки налаштовують відповідно на частоти. 

196, 294, 440 і 659 Гц. Крім того, зменшення довжини струни шляхом 

притиснення  її  до  грифу  дозволяє  отримати  більш  високі  основні   тони.    

У результаті цього всі вони розташовуються в частотної області від 196 до   

4200 Гц, а разом з гармонійними складовими частотний діапазон скрипки 

розширюється до 8000-10000 Гц. При збудженніі струн смичком створюються 

пилковидні коливання майже постійної амплітуди. 

Вплив резонатора позначається в підкресленні деяких частотних 

областей. Ці області  (форманти) для  скрипки  лежать поблизу частот 400, 800  

і в смугах 2000-2600 та 3000-4000 Гц. Усе це призводить до ускладнення 

частотних спектрів струн скрипки, з чим пов'язані багатство тембру, співучості  

і милозвучності цього інструменту. 

Основні  частоти   альта  нижче  скрипкових  на  квінту,  а    віолончелі   

на  октаву  з  квінтою,  в  зв'язку  з  чим  для  першого   з  інструментів  рівні 

131, 196, 294 і 440 Гц, а для другого – 65, 98, 147 і 220 Гц. 

Частотні  спектри  струн  альта  і  віолончелі  мають  формантні  підйоми 

в області частот 250–300, 400-500 та в 1500 Гц. Загальні частотні діапазони 

альта і віолончелі укладаються в межах 131-9000 і 65-8000 Гц. На відміну від 

них основні  частоти  контрабаса ще більш зміщені  в низькочастотну область  

та є рівними 41, 56, 73 і 98 Гц. Звучання цього інструменту багати обертонами  

в   низькочастотній      області.   Форманти   знаходаться   в   смугах   704-250     

і 400-500 Гц, а повний діапазон займає область від 41 до 5000 Гц. [1, с. 200]. 

Тривалість безперервного звучання струн, збудженних рухом смичка, 

залежить від характеру музичного твору і методу звуковідтворення. Так, при  

грі «легато» ця тривалість може досягати 3-5 сек., Тоді як при грі «піццикато» 

створюється пульсуюче звучання з тривалістю окремих імпульсів близько 0,2 с. 

Різноманітність методів звуковідтворення помітно впливає  і  на  час 

виникнення (атаки) звуків смичкових інструментів, який змінюється в межах 

154-500 мс. Цікаво, що тембр звучання скрипки визначається не тільки складом 

обертонів, але ще і тим, що під  час  атаки найбільш високі  частоти  а  слідом  

за ними і низькі частоти помітно випереджають звучання основного тону. 

Для смичкових інструментів характерна яскраво виражена 

нерівномірність   просторового   розподілу    випромінюваної    ними    енергії. 

У напрямку, що збігається з нормаллю до резонаторних отворів деки, рівень 

сигналу найбільший. При зміні ж кута вправо і вліво від нормалі рівень сигналу 

помітно падає. Ступінь падіння, залежить від частоти сигналу і маскуючого 

впливу  тіла  виконавця.  Вочевидь,  спрямовані   властивості  альта,  віолончелі 

і особливо контрабаса будуть менш яскраво вираженими, так як їх частотні 

спектри значно зміщені в бік низьких частот [2, с. 18]. 

Струнні щипкові інструменти ділять на групи грифових і безгрифових.    

У  інструментів   першої   групи   (гітара,   мандоліна   та   ін.)   кожна   струна   

в придавлюваному стані створює ряд основних тонів, а всі струни разом 

забезпечують досить широкий частотний діапазон. До другої групи належать 

інструменти, струни яких не змінюються по довжині в процесі гри (арфа, 
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цитра), тому для створення звучань в широкому частотному діапазоні число 

струн у них повинно бути великим. 

Струни інструментів цього типу при збудженні їх щипком здійснюють 

власні затухаючі коливання. Потужність таких коливань невелика, тому 

динамічний діапазон цих інструментів не перевищує 20 дБ. Особливо він малий 

у арфи, для якої використовуються струни малої маси і резонатор невеликих 

розмірів. 

Різниця в характері щипка (м'якоттю пальців, нігтями або медіатором) 

призводить до зміни частотного складу звучання. При щипку за допомогою 

нігтів або медіатора атака виходить більш жорсткою, а звуковий сигнал набуває 

додаткове число гармонійних складових. 

Амплітуди    гармонійних    складових    звучання    арфи    малі,    тому 

що резонатор працює малоефективно.  Її  єдина  форманта  поблизу  частоти  

250 Гц помітно маскується шумами. Випромінювана арфою енергія 

зосереджується в області 100-1250 Гц, а її загальний частотний діапазон 

укладається в межах 36-15 000 Гц. 

Струни гітари налаштовують на частоти 73, 98, 124, 146, 196, 246, 294 Гц. 

Шляхом укорочення їх можна отримати ряд основних тонів до 1200 Гц. 

Загальний же частотний діапазон з обертонами має для гітари кордон частот 

70 і 9000 Гц, причому число формант, розташованих в області низьких і 

середніх частот, невелике. Основна з формант збігається з резонансною 

частотою обсягу повітря в корпусі [2, с. 21]. 

Щипкові інструменти створюють ряд імпульсних вільно затухаючих 

сигналів, що слідують один за одним. Час наростання сигналу невеликий, він, 

як і час загасання, залежить від сили щипка, товщини і довжини струни. 

Зменшення цих параметрів скорочує час післязвучанія, що особливо  

характерно для звуків, високого регістру [2, с. 21]. 

Струнні ударні інструменти. Найбільш часто використовуваний 

інструмент з ударним методом збудження струн - фортепіано. Будучи 

безгрифовим, цей інструмент для створення широкого звукоряду повинен мати 

велику кількість струн. 

Сила звуку струн невелика і зменшується в міру підвищення частоти 

власних коливань. Щоб вирівняти інтенсивність звуку по всьому частотному 

діапазону, звукові коливання перших 10-12 низьких тонів створюються 

одиночними струнами, наступні 14-16 подвійними, а всі інші потрійними 

струнами, які налаштовані в унісон. Для посилення сигналів під струнами 

розміщується  резонансна  дека,  яка  має   велику  кількість   власних  частот. 

Ці заходи, а також велика маса низькочастотних струн дозволяють при великій 

силі удару підвищити акустичні  рівні  тонів  з  частотами  нижче  500-600  Гц 

до 80-85 дБ, тоді як найменший рівень, характерний для високочастотних тонів, 

не перевищує 35-37 дБ. Отже, динамічний діапазон цього інструменту досягає 

45-50 дБ. Такого широкого діапазону не має жоден з існуючих музичних 

інструментів . 
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Фортепіано дозволяє відтворювати 88 основних тонів. Найнижчий з них 

має частоту 27,5 Гц (ля субконтроктави) а найвищий з основних звуків має 

частоту 4186 Гц (до п'ятої октави). Частоти і амплітуди гармонійних складових, 

так само як і основних тонів, залежать від матеріалу і розмірів струн і сили їх 

натягу, місця, тривалості і сили удару молоточків по струні. Найбільше число 

цих складових зосереджується в області низьких частот і посилюється 

резонатором особливо в межах 100-1200 Гц. Частотний діапазон фортепіано 

лежить в інтервалі частот 28-6000 Гц. 

Часові процеси для фортепіано мають важливе значення. Наростання 

рівня звуку при ударі молоточка по струні і майже відразу ж наступне за ним 

загасання впливають на зміну частотного складу звучання і надають йому нові 

якісні особливості. Так, короткий час наростання, рівний приблизно 10 мс для 

високочастотних і 20 мс для низькочастотних сигналів, забезпечує більшу 

чіткість і роздільність окремих тонів в музичних пасажах. Тривалий процес 

загасання, що досягає через велику масу струн кількох секунд,  робить  

звучання фортепіано близьким за мелодійністю до звучання скрипки. Час 

післязвучання можна регулювати за допомогою педалі. 

Особливе розташування струн і деки, форма корпусу фортепіано, 

наявність    верхньої    кришки,    що    відбиває    звукові    хвилі,    надають 

його характеристикам спрямованості  специфічний  вид.  Ці  характеристики 

для сигналів з основними частотами, які будучи максимальними в напрямку 

клавіатури  і  вузького  закругленого  кінця  інструменту,  розподіляються  

вкрай нерівномірно. Ця нерівномірність залежить від частоти основного 

сигналу [2, с. 22]. 

Знання акустичних характеристик струнних музичних інструментів 

допоможе студентам в опануванні художньо-естетичних методів запис музики. 
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АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ЯК НОВИЙ СТАНДАРТ 

МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ 
Гіперактивна  digital-епоха,  постіндустріальне   суспільство   споживання 

і інформаційна економіка постійно вимагають від артиста викладатися по 

максимуму, нерідко працювати на повну. Просто випустити аудіо – цього вже 

недостатньо. Потрібно подбати про Art-work, зробити відео-ролики, відео та 
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анонси для Instagram, YouTube і Facebook, продумати PR-стратегію, а в кінці 

кінців залишається найцікавіше: якимось чином знайти спосіб, щоб за все це 

заплатили не лайками а валютою. 

Стверджувати, що це абсолютно новий виклик, значить глибоко 

помилятися. Цінність цього симбіозу прекрасно відома музичній індустрії 

впродовж багатьох десятиліть, ось тільки в нашу епоху відбулось зрушення 

цінностей: якщо раніше це була лише одна з опцій, додатковий бонус до іміджу 

і впізнаваності артиста, то сьогодні це – справжній musthave. 

На зорі хіп-хопу діджеям були потрібні MC, щоб «розгойдати» і тримати 

в  тонусі  публіку  в  залі.  А  коли  MC  стали  грати  все  більш  значущу  роль  

і перетворюватися в центральну фігуру на сцені, їм були потрібні діджеї, щоб 

зберегти динамічність шоу і урізноманітнити реп-перфоманс [3]. Таким чином 

різні, але разом з тим паралельні музичні культури і дисципліни утворили 

певний симбіоз заради спільної мети. Цього вимагав формат подачі в ту епоху. 

Іншим яскравим, ближчим технічно і концептуально до сьогодення 

прикладом є легендарна англійська арт-група Hipgnosis і легенди рок- і поп- 

музики 70-х років, з їх запам‘ятовуваними обкладинками платівок, які навіть 

без звукової складової мають достатню культурну цінність, щоб висіти в рамці 

на стіні у естетів і в 2018-му. Кембріджське тріо концептуалістів (Шторм 

Торгерсон, Обрі Пауелл і Пітер Кристоферсон, який пізніше став легендою 

індастріалу (музичний напрямок, що відрізняється вираженою 

експериментальністю електронної музики) і експериментальної електроніки в 

складі Throbbing Gristle і Coil) побудувало цілий візуальний всесвіт навколо 

таких стовпів як Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, T.Rex, UFO, 10cc, Yes, 

Scorpions, Electric Light Orchestra, The Police, Rainbow, The Alan Parsons Project, 

Paul McCartney&Wings  –  список  можна  продовжувати.  Їх  спадщина  впливає 

і підживлює ідеями нові покоління візуальних артистів і музичних колективів 

донині [2]. 

Синхронно розвиваючись по обидва боки Атлантики на тлі прогресуючих 

технологій трансформується і медійний ринок. На сьогоднішній день ці ноу-хау 

лягли в основу нового формату подачі, дистрибуції та споживання музичного 

контенту. 

Таким форматом є – аудіовізуальний. Його завдання полягає в боротьбі    

з конкуруючими релізами в стрічках новин і агрегаторах, він має на меті 

змусити людей зупинити увагу, підштовхнути до того, щоб вони включили звук 

саме на вашому відеоролику. Зрештою, щоб люди за всяку ціну почули нову 

музику виконавця і запустили двигун роялті. 

Для сучасного артиста продюсер – це звичайний клієнт, а не кінцевий 

глядач, черговий кейс, а не концептуальна колаборація, тому найчастіше 

дизайнерів наймають для створення артворків по-проектно. Уже  потім 

музикант монетизуються за допомогою живих виступів і записів, 

використовуючи роботу художника. Тандем продюсера і дизайнера відкриває 

для обох нові можливості і нові джерела отримання прибутку – так само, як це 

працює з брендами. Розглянемо на прикладах [1]. 
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Перевага   перша:   завдяки   поєднанню   бізнес-моделей   у   музиканта    

і візуального артиста з'являються нові джерела доходу.Але ще задовго до 

постановки бізнес-моделей, виникає питання створення якісного 

аудіовізуального контенту і максимально продуктивного його доведення до 

кінцевого споживача. Домогтися тут революційного ефекту за один день 

неможливо:   крім   відточування   професійних   навичок,   потрібно    копітка    

і детальна робота над фірмовим стилем. Поодинці це виснажливо, але в форматі 

колаборації можливе доповнення, навчання і формування один одного. Замість 

залучення на передфінішному етапі, коли велика частина релізу вже готова, 

візуального артиста, його варто імплементувати в творчий процес з самого 

початку.     Це     створює     ефект     взаємного     занурення,     коли     музика    

і відео/зображення швидше є невід'ємними і глибоко  інтегрованими 

елементами однієї роботи, ніж двома окремими творами. Згодом симбіоз між 

продюсером і дизайнером стає все тісніше і продуктивніше, - при правильному 

підході цей процес ніколи не зупиняється [3]. 

Перевага друга: коли музика і відео/графіка тісно і органічно переплетені 

і  доносять   впізнавану   концепцію/образ   виконавця,   вони   перетворюються 

в новий єдиний арт-об'єкт, а не ситуативну комбінацію двох створених в різний 

час елементів. Коефіцієнт корисної дії суттєво підвищується. 

Перевага третя: в результаті виходить новий креативний медіум, що 

ідеально підходить і є результатом цифрового медіа і нового, хаотичного 

культурного ландшафту. 

Відома нам «пісня» як музична форма є першоосновою і артефактом 

платівок і радіоефіру. Ми як і раніше мислимо треками в класичному розумінні, 

але цей формат продовжує мутувати і модернізуватися. У той час як суто аудіо 

продукт очевидно нікуди не зникне, найефективнішими і привабливим 

матеріалом в соціальних мережах і на мультимедійних майданчиках є саме 

відео. 

Значення кліпу не можна недооцінювати: відео знадобився не один рік, 

щоб  завоювати  Інтернет,  але   в   процесі   росту   швидкостей   підключення 

та здешевлення обсягів даних, на тлі відмінних камер і екранів наших гаджетів, 

аудіо-візуальний продукт остаточно завоював Інтернет і став королем 

WorldWideWeb [3]. 

Звичайно, що лайв-шоу не збираються втрачати свою питому вагу, адже 

живі експерименти - одна з основних (а для більшості виконавців – і зовсім 

головних) статей доходу. Влаштувати ефектне лайв-шоу – складне завдання для 

музиканта, який  виступає  соло,  а  для  груп  це  може  бути  витратне  заняття 

в плані фінансів і логістики. Але якщо володіти достатньою вправністю, щоб 

влаштувати ефектне лайв-шоу із  залученням  всього  1-2  людей,  економічні  

та логістичні вигоди будуть відчутні миттєво. 

Пропонуючи фанатам не тільки свою  музику,  але  і  зібране  в  єдине  

ціле візуальне уявлення, що є логічним продовженням вашого впізнаваного 

стилю – сайту, обкладинки альбому, аудіовізуального контенту з YouTube, 

Instagram та інших соціальних медіа – ви обґрунтовано і якісно підвищуєте 
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свою ціну і репутацію. Це однозначно вагомий аргумент для підвищення 

гонорарів за живі виступи завдяки елементу справжнього шоу. До прикладу:   

це вища ліга EDM або оверграунд «розумної» електроніки: наприклад, 

ЕрікПрідз і AphexTwin [2]. 

Перевага четверта: в той час як фестивалі розмінюють звичні концепти     

і напрацьовані  десятиліттями формули на науку,  хай-тек і  стенди для гиків  

(бо однією музики вже недостатньо), потрібно бути готовим надати своїм 

шанувальникам цілісний, унікальний аудіовізуальний продукт. 

Перевага п'ята: в симбіозі продюсера з дизайнером у виграші 

залишаються обидва. Арт-об'єкти і концептуальні візуальні твори реально 

оживають і починають грати фарбами разом зі звуковим перфомансом – 

домогтися подібного ефекту поодинці як музиканту, так і візуальному артисту 

досить складно. 

Аудіовізуальні альянси – одне з найбільш перспективних і плідних 

напрямків в музичному та концертному бізнесі в цифрову епоху, за ними 

майбутнє і нові креативні горизонти. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Приходько Л. Ф. Теоретичні і прикладні аспекти дослідження 

аудіовізуальних документів . Архіви України. – 2015. – Вип. 4. – С. 7–43. 

2. Lessig L. FreeCulture: How  Big  Media  Uses  Technology  and  the  Law 

to Lock Down Culture and Control Creativity. Penguin Press, 2004. – 345 р. 

3. MIXED•NEWS. Аудиовизуальный продукт. 2017. URL: 

https://mixed.news/articles/1105635 

 
 

Сілін В. Д., магістрант, 

Папченко В. П., засл. прац. культури України, доцент, 

ПВНЗ «Київський університет культури», 

м. Київ, Україна 

 

ВПЛИВ ФІЛЬМА ДЖОРДЖА ЛУКАСА «ЗОРЯНІ ВІЙНИ» 

НА ЗВУК СВІТОВОГО КІНЕМАТОГРАФА 

Джордж Лукас ніколи не любив 

знімати кіно на старий лад 

Традиційне кіновиробництво, засноване на кіноплівці, Лукас влучно 

порівнював з «війною в наручниках». Але замість того, аби скаржитися, Лукас 

вирішив, що повинен існувати інший, кращий шлях. І митець не полінувався 

витратити свою енергію на його пошуки. 

Лукас   знайшов    свій    власний    шлях,   запровадивши    нові    методи  

на знімальному майданчику, змінивши плівкові камери на цифрові, перевернув 

весь процес редагування  і  створення  спецефектів.  Створив  той  звук,  який 

ми  тепер  чуємо  в  кінотеатрах  і  вдома,  і  навіть,  придумав  нові  порядки 

розсилки  фільмів по кінотеатрам [3, с. 129]. Мабуть, з  часів Томаса Едісона, 

https://mixed.news/articles/1105635
https://mixed.news/articles/1105635
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який  розробив  основи  технологій  у  виробництві   целулоїдної   плівки,   годі   

й шукати людину, яка зробила б настільки глибокий вплив на весь світ 

кінематографу. 

Ще хлопчиком Лукас займався ремонтом старих автомобілів. З тих часів  

у нього збереглися непогані навички в роботі «залізом» і відповідне ставлення 

до всіляких авторитетів [1]. 

У Голівуд разом з ним прийшла ціла хвиля нових талантів, включаючи 

його приятелів Стівена Спілберга і Френсіса Форда Копполу. Саме ці хлопці     

в  1970-і  роки  вдихнули  нове  життя  в  кіновиробництво.  Його  перший  

фільм – дешевий експеримент в жанрі наукової фантастики «ТНХ 1138» (1971), 

здобув обнадійливі відгуки. А другий, ностальгічна драма «Американські 

графіті», відразу отримав справжній успіх. Утім, обидва були зняті в рамках 

традиційної кінотехнології, і в обох випадках режисер скаржився, що студії 

вносили свою правку, навіть в остаточний монтаж фільмів. З того чого вся його 

творча біографія – це боротьба з подібними обмеженнями, як технічними, так    

і творчими [5, c. 143]. 

Для того щоб, зробити «Зоряні війни», Лукас підібрав команду 

талановитих   молодих   макетників,     механіків,     художників     і      декількох 

з найперших в кіносвіті комп'ютерних фанатів. У результаті, він створив 

підприємство і охрестив його, як «Industrial Light & Magic» (ILM). У своєрідній 

назві нової організації проступила рішучість Лукаса зробити процес 

перенесення образів разом зі спецефектами. Найважливіше нововведення, яке 

компанія ILM принесла в перший фільм «Зоряні війни», – це широкомасштабне 

використання комп'ютерів для управління рухом камер і моделей в епізодах. 

Сцени, що мали назву «FX», були позначенні, як ті, де використовувалися 

спецефекти. У результаті мініатюризації космічні кораблі були більш 

правдоподібні в своєму масштабі і мали динаміку. 

Звукорежисер фільму «Episode III» Бен Берт, який встиг попрацювати над 

усіма шістьма серіями «Зоряних війн» згадує, яке розчарування спіткало його, 

коли  в  1977  р.  він  опинився  на  передпоказі  закінченого  варіанту  фільму  в  

звичайному  кінотеатрі.  Його  вразила  низька  якість  звуку  у  кінотеатрі,  яка 

значно відрізнялась від звучання у студії, де мікшувався звук фільму. 

Тим не менше, величезний успіх «Зоряних війн» у публіки підігрів 

інтерес  до  новаторського  підходу   Лукаса   та   нового   звучання   на   той 

час.    Просторове    звучання    спонукало    індустрію    оновити     обладнання 

в кінотеатрах. Це було значним проривом для залів, які до цього 

використовували аудіо-технології. Вони практично не змінювались з часів 

перших фільмів зі звуком [6]. 

У 1938 році Академія кінематографічних мистецтв і наук стандартизувала 

метод перенесення звукової доріжки фільму на оптичну доріжку по краях кадру 

на плівці. Також цей метод визначив криву амплітудно-частотної  

характеристик (АЧХ), яка повинна компенсувати далеко не найкращу якість 

аудіосистем в більшості кінозалів і мінімізувати шуми (в основному за рахунок 

урізання верхніх частот і сильного зменшення низьких частот). 
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Незважаючи на ноу-хау, в 1940-му р. вийшов фільм «Фантазія» Діснея, 

який використовував свій власний метод перенесення і відтворення багато 

трекового об'ємного звуку. З того часу за 40 років у кінозвуці практично нічого 

не змінилося [2, c. 96]. У 50-х роках виник бум телевізійних медіа, та призвів до 

того, що кілька компаній спробували просунути кінотеатри, обіцяючи більший 

формат і більш серйозний звук. Наприклад, 70-мм плівка дозволяла записати 

чотири аудіотреки на стрічку (як в фільмі-біблійному епосі «Плащаниця» 

1953-го року). В «Оклахомі» 1955-го року магнітні доріжки, як виявилося, 

швидко старіли, а 70-мм плівка була надто коштовною, і далеко не всі 

кінотеатри могли з нею працювати. 

У    кінці    60-х    компанія-новатор    Dolby    спробувала    впровадити     

в кінотеатральний звук системи шумо-знижуючих технологій. Саме в Dolby 

вперше задумалися про те, що кінотеатри можуть самостійно калібрувати звук 

під потреби конкретного залу. Потроху прийнята Кіно-Академією звукова 

доріжка змінилася на криву широкого діапазону – так звану X-Curve, яка 

компенсувала реверберацію залів, використовуючи спектральну чутливість 

приміщень різних розмірів [4, c. 216]. 

Для «Зоряних війн» Dolby використовувала два оптичних канали – лівий  

і правий стереоканали, замість монотрека Академії на стандартній 35-мм плівці. 

Плюс до всього цього,  Dolby  закодувала  сюди  канали  центру  і  сурраунду.  

У кінотеатрі, в процесі перегляду фільму зі звуком в три канали плюс один 

канал об'ємного звучання, глядач отримував враження «пристуності». 

Коштувало  таке рішення значно менше, ніж 70-мм плівка. 

Таким  чином,   у  маленьких   кінотеатрах   з'явився  доступ   до   стерео-  

і об'ємного звуку. «Зоряні війни» надали кіноманам змогу отримати новий 

просторовий звук. Цей технологічний прорив значно привернув увагу глядача 

до цієї стрічки. 

Джордж Лукас розумів, що знайшов щось важливе, але до моменту 

закінчення зйомок першого сиквела сильно сумнівався в тому, що глядачі 

відчули всі новітні методи роботи його звукоінженерів. Лукас намагався 

зрозуміти, чи дійсно є серйозна перешкода на шляху глядачів до насолоди 

об'ємним звуком, чи це банальне невміння кінотеатрів правильно його 

відтворювати.  У   травні   1980-го,   коли   дебютувала   «Імперія   завдає   удару  

у відповідь», Лукас найняв аудіоексперта Томлінсона Холмана і попросив його 

проаналізувати весь процес звукового інжинірингу, від запису на майданчику 

до відтворення у кінотеатрі. Лукас підозрював, а Холман довів, що всі 

кінотеатри страждають від своїх звукових систем низької якості і неякісною 

акустичною обробкою приміщень кінозалів і від погано освітлених екранів і 

неадекватних кутів огляду екрану глядачами. 

Першим рішенням Холмана було створення власних студій  

аудіомонтажу, які стали відомі як «SkyWalkerStudios». Разом з Лукасом він 

почав переконувати володарів кінотеатрів в необхідності оновлення звукового 

обладнання і дотримання норм якісного відображення фільмів. У результаті. 

з'явився проект, що включав в себе норми і стандарти, відомі як «THX». 
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Уперше його роботу глядачі змогли оцінити під час перегляду «Повернення 

джедая» в 1983-му році [6]. 

Існує думка, що назва THX – це ініціали Томлінсона Холмана (і буква X, 

бо вона виглядає вражаюче), любителі «hi-fi» знають, що насправді це – данина 

першому фільму Лукаса «THX 1138» – низькобюджетній, анти-утопічній і дуже 

неквапливій стрічці з далекого 1971-го року. THX 1138 – це ім'я протагоніста, 

якого грає Роберт, у фільмі його звуть Текс. Часто вважають, що THX – це 

аудіо-технологія. Насправді, це набір параметрів для сертифікації. 

Наприклад,   мережа    кінотеатрів    може    найняти    експертів    THX, 

які проаналізують стан нинішнього звукового обладнання кінотеатру і нададуть 

свої рекомендації по всіх його параметрах – від проекторів і аудіо пристроїв,   

до  звукоізоляції,  форми   залу   і   оптимального   розташування   крісел.   

Якщо кінотеатри погодяться зі змінами, то вони зможуть отримати відповідний 

«THX-сертіфікат», а глядачі відразу ж зрозуміють, що  отримають  якісний  

звук [3, с. 150]. 
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АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА 

САМОДІЯЛЬНИМИ ХОРОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ 

У нашому дослідженні ми виходили з положення про те, що ефективне 

керівництво  самодіяльними  хоровими  колективами  залежить  від  виявлення  

і аналізу професійної спрямованості майбутнього фахівця-хормейстера, 

наявності сформованих уявлень про зміст і форми художньо-творчої 
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культурно-дозвіллєвої діяльності, рівня оволодіння знаннями і навичками 

зазначеної діяльності та емоційним ставленням до неї. 

На основі вільних і сфокусованих інтерв‘ю викладачів диригентсько- 

хорових дисциплін Київського національного університету культури і мистецтв 

та діючих хормейстерів було проведене дослідження стосовно виявлення 

специфічних ознак хорової самодіяльності та провідних аспектів ефективного 

керівництва аматорськими хоровими колективами. 

З тенденцій диригентсько-хорової практики, розкриваючи сутнісні ознаки 

хорової самодіяльності, респонденти зазначали, що її природа завжди 

передбачає «свободу вибору» саме на дозвіллі, але така художньо-творча 

діяльність не є відпочинком, вона співвідноситься з напруженою внутрішньою 

працею кожного учасника  і  колективу  в  цілому  (Д.В.  Радик,  І.В.  Тилик,  

Н.І. Нарожна, І.Ю. Павленко, П.П. Струць та ін.). Тобто аматорський хоровий 

колектив – це організований, мобільний, цілеспрямований художньо-творчий 

колектив,  діяльність  якого   в   умовах   дозвілля   спрямована   на   засвоєння  

й трансляцію цінностей мистецтва у соціокультурний простір [3, c. 5]. 

Наступна група специфікованих ознак, які пропонують враховувати 

респонденти,  пов‘язана  з   притаманними   хоровому  аматорству  чинниками, 

а саме: взаємозалежність, взаємодія, взаєморегулювання, тобто єдність для всіх 

учасників навчально-виховних і художньо-творчих цілей; реалізація 

поліаспектної художньо-творчої діяльності у соціально-культурному просторі; 

встановлення позитивного мікроклімату між суб‘єктами художньо-творчої 

взаємодії на рівні міжособистісного спілкування; забезпечення духовно- 

естетичних контактів у процесі художньо-інтерпретаційної діяльності; 

зорієнтованість  на  створення   умов   продуктивного   культурного   дозвілля   

й релаксації [1; 2; 3]. Важливим було і те, що керівники досить проблематично 

ставилися до «вузького профілю» своєї діяльності, вважаючи, що це  часто-

густо «обертається втратою професіоналізму» в організаційному, 

педагогічному, методичному напрямах, оскільки специфіка хорового 

аматорства проектує проведення активної як художньо-творчої, так і одночасно 

організаційно-масової, музично-освітньої, музично-виховної, репетиційної, 

концертно-виконавської, просвітницької та естетичної діяльності. З цього 

приводу цікавою є думка кандидата мистецтвознавства, доцента Київського 

національного університету культури і мистецтв, хормейстера Народної  

хорової капели  «Дніпро»  Київського  національного  університету  імені 

Тараса Шевченка Тилика І .В.: «В останній час не зовсім усвідомлюється 

різниця між професійним і аматорським виконавством, особливо на рівні 

дидактичних засад, підходів у підготовці хормейстера. Для уникнення цих 

проблем потрібно навчати хормейстерів створенню різних психологічних 

моделей, які давали б можливість відразу вивести етап формування 

майбутнього колективу на інший щабель, не пов‘язаний з бажанням чи 

небажанням. Якщо хормейстер знайде правильний психологічний підхід – це 

вже 50% успішної діяльності. У своїй діяльності диригент повинен бути 

виконавцем, керівником, педагогом. Також необхідно застосовувати театральні, 
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режисерські засади (розуміння музики як одного з аспектів життя і можливість 

передачі цього розуміння виконавцям) в практичній роботі з колективом, що 

буде продуктивно впливати на мотиваційну сферу студентства». 

Практика свідчить, що спрямованість організаційної діяльності 

хормейстера зорієнтована як на термінальні цінності життєдіяльності 

колективу, так і на інструментальні, тобто ті засоби, які забезпечують 

досягнення конкретної мети. Цінності виступають соціальними регуляторами 

діяльності керівника хору та існують у взаємодії з колективом співаків- 

аматорів. Пріоритет тут належить цінностям творчості, головним шляхом 

реалізації яких є взаємодія учасників з мистецтвом хорового співу у вільний час 

від професійної діяльності [2, с. 52]. У цьому контексті слушною є думка 

Заслуженого діяча мистецтв України, професора Павленка І. Ю.: «Хормейстер 

повинен володіти значним запасом національно-культурних цінностей, 

розуміючи, інтерпретуючи, пояснюючи і пов‘язуючи їх із духовним контекстом 

у свідомості слухацької аудиторії. Окрім музичної підготовки, керівник 

хорового колективу повинен бути творчою індивідуальністю, художником, 

який вміє переконати аудиторію, мати власне бачення на життєві речі, вміти 

захопити своєю інтерпретацією виконавців, володіти різними мовленнєвими 

засобами, вживаючи епітети, цитати, використовуючи політ фантазії». 

Таким чином, результати опитування дозволили скласти узагальнену 

картину щодо складових ефективного керівництва аматорськими хоровими 

колективами: спрямованість діяльності керівника (організаційна, гуманістична, 

пізнавальна, творча спрямованість), ділове спілкування керівника (відданість 

колективу і здатність до роботи в ньому; комунікативність, контактність, 

коректність; продуктивність спілкування, взаємодії від монологу до діалогу; 

співтворчість; творче єднання з колективом і аудиторією слухачів; пластичність 

регуляції емоційно-вольової сфери, інтелектуальна активність) та професійна 

компетентність керівника (компетентність в галузі хорового мистецтва, 

педагогічна компетентність, соціально-психологічна компетентність, 

компетентність в реалізації культурного дозвілля). 

Визначення окреслених у дослідженні питань потребує подальшого 

наукового пошуку в аспекті вивчення стану практики діяльності аматорських 

хорових колективів в умовах культурного дозвілля. 
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СПЕЦИФІКА МУЗИКИ В КІНО 

Специфіка  музики  кіно  полягає  в  її  співіснуванні  з  мовою  авторів      

і шумами в єдиному ігровому просторі, а також в підпорядкуванні 

режисерському задуму. 

Усе це висуває особливі вимоги до техніки композиторського письма, 

відмінної від  техніки  при  написанні  автономних  музичних  творів.  І  те,  що 

в окремому музичному творі здатне виглядати утилітарно і архаїчно,  

наприклад, мотивно-фразовий принцип побудови мелодії, фактурна 

розрідженість середнього регістра, дискретність і фрагментарність матеріалу, 

його полістилістична калейдоскопічність, в музиці кіно вважається не тільки 

допустимим, але і становить її специфіку. Крім того, незважаючи на 

підвищений інтерес, вивчення даної проблеми було і залишається сполученим   

з труднощами, пов'язаними (з об'єктивних причин) з вимогами універсальної 

професійної компетентності в сфері музичного та екранних мистецтв, а також  

зі складністю доступу до авторських партитур, що є в більшості своїй  

власністю кіностудій. Це змушує дослідників задовольнятися своїм слуховим 

аналізом музичних саундтреків, що, безумовно, підвищує ймовірність 

спотворених суб'єктивних оцінок достоїнств і довільних інтерпретацій музики 

кіно,  створює  передумови  для  висловлювання  іноді  дуже  спірних  суджень  

з приводу її якісно смислових і художніх характеристик. Значний спектр 

функцій, які виконує музика у кінострічках, дозволяють розглядати проблеми 

музичної   драматургії,   а   саме   поняття   вважати   одним   з   центральних     

у кінознавчому аналізі режисерської роботи. 

За окремими виключеннями не можна спиратися на типові складові 

музичної драматургії академічних сценічних жанрів (наприклад, оперні 

речитативи, арії, аріозо, ансамблі, хори; класичні й характерні танці в балеті    

та ін.). Натомість технології інструментальних жанрів та їх елементів, особливо 

симфонічної, камерної музики та електронних технологій, що потужно 

розвиваються з другої половини ХХ ст., мають у кінодраматургії першорядне 

значення. При цьому, якщо до кінця 1970-х – середини 1980-х інтенсивно 

розвивалась передусім тенденція до симфонізації кіномузичної драматургії, то 

вже в середині 1980-х інтенсифікується роль електронних звукових технологій. 

Особливу    роль    музична     драматургія     відіграє     у     авторському 

та експериментальному кіно, де стає також специфічним засобом особистісного 

відтворення картини світу, особистого бачення режисера. У таких випадках 

музика, що супрроводжує візуальний ряд, може стати ключовим моментом для 

сприйняття стрічки. 

Яскравий приклад самобутності музичної  драматургії  в  авторському 

кіно – анімаційно-ігрова стрічка «Фараон» (1998; перша частина трилогії 
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«Міфи» режисера Сергія Овчарова), в якій елементи кіно і телебачення, 

мультиплікації   і   клоунади    поєднані    з    використанням    двовимірної  

комп ютерної графіки. Ідея авторів базувалася на гіпотезі автора музики – 

композитора І. Мацієвського про можливість відтворення реального 

темпоритму і навіть інтонаційності давньоєгипетської музики на основі фресок. 

До цього додається символічне тлумачення інструментів, що поширюється на 

виконавців на них. Так, трактована як колісниця арфа (відповідно арфіст – 

візник) покликана нагадати про сенс цього символу в архаїчній 

давньоєгипетській культурі: крилатими колісницями у вічному русі по небу є 

душі людей і богів. «Кінооповідь» розгортається у лінійному представленні 

життя героя у типовій послідовності: закоханість, весілля, сімейні конфлікти, 

смерть, муміфікація 

і  поховання.   Всю   оповідь   скріплює   тембральна   арка   –   гра   на   флейті  

в пентатонічному (п ятизвучному) звукоряді, яка ілюструється відеорядом 

(єгиптянка,  яка  виконує   гімнастичну  фігуру,   і   з   подальшим   виведенням 

в подвійний символічний план: кадри людських тіл одне над другим символізує 

небесне склепіння і землю). На цьому етапі флейтові  награші  модифікуються: 

в них введено широкі секстові стрибки і навіть хроматизми. Оскільки можна  

так змінити інтонаційну структуру награвань, то аналогічні зміни проектуються 

і у візуальний ряд: жрець перетворюється на офіцера ДАІ, присутні в човні 

стають пасажирами переповненого автотранспорту і т. п. Для введення 

перебільшеної алюзії з реальністю композитор вводить елементи конкретної 

музики: в нічній сцені флейту поєднано зі скрекотанням цвіркуна чи цикад, 

настання ранку позначає кукурікання півня, а вдень ліричну сцену збагачено 

записом співу пташок. 

Цей приклад виразно ілюструє, що різні елементи звукової партитури, 

диференціюються і набувають досить самостійних функцій і у структурно- 

композиційному плині об'єднують різні за смисловими і тривалісними 

параметрами епізоди у цілісне втілення художнього задуму. 

 
Скоромний В.П., народн. арт. України, проф., 

ПВНЗ «Київський університет культури», 

м.Київ, Україна 

 

ПРАКТИКА ВНУТРІШНЬО-СЛУХОВОЇ РОБОТИ 

ДИРИГЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА 
«…Тишина есть лучшее из всего, 

что слышал» Б. Пастернак 

Музичний слух як важливий елемент професійної підготовленості 

музиканта, його вміння свідомо сприймати художній твір як в окремих деталях, 

так і в цілому, активно впливати на процес формування та розвитку художнього 

смаку. 
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Необхідність наявності у студентів-хормейстерів та  вокалістів 

практичних навичок чистого і виразного інтонування: 

– осмисленого фразування з відчуттям музичного руху, звукового об‘єму, 

«бачення» музичної форми твору; 

– формування вільної слухової орієнтації в музичному матеріалі, уміння 

слухати, сприймати та, що найважливіше, об‘єктивно оцінювати музику в усіх  

її компонентах; 

– розуміння семантичних значень виражальних засобів, характерних для 

певної епохи за допомогою типових для неї жанрів; 

– набуття навичок свідомого сприймання і відтворення вокально-хорових 

творів, формування ціннісного відношення до творів музичного мистецтва; 

– набуття практичних навичок сольного та хорового співу для успішної 

майбутньої вокально-хорової діяльності; 

– активізації процесу музичного мислення, виховання естетичного смаку, 

формування навичок осмисленої інтерпретації музичних творів. 

Важливість ґрунтовного вивчення дисциплін, що є основою слухового 

потенціалу музиканта-професіонала: елементарної теорії музики, сольфеджіо, 

гармонії, аналізу музичних (вокально-хорових) творів, аранжування. 

У результаті вивчення цих базових теоретично-практичних дисциплін 

студент, майбутній виконавець-професіонал повинен знати: 

– закономірності розгортання музичної тканини у часовому звуковому 

просторі; 

– семантичні значення музичних виражальних засобів, характерних для 

певної епохи; 

– природу   чинників,    що    впливають    на    якість    сольфеджування 

і інтонування в цілому: ладо-гармонічні зв‘язки й тяжіння, тембр, штрихи, 

культуру вдиху і видиху співака, орфоепічні та загально-дикційні проблеми; 

– природу хорового зонного інтонування; 

найважливіші положення сучасного виконавського мистецтва. 

Музичний слух: відносний; «абсолютний»? Гострота слуху: здатність 

сприймати   найтонші   інтонаційні   відтінки,    зонні    варіанти    мелодичних 

та гармонічних інтервалів  і  досконало  відтворювати  їх  голосом  у  мотивних 

і фразувальних зворотах. 

Об‘єм слуху: здатність сукупно сприймати та коректувати гармонічні 

звороти в контексті розгортання в часі музичної форми твору. 

Слух внутрішній: здатність концентрованим вольовим зусиллям реально 

уявити на ментальному рівні всі мелодико-гармонічні процеси розгортання 

музичної форми, виокремлювати необхідні для вивчення і вдосконалення 

елементи музичної мови. 

Лео Гінзбург – видатний педагог і теоретик диригентської науки; 

стверджував, що надійно почуває себе перед хором чи оркестром той диригент, 

який чує  «розпластано»,  тобто  вміє  слухати  і  чути  пласти  звучання  твору  

в динаміці руху. 
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«Розпластаний слух», за Л. Гінзбургом, це – вміння в горизонтальному 

русі кожної лінії (партії) миттєво чути також і вертикаль; чути і оперативно 

впливати на співвідношення всіх ліній в процесі розгортання у часі форми 

музичного твору! 

Технологія внутрішньо-слухової роботи. Абсолютизація камертонного 

«ля» вольовим внутрішньо-слуховим зусиллям. Пролонгованість, продовжність 

звукового імпульсу, переведення його в режим внутрішньо-слухового 

функціонування. Періодична перевірка через камертон або добре настроєний 

інструмент (рояль). Асоціювання з фіксованими звучаннями: скрипки, гітари, 

роялю, гобою, труби in B і т.п. 

Створення інтонаційно-гармонічних кліше: тризвуки, обернення, 

гармонічні звороти Т-S; T-D; T-S-D-T; T-S-D-VI-IV-II-II7-VII6
5-V

4
3-T. 

Тетрахорди: 5 основних, частовживаних «пігровських». Внутрішньо- 

слухове (з періодичною перевіркою від камертона) приспівування ладів мажору 

і мінору, ладових тяжінь з розв‘язаннями нестійких звуків ладу стійкі, 

вищезгаданих тетрахордів, гармонічних зворотів, окремих партій хорових 

творів. 

Розвиток та вдосконалення «розпластаного» слуху. «Арпеджіатне» 

(послідовне)  проспівування   спочатку   в   реальному   зовнішньо-фізичному,   

а потім внутрішньо-слуховому режимі вертикалей хорової партитури від 

нижнього звуку до верхнього. «Прошивання» партитури, «рентген» – терміни, 

що характеризують важливий етап комплексного освоєння музичного твору. 

4 групи тональностей, пов‘язаних з камертоном «ля». 

І група: A-dur, F-dur, D-dur; 

(мажор) 

II група: G-dur, E-dur, C-dur, B-dur; 

III група: Gis-dur (As-dur), Cis-dur (Des-dur), H-dur (Ces-dur), Es-dur (Dis-

dur); 

IV група: Ges-dur (Fis-dur). 

I група: a-moll, fis-moll, d-moll; 

(мінор) 

II група: g-moll, e-moll, cis-moll, h-moll; 

III група: gis-moll (as-moll), c-moll, b-moll (ais-moll); 

IV група: f-moll, es-moll (dis-moll). 

Внутрішньо-слухове інтонування  хроматичної  гами  в  мажорі  і  мінорі  

з відчутними елементами зонних загострень та притуплень ступенів ладу. 

Опанування цілотонної гами та складних звукорядів типу «тон-півтон», 

«півтон-тон». 

Гармонізація ступенів різних видів мажору і мінору тризвуками, 

септакордами та їх оберненнями. Внутрішньо-слухове інтонування ланцюжків 

мелодичних ланок поза тональністю (від певного звука). Інтелектуальний  

підхід вирішення внутрішньо-слухових завдань; його особливості. Інтуїтивний 

підхід вирішення завдань слухового розвитку і вдосконалення через пряме і 

миттєве осяяння (японський термін «сатторі»). Напрацювання здатності 
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повного комплексного «розпластаного» відчуиия партитури в реальному часі. 

«Розкодування» знакової (нотної) системи і «перекодування» її в реально 

озвучену внутрішнім слухом з можливістю досконалого відтворення. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ГОЛОГРАФІЧНОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ СИСТЕМИ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 
У доповіді досліджуються впровадження та тенденції розвитку системи 

голографічного телебачення, аналізуються принципи створення об‘ємних 

зображень за допомогою голографії. Розглядається можливість використання 

голографічного проекціювання зображень, описуються приклади застосування 

голографічного телебачення. 

Ключові слова: голограма, голографічне телебачення, стерео, проекція, 

голографія, шоу-бізнес, зображення. 

Сьогодні масовим і надзвичайно популярним є стереотелебачення. Ефект 

«стерео» (у пер. з грец. – об‘єм, тілесність) дозволяє бачити зображення 

об‘ємним     (тривимірним).      Хоча,      насправді,      стереотелебачення      не  

є тривимірним. У процесі його відтворення на екрані відображається сукупність 

пласких кадрів, а за рахунок бінокулярності людського зору та спеціальних 

стереокуляр моживо побачити лише ілюзію об‘ємності зображення. 

Натомість, справді об‘ємним може бути голографічне зображення, над 

впровадженням якого плідно  працюють останні  роки науковці  та дослідники  

з усього світу. До слова, на момент написання статті (січень-лютий 2019 р.) 

відомо, що в США на створення голографічного телебачення вже витрачено 

більше  10   млрд   американських  доларів,  однак  експерименти  ще  тривають 

і вимагають подальшого фінасування. В Японії також ведуться розробки 

інноваційного телебачення, на які вже витрачено 7 млрд американських  

доларів. Европа також плідно  працює  над  дослідженням  з  цього  напрямку. 

Ці факти свідчать про те, що людство зацікавлене відкрити новий феномен 

тривимірності, – об‘ємне телебачення, яке можливо оглянути з усіх сторін. 
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У статті «Застосування методу голографії для тривимірного 

представлення   віртуальної   реальності   :    перспективи    розвитку»    автор  

Д. Голодюк наводить приклади проектів, в яких використовується технологія 

голографічного проекціювання та розглядає перші спроби запровадження 

голографічного телебачення. Однак, в роботі бракує системного, 

структурованого    дослідження    проблеми     та     наявних     доказів     того, 

що голографічне телебачення можливе за рахунок сучасних технологій. 

Існує думка, що ідея винаходу голографічного телебачення належить 

досліднику Роджерсу (патент 1958 р.) – ще до винаходу лазера. Він 

охарактеризував специфіку створення голографічної системи тривимірного 

телебачення. На його думку, така система потребує смугу близько 10 гц, що 

значно перевищує смугу сучасного телеканалу. Тому передача тривимірних 

зображень звичайним транслюванням можлива в даний час лише для статичних 

об‘єктів або в режимі повільного сканування. Таким чином, у 1967 р. було 

презентовано макет комерційної голографічної системи, що передає тривимірні 

зображення. 

В основі голографічного проекціювання лежить метод створення 

голографії. Голографія (з давньогрец. λος – повний, γράφω –  пишу)  являє 

собою набір технологій для точної запису, відтворення та переформатування 

хвильових полів оптичного електромагнітного випромінювання, особливий 

фототехнічний метод, при якому за допомогою лазера реєструються, а потім 

відновлюються зображення тримірних об'єктів, що схожі на реальні. 

Голографія дає візуальну копію об‘єкта, що майже у всіх відносинах 

відповідає оригіналу та яку можна розглядати з будь-якого боку. 

Сучасні методи зображення динамічних голограм мають назву 

«просторові модулятори світла» (SLM), що являють собою маленькі, схожі на 

телевізори, пристрої проетування голограм за допомогою відображення 

лазерного світла. 

Голографічна модель – інтерактивна технологія проектування 

тривимірного зображення у просторі. 

Метод створення голографічного зображення був запропонований 

венгерським    фізиком     з     Королівського     науково-технічного     коледжу   

в Лондоні Д. Габором у 1947 р., однак тривалий  час,  аж  до  появи  лазеру  

(поч. 1960-х років), він не знаходив собі практичного застосування. У 1962 р. 

науковці з університету штату Мічіган Е. Лейт та Ю. Упатніекс застосували 

лазер        та        вдосконалили        первісну        голографічну         методику.  

За словами Н. Скляренка, «першим пристосувати голографію до потреб 

мистецтва зміг С. Далі, створивши за допомогою Д. Габора три мистецькі 

композиції» [3, 49-50]. 

Першу успішну телетрансляцію таких голограм уже вдалося провести. 

Однак цей метод придатний лише для малих двовимірних предметів типу 

транспаранта. 

Зусилля  провідних  країн   спрямовані   на   створення   стереоскопічних, 

а не голографічних, телевізійних систем. Але розроблювані стереоскопічні 
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телевізійні  системи  виявляються   складними,   дорогими   або   незручними   

за причини застосування спеціальних окулярів та обмеженої зони бачення. 

На виставці Consumer Electronics Show у 2011 р. у Лас-Вегасі було 

представлено проекційний пристрій HoloAd Diamond (розробник компанія 

InnoVision Labs), який здатен перетворювати двовимірні (пласкі) зображення    

у тривимірну голограму. Світлові потоки від кількох проекторів поєднувались  

в одній точці, у результаті чого з‘являлось голографічне зображення. 

Розробники наголошують на тому, що їхні голо принтери є родоначальниками 

нового мистецького феномену – голографічного телебачення [4]. Однак, 

вартість такого обладнання є вражаючою – приблизно 10 тисяч доларів, тому 

складно говорити про масове використання цієї технології. Натомість, нагадую: 

перші випуски телевізорів обмежувались десятками у 30 рр. XX ст. 

Майбутнє голографічного телебачення в поній мірі залежить від роботи 

експериментальних лабораторій радіо-та оптичної голографії, які планують 

розробити і створити голографічну телевізійну систему, засновану на нових 

принципах з урахуванням особливості зорового сприйняття людини. На даний 

час є три основних  патенти  на  винахід  голографічної  телевізійної  системи  

та три патенти на елементи голографічної системи, проведено аналіз 

можливості створення голографічних телевізійних систем і опубліковано понад 

тридцяти наукових статей, що стосуються проблем таких систем. Це дозволить 

протягом 2-3 років створити eкспериментальний зразок голографічного 

телевізора. 

Японія запропонувала організувати Кубок світу 2022 з всесвітньою 

трансляцією голографічного об‘ємного телебачення. Керуючий менеджер 

«Комітету FIFA-2022» Такуто Маруяма (Японія) пояснив: «Кожен, 

споглядаючи за голографічною трансляцією, зможе відчути ніби він на стадіоні 

спосперігає за реальною грою, своїми очима бачить об‘ємні зображення» [2]. 

Японські      дослідники      планують      презентувати      об‘ємну      трансляцію 

«Олімпіади-2020» влітку наступного (2020) року. Тож, відкриття нової 

технології вже скоро. 

В Україні так само працюють над винаходом об‘ємного телебачення. 

Академік, генеральний директор Інститут голографії Академії наук прикладної 

електроніки (м. Харків) Володимир Титар повідомив пресі, що науковці 

розробили технологію об‘ємного телебачення, засновану на голографії. За його 

словами, в минулому інститут розробляв голографічні технології для 

військових потреб, зокрема, для фотографування Землі з космосу. На базі цих 

технологій і пропонується створити перший зразок об‘ємного телебачення. 

Однак, вітчизняним фахівцям не вистачає фінансування цього дослідження. 

Інноваційні аспекти та переваги: запропоновані методи і принципи 

побудови кольорових об‘ємних голографічних систем є досить перспективними 

і,   на   відміну   від   стереоскопічного   телебачення,   при   їх   впровадженні    

у виробництво будуть дешевшими і більш якіснішими в експлуатації. 

Голографічні телевізійні системи сумісні з існуючими каналами передачі 

інформації і додають до них якісно нові технічні розширення. 
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Перспективи розвитку. Кілька факторів сприяють стрімкому розвиткові 

голографічного телебачення. По-перше, вдосконалення телевізійної техніки 

дозволить підвищити швидкість передачі і якість тривимірності голографічних 

зображень. По-друге, розвиток лазерної техніки забезпечить створення 

широкосмугових оптичних ліній зв‘язку, а також відповідних систем модуляції 

і сканування світлових пучків. Третій фактор пов‘язаний з розробкою 

динамічних приймачів зображення і швидкодіючих екранів з підвищеною 

роздільною здатністю [1]. 

Зрозумілий загальний інтерес до можливості створення об‘ємного 

телебачення. Технологія голографічного проекціювання максимально 

наблизить мистецтво  і  техніку  телевізійного  відтворення  до  реальних  умов  

і дозволить створити ефект присутності, яким вирізняється телебачення з- 

поміж інших екранних мистецтв. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ЖИТТЯ МИКОЛАЇВЩИНИ 
Театральне життя Миколаївщини являє собою велике коло надзвичайно 

цікавих для дослідження подій, пов‘язаних з творчістю не тільки місцевих 

митців, а і окремих  творчих  діячів  та  колективів  зі  світовим  ім‘ям,  як  то  

Ф. Шаляпін,  М.  Щепкін,   П.   Стрепетова,   В.   Маяковський,   М.   Савіна,   

М. Єрмолова, В. Комісаржевська, бр. Адельгейм, О. Южин-Сумбатов, так 

званий театр українських корифеїв, представлений легендарними 

особистостями,   які   стояли   у   витоків    професійного    театру    України:   

М. Заньковецька,  М.  Садовський,  І.  Карпенко-Карий,   П.   Саксаганський,   

М. Садовська-Барілотті, Г. Затиркевич-Карпинська. Пізній період відзначений 

http://oksamyt.org/2018/10/31/golografichne-telebachennya-i-znovu-ukrayintsi/
https://tsn.ua/nauka_it/predstavleno-golografichniy-televizor-
https://tsn.ua/nauka_it/predstavleno-golografichniy-televizor-
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роботою в Миколаєві таких майстрів театрального мистецтва як легендарний 

український актор, народний артист УРСР А. Бучма, режисери, заслужені діячі 

мистецтв   України   В.   Оглоблін    і    А.    Літко,    народні    артисти    УРСР 

В. Івченко, В. Високов,  заслужені  артисти  УРСР  П.  Морозенко,  К.  Міліч,  

Н. Огонь-Догановська і багато інших. Театральну історію Миколаєва 

формували різні творчі течії: мистецтво знаменитих гастролерів з Києва, 

Москви, Одеси, місцеві аматори, які стали основою для зародження 

українського музично-драматичного театру, пересувний художній театр 

«Шахтарка Донбасу» – один із найвідоміших і найуспішніших театральних 

колективів свого часу, на базі якого було організовано стаціонарний театр 

Миколаєва з постійною трупою і надсучасним репертуаром, який чітко 

відповідав задачам, поставленим не просто тогочасною владою – епохою під 

назвою «Союз Радянських Соціалістичних республік». 

Сьогодні театральне життя Миколаївщини представлене трьома 

професійними театральними колективами – Миколаївським академічним 

українським театром драми та музичної комедії, Миколаївським академічним 

художнім російським драматичним театром, Миколаївським академічним 

обласним  театром  ляльок.  Існує  безліч  аматорських  колективів,   серед   

яких  –  майже  напівпрофесійні   Народний   молодіжний   театр   «Парадокс» 

та Молодіжний народний аматорський театр «СТУК». Активна гастрольно- 

фестивальна,  закордонна  діяльність  всіх  вищеназваних   колективів   сприяє 

їх  творчому  зростанню  та   підвищенню   фахової   кваліфікації   працівників 

(у аматорів – учасників), створює імідж театральної Миколаївщини як 

культурної ланки України високого представницького та художнього рівня. 

Миколаївський академічний художній російський драматичний театр – 

найстаріший театр Миколаївщини. Будівлю було зведено у 1881 р. міщанином 

К. Монте за проектом архітектора Т. Брусницького. Проект на той час виграв 

першу премію, отже був найкращим, найсучаснішим [2, с. 144]. У місті 

активізувалася гастрольна діяльність, антрепренери віддавали перевагу новому 

театральному приміщенню і два інші театри – І. Міллера і Д. Русинова – доволі 

скоро припинили своє існування через неспроможність конкурувати з театром 

Монте. У 1894 р. власником театру стає купець Я. Шеффер. Під час революції 

1917  року театр націоналізовано, з 1919 року він  носить ім‘я  К. Лібкнехта,       

з 1920-го – А. Луначарського, з 1926-го – М. Скрипника. У 1935 р. у театру 

з‘явилась   постійна   трупа.   Нею   став   пересувний   гастрольний   колектив 

«Шахтарка Донбасу», поряд із назвою якого на афішах через особливі творчі 

заслуги писали «Художній театр України» [3, с. 15]. У 1939 р. театр отримав 

ім‘я льотчика В. Чкалова, у 1994 році назву змінено на «Миколаївський 

художній  російський  драматичний  театр».  У  2009  році,  на  честь   75-

річного ювілею, театру  було  присвоєно  почесний  статус  «академічний».  У  

різні  часи  у  колективі  працювали  такі  видатні  актори  як  О.  Чудінова,  А. 

Юрова, П. Нятко, Д. Славін, Ю. Соколов, В. Високов, П. Іванов, Р. Гінет,     К.  

Міліч,  Н.  Огонь-Догановська,  І.   Сігіна,   А.   Кучинський,   Б.   Сабуров, А. 

Квасенко, П. Морозенко, В. Івченко, Р. Мороз, Д. Борщов та інші, режисери 
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Є. Венгре, Л. Луккер, Д. Крамськой, В. Шабанов, Е. Митницький, В. Оглоблін, 

М. Юфа, Г. Піменов, А. Літко, В. Савінов, М. Кравченко. Закладені ними творчі 

традиції сьогодні продовжує нове покоління театру. 

Історія   Миколаївського   академічного   українського    театру    драми  

та музичної комедії розпочалася у 1927 році, коли гурток дитячої художньої 

самодіяльності «Червоний галстук» при Миколаївському будинку піонерів, що 

був створений у 1925 році та складався з заводської та шкільної молоді, 

реорганізували  у  театр  юного  глядача.   Першим  директором   театру  став  

М. Григор‘єв, першим художнім керівником – В. Кредін, надалі у театрі 

працювала режисерська колегія. При ТЮГу також діяв ляльковий театр [5]. 

Під час ІІ світової війни у 1944 р. після реевакуації з м. Георгієвська 

колективу передати для роботи колишнє приміщення Будинку лікарів. Основу 

трупи складали вже досвідчені майстри сцени А. Патенко, Р. Гаврилко, І. Асєєв, 

О.  Станчик,  Б.  Бронштейн,  Г.  Русанов,  К.  Мартинов,  А.  Безман,  молоді    

Т. Полюх, І. Корнієнко, Г. Цвєткова, Г. Іванівський. Пізніше  ТЮГ повернувся  

у будівлю на Привозній, яку займав до початку війни. У репертуарі - класичні 

твори для дітей, російська, українська та світова класика, радянська 

драматургія. 

У 1948 р. в зв‘язку з 30-річним ювілеєм Всесоюзної Ленінської 

Комуністичної Спілки Молоді Миколаївському державному театру юного 

глядача було присвоєно ім‘я на честь ХХХ-річчя ВЛКСМ. У 1959 році трупу 

після творчого конкурсу об‘єднано з трупою пересувного драматичного театру 

ім. Т. Шевченка і створено Миколаївський обласний український музично- 

драматичний театр. У  1980  році  –  нова  реорганізація:  театр  змінює  назву  

на «Український театр драми та музичної комедії», а у 2001 році отримує статус 

«академічний» [1, с. 126-138]. 

Миколаївський обласний театр ляльок засновано у 1970 році. У витоків 

стояли перші керівники – режисер Б. Оселедчик і художник А. Цуканов. 

Першим директором стала А. Бавшина. У репертуарі переважали вистави 

виховної, військової, історичної тематики. Трупа складалася як з професійних 

акторів, так і з аматорів,  серед  яких  –  Г.  Бурцев,  Д.  Герасимов,  Е. Райтер, 

Н. Русаленко, В. Холод, О. Шагал, Л. Давидова, Р. Пантух та інші. 

У другому десятиріччі театр очолили директор П. Романова і головний 

режисер В. Безлепко. Кінець 80-х - початок 90-х став періодом розквіту театру. 

Колектив активно гастролює по Україні та за кордоном – у Грузії, Абхазії, 

Північному Кавказі, Росії. Трупа оновлюється професійними артистами- 

лялькарями,  серед  яких  -   В.   Шарафудінов,   С.   Васильєва,   В.   Васильєв, 

Г. Згурська, М. Гейко, Н. Дашевська, О. Бичков, Н. Полянська, Л. Артеменко,  

Л. Такмакова. 

З 1994 р. театр  очолює  В.  Терещенко.  Перше  що  було  зроблено  

новим керівником – відремонтовано будівлю театру, відкриту для глядача 

26 грудня 1996 року. Особлива сторінка у творчому літописі колективу – 1997-

2004 роки. Головний режисер І. Цуканова обирає за основу для  репертуару нові 

мотиви сучасної драматургії. Це був час фантазії, 
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експериментів і символів, мало місце нове прочитання теми сучасного 

виховання дитини. 

Колектив постійно  бере  активну  участь  у  різноманітних  фестивалях, 

як українських, так і закордонних, проводить власний захід - Відкритий 

фестиваль театрів ляльок та студій лялькового мистецтва «Кришталева лялька». 

Статус «академічний» театр отримав у 2017 р. [4]. 

Отже, три професійні театри Миколаєва розвивалися відокремлено один 

від одного, що дозволило їм створити своє неповторне творче обличчя. 

Сьогодні всі вони мають статус «академічний» як своєрідний показник високої 

якості культурного продукту, який вони випускають. Театри активно 

співпрацюють з закордонними колегами, формуючи позитивний імідж 

театральної Миколаївщини, а отже й України, на світових теренах. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНУ «ЛЮДИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ» 

ЯК ЗАПОРУКА ДОТРИМАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

В Українському законодавстві наведено чітке формулювання терміну 
«інвалідність». Інвалідність – міра втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням, 

травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім 

середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи, внаслідок 

чого  держава  зобов'язана  створити  умови  для  реалізації  нею  прав  нарівні   

з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист [1]. 

Петро Порошенко підписав Закон України № 2249 – VIII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України», прийнятий Верховною Радою 

України 19 грудня 2017 рокущодо виключення із українського законодавства 

https://www.nikpuppetteatr.org/istoriya
http://mk.archives.gov.ua/pubonsite/318-do-85-richa-tiug.html
http://mk.archives.gov.ua/pubonsite/318-do-85-richa-tiug.html
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та вжитку терміну «інвалід». Про це йдеться на офіційному сайті президента. 

Згідно з документом відтепер замість слова «інвалід» у всіх законодавчих актах 

буде «людина з інвалідністю». Метою Закону є продовження роботи,  

розпочатої    Урядом    на     виконання     Указу     Президента     України     від 

3 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав 

людей з інвалідністю». 

Окрім того, терміни «дитина-інвалід» та «інвалід війни» відповідно 

замінено на «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок 

війни».«Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до 

положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, 

запроваджуючи у вжиток термін «особа з інвалідністю», перш за все, акцент 

робиться на людині, а не на її інвалідності». 

Закон визнає дійсними посвідчення із застарілими термінами, які були 

видані раніше: «Посвідчення, видані до набрання чинності цим законом, у яких 

застосовуються слова «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства», 

«інвалід війни», а також пенсійні посвідчення, в яких зазначаються ці слова,      

є дійсними протягом строку, на який їх було видано» [2]. 

Часто людей з інвалідністю зображають як касту недоторканих: їх або 

жаліють, або надмірно героїзують. Ще півстоліття тому людину з інвалідністю 

найчастіше сприймали як «хвору» та вічного «пацієнта» лікарень, безпорадного 

й залежного від інших (медична модель інвалідності). 

Та відтоді, як організації людей з інвалідністю почали  масово з‘являтися 

в усьому світі й голосно  заявляти про свої права й  те, що люди  з інвалідністю 

є частиною суспільства, а не тільки об‘єктом благодійництва чи «жертва» 

хвороби, розуміння інвалідності змінилося. Сьогодні в основі соціальної моделі 

інвалідності лежить не фізіологія особи (порушення стану здоров‘я), що 

роблять її «інвалідом», а бар‘єрнаприрода суспільства. 

В посібнику Іванова, Сердюка «Журналістська етика» автори радять 

утримуватися в матеріалах від зневажливих зауважень або натяків, здатних 

принизити людину (щодо раси чи кольору шкіри, національності, релігії, 

хвороби, фізичних вад  [3,  с.  44].  Не  можна  принижувати  людину хвору або 

з обмеженими фізичними можливостями. Треба дуже уважно ставитися до 

посилань на расу, національність, віросповідання, соціальну належність, стать 

персонажів. Це істотно тільки в тому разі, якщо це безпосередньо стосується 

теми матеріалу та має значення для його розуміння [3, с. 69]. 

Термінологія – це принципова річ. Слово  «неповносправні» –  це опис,    

а  не   група   людей.   Доречно   говорити   не   «інвалід»,   а   «особа   (людина) 

з інвалідністю», «пасажирка», «мама» – у людини ще є соціальні ролі. Уникайте 

таких фраз, як «хворіє на…», «жертва (чогось)». Інша справа, що термін 

«інвалід» прижився у нас на законодавчому рівні. Згідно з рекомендаціями 

ООН  комітету  захисту   прав   людей   з   інвалідністю,   це   має   змінитися.   

У журналістській роботі ми можемо бути гнучкими і використовувати 

правильну термінологію. А взагалі краще запитати у самої людини: «Як вам 

хочеться, щоб я вас представляв?» 
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Таким чином, ми з‘ясували, які формулювання можна використовувати, 

описуючи в ЗМІ людину з інвалідністю. Ми визначили, що правильне 

використання термінології впливає на честь та гідність людини і дійшли до 

висновку, що «інвалідами» людину роблять бар‘єри – стереотипи й судження 

щодо людей з інвалідністю (ментальний бар‘єр), інституційні бар‘єри, пов‘язані 

з законами та політикою, економічні бар‘єри, а також бар‘єри навколишнього 

середовища, такі як фізична недоступність, обмеження в інформації та 

комунікації. Бар‘єри породжують дискримінацію, виключають із суспільного 

життя та ставлять осіб з інвалідністю у становище, що принижує їхню гідність. 
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