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Секція 1 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Zheliezniak S. V., assistant 

 of the Department of Cinema and Television Art, 

postgraduate student, 

Kyiv National University of Culture and Arts, 

Kyiv, Ukraine 

 

ISSUES OF SONIC-AND-VISUAL IMAGE  

IN MODERN AUDIOVISUAL CULTURE 

Modern audiovisual culture is developing very rapidly, enriched with new 

creative approaches and technologies. The sonic-and-visual image and the process  

of its creation are also being transformed, so it is necessary to constantly study  

the actual problems and creative possibilities of creating the visual image  

in the audiovisual culture of today. 

The creators of DVB digital television are introducing the concept of Next-

Generation Audio (NGA). The concept consists of three elements: adding vertical 

measurement in sound to provide "immersive audio" (the term "immersive" means 

maximizing the effect of being present); providing broadcasters and viewers with 

personalized settings; creation of audio objects for a simpler process of introducing 

"immersive" and personalized sound [2, p. 278]. 

The authors propose to create "immersive" audio by adding vertical 

measurement to the sound; There are several options for implementing this concept: 

adding another speaker, simulating vertical measurement through sound frames,  

or speakers positioned upwards. Authors propose to use additional channels, audio 

objects etc. as carriers of audio elements that transmit information about vertical 

measurement of audio. Also, the effect of "immersive" sound can be heard in the 

headphones if one uses special programming methods. The authors of documentation 

refer to audio objects as such mono or stereo recordings, which are broadcast along 

with metadata that provides information about such audio objects (eg, locations  

on specific channels or program coordinates). They are transmitted separately from the 

main audio track, combined only in the television receiver, adjusting  

to the configuration of viewer equipment [2, p. 278]. 

As an example of personalized sound settings and the use of audio objects,  

the viewer is again able to balance the dialogue with components such as music or 

sound phonograms as these elements of the audio track are mixed in the television 

receiver. Another option may be the special transmission of audio components, when 

the phonogram with background noise is transmitted to the receiver in the desired 

format, and the replicas are transmitted as a sound object [2, p. 278]. 

Thus, thanks to personalization, the user is able to select the audio elements that 

he wants to hear during the broadcast and adjust their level in the overall balance of the 

audio track. Examples of these may be the audio commentary above, another language 
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of basic dialogues. The user can also select various audio elements during the broadcast 

of sports events and change their mutual balance (for example,  

the noise of people in the stadium and the voice of the commentator, listening  

to radio communications of teams, etc.); Thus, by combining components in different 

combinations, the viewer can get new impressions from watching the broadcast  

[2, p. 278-279]. 

With regard to multimedia and the use of audio in them, it is worth noting that 

not all multimedia online TV broadcasting platforms offer the same capabilities  

for the viewer or for such configurations of surround sound systems. Often, 

broadcasting on multimedia platforms is limited by HD video quality and  

the available 5.1 surround sound system. 

For example, YouTube and Vimeo online video platforms do not yet support 

surround sound for user-uploaded music or videos. To date, only some videos  

on YouTube TV support surround sound. However, pay-per-view VoD (Video  

on Demand) Netflix supports the 5.1 surround sound format, and iTunes, Amazon 

Prime Video, Hulu, Google Play Movies & TV, and the Netflix platform mentioned 

above are already supported or collected support Dolby Atmos format. Netflix also 

supports the user to select from the available audio tracks, subtitles and download 

Audio descriptions (AD) in which things that is happening on the screen at the moment 

is described, what the characters are doing, and so on [1]. Among the online multimedia 

television services, surround sound is currently supported by DirecTV Now, Sling TV, 

YouTube TV and some others. 

Unfortunately, Ukraine does not yet have any broadcasting channels using 

surround sound systems, but our television already has high definition image channels, 

so we can hope that surround sound broadcasts will be launched in the near future. 

Therefore, as seen above, the use of audio in modern television and multimedia 

is taking on new approaches, driven by the rapid development of services and 

standards. This, in turn, should not deprive professionals in the field of sound directing 

of creative reflection, but on the contrary promote the expansion of artistic instruments 

to achieve greater expressiveness of audiovisual works with the help  

of new sound systems and algorithms of using audio. 

The basic stages of the emergence of digital television in Europe and in Ukraine, 

its peculiarities and the characteristics of digital television related to image and sound, 

as an element of influence on the creative functionality of audiovisual culture, are 

presented. New sound usage parameters due to the advent of digital television have 

been analyzed, such as adding an additional audio track, changing  

the audio balance, and more. Examples of the use of sound in contemporary television 

and multimedia are given on the basis of samples of European television works and 

popular overseas multimedia services. 
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TO THE ISSUE OF ETHICAL STANDARDS  

IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

Ethics is a system of moral principles, at its simplest. It refers to the value system 

by which a person determines what is right or wrong, fair or unfair, just  

or unjust.  It is expressed through moral behaviour in specific situations. Here we will 

take a closer look at an individual's conduct, which is measured not only against his or 

her conscience but mainly against some norm of acceptability that has been 

professionally and organizationally determined. As far as we can judge the difficulty 

in ascertaining whether an act or behaviour is ethical lies in the fact that individuals 

have different standards and perceptions of what is "right" and "wrong". Often  

the situation is not black or white but falls into the grey area. 

A person's philosophic orientation may also determine how he or she acts  

in a particular situation. Philosophers say that there are three basic value orientations 

(Kluckhohn and Strodtbeck, 1961): absolutist, existentialist and situationalist. Briefly, 

the absolutists believe that every decision is either right or wrong, regardless of the 

consequences; the existentialists decide on the basis of immediate rational choice; the 

situationalists' decisions are based on what would cause the least harm  

or most good. Practice shows that most people, depending on the actual situation, 

choose a course of action somewhere along these three types. 

Professionals dealing with managerial duties and public relations have  

the dilemma of making decisions that should satisfy the public, the employer,  

the professional organization's code and their personal values. In the ideal world these 

four would not conflict. However, the reality proves the opposite. 

We find the issue of professional organizations' codes rather interesting since 

more and more institutions and businesses have been implementing these codes  

of professional conduct. Let's have a look at the most known sets of acceptable norms, 

their approaches and core principles. 

The PRSA Member Code of Ethics holds such fundamental beliefs  

as advocacy, honesty, expertise, independence, loyalty and fairness. These values 

provide the foundation for the Member Code of Ethics and set the industry standard 

for the professional practice of public relations. 
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The International Association of Business Communicators, with members  

in 52 nations, updated IABC's Code of Ethics in 1996 with little amendments to  

the old content though sustaining the major points. It continues to be based on  

the principles that professional communication not only is legal and ethical but also  

is in good taste and (what we regard as their main achievement)  sensitive to cultural 

values and beliefs. Members are also encouraged to be truthful, accurate and fair  

in all their communications. 

VNR Code of Good Practice is a result of coordinate work of six video news 

producers, members of the Public Relations Service Council in New York.  

Its objective is to present information, pictures, and sound that television journalists 

can use and rely on for quality, accuracy and perspective. 

These codes seem to be helpful in providing general core values and provisions 

for the members of the professional community. Though still there are considerable 

differences of opinion about whether public relations is a craft, a skill, or  

a developing profession. Certainly, at its present level, it does not qualify as  

a profession in the same sense that medicine and law do (Dennis L. Wilcox, 2003). 

Adding to the confusion about professionalism is the difficulty of defining what 

constitutes public relations practice: "We act as publicists, yet we talk of counseling. 

We perform as technologists in communication but we aspire to be decision-makers 

dealing in policy" (John N. Budd, 2000). 

On the other hand, there is an increasing body of literature about public relations, 

substantial progress is also being made in developing theories of public relations, 

conducting research, and publishing scholarly journals. 

We strongly believe that the most important thing is for the individual to act like 

a professional in any field. This means a practitioner should have: 

- a sense of independence 

- a sense of responsibility to society and the public interest 

- manifest concern for the competence and honour of the profession as a whole 

- a higher loyalty to the standards of the profession and fellow professionals 

Unfortunately, many professionals are limited in their professionalism by what 

might be called "a technician mentality". These people narrowly define 

professionalism as the ability to do a job simply by executing the mechanics  

of communicating. Some practitioners defend the technician mentality, however, 

arguing that public relations people are like lawyers in the court of public opinion. 

We do claim that everyone is entitled to his or her viewpoint and, whether the 

practitioner agrees or not, the client or the employer has a right to be heard. Thus  

a public relations representative is a paid advocate, just as a lawyer is. The only 

drawback in this argument is that they are not lawyers. In addition, lawyers have been 

known to turn down clients or resign from a case because they doubted the client's 

story. 

To conclude: most professional organizations have codes of ethics which cover 

such areas as confidentiality, conflicts of interests, professional conduct, and the like. 

Because so many practitioners work independently, the ethical bottom line comes 

down to each person's personal approach to the professional codes of ethics and to his 
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or her own standards. Finally, honesty is essential in all dealings, including mass 

media, to maintain trust, even if the practitioner must limit responses to  

"no comment". 
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BASIC APPROACHES TO UNDERSTANDING  

THE PHENOMENON OF CULTURE 

There are different approaches to understanding the phenomenon of culture. The 

essentialist point of view is based on the idea that culture is conditional and static, it 

has fixed characteristics, and differences between representatives of one culture are 

considered secondary. 

In a globalized world where people often migrate, travel both physically and 

virtually, live in constant interaction with other cultures, this approach is considered to 

be irrelevant. Moreover, such a reductionist view of culture restricts human 

understanding only to the theories and methodologies not corresponding the realities 

of the XXIst century. 

But the constructivist approach defines culture as a multi-faceted dynamic 

phenomenon being in continuous evolution. From the constructivism’s point of view, 

culture is defined through interaction between people; being fluid, it constantly evolves 

and adapts to new realities. 

Thus, culture develops and changes over many years; it is affected by  

the interaction of its members with members of other cultures and with their 

environment, as well as cultural and economic exchange and globalization. 

This type of discourse interprets culture as a process that is multifaceted and 

diverse in its values, beliefs, practices, and traditions, some of which may be 

completely new. Thus, from this point of view, culture is negotiable, giving 

opportunities for personal choice, social justice, and a dynamic process whereby the 

arrangements and boundaries of groups or communities are revised in accordance with 

current needs [6]. 

Combating social exclusion, implementing the principle of social justice is one 

of the important factors in the history of postmodern world culture. Social justice  
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is a concept that defines a fair and honest relationship between man and society. It is 

measured by the explicit and latent conditions for the distribution of wealth, 

opportunities and social privileges. Social justice includes our deepest convictions, 

shaped by cultural identity, politics, religion, ethnicity, and a sense of identity  

[9, p.10-18]. 

Our perception of culture influences the interpretation of cultural reality, our 

interaction with others, and the way we understand our identity and that of others.  

Of course, culture is not the answer to every question, but it is an important aspect that 

shapes our worldview and our interpretations, along with other aspects such  

as living conditions, gender, sexual orientation, social and economic status, etc. 

In the context of culture, like many other dimensions, identity is constantly being 

built, and the process of the role’s acceptance and fulfilment, mediated  

by external (social, political) and internal (psychological, emotional) aspects, lasts 

throughout life [8, p. 184]. 

A fluid cultural identity can be understood as the unification of two identities – 

individual and group – into one. Thus, cultural identity is always in the process, it is 

never a complete fact [7, p. 55]. 

If we consider our identity as static, ascriptive, we are inclined or forced  

to conform to a certain system of expectations regarding cultural norms, gender roles, 

religious beliefs, and the like. Understanding our identity and the identity of other 

people as a dynamic process allows us to constantly change our identity according  

to our needs, aspirations, expectations, and not according to what the world expects. 

An important aspect is that within the outlined paradigm, we allow other people 

to build their own identities, refraining from stigmatization, social stigma, perception 

through the prism of stereotypes. 

Thus, identity can be defined as belonging to one group and differentiating from 

others. Depending on the context in which we are, we are constantly re-evaluating our 

identity. For example, a single woman in a male group may have  

a stronger understanding of gender identity than in a mixed gender group. Therefore, 

modern researchers turn to the concept of “multiple identities”[1, p. 16-22]. 

Although this concept is mainly used to analyse people who have combined 

different cultural traditions, it can be extended to any person in a changing social 

context, the “search for the Self” is largely a reaction to the science's confidence in its 

own efforts to explain the outside world and determine the place of man in this world. 

In fact, this is due to the recognition that the reality we perceive is not  

a “perse” reality, but rather constructed by the mind itself. That is why the postmodern 

era is very sceptical of the explanations that claim absolute truth. Instead, it focuses on 

the relativity of truth for each individual. 

In the postmodern sense, everything is an interpretation – we create our own 

reality by interpreting the world around us. Reality arises through our interpretation of 

what the world means to us personally. Preferring concrete experience over abstract 

principles, postmodernism argues that the results of one's own experience are relative 

rather than definitive and universal, and tries to offer a new understanding  

of man within the discourse [2, p. 9]. 
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Identity becomes fluid; it is formed and constantly transformed in ways  

of representation in the cultural systems that surround us. As S. Hall noted, “within us 

are contradictory identities, pulling in different directions, so that our identifications 

are continually being shifted about.” [5, p. 280] 

A person’s identity is defined both through self-identification (as we identify 

ourselves) and through hetero-identification (as others identify us). At the individual 

level, identity is closely related to the need to interact with others, with society  

as a whole and with the recognition of one's own autonomy. More often, the identity 

that a person “assigns” differs from the identity that others “attribute” to it.  

Even through the prism of the dynamic, constructivist point of view  

of the postmodern era people often assume that there is only one identity. This type of 

worldview generates cognitive dissonance, which is extremely dangerous, especially 

in a globalizing world and growing cultural contacts.  

Individuals strive to maintain a positive self-identity and feel safe within their 

identity. To achieve this, various strategies are used. One is to emphasize the 

differences between in-groups and out-groups, which can create artificial 

categorization that emphasizes differences and reduces similarity. This often leads  

to competition or confrontation, which in some cases causes acts of violence  

and discrimination. 

To avoid this dissonance and related problems, to create a narrative congruent, 

any individual needs to integrate various aspects of his identity in order to feel himself 

as a unique and full-fledged person.[3, p. 30] Published by the Council  

of Europe, the European Manifesto for Multiple Cultural at certain times or  

at different stages of their lives, people may have different cultural affiliations: 

“Multiple cultural affiliation is one way of recognising the place of plurality in  

the face of globalism. 

Today’s world is fragmented and pluralist, and modern human beings live in 

different groups, on different levels, and with affiliations of different degrees  

of intensity, making every social group heterogeneous. Today’s European may be 

conceived in Venice, spend his or her teenage years in Paris, study in Coimbra, get 

married in Berlin and divorce in London. Where will he or she be buried? Cultural 

reference systems, that were once fixed and inviolable are now inevitably bound  

to change in far-reaching ways.”[4, p. 33] 

Typically, individuals are subjectively identified with more than one social 

group. In addition, people often use their personal characteristics and interpersonal 

relationships and social roles as additional components of their own identification. 

These multiple identifications with social groups, characteristics, relationships and 

roles help people navigate the world. 

For a successful intercultural dialogue, it is necessary to find a balance between 

accepting one's own identity, recognizing the cultural characteristics of one's group, 

and tolerant attitudes toward representatives of cultural out-groups. 

“…Multiple cultural affiliation is becoming the central pillar of an emerging 

European citizenship. It makes it possible both to conceive and to experience the 

complex, differentiated development of cultural identity in mature democratic 
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societies. It firstly recognises communities which bring with them different references 

in terms of identity, and secondly allows each individual to have a number of specific 

identities expressed through belonging to various cultures… multiple belonging is 

perceived as the possibility for everyone, either individually or in a group, to feel 

simultaneous or successive affiliation with a set of values or cultural references shared 

by several groups or communities…” [4, p. 34]. 
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МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 

«Трьома китами» артпедагогіки слід визначити її зміст, функції та 

концепції впровадження. Основними компонентами першого постають 

когнітивний, емпатичний, критичний, діяльно-творчий і мотиваційний. 

Когнітивна складова проявляється як прагнення особистості до пізнання 

світу, ідентифікація себе в ньому (духовно-культурний розвиток особистості). 

Емпатична складова залежить від розвиненості емоційної сфери глядача та 

слухача. Емоційний компонент художньої освіти передбачає здатність людини 

до осмислення та переживання мистецьких творів, глибокого переживання 

втілених у художніх образах духовних цінностей. 

Критична складова мистецької освіти стосується здатності особистості до 

власної оцінки життя, критичного ставлення до тих авторитетних поглядів на 

художній твір, що існують, тощо, здатності до самостійних роздумів над 

смислом буття, життєвими та мистецькими цінностями. 

Діяльно-творча складова полягає в самореалізації особистості  

в мистецькій діяльності (спроможність людини творити, сприймати та 

транслювати мистецькі ідеї). 

Мотиваційна складова позначає прагнення особистості до творення 

моральних цінностей (духовне та мистецьке самовдосконалення). 

У процесі артпедагогіки можемо спостерігати реалізацію таких функцій: 

гедоністичної, пізнавальної, комунікативної та креативно-актуалізаційної. 

Гедоністична функція вказує на розвивальні можливості мистецтва 

(естетичне задоволення у сприйнятті і творенні). Характеристиками естетичного 

пізнання є відчуття краси, переживання гармонії, досконалості, усвідомлення 

прекрасного як духовного піднесення. 

Сучасна мистецька педагогіка здебільшого нехтує процесами естетичного 

споглядання мистецькими творами. У діапазоні засобів навчального впливу 

домінують вимогливість, спонукання до систематичної роботи, засоби вольового 

стимулювання тощо. При цьому педагогом забувається, що наполеглива праця є 

тільки засобом досягнення мистецьких вершин, на яких повинне панувати нічим 

не скуте почуття радості від художнього пізнання, насолоди від зустрічі з 

прекрасними образами, від можливості наблизитись  

і доторкнутись до прекрасного [4]. 

Розвиток гедоністичного ставлення до мистецтва залежить від 

усвідомлення, розуміння художньо-виражального засобу мистецьких творів. 
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Відчуття естетичної насолоди виникає під впливом осягнення краси 

формотворчих засобів. 

Питання єдності змісту і форми як однієї с найсуттєвіших характеристик 

мистецької досконалості, відточеності стильових засад творчості, 

оригінальності, неповторності, застосування засобів виразності тощо мають не 

тільки раціонально, з позицій теорії мистецтва сприйматись учнем (студентом), 

а й бути осягнуті шляхом актуалізації естетичного  відчуття, гедоністичного 

ставлення до мистецтва. 

Реалізація пізнавальної функції художніх образів у процесі артпедагогіки 

передбачає розгляд художніх творів на тлі естетико-філософських узагальнень, 

суспільних явищ, історико-біографічних відомостей; поєднання змістовно-

інтелектуальних емоційно-почуттєвих характеристик сприймання з метою 

забезпечення його цілісності; зміщення пріоритетів мистецького навчання  

з опанування художньо-технічних прийомів на цілісне охоплення духовної 

сутності художніх образів. Формування у студентів прагнення до самоосвіти, 

саморозвитку, самовдосконалення реалізує пізнавальну функцію мистецтва  

в сучасних умовах сьогодення. 

Комунікативна функція мистецької освіти полягає в художньому 

полісуб’єктивному спілкуванні. Мистецький образ, інформаційне та духовне 

послання автора твору глядачеві (відбувається діалог). Дидактичний контекст 

реалізації комунікативної функції мистецтва передбачає забезпечення такого 

спрямування навчання, коли учень (студент) налаштований сприйняти не лише 

художній текст, а й те, що стоїть за ним, що передує створенню образів, 

зрозуміти і відчути переживання автора, його надії та прагнення.  

Реалізація комунікативної складової розвивального потенціалу мистецької 

діяльності ґрунтується на з’ясуванні особистісного смислу спілкування людини 

з мистецтвом. Художній текст має бути перекладеним на мову внутрішнього 

світу безпосереднього учасника художнього сприймання. Відсторонене 

споглядання повинне змінитися на зацікавлене очікування. 

Зміна особистісних орієнтирів мистецького навчання учнів (студентів) 

може відбутися за умови трансформації кожним із них змісту художніх образів 

відповідно до свого бачення лише тоді, коли авторські роздуми і переживання 

стануть їх власним надбанням. 

Технологія реалізації комунікативної функції мистецького навчання 

передбачає, перш за все, створення в учнів (студентів) установки на діалог  

з автором твору – конкретизацію його у відповідних питаннях, і вже  

потім – спонукання до самовираження у процесі художньої інтерпретації твору. 

Креативно-актуалізаційна функція мистецького навчання передбачає 

активізацію творчих підходів особистості до життєдіяльності. Реалізація впливу 

мистецтва на розвиток учнів (студентів) у творчому напрямі відбувається  

і в процесі сприймання мистецтва, і в процесі інтерпретації художніх образів,  

і, найголовніше, безпосередньо у художньо-творчому процесі. 

Під час сприйняття художніх образів відбувається процес співтворчості. 

Сприйняття глядача вистави завжди конструює у власній уяві образи, які прямо 
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не співпадають із авторськими, хоч і відбуваються у заданому сюжетному чи 

тематичному полі. 

Мистецька освіта активує творчий потенціал особистості, розвиває 

можливості власної природи, ставить перед черговими дослідниками проблему 

пошуку адекватного сучасним умовам визначення мистецької освіти  

як соціокультурного феномену. 
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ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ НОВОЇ ЛЮДИНИ 

У СОЦІОІНЖЕНЕРНИХ ПРАКТИКАХ ТОТАЛІТАРНИХ СУСПІЛЬСТВ 

У ХХ ст. соціальний інжиніринг як технологічна система трансформації 

суспільства поставала найбільш суперечливим проєктом модерної епохи. 

Потужність індустріальних звершень кін. ХІХ – поч. ХХ ст. надихнула політиків 

і бізнесменів на реалізацію довгоочікуваних і дуже необхідних соціальних 

реформ. Пафос індустріальних здобутків визначав риторику соціального 

інжинірингу. Це була риторика соціальних змін, науково обґрунтованих реформ, 

мас-медійних аргументів і пропагандистських метафор. Укупі вони 

конструювали нову соціальну формацію, формували передумови для публічного 

діалогу влади й суспільства або, навпаки, встановлювали залізну диктатуру, 
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зрештою, планували майбутнє у конкретних цифрах і показниках. У цій новій 

моделі суспільного управління активним компонентом трансформацій поставали 

соціальні комунікації. 

Ідеологічним стрижнем соціального інжинірингу тоталітарних суспільств 

ХХ ст. поставав конструкт «нова людина». Політична еліта низки європейських 

країн чимдуж намагалася утвердити інженерно-технологічні принципи 

продукування у соціальних проєктах творення нової спільноти. Невпинний 

науково-технологічний прогрес та геополітичні амбіції державних лідерів 

спричинили розгортання масштабних суспільних експериментів, центром яких 

поставала людина, її генетичний матеріал та культурні цінності. Так, фашизм 

справджувався через євгенічні програми творення нової нації. Утім, це зовсім не 

унікальна ідея цього політичного руху. Радянський Союз також ідеологічно 

утверджувався через наміри конструювання нового типу громадянина – 

«товариша», «ленінця», «революціонера». Переслідуючи абсолютно різні 

ідеологічні цілі, названі держави продемонстрували суголосність  

у конституюванні етнічної гомогенності відповідно до нового політичного 

порядку. Однак, у Радянському Союзі, як в ніякій іншій країні, страшна 

геноцидна реальність замінювалася пропагандистською псевдореальністю, яка 

демонструвала бурхливе соціалістичне будівництво, у якій звершувалися нові 

подвиги на ниві праці та жили найщасливіші у світі люди.  

На думку М. Бердяєва, поява специфічного типу радянської людини 

спричинена самим фактом комуністичної революції, що знищила на пні духовні 

підвалини й національну самобутність приєднаних народів. Філософ зауважує: 

«Вже війна (мається на увазі громадянська війна – І. Б.) виробила новий 

душевний тип, тип, схильний переносити воєнні методи на життєвий устрій, 

готовий практикувати методичне насилля, владолюбний та такий, що 

поклоняється силі. Це – світове явище, що однаково виявляється в комунізмі  

і фашизмі. У Росії з’явився новий антропологічний тип, новий вираз обличчя» 

[1, с. 101]. 

Проблематика творення нової людини обома тоталітарними режимами 

зосереджена не лише у площині науковій і політичний, а також у просторі 

культури й соціальної комунікації. Слід враховувати той факт, що  

у Радянському Союзі проєкт «нова людина» постає на ґрунті дискусій про 

призначення пролетарської культури, особливо зримо представленій у працях Л. 

Троцького, О. Богданова, П. Керженцева, О. Гастєва та ін. Для цих авторів 

характерною позицією стає розуміння культури як ідеологічного наративу, що 

проникає в усі суспільні щаблі й організовує їх. Культура – це похідна  

й джерело свідомості, дії, способу життя, ціннісних установок та, зрештою, мрій. 

Експериментально-естетичні пошуки культурного авангарду складали 

основу моделювання нової людини. Культурно-естетичний злам людської 

конструкції полягав у відреченні староформатного індивіда від будь-якого 

егоїзму й індивідуалізму. Так, слідуючи за марксистським приписом «буття 

визначає свідомість», Л. Троцький та О. Богданов вважали, що нові суспільно-

економічні умови сформують міцні онтологічні підвалини для конструювання 
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нової людини. Культура у їх концептуальних вимірах постає медіумом 

соціальної стабільності й згуртованості пролетаріату. Утім, естетичний імпульс 

революції дуже вдало використовувався більшовиками для залучення 

простолюду до цікавої видовищної гри; театралізація буденності була дуже 

вдалим знаряддям для менш проблематичного входження пролетаріату у нову 

соціальну реальність. 

Майстер агітаційних віршів і п’єс, поет-футурист С. Третьяков у 1923 р., 

розмислюючи над перспективами футуризму як «соціально-естетичної 

тенденції» [4, с. 193], визначає істотне призначення цього авангардного 

мистецького напряму в умовах утвердження радянської влади: «не створення 

нових картин, віршів і повістей, а виробництво нової людини з використанням 

мистецтва, як одного зі знарядь цього виробництва, є компасом футуризму»  

[4, с. 195]; «Пропаганда кування нової людини по суті постає єдиним змістом 

творів футуристів, які поза цієї спрямовуючої ідеї незмінно перетворювалися на 

словесних еквілібристів; жонглерами вони здаються дотепер усім, кому  

є чужою основна проповідь нового світовідчуття» [4, с. 195]. 

Зауважимо, пролетарська культура була не просто темою громадських 

дискусій, а урядовою культурно-освітньою програмою й організацією, 

підтримуваною Народним комісаріатом освіти. Це означає, що ця діяльність 

стала базовим конструктом радянської версії соціальної інженерії, мала 

цілеспрямований, плановий, контрольований характер. Пролеткульт  

у характерній для індустріальної епохи риториці закликав відмову від старих 

культурних традицій та оголошував побудову нової пролетарської культури, що, 

по суті, була самодіяльною. О. Богданов так описував призначення 

пролетарської / соціалістичної культури: «У всіх сферах життя – у звичайній 

праці, суспільній діяльності, у сім’ї, у науковому і філософському пізнанні,  

у мистецтві, – творячи свої нові форми, в непримиренній боротьбі зі старим 

суспільством, пролетаріат все більше буде жити по-своєму, соціалістично 

перетворюючи самого себе, аби потім соціалістично перетворити усе людство» 

[2, с. 99]. У своїх числених публікаціях О. Богданов постулював: «мистецтво є 

знаряддям соціальної організації людей» [2, с. 118]. Ба більше – воно «сильніше» 

самої науки, оскільки оперує «мовою живих образів» [2, с. 118], яка більш 

зрозуміліша масам. Учений оцінював функцію «буржуазного» мистецтва 

примітивною, оскільки у ньому виявлялася лише естетика. Пролетарське  

ж мистецтво мало виховувати громадян; воно мало стати «колективістським» [2, 

с. 119] та зрощувати у населення почуття товариської співпраці, глибокої 

солідарності, «тісного братерства борців і будівельників, пов’язаних загальним 

ідеалом» [2, с. 119].  

Б. Гройс наполягає на тому факті, що «дизайнерами підсвідомості»  

[3, с. 102] радянських мас стали якраз митці-авангардисти та художники 

соцреалізму (для ученого принциповою позицією є інтерпретація соцреалізму як 

продовження ідеологічних установок авангарду). Дослідник зауважує, що 

сталінська культура як тотальний твір мистецтва актуалізувала міф про деміурга 

– трансформатора соціального й космічного життя, поставивши його  
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у центр ідеї побудови соціалізму. На його думку, така художня організація 

дійсності вказувала на абсолютну нереалістичність соціалістичного реалізму. 

Зведення радянського комунізму стало романтичним, утопічним проєктом, 

справдитися якому просто не судилося. «Тотальна режисованість життя»  

[3, с. 55] не збігалася з фактами справжньої радянської бутності, у якій постійно 

конфліктували / дисонували урочистість сталінського ампіру та убогість 

комуналок, експоновані досягнення «великого», «високомеханізованого» 

соціалістичного сільськогосподарського виробництва ВСГВ та кричуща 

злиденність сільського населення СРСР, пропагандистські рекорди форсованої 

індустріалізації та майже рабське становище радянського робітника. 

Починаючи з 30-х рр. у Радянському Союзі відбувається перехід від 

експериментально обґрунтованої моделі соціальної інженерії до утопічної  

її форми, у якій ідеологічний дискурс влади ↔ ЗМІ ↔ культури, що створював 

ілюзію передових темпів народного господарства й впевненого крокування до 

побудови комунізму, постає магістральним чинником стабільності усієї 

суспільно-політичної системи. Медійне іміджування представників пролетаріату 

героями епохи, конструювання культу вождя та партії, кампанії щодо жорсткого 

захисту радянського народу від вигаданих ворогів, численні сфабриковані судові 

процеси над шкідниками / контрреволюціонерами, пропагандистська стимуляція 

трудових подвигів формували непорушні підвалини тоталітаризму. 
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ОСНОВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

ТА ПОБУТУ «ПИРОГОВО» 

Національний музей народної архітектури та побуту «Пирогово»  

є своєрідним центром організації дозвілля для відвідувачів різних вікових груп. 

На базі скансену відбувається організація різноманітних фестивалів, ярмарків 

народних майстрів, театральних постановок, гулянь, обрядових родинних подій, 

свят народного календаря, екскурсійних програм. Працівниками розроблені 

відповідні сценарії проведення заходів. 

Одним з основних завдань роботи закладу окреслюється відтворення та 

популяризація традиційної української духовної культури, тобто, саме 

культурно-дозвіллєва складова є пріоритетною в діяльності закладу. Завдяки 

зусиллям співробітників було запроваджено ряд ексклюзивних туристичних, 

рекреаційних, анімаційних, культурно-розважальних послуг, які дозволяють 

залучити сотні відвідувачів. Тож, розглянемо основні аспекти культурно-

дозвіллєвої діяльності Національного музею народної архітектури та побуту 

«Пирогово».  

Музей просто неба пропонує відвідувачам комплекс різноманітних 

культурно-дозвіллєвих форм, найбільш популярними серед яких є фестивалі, 

ярмарки, шоу-програми, майстер-класи.  

У цілому заходи, котрі організовує скансен, можна розподілити на: 

1) обрядово-календарні (організація святкувань заходів народно-

обрядового календаря, державних свят);  

2) сімейно-побутові (проведення приватних святкувань на території 

скансену, можливість оренди відповідних локацій музею в залежності від 

тематичного наповнення святкування); 

3) культурно-просвітницькі (фестивалі, ярмарки народного-мистецтва, 

концерти, квести, інтерактиви, майстер-класи). 

Серед всього різномаїття культурно-дозвіллєвих заходів, котрі організовує 

музей просто неба, важливе місце займає проведення щорічних етнографічних 

заходів. Фестиваль, за визначенням вченого Р. Набокова, – «це серія подій, 

об’єднаних загальною ідеєю або стилем, які можуть тривати протягом декількох 

днів» [2, с. 118].  

На базі скансену працівники влаштовують тематичні фестивалі «Гарбуз-

Fest», «Гражда-Fest», «Гречка-Fest», «Етно fashion weekend», «Фестиваль 

Весни». Велику популярність спіткали дитячі фестивалі – «День дитячої 

творчості» (у ролі майстрів виступають діти), «Сонячний каштанчик» 

(танцювально-співочий фестиваль), Всеукраїнський відкритий фестиваль-

конкурс хорових колективів імені Леопольда Ященка тощо [3]. 
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Слід зауважити, що окрім фестивальних заходів, з 2018 р. у скансені діє 

«Творча майстерня», яка розташувалася в автентичній хаті XX ст. із с. Мліїв 

Черкаської обл., що знаходиться в експозиції «Середня Наддніпрянщина». 

Працівники музею надають послуги з організації та проведення різноманітних 

майстер-класів для дітей та дорослих. Відвідувачі мають змогу пройти майстер-

класи з таких традиційних видів народного мистецтва як: 

1) писанкарство; 

2) лялька-мотанка (особливістю даного майстер-класу є те, що ляльки 

виготовляються винятково з природніх матеріалів – трави, кукурудзи та ін.); 

3) петриківський розпис; 

4) витинанка; 

5) вінкоплетіння; 

6) лозоплетіння; 

7) гончарство; 

8) соломоплетіння (виготовлення різдвяних «павуків», дідухів, 

«ангеликів» тощо). 

Майстер-класи проводяться для дітей дошкільного віку, школярів, 

студентів. Відвідувачам пропонують як індивідуальні, так і групові заняття.  

По завершенню майстер-класу учасники мають змогу отримати сертифікат [1].  

Ще одним видом культурно-дозвіллєвої діяльності музею є організація 

різноманітних шоу-програм. Поняття «шоу» (з англ. «show» – показ, 

демонстрація) – найбільш уживане в українському культурологічному дискурсі. 

Нині існує чимала кількість визначень цього терміна, проте найпоширеніші 

серед них: вистава, видовище, показні заходи, що провадяться з метою 

привернення уваги.  

Шоу-програми, на думку дослідника О. Якобчук,  є формами культурно-

дозвіллєвої діяльності, які постійно перебувають у динамічному розвитку, 

сприяють усуненню культурного й соціального відсторонення, налагодженню 

діалогу між різними культурами і поколіннями [4, с. 330]. 

Культурно-дозвіллєва діяльність також спрямована на такий вид 

анімаційної роботи як театралізація. У музейному закладі проводяться 

різноманітні театралізовані дійства, присвячені народним святам – «Різдво», 

«Масляна», «Великдень», «Обжинки», «Покрова», «Івана Купала» та ін.  

Шоу-програми та театралізації, котрі проходять на території Національного 

музею, є складовими елементами організації різноманітних заходів, серед яких, 

здебільшого, свята народно-побутового, релігійного та державного значення. 

Музей також ініціює відзначення різноманітних свят, обрядових родинних подій, 

весільних урочистостей. Здійснюється підготовка фольклорно-етнографічних, 

квестових, музично-розважальних програм [1].  

Таким чином, унікальність послуг, котрі надає музей «Пирогово», полягає 

у розробці та впровадженні авторських програм, котрі націлені на активний 

пошук нових форм культурно-дозвіллєвої діяльності, успішне вивчення  

і використання передового досвіду організації та проведення культурологічних 

заходів відомих світових скансенів. Останніми роками перелік культурно-
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дозвіллєвих заходів, котрі організовує Національний музей народної архітектури 

та побуту «Пирогово» значно розширився, що сприяло залученню більшої 

кількості відвідувачів та зрозстанню рівня популяризації української 

національної культурної спадщини. 
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СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

Одним із засобів вивчення закономірностей розвитку процесів, у тому 

числі у сфері соціокультурної діяльності, є їх аналіз та подальше моделювання. 

Сучасна наука пропонує потужній інструментарій аналітики, моделювання  

прогнозування процесів будь-якої природи. Побудова і аналіз моделі базуються 

на єдності аспектів: теоретичного, аналізу емпіричної інформації, кількісного  

і якісного аналізу. Метою інформаційно-аналітичної діяльності  

у соціокультурному просторі може бути вивчення взаємозв’язку і взаємовпливу 

складових культурно-розважальної  партиципації, інтересів споживачів 

розважальних, рекреаційних послуг тощо. Наразі спостерігаємо активний процес 

становлення дослідницьких інституцій на міжнародному рівні, наприклад, 

мережі експертних центрів (культурних обсерваторій, think-tanks  

і т. п.), які фокусуються на аналізі культурних практик з метою вироблення 

рекомендацій стратегії культурних політик, розповсюдження і споживання 

продуктів сфери послуг та ін. 

Не дивлячись на складність перебігу новітніх процесів на тлі стрімкої 

світової глобалізації, сучасні комп’ютерні технології відкривають для науковців 

і практиків нові можливості розробки і впровадження наукових методів 

інформаційно-аналітичної діяльності, моделювання і прогнозування,  

у тому числі і соціокультурних процесів і явищ, їх кількісної і якісної оцінки. 
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Головне призначення прогностичної діяльності полягає в аналізі та виявленні 

основних закономірностей і тенденцій розвитку системи, виявленні факторів 

інституційного середовища, які зумовлюють розвиток процесу, та їхнього 

впливу на його перебіг, виявленні та оцінці ризиків, спостереженні динаміки 

досліджуваного об’єкта з метою конструювання його поведінки, створенні 

наукової бази для розробки як довгострокової культурної політики  

в цілому, так і діяльності підприємства соціокультурної сфери, вибору його 

оптимальної бізнес-моделі тощо. Науково-технічний і технологічний прогрес, 

розвиток  інформаційних технологій та прикладного програмного забезпечення 

розширили потенційні можливості інформаційно-аналітичної діяльності  

і впровадження інструментарію аналізу даних у науково-практичну діяльність. 

Поштовхом для міркувань щодо ще одного аспекту аналітичної діяльності 

– методів кількісного дослідження QR у соціокультурному просторі стала стаття 

Т. Гранчак, старшого наукового співробітника Центру досліджень соціальних 

комунікацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, де мова 

йде про модернізацію сучасної бібліотечної освіти [6]. У статті обґрунтовано 

актуальність і перспективність посилення аналітичного компонента у програмі 

підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи у контексті 

необхідності кадрового забезпечення інформаційно-аналітичного напряму 

діяльності наукових бібліотек. «Загострюється питання підготовки фахівців, які 

володіли  

б відповідними методиками й технологіями, були здатними їх розробляти  

та надавати аналітичні послуги» [6]. Однією з ключових компетенцій 

інформаційного аналітика названо «застосування інформаційних інструментів 

і технологій». «Необхідність в отриманні релевантної інформації зумовлена 

переходом до прогностичних форм діяльності з використанням багатоваріантних 

моделей розвитку подій, що потребує не просто констатації фактів для доведення 

тієї чи іншої тези, а системного підходу до вирішення проблеми в цілому на 

основі поєднання інтелектуальних здібностей людини  

з функціональними можливостями сучасних автоматизованих інформаційних 

систем» [7]. 

Зазначимо, що дані публікації мотивували впровадження у навчальний 

простір Київського національного університету культури і мистецтв таких 

експериментальних у межах зазначеної спеціальності дисциплін  

як «Інформаційна бізнес-аналітика», «Аналіз даних (DA)», «Глибинний аналіз 

даних (DM)», «Візуальна аналітика» при підготовці бакалаврів спеціальності 029 

– «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації 

«Документознавець, менеджер органів державної влади та місцевого 

самоврядування; інформаційний аналітик».  

В останні десятиліття бурхливий розвиток науково-технічного  

і технологічного прогресу забезпечив потужні можливості впровадження  

ІТ-технологій, створення глобального інформаційного Web-простору, хмарних 

технологій тощо для новітніх способів обміну, обробки, зберігання, захисту 

великих масивів інформації, що, у свою чергу, сприяло практичному 
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впровадженню нової культури інформаційно-аналітичної діяльності, сучасних 

підходів і методик прогнозування розвитку соціально-економічних  

і соціокультурних систем і явищ. Технології Big Data забезпечили якісну  

і кількісну «історію» розвитку процесу та можливість моделювання 

закономірності у коротко- чи довгостроковому періоді із урахуванням 

стохастичної природи.   

Загалом, аналітико-прогностичне моделювання на базі Big Data вимагає 

від фахівця комплексних кваліфікаційних компетенцій – знань, умінь і навичок 

застосування на практиці науково-обґрунтованих методів кількісного 

дослідження QR:  

 вивчення глибинної сутності процесів, їх динамічного 

розвитку, вивчення взаємодії складових (системного аналізу), аналізу, 

моделювання  

і прогнозування у соціокультурній діяльності; сферах політики для 

підготовки інформаційного підґрунтя ухвалення рішень, захисту 

інформаційного простору тощо; бізнес-аналітиці для прийняття 

обґрунтованих господарських рішень (оптимізаційні засади діяльності, 

проєктний менеджмент, інформаційний супровід бізнес-проєктів, аналіз 

попиту, пропозиції, збуту товарів/послуг, аналіз ефективності просування 

продукції тощо); комунікаційних дослідженнях, історії, демографії, 

географії, соціології, антропології та ін. науково-прикладних 

дослідженнях (виявлення закономірностей перебігу процесів і явищ, 

моделювання і прогнозування, аналіз ефективності діяльності та ін.);   

 пошуку й ідентифікації якісних інформаційних джерел 

статистичних даних як бази теоретико-прикладних досліджень;  

 імпорту й експорту даних/великих баз даних Big Data; підходів  

до збереження, представлення та обробки інформації у сучасних 

інформаційних системах, концепції сховищ даних, їх оперативної 

аналітичної обробки  

в режимі реального часу;  

 сучасних IT-технологій, синергійного комплексу концепцій, 

технологій і програмних засобів аналізу первинних даних і візуалізації 

результатів Data Analytics (DA), Business Intelligence (BI), Data Mining 

(DM),  

які об’єднали спеціальні статистичні засоби, засоби звітності і онлайн-

аналітичної обробки даних швидкого багатовимірного аналізу; засоби 

візуальної аналітики, деталізованої й узагальненої візуалізації результатів 

аналізу, технологій Big Data (BD) та ін.  

Сучасними найбільш поширеними інструментами інтелектуального 

аналізу даних (робота з масивами статистичних даних; підключення до 

зовнішніх джерел даних, обробка, аналіз, моделювання, прогнозування, 

візуалізація в режимі реального часу та результатів досліджень) є: 

1) надбудови Advanced MS Excel (слід відзначити, що 

кореляційно-регресійний і дисперсійний аналізи, перевірка статистичних 
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гіпотез, побудова моделей й оптимізація та ін. є доступними кожному 

зацікавленому  

і грамотному користувачу); 

2) система управління базами даних MS Access; 

3) платформа Tableau; 

4) платформи Microsoft Power BI і Power BI Desktop як потужні 

сучасні сервіси для обробки, аналізу й візуалізації інформації;  

5) мова програмування і пакет програмного забезпечення R; 

6) спеціалізований пакет E-Views;  

7) програми з обробки та візуалізації статистичних даних  

(SPSS Statistics, Statistica, OСA та ін.).  

Зручними є опції візуалізації даних, які доцільно використовувати для 

створення інформаційної графіки, що дозволяє наглядно виявляти 

закономірності і тенденції перебігу процесів та яскраво демонструвати 

результати науково-практичних досліджень. Опції візуалізації даних 

включаються у додатки панелей моніторингу вищезазначених програмних 

продуктів, а елементи візуалізації (графіки, діаграми, гістограми та ін. елементи) 

можуть обновлятися в режимі реального часу у процесі надходження оновленої 

інформації.  Так, платформа Microsoft Power BI є потужним сучасним сервісом 

для обробки, аналізу й візуалізації інформації.  

 
Рис. 1. Зразок інфографіки дашборду 

Отже, аналіз, моделювання і прогнозування соціально-економічних  

і соціокультурних систем і явищ, їхня кількісна і якісна оцінки на базі «великих 

даних» BD – це синергійна взаємодія сучасної теорії і практики, наукових 

методів збору і обробки великих масивів емпіричної інформації та впровадження 

у практику новітнього інструментарію і модельних технологій аналізу і 

прогнозування з метою отримання адекватних науково обґрунтованих висновків.  
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КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ  

У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

У сучасних умовах засоби комунікації перетворюють культуру в одну  

із дієвих галузей економіки. Система масової комунікації, через механізм 

популяризації, спрямовує свої зусилля на всі напрями існування людини 

підпорядковуючи її діяльність. Дослідниками визнається той факт, що засоби 

масової інформації / засоби маніпуляції – це організаційно-технічний комплекс. 

Він забезпечує створення, передачу і масове тиражування вербальної, образної 

та музичної інформації, поза якої сучасні спільноти не можуть існувати. 

Сьогочасна реальність культури позначається на культурному попиті та 

продуктах культури. 

Сучасний соціально-культурний ринок пропонує і надає своїм споживачам 

колосальний вибір культурного виробництва. Визначальним терміном 

ринкового процесу виробництва, просування, трансляції, споживання культури 

є культурний продукт. Саме він і є об’єктом попиту-пропозицій на соціально-

культурному ринку. Новітні умови ринку створюють необхідність розвитку 

культурного продукту і використання різних технічних можливостей у його 

реалізації. 

Зрозуміло, що довгий час економіка і культура існували як окремі сфери 

власних інтересів та й в більш широкому контексті повсякденного життя 

людини. Історики та філософи культури багато разів зверталися до економічних 

питань, щоб спробувати зрозуміти роль культури і культурних практик  

в суспільстві. Проте ряд економістів намагалися, експліцитно або імпліцитно, 

зрозуміти те, що можна назвати «культурним контекстом» економічної 

діяльності ще з того часу, коли Адам Сміт заклав основи сучасної економічної 

науки наприкінці XVIII ст. 

Однак з кінця XX ст., принаймні з удосконаленням теорії  

і виокремленням спеціалізації інструментарію неокласичної економіки, а також 

поглибленням розуміння культури у ряді дискурсів від соціології до лінгвістики, 

між двома цими областями стала рости прірва. Хоча на ранньому етапі 

досліджень ряд зарубіжних економістів зазначали важливість ряду питань, які 

об’єднують економіку, мистецтво і культуру: Джон Мейнард Кейнс, Лайонелл 

Роббінс, Алан Пікок і Марк Блауг, Джон Кеннет Гелбрейт,  

Вільям Баумоль, Тібор Скітовскі, Кеннет Боулдинг і Торстейн Веблен,  

Девід Тросбі та ін. 

Відзначимо, що економіка культури отримала широкого визнання  

як наука після опублікування книги канадсько-американського економіста 

Джона Кеннета Галбрайта (John Kenneth Galbraith’s) «The Liberal Hour» (1960) та 
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семінарської роботи «Виконавське мистецтво: економічна дилема» (1966) 

Вільяма Баумола та Вільяма Боуена (William Baumol and William Bowen). 

У праці професора економіки університету Макварі (Сідней),  

Девіда Тросбі [2], відомого своїми дослідженнями в галузі економіки мистецтва  

та культури пропонується новий погляд на економічні аспекти культурної 

діяльності і культурний контекст економіки і економічної поведінки. Автор 

показує, яким чином здійснюється оцінка культурних благ в економічному  

і культурному відношенні, і вводить поняття культурного капіталу  

і стабільності. Особлива увага приділяється розгляду економіки креативності  

у виробництві культурних благ і послуг, ролі культури в економічному розвитку, 

культурних індустрій та культурної політики.  

Тросбі пропонує кілька можливих варіантів застосування концепції 

культурного капіталу в економічному аналізі. Один із аспектів розкриває 

взаємозв’язок економічної та культурної цінностей, і отже, коло проблем, 

пов’язаних з ціноутворенням культурних благ. Для матеріальних культурних 

активів частина економічної цінності безпосередньо пов’язана з оцінкою їх 

культурної цінності. Відносно нематеріальних культурних активів ситуація 

складніша – за оцінки через ринковий механізм їх власна економічна цінність 

виявилася б близькою до нуля через неможливість їх продати. Хоча як вважає 

дослідник ті блага, які виробляються за допомогою нематеріальних культурних 

активів, мають і культурну, і економічну цінність. Хоча між культурною  

та економічною цінністю немає прямого функціонального зв’язку, вони досить 

корельовані, тобто ієрархії культурних благ, побудовані з економічної  

і з культурної цінності, будуть схожі, але не ідентичні. 

Інший аспект, який розглядає культурний капітал з точки зору 

макроекономіки, тобто через його вплив на випуск і економічне зростання. 

Особливою ця точка зору стає для України, коли ми спостерігаємо перехід країни 

до постіндустріальної моделі розвитку. У цьому разі інтуїтивно зрозуміло, що 

символічна складова буде займати все більш важливе місце в структурі 

виробництва і споживання. Включення у виробничу функцію культурного 

капіталу дозволить оцінити його вплив на випуск і економічне зростання і тим 

самим точніше прогнозувати ці величини. Розглядаючи культурний капітал в 

якості окремого фактора, з’являється можливість більш реалістично оцінити 

продуктивність решти чинників. Використовуючи поняття культурного 

капіталу, є можливість розширити своє розуміння стійкості економічного 

зростання. Якщо культурний капітал нації через поведінку людей впливає на 

процеси, які відбуваються в економіці, характер і продуктивність  

її роботи, тоді його виснаження спричинить ті ж руйнівні наслідки,  

що і руйнування екосистеми і вичерпання природних ресурсів. 

І нарешті, на думку автора, значні теоретичні та практичні результати 

можуть допомогти застосувати культурний капітал традиційних інструментів 

для інвестиційного аналізу. Численні спроби зробити це, до яких вдавалися  

в рамках економіки культури, служать опосередкованим доказом високого 

інтересу до цієї теми. Як приклад практичного застосування цього підходу 
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можна назвати порівняльний аналіз інвестиційних проєктів у галузі культури. 

Успіх у реалізації цього підходу залежить, перш за все, від можливості кількісно 

оцінити потенційну готовність платити за культурну цінність (культурний 

продукт). 

Для нашого дослідження також важливими є розробки А. Моля,  

які надали можливість використати економічне поняття «вартості» у змісті 

елементів культури, ідей і форм. Абраам Моль французький учений автор книги 

«Соціодинаміка культури» (1967), у якій досліджував самоорганізацію  

і динаміку культури. Ця праця, на нашу думку, актуальна ще й нині. У цій роботі 

розглядаються різні проблеми культури, серед яких: вивчення механізмів її 

функціонування в соціумі; зміст, методи, форми і шляхи передачі культурних 

повідомлень, можливості планування і регуляції культурного розвитку 

суспільства, соціальної ролі засобів масової комунікації, економіка культури.  

У рамках теми дослідження нас цікавить бачення культури з токи зору 

«культура – економіка». 

У класичній економічній теорії кожен елемент будь-якої речі має певну 

вартісну характеристику – собівартість, для визначення якої необхідно врахувати 

ряд таких факторів як вартість сировини, оснащення, робочої сили (зробивши 

при цьому поправки на такі соціальні фактори як загальні витрати виробництва 

тощо). Аналоги усіх цих факторів неважко знайти і в культурі або, за А. Молем 

«системі знаків».  

А. Моль вважає, що собівартість речей визначається з точки зору 

виробника матеріальних благ і послуг відповідно до цього, визначаючи 

собівартість знаків, ідей тощо, слід опрацьовувати з точки зору джерела  

їх створення. Поряд із собівартістю в економічній теорії використовується ще 

одна величина, пов’язана з попередньою за посередництвом соціального поля  

в цілому: це продажна ціна. Якщо говорити про «повідомлення» і розглядати  

їх з точки зору споживача-одержувача, то продажна ціна повідомлення включає 

в себе його собівартість. Продажна ціна відображає дію таких факторів,  

як конкуренція, соціальний вплив (обов’язкові ціни), попит. Різниця між 

продажною ціною і собівартістю називають прибутком. Прибуток відіграє роль 

регулятора зі зворотнім зв’язком, який підпорядковує виробництво інтересам 

споживання. Але в сучасних системах економіки цей механізм регулювання 

зазнав докорінних змін. Поняття вартості та собівартості зберігаються лише як 

загальний знаменник усіх видів матеріальних благ, послуг і знаків. Справа в 

тому, що ступінь підпорядкування виробництва споживання через механізм 

прибутку в даний час значно ослаблена тим, що  

в гру вступили ін. зовнішні фактори, що керують виробництвом  

і споживанням на основі ін. обов’язкових вимог, зокрема виходячи з ряду 

заздалегідь встановлених принципів. 

Гіпотеза про «атоми культури», стверджує Моль, дозволяє, «хоча  

б у певних межах, розглядати культурні повідомлення як товари, які можуть 

накопичуватися, передаватися або обмінюватися один на одного, або на грошові 

знаки і споживчі блага. Ця гіпотеза має велику евристичну цінність за умови, що 
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ми будемо постійно пам’ятати про межі її застосування » [1, с. 124].  

А. Моль роз’яснює, що істотна відмінність інтелектуальної продукції  

від ін. товарів у тому, що творець продукції, віддаючи або обмінюючи його, в 

той же час продовжує володіти ним збагачуючись у процесі віддачі. «Будь-яке 

повідомлення завжди носить характер копії, відбитка, шкарлупи, яка ніби 

відокремлюється від первісної ідеї, залишаючи її недоторканою в руках автора» 

[1, с. 125]. Але таке застосування ставить ряд складних питань, зокрема про 

економічну оцінку повідомлень. Немає сумніву  

в правомірності застосування до аналізу культури інформаційно-кібернетичних 

(і семіотичних) ідей. Фактичний матеріал книги Моля це переконливо 

демонструє. 

При аналізі будь-якої сфери соціокультурної діяльності (обрядової, 

святкової, дозвіллєвої, розважальної, музейної, бібліотечної, туристичної тощо) 

розкривається специфіка досліджуваної області, а це своєю чергою 

відображається на визначенні терміна. Тому універсального визначення поняття 

«культурний продукт» не представлено. 

Проаналізувавши дефініцію у різних аспектах діяльності, можна зробити 

висновок, що культурний продукт – 1) це благо, що надається культурними 

установами у вигляді товару і послуг, що несуть в собі культурні цінності, 

смисли, ідеї, етичні та моральні норми, образи, культурні коди та уявлення;  

2) результат процесу ідеалоутворення, втілений у речовій  

(як репрезентант) або нематеріальній (як ідеал) формі, призначений для 

задоволення потреб вищого порядку (вторинних, тобто соціальних, духовних, 

комунікативних тощо). 

Отже, створення культурного продукту тісно пов’язане з культурною 

діяльністю, яка втілює в собі або передає витвори / твори культури незалежно від 

комерційної ціни, яку вони можуть мати. Культурна діяльність може бути 

кінцевою метою сама по собі, або робити внесок  

у виробництво культурних товарів і послуг. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Питання проєктної діяльності в бібліотеках набуло особливої актуальності 

в наукових дослідженнях бібліотекознавців в останні роки. Питанням реалізації 

проєктів як інноваційного напряму діяльності бібліотек присвячено  праці 

В. Білоус [2; 3], О. Великосельської [4], Г. Волкової [5], В. Скнарь та І. Шевченко 

[5], В. Струнгар [6], Т. Турбаніст [7], Я. Хіміч [8], Г. Шемаєвої [9]. Окремим 

аспектам соціального партнерства в інформаційно-бібліотечній сфері 

присвячено студії О. Воскобойнікової-Гузєвої [6], О. Гаращенко [7], Кирилюк Л. 

[8] та ін. Розвиток корпоративних бібліотечних проєктів в Україні, їх роль у 

формуванні інформаційного суспільства розглянуто в дослідженнях 

Є. Корнілової [9], У. Красник [10], О. Мар’їної [11], Р. Щербан [19], 

Т.  Ярошенко [20; 21]. 

Роль міжнародних проєктів у розвитку бібліотек України 

охарактеризовано у статі О. Шендрик [18] та проаналізовано участь провідних 

українських бібліотек у міжнародних заходах. Окреслено діяльність УБА  

з управління міжнародними проєктами у бібліотечно-інформаційній галузі. 

Автори підкреслюють, що міжнародні проєкти та програми стали невід’ємною 

частиною розвитку бібліотек, сприяють становленню  матеріально-технічної 

бази. Досліджено міжнародні проєкти, які нині реалізуються в бібліотеках  

і зроблено висновки, що вони різні як за масштабами, за змістом, так і за 

спрямуванням [20]. 

Отже, історіографія досліджуваного питання доволі широко представлена 

науковими розвідками, в яких описано основні спектри теоретико-методичного 

вивчення реалізації проєктів різноманітного рівня в бібліотеках, ефективні 

засоби впровадження таких інноваційних заходів у практику, можливість 

співпраці бібліотечних інституцій із соціальними партнерами, подальші 

перспективи управління ними у  бібліотеках. 

Сучасні бібліотеки – установи, діяльність яких з управління проєктами 

набуває особливої актуальності, відіграючи важливу роль у чіткому плануванні 

різноманітних заходів, ефективному впровадженню нових інформаційних 

технологій, консолідації громадськості для вирішення соціально значущих 

проблем.  

Характерними рисами проєктів, що реалізуються у бібліотеках, є їх 

спрямованість на втілення поставлених цілей, досягнення очікуваних 

результатів; їх неординарність і унікальність; використання оптимальних засобів 

і ресурсів для досягнення мети проєкту; координування низки взаємопов’язаних 

процесів; обмеженість у часі; соціальна значущість [21]. 

Реалізація проєктів у бібліотеках складається з низки послідовних етапів: 

підготовка проєктних пропозицій (розроблення концепції); підготовлення 

бібліотечних працівників до проєктних дій, управління, контроль та узгодження 

робіт в рамках проєкту; аналіз результату та оформлення звітного документа [2, 

с. 6–7].  

Я. Хіміч виокремлює в інформаційно-бібліотечній справі такі види 

проєктів:  
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- за ступенем важливості відповідно до наданого статусу: 

державні, президентські, регіональні, галузеві цільові програми і 

проєкти;  

- за масштабами: мегапроєкти, мультипроєкти, 

монопроєкти, малі проєкти; 

- за змістом: інвестиційні, інноваційні, маркетингові, 

стратегічні, організаційні, економічні, інформаційні, партнерські 

(корпоративні), освітні, соціальні, культурно-дозвіллєві, проєкти з 

підвищення кваліфікацій  

[10, с. 47–50].  

У бібліотеках переважають пілотні проєкти, «спрямовані на випробування 

доцільності змін, коли реалізація проєкту в окремо взятій бібліотеці (бібліотеках 

певного регіону) слугує орієнтиром для впровадження (відмови від 

впровадження) змін» [10, с. 49]. 

Отож, у залежності від виду проєкту, що реалізується у бібліотеці, 

визначають етапи та підходи до  його реалізації з метою досягнення поставлених 

цілей.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КОРИСТУВАЧІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ:  

ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

У сучасному інформаційному суспільстві одним із соціальних завдань  

є інформаційна підтримка і соціальний захист інвалідів. Основні зусилля 

суспільного загалу у цьому напрямі спрямовані на надання цій категорії 

громадян рівних з іншими можливостей реалізації усіх конституційних прав  

і свобод, що є ознакою сучасного демократичного розвитку.  До цього процесу 

долучаються бібліотечні установи, формуючи бібліотечно-інформаційні 

ресурси, орієнтовані на різноманітні категорії користувачів, зокрема осіб  

з особливими потребами.  

Із кінця 60-х рр. ХХ ст. збільшується кількість публікацій, в яких аналіз 

питань бібліотечного обслуговування інвалідів за кордоном має комплексний 

характер. Це очевидно зумовлено акцентами щодо необхідності налагодження 

ефективного бібліотечного обслуговування цієї категорії  читачів у «Маніфесті 

ЮНЕСКО про публічні бібліотеки» [10]. У статті М. Льюїс «Бібліотеки для осіб 

з фізичними недоліками» аналізуються питання обслуговуванні користувачів 

осіб з особливими потребами та накреслено перспективи щодо розвитку цього 

напряму бібліотечного обслуговування [8]. До числа авторитетних досліджень 

історії зарубіжних спеціальних бібліотек належать праці А. Leach [2], 

Д. Шаудера і М. Крема [5], Р. Каванаг [1], А. Макеєвої [9], М. Муди [3], В. Оуена 

[4]. Розглядаються основні етапи бібліотечного обслуговування інвалідів у США 

і доступність книг, обслуговування дітей, технічні проблеми. Досвід, поданий у 

цих працях, без сумніву, вартий уваги. 

Мета дослідження – проаналізувати історію, стан та перспективи 

задоволення у бібліотеках інформаційних потреб користувачів з особливими 

потребами. 

Значна роль в узагальненні і поширенні досвіду, сприянні розвитку 

бібліотечного обслуговування інвалідів з вадами зору належить Секції бібліотек 
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для сліпих Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів (ІФЛА), 

яка проводить наради, конференції, випускає інформаційний бюлетень, де 

публікуються статті провідних фахівців, наводяться цінні фактографічні 

відомості. 

У дисертаційному дослідженні А. Литвин [7] аналізуються передумови 

формування мережі спеціальних бібліотек для сліпих у пер. третині ХХ ст., її 

становлення у період 1934–1991 рр., розвиток її як системи у 90-ті рр.; 

досліджено, як історичні, соціокультурні, економічні умови впливали на 

розвиток бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору, 

виявлено особливості формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих 

та специфіку їх роботи на кожному історичному етапі. Авторка зосередила увагу 

на роботі книгозбірень товариства сліпих.  

У зарубіжних бібліотеках, що обслуговують користувачів з особливими 

потребами, зосереджують свою роботу на бібліотечно-інформаційному 

забезпеченні користувачів з вадами зору [11].  

Обслуговування інвалідів у США має всестороннє державне сприяння. 

Активно діє Національної бібліотечна служба для сліпих та осіб з фізичними 

вадами Бібліотеки Конгресу США. Бібліотекарі, які приймають замовлення, 

користуються локальними електронними каталогами своєї бібліотеки чи 

електронними ресурсами Бібліотеки Конгресу США, через інтернет підбирають 

книги на замовлення або рекомендують для читання. Література доставляється 

безпосередньо до домівки адресата. Передбачено її безоплатне повернення через 

пошту та пакування при поверненні. Тому у бібліотеці є підрозділ, що займається 

технічним обслуговуванням поштових послуг, які є безкоштовними для 

користувачів, а для бібліотеки гроші виділяються з місцевого бюджету [12]. 

Завдяки державній підтримці бібліотеки мають фінансові можливості 

поповнювати фонди книжками, що розмовляють. На замовлення користувачів 

аудіокнижки доставляються із різних куточків штату Вашингтон, колекцію 

поповнюють новими записами, здійсненими спеціальним підрозділом. 

Обслуговування соціально незахищених груп населення, людей  

з функціональними обмеженнями сьогодні є одним з напрямів діяльності 

обласних бібліотек, в яких бібліотекарі опікуються такими людьми, залучаючи 

їх до книги, для них проводяться презентації виставок фотохудожників, 

літературні вечори, щоб надати можливість знайти нові мотивації в житті, 

зруйнувати бар’єри самотності, повернути віру в себе. Бібліотека регулярно 

проводить інформаційну кампанію з правової просвіти людей  

з функціональними обмеженнями, адже для незалежної України проблема 

обслуговування людей з особливими потребами в публічних бібліотеках  

є принципово новою. У радянський час людей із вадами зору, мови, слуху, руху, 

розумових здібностей обслуговували лише спеціальні бібліотеки Українського 

товариства сліпих (УТОС), Українського товариства глухих (УТОГ), книгозбірні 

корекційних шкіл і спеціальних навчально-виховних закладів, санаторіїв, 

медичних установ. 
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Система бібліотечно-інформаційного обслуговування осіб з особливими 

потребами дозволяє здійснювати диференційоване надання бібліотечно-

інформаційних послуг користувачам та удосконалити існуючі форми їх 

обслуговування у всіх бібліотеках на засадах рівного доступу до  інформації 

різних категорій користувачів (інклюзії) з урахуванням особливостей 

комунікаційних каналів сприймання ними інформації. 
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БАЛ И XXI СТОЛЕТИЕ: К ПРОБЛЕМЕ ОСМЫСЛЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЯ СОЦИОХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯВЛЕНИЯ 

На протяжении истории своего существования человечество стремилось 

познать окружающий его мир, постичь тайны Вселенной, определить свое место 

в этой совершенной и чрезвычайно сложной системе мироздания. Казалось, 

используя научные знания как ключ к загадкам Универсума, социум, наконец, 

обретет долгожданное ощущение победы и власти, которое принесет ему 

спокойствие, комфорт и счастье. Все вышло с точностью до наоборот.  

С наступлением миллениума, в условиях невероятно стремительного научно-

технического прогресса, постиндустриальное общество вдруг явно ощутило, что 

стоит «на краю пропасти», став заложником собственных научных достижений. 

Отсюда, как некогда у людей эпохи Барокко, – появление внутренней 

неуверенности, дискомфорта, эмоциональной подавленности, тревоги и 

депрессии как следствия пребывания в состоянии перманентного стресса, 

разрушающего человеческую психику, отрицательно влияющего на наше 

душевное (а значит и физическое) здоровье. 

Известно, что одним из действенных методов, способных противостоять 

появлению негативной реакции организма человека на внешние обстоятельства 

объективного характера, снять внутреннее напряжение путем изменения 

направленности энергетического вектора в созидательное русло, является 

сублимация. В числе действенных сублимирующих механизмов выделяется 

искусство. «Общение» с произведениями художественного творчества, а также 

процесс их создания способствуют трансформации негативной энергии  

в позитивную, тем самым помогая индивиду самореализоваться духовно. 

Поэтому столь востребованными в современном социуме становятся 

социохудожественные формы, выполняющие данную функцию. К их числу 

относится бал, актуализирующий одно из самых модных и популярных  

в минувшие эпохи культурных явлений.  

Реанимация балов – неслучайное знамение времени. Балы – это 

уникальный художественный комплекс, который во многом способен решать 

проблемы культуры социума, в целом, и его духовной культуры, в частности. 

Обозначим основные позиции, согласно которым становится очевидной важная 
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роль рассматриваемого явления, которую оно играло в общественной жизни 

наших предков и которая остается актуальной для социума XXI столетия.  

Позиция первая: «погружение» участников балов в атмосферу 

прекрасного, создаваемую художественным комплексом. Садово-парковое 

искусство, архитектура, оформление интерьера бальных помещений (в том числе 

произведения живописи, скульптуры, зеркала, предметы мебели  

и декоративно-прикладного творчества, великолепное освещение), музыкальное 

оформление, элементы театра – все было направлено на достижение главной 

цели мероприятия, заключавшейся в получении субъектом бального действа 

максимального удовольствия от увиденного, услышанного  

и прочувствованного. Это подтверждается, в том числе, концепцией 

выдающегося немецкого поэта, драматурга и теоретика искусства XVIII в. 

Готхольда Эфраима Лессинга, который утверждал, что «конечная цель искусства 

– наслаждение» [1]. Данное утверждение представляется нам весьма важным, 

ибо, по словам того же Г. Э. Лессинга, человеку «удовольствие так же 

необходимо, как работа» [2]. Кроме того, вызывая эффект «облагораживания 

чувств» в результате «общения» с произведениями художественного творчества 

либо в процессе их непосредственного создания (в частности, исполнения 

танцев), комплекс искусств оказывал благотворное влияние на психическое 

(душевное) состояние участников балов. Оно заключалась в достижении 

состояния катарсиса посредством эстетического удовлетворения  

от переживания сильных и ярких эмоций. 

Позиция вторая: возможность творческой реализации в искусственно 

созданных условиях посредством «проигрывания» («проживания») роли, 

отличной от повседневной жизни. Так, участники высокостатусных 

(придворных и великосветских) балов стремились во всем быть «на высшем 

уровне», дабы приблизиться к идеальному образу устроителя бального действа 

– монарха или высокородного аристократа. На костюмированных балах можно 

было «сыграть роль» персонажа конкретного литературного произведения или 

определенной исторической эпохи (в зависимости от тематики мероприятия), 

используя для этого соответствующий арсенал выразительных средств. На 

балах-маскарадах дворянин мог почувствовать себя простолюдином,  

а простолюдин – аристократом. Наконец, на публичных балах представители 

высшего общества имели возможность «отпустить на волю» свои чувства  

и желания, на время сменив свой возвышенно-совершенный образ на более 

земной и демократичный. Каждая из обозначенных нами «ролей» в целях 

большей реалистичности и убедительности предполагала виртуозное владение 

специфическим арсеналом выразительных средств (как вербальных, так  

и невербальных). Эта игра для субъекта бального действа была очень важна, ибо 

становилась для него «сопровождением, дополнением, частью жизни вообще. 

Она украшала жизнь, заполняла ее и как таковая делалась необходимой. Она 

необходима индивидууму как биологическая функция, и она необходима 

обществу в силу заключенного в ней смысла, в силу своего значения, своей 

выразительной ценности, а также духовных и социальных связей, которые она 
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порождает… Она удовлетворяет идеалам индивидуального самовыражения – и 

общественной жизни» [3, с. 22]. 

Позиция третья самым непосредственным образом связана  

с предыдущей: в процессе бальной игры ее участники выступали в качестве 

актеров, точнее, quasi актеров, беспрекословно соблюдая ее правила.  

В подобном контексте балы можно рассматривать как явление, в некоторой 

степени перекликающееся с такими современными формами искусства как 

хэппенинг и, особенно, иммерсивный театр. Так, черты сходства проявляются: 

– в условном «делении» пространства, в рамках которого разыгрывается 

действо, на сцену и зрительный зал (сцена, в традиционном ее понимании как 

некоего возвышения, подиума, собственно, как и зрительный зал  

с характерными для него местами для зрителей, отсутствуют); 

– в вовлечении зрителей (то есть участников мероприятия) в игровой 

процесс группой профессионалов (целым «штатом» людей во главе  

с церемонимейстером и танцмейстером на балах и актерами во главе  

с режиссером в рамках постановок хэппенинга или иммерсивного театра)  

с обязательным условием соблюдения правил игры. 

Позиция четвертая, опирающаяся на полифункциональную природу бала, 

с одной стороны, и его продолжительную онтологическую историю,  

с другой: в ходе бальной коммуникации (вербальной и невербальной, например, 

в исполнении танцев, во время общения) происходил процесс передачи 

культурного опыта от старшего поколения участников балов младшему. Это не 

только способствовало укреплению связей между «отцами  

и детьми», «объединяло» в единую неразрывную целостность Прошлое, 

Настоящее и Будущее, но и делало более прочной саму бальную традицию, 

которая, несмотря на обязательное обновление согласно духу времени 

танцевального репертуара и музыкальной составляющей, является, на наш 

взгляд, достаточно консервативной; 

И, наконец, позиция пятая: балы – это значимый исторический документ, 

своеобразная «энциклопедия культурной жизни» наших предков, отображающая 

важные события (государственные и частные), их действующих лиц и, конечно, 

дающая представление о развитии искусства в разные эпохи  

и о тех, кто был к этому причастен.  

Таким образом, мы постарались весьма схематично осветить одну из 

тенденций современного искусства – тенденцию актуализации бальной 

традиции. Ее значение в жизни социума XXI ст. представляется нам достаточно 

важным, ибо позволяет решать проблемы, связанные с культурным развитием 

современного общества в широком смысле этого понятия. 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНА РОЛЬ КОНСЕНСУСУ  

В КОНФЛІКТНІЙ ПАРАДИГМІ 

Одним із головних підходів, пов’язаним із впровадженням принципу 

консенсусу в суспільну політику, є формування сучасної концепції політичної  

й правової культури, яка спрямована на пошук компромісного варіанта, 

прийнятного для всіх суб’єктів конфліктної ситуації [1, c. 88]. Справедливість 

цього висновку незаперечна, однак методологічний підхід з погляду нового 

розуміння консенсусу, заснований при цьому на правовій і політичній культурі, 

спрямованої на запобігання конфлікту і його профілактику, являє собою 

наступний, більше прогресивний крок. У цьому змісті, якщо користуватися 

лексикою конфліктної парадигми, консенсус може бути інструментом керування 

у більш позитивному ключі, консенсус може провокувати дискусію, полеміку, як 

слабку форму конфлікту. 

Вироблення й прийняття рішень є змістом консенсусу, точніше, консенсус 

накладає на цей процес свої особливі обмеження, породжуючи особливий тип 

відносин договірних сторін [22, c. 34]. У той же час конфлікт є тінню відносин 

консенсусу, що входять в активну стадію вироблення й ухвалення рішення з 

метою запобігання конфлікту. 

Тобто, конфліктна парадигма відображає більш, ніж сформований 

політичний порядок, вона відображає принцип, відповідно до якого цей порядок 

відтворюється. Це принцип існування влади, заснований на реалістичному 

підході до розуміння політики, в якому еліта відтворює політичний конфлікт як 

засіб самопрофілактики, для того, щоб викликати опір, що створює конфліктну 

ситуацію, яка несе із собою символічне очищення, мінімальну ротацію, 

легітимацію, і т. д. що в свою чергу, дозволяє правлячій еліті зберігатися. 

Консенсусу в цій конфліктній парадигмі приділяється інструментальна роль. 

Важливість консенсусу варто переоцінити. Його відсутність  

в конфліктній парадигмі буде створювати перманентну погрозу переростання 

конфлікту в насильницькі форми подальшого прояву. 
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Задля розуміння діалектики конфлікту й консенсусу, варто звернутися до 

класичного розуміння конфліктної парадигми Л. Козером, який вважає, що 

завершення конфлікту, тобто досягнення згоди з питання про те, що варто 

вважати щирим вирішенням проблеми, висуває на перший план такі фактори, які 

не прямо пов’язані з діями сторін [3, с. 176]. Таку ж думку підтримує А. Глухова, 

проводячи паралель з компромісом і стверджуючи, що саме  

в компромісі частково вичерпується предмет конфлікту, слабшає ворожість 

відносно політичного опонента, руйнуються стереотипи його сприйняття  

як ворога. Разом із тим компроміси можуть бути не тільки плідними, але  

й залишати живильний ґрунт для нової ескалації конфлікту при зміні відповідних 

умов. Не виключені й насильницькі форми його протікання. Тому набагато 

ближче до повного вичерпання предмета конфлікту консенсусне рішення, де 

фактично немає тих, хто програв, що знімає й гостроту конфлікту,  

і упередження його учасників у відношенні один до одного [4, с. 6].  

Урегулювання конфлікту, в остаточному підсумку, не вирішує проблему 

суспільства, а вирішує окремий конфлікт або клас конфліктів певним методом, 

що дає ґрунт для обґрунтування висновку про те, що конфлікти безперервні, 

неодмінні та перманентні [5, c. 186].  

Управління в конфлікті є іншою стороною врегулювання: управління 

конфліктом має двоїсту природу: з одного боку, варто боротися  

з деструктивними конфліктами та їх дисфункціональними наслідками, з іншого 

боку – стимулювати конструктивні конфлікти, які діють на  політичний 

розвиток.  

Так, на думку, Д. Ронга, вимогою, яка пропонується до керівників, стає не 

стільки наявність яскравих особистісних якостей, скільки вміння влагоджувати 

конфлікти, знаходити компроміси, тобто фактично маніпулювати різного роду 

принципами, які повинні вплинути на прийняття людьми рішень і на їхню 

поведінку. Щоб застосовувати подібне знання, необхідно робити це усвідомлено, 

що можливо тільки методом провокації, тобто висуванням свідомо 

неприйнятних пропозицій на найвищому політичному рівні. Талановиті 

політики використовували цю стратегію завжди, але широке застосування цих 

знань стало можливим з розробкою спеціальних методик, так званих 

соціопрограмм [6, с. 64]. 

Щоб адекватно оцінити значення як урегулювання конфлікту, так  

і управління в конфлікті, управління конфліктом, необхідно визначитися  

в якісних оцінках щодо місця конфлікту у структурі понять, що позначають 

ступінь дисфункціонального впливу.  

Знання про консенсус визнаються похідними й підлеглими розвитку 

конфліктної парадигми, що бере свій початок у класиків конфліктної теорії. 

Однак, концепція розвитку, що є більш широкою теоретичною платформою 

стосовно конфлікту й консенсусу, має на увазі нерозривний зв’язок конфлікту  

й консенсусу.  
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Вважається, що основа конфлікту – розбіжність інтересів. Тому як 

консенсус, так і компроміс цілком обґрунтовано вважаються найважливішими 

складовими в конфліктній парадигмі для врегулювання чи подолання конфлікту. 
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КУЛЬТУРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ 

НА СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО 

В умовах глобалізації інноваційні культурні форми, як правило,  

є продуктом впливу на все людство. Усі соціокультурні елементи конкретного 

суспільства об’єднуються в єдину систему на основі загальнозначущих для 

даного соціуму цінностей, що являють собою певний фундамент, на якому 

базується культурне розмаїття. Саме культурні зміни відображають основні риси 

сучасної глобалізації, окреслюючи коло явищ, яких стосується всесвітня 

інтеграція. Культурна глобалізація, як і будь-яке інше явище, має свої позитивні 

і негативні риси. Цей процес має вплив на навколишнє середовище, культуру, 

політичні системи, економічний розвиток і процвітання, на фізичне 

благополуччя людини в суспільствах світу. Тому українська культура в епоху 

глобалізації постає водночас складним і суперечливим мистецьким процесом, 

який в жодному випадку не залишається однозначним і прямолінійним.  

 Феномен глобалізації з’явився не так давно. Про цей процес стали 

говорити завдяки масштабним проблемам в останній третині ХХ ст. Людство 

йшло до глобалізації сотні років, від первісного суспільства і обміну між 

племенами до транснаціональних корпорацій. Але навіть через 40 років від 

усвідомлення процесу глобалізації та пов’язаних з нею проблем, глобалізація 

продовжує стирати кордони між державами. Так, на думку А. Ареф’євої,  «Повна 

інтеграція буде досягнута тоді і тільки тоді, коли зникнуть основні кордону: 

політичні, культурні, економічні, правові, і з’явиться загальна залежність. 

Культурна залежність призведе до уніфікації, може бути, до єдиної мови і єдиної 

системи освіти. Уніфікація в сфері мистецтва, можливо, це призведе до 

створення шедеврів, адже як відомо, їх створюють бунтарі, рухаючись проти 

системи» [2, с. 31], існують інші твердження стосовно культурної глобалізації. 

На думку О. Білорус, «Глобалізація, спричинена ефективністю або 

привабливістю бездротових комунікацій, електронної комерції, популярної 

культури та міжнародних подорожей, розглядається як тенденція до 

однорідності, яка в кінцевому підсумку призведе до того, що людський 

культурний досвід стане практично однаковим» [3, с. 83]. 

Багато важливих мистецьких тем резонують у новому столітті та 

надихають нові мислення та мистецькі дискусії. Теми, які обговорювалися 

наприкінці ХХ ст., залишаються життєво важливими для аналізу мистецтва та 

візуальної культури XXI ст., включаючи семіотику, постмодернізм та фемінізм. 

Сучасне образотворче мистецтво розвивається під впливом сучасних 

інформаційних технологій. До них відносяться найновіші електронні технології, 

такі як цифрова візуалізація та інтернет, знайомі жанри з довгою історією, які 
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продовжують практикуватися з великою силою, зокрема живопис. А матеріали 

та процеси, колись пов’язані переважно з ремеслами, переосмислені для 

вираження нових понять.  

Ключовою особливістю образотворчого мистецтва в Україні сьогодення є 

вплив глобалізації – прискорення взаємозв’язків людської діяльності та 

інформації в часі та просторі. За сприяння інтернету та ЗМІ, поінформованість 

про життєздатність сучасного образотворчого мистецтва в населених пунктах по 

всіх містах України збільшується.  

Більшість сучасних художників не роблять жорстких відмінностей між 

високим мистецтвом та популярною культурою. Наприклад, ряд сучасних 

художників охоплює традиційні технології образотворчого мистецтва, але 

використовує їх для створення неортодоксальних форм або вирішення поточних 

соціальних та політичних питань. Сьогоднішнє «сучасне мистецтво», 

«мистецтво епатажу», «естетика потворного», відображають сучасний стан 

мистецтва та пропагують «нові» способи не лише зображення, а й сприймання. 

«У передові засоби сучасної образотворчості України повинні увійти відвертість 

і чистота образного мислення» [1, c. 5].  

Багато українських художників відчули на собі вплив занурення у світову 

візуальну культуру, яка зараз яскраво присутня через інтернет-мережі. Багато 

художників підтримують персональний вебсайт, а деякі створюють мистецтво 

для поширення через соціальні медіа. Як завжди, сучасні технології 

забезпечують нові можливості та виклики. 

Наприкінці ХХ ст. образотворче публічне мистецтво було добре 

сформованим жанром, залучаючи як традиційних, так і експериментальних 

митців. Публічне образотворче мистецтво XXI ст. ще більше розширилося як 

сфера діяльності, в якій може відбутися творче дослідження. Крім постійних 

знайомих форм, зокрема пам’ятники, фрески, графіті та співпраця між 

художниками, інженерами та архітекторами,  публічне образотворче мистецтво 

включає в себе нові цілі, форми та місця розташування, у тому числі магазини 

образотворчого мистецтва, вуличні паради та онлайн-проєкти. На думку 

Л. Турчак, «гомогенізація українського образотворчого мистецтва, спричинена 

глобалізацією, є поверхневою і обмежена матеріальним рівнем споживчих 

товарів, що використовуються людьми, та певного рівня розвитку матеріальної 

культури, якій штучно сприяють засоби масової інформації. Молоді митці 

відійшли від традиційного образотворчого мистецтва і заглибились у дизайн, 

віртуальну реальність та рекламу» [4, с. 170]. 

Проте, варто зазначити, що в епоху глобалізації українське образотворче 

мистецтво тільки починає стикатися із проблемами, і нові художники постійно 

привертають до себе увагу саме через різні інформаційні канали. Отже,  

у глобалізованому світі мистецтво стає схожим на будь-який інший товар чи 

товар, який експортується та імпортується по всьому світу. Невідомі майстри 

отримують вигоду від більшої платформи для продажу своїх творів, і, якщо вони 

є успішними, вони можуть охопити будь-кого в будь-якій точці світу. 
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Глобалізація, як відомо, створює протистояння між прихильниками 

глобального світу та апологетами зміцнення національних держав, що викликає 

конфлікт між мультикультуралізмом і самобутньою ідентичністю, зумовлюючи 

втрату зв’язків з традиціями свого етносу. Суттєво й те, що в умовах поширення 

електронних засобів масової комунікації та посилення процесу вестернізації, 

стандартизації масової культури, зменшується інтерес молоді до української 

культурної спадщини. Доволі часто мешканець сучасного українського 

мегаполісу вже не є носієм національної мови і культури. І тут на перший план 

виходить саме державна підтримка в галузі культури. Формування основних 

напрямів розвитку культури – це поле дії культурної політики. Культурна 

політика – це система практичних засобів, що фінансуються та регулюються як 

державою, громадами (колективами), так і приватними особами, що спрямовані 

на збереження, розвиток та примноження культурної спадщини нації. Ідеальною 

для умов глобалізації вважається така культурна політика, що переорієнтується 

з моделі асиміляції, що відмовляє малим культурам у праві на збереження 

власних культурних традицій та цінностей, на т. зв. мультикультурну модель, що 

поєднує загальносвітові культурні надбання  

із засвоєнням та збагаченням етнічної культури. 

Тому звернення до української образотворчої спадщини як чинника 

етнозбереження та націєтворення є доцільним і необхідним. Саме у процесі 

розвитку і формування національної державності вона потребує проведення 

відповідної державної культурної політики. На державу покладається головна 

роль у забезпечені розвитку і підтримки національного культурного розвитку, 

від її виваженої, обґрунтованої політики в галузі культури залежить зміцнення 

духовності, забезпечення необхідних умов для розвитку й діяльності різних 

мистецьких та культурних організацій, що репрезентують Україну у 

всесвітньому культурному просторі.  
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СИСТЕМА МІЖЛЮДСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВИКЛИКИ ЧАСУ 

Зміни в житті сучасного суспільства в умовах глобалізації – це 

закономірний і сталий процес, що обумовлений, насамперед, інформаційно-

комунікативними технологіями та їх наслідками для міжнародної спільноти  

в цілому. 

Найважливішим механізмом, який цементує міжнародну спільноту 

довкола значимих питань співіснування, є комунікація в усьому багатоманітті її 

форм. Інформаційно-комунікаційна революція прискорила обговорення та 

прийняття суспільно значимих рішень. Інтернет-комунікація є втіленням 

кіберсвободи як «можливості демонстрації власної позиції та вільного вибору 

форм сприйняття, реакції у кіберпросторі» [1, c. 175]. Кіберрівність, цифрова 

свобода, інтернет-братство і под. реалізували ідею швидкісної, безперешкодної 

комунікації – такої значимої для оперативного комунікування без кордонів задля 

досягнення соціально значимих цілей. 

Макет вільного суспільства, яке не передбачає жорсткого державного 

адміністрування, конструюється завдяки двом типам кіберактивності: 

індивідуальній (людина є персональним користувачем кіберпродукту)  

та мережевій (індивід є учасником кіберспільноти).  

Онлайнові соціальні мережі є принципово новим різновидом 

громадянських комунікацій. Соціальні мережі стають справжньою трибуною для 

незалежного громадянського дискурсу. Події останніх років наочно 

демонструють, що засоби онлайн-комунікації здатні мобілізувати  

та координувати громадсько-політичну діяльність мас, які стають самостійним 

суб’єктом історичних перетворень навіть без посередництва традиційних сил, 

якими є політичні партії та їх лідери [2, c. 68]. Початок ХХІ століття – своєрідна 

точка відліку нової суспільно-політичної формації, в якій відносини між владою 

та автономним в інформаційному плані від неї суспільством виходять на якісно 

новий рівень.  

Характер інтерактивної комунікації мережі «Інтернет» забезпечує 

аудиторії своєрідне інформаційне партнерство, більші права в інформаційному 

обміні, широкі комунікативні можливості для розвитку діалогу. Це дозволяє 

суспільству брати участь у формуванні «порядку денного», що створює умови 

для демократизації політичної комунікації в інтернет [3, c. 238]. 

Теорія комунікації Н. Лумана розглядає суспільство як певні 

(генералізовані) засоби комунікації. До них він відносить мораль, релігію, 
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політику, гроші та мас-медіа. Комунікація – це система, що саме себе творить та 

відтворюється. З позицій Н. Лумана, формування громадської думки виступає 

процесом комунікативних подій, що творить нові смисли. Громадська думка є 

системою комунікацій, що здатна до самовідтворення та розвитку.  

Із появою е-комунікації система міжлюдської комунікації відносин 

кардинально змінилася: комунікація вийшла на міжособистісний рівень, на 

якому інформаційні потоки йдуть безпосередньо від індивіда до індивіда.  

У всіх комунікаційно розвинених державах громадяни активно використовують 

інтернет-комунікацію для виведення певної проблеми на світовий рівень, 

стимулювання її міжнародного обговорення та колективного розв’язання 

(наприклад, tweets-storm, поширення певних хештегів). Перевагою є миттєва 

оперативність (наприклад, стрім-трансляції), але інтернет-комунікація не 

гарантує кібербезпеки, яка перетворилася на глобальну проблему XXI ст. 

Отже, у сучасну добу суттєво видозмінюються механізми колективних дій 

спільноти, пришвидшується громадське обговорення значимих проблем за 

одночасної появи нових небезпек – проблем кібербезпеки. На думку відомого 

мислителя ХХ століття К. Поппера, основним гарантом свободи у всіх її проявах, 

перш за все, свободи громадського обговорення соціально значимих проблем як 

окремого суспільства, так і міжнародної спільноти в цілому,  

є можливість вільного доступу до інформації, її альтернативність, своєчасність  

і достовірність, що є значною ланкою у протистоянні з вище зазначеними 

загрозами, які можна певною мірою подолати не діяльністю державно-правових 

інститутів, без яких, безумовно, неможливо обійтися, але все ж за значною мірою 

за допомогою культури, яка є сутнісним елементом, що визначає зміст  

і якість їх діяльності. Бо культура чи не єдине поняття, стосовно якого можна 

визначитися при виборі параметрів не зовнішнього поступу людства,  

а олюднення людини. Культура – це «штучна» природа людства, яка забезпечує 

його відокремленість від природи і водночас органічний зв’язок з нею, з усім 

Всесвітом. 
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БЛОГІНГ ЯК ФЕНОМЕН МЕРЕЖЕВОГО ПРОСТОРУ 

В епоху техногенного суспільства безліч інтернет-користувачів 

відкривають для себе існування глобальних мереж, що об’єднують велику 

кількість людей різноманітних національностей та світосприйняття усього світу 

в єдиний інформаційно-мультикультурний простір. Якщо раніше мережа 

використовувалася винятково в якості середовища передачі файлів  

і повідомлень електронної пошти, то сьогодні вирішуються більш складні задачі 

розподіленого доступу до ресурсів. Інтернет розвивається, і цей процес вже 

неможливо зупинити, тому що мережа децентралізована і відключення одного 

сегмента ніяк не впливає на її функціонування. 

Сучасна мережа надає унікальні можливості для більшості користувачів, 

які у свою чергу безпрервно навчаються, отримують нові навички «просунутого 

користувача», фонд яких з кожним днем збагачується та надає все більше нових 

умінь сучасного ресурсного простору: пошук потрібної інформації та правильне 

її використання, зв’язок, спілкування з людьми  

по всьому світу, придбання різноманітних товарів і послуг у мережевих 

магазинах чи мережах, навчання і просто розваги та дозвілля.  

Кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди все більше користувачів 

підключається до мережі. Нові, які підтримуються сучасними технологіями, 

сервіси, як правило, ґрунтуються на технології, яка дозволяє користувачеві зі 

свого пристрою створювати і зберігати контент у мережі, що дозволяє дедалі 

стрімкіше та масштабніше розвиватися такому сучасному явищу, та транслювати 

його інформативний та культуротворчий потенціал сучасності, що на данному 

етапі існування встигло набути масовості – блогінг [1, с. 13–14]. 

Блогосфера як сучасний тип мережевого простору пройшла деякі рівні 

розвитку: зародження, стрімкого злиття з новітніми модними тенденціями 

глобальної популярності, поступово стаючи звичайним явищем соціально-

адаптивної реальності. Розвиток блогосфери і соціальних ЗМІ в цілому впливає 

на всі види комунікативної діяльності, культуротворчої та соціальної.  

Автори найбільш повних досліджень, присвячених блогосфері, роблять  

висновок: розвиток блогінгу як такого, свідчить про комунікативну революцію і 

перехід від контрольованої односторонньої моделі комунікації до 

децентралізованої, інтерактивної. Можна наголошувати на тому, що розвиток 
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блогосфери створює умови для реалізації моделі комунікації, що  

в свою чергу створює сучасну культуротворчу суспільну навігацію [3, с. 2–3]. 

Блог (англ. blog, від web log, «мережевий журнал або щоденник подій») – 

це вебсайт, базовий вміст якого – регулярно додані записи, зображення або 

мультимедіа. Для блогів характерні недовгі записи тимчасової значущості та 

актуальності. Блогерами або інфлуенсерами (анг. influenser, «той, хто впливає» 

дослівно, вищий щабель в ієрархії понять блогосфери) називають людей, що 

ведуть блог, сукупність яких у мережі прийнято називати блогосферою. 

За авторським складом блоги можуть бути особистими, груповими 

(корпоративними, клубними і т. д.) або суспільними (відкритими). За змістом – 

тематичними або загальними. Відмінності блогу від традиційного щоденника 

обумовлюються його публічністю та наявністю його підписників чи читачів, 

тобто його «мережевістю»: блоги зазвичай доступні хоча б певній кількості 

користувачів, що визначає відмінності блогових записів від щоденникових, 

традиційних, ведення якого мало сенс лише для самого автора, де вищезгадані 

фоловери (читачі) можуть вступити в публічну полеміку з автором у відгуках до 

блог-запису, або своїх блогах з посиланням на іншого блогера чи пост (запис).  

Для блогів характерна можливість публікації відгуків чи коментарів 

відвідувачами, що дозволяє представляти блог-середовище мережевим 

спілкування, що має ряд переваг перед електронною поштою, групами новин, 

вебфорумами і у свою чергу пропагувати, закликати чи виражати свої думки, 

позиції щодо тієї чи іншої теми, таким чином ніби здійснювати вплив на свою 

аудиторію, читачів.  

Сучасний блогер, як правило, ставить глобальні цілі, аніж просто 

розповідає своїм адресатам «про подію», свої почуття, особисті переживання. 

Він частково наділений функціоналом «лідера» і створює особливий 

комунікативний продукт інформування для своїх читачів, які перебувають  

з ними у контакті користувачів: ініціює подачу інформаційного приводу для 

комунікації, дає оцінку представленої інформації під тим чи іншим кутом зору. 

Якщо звернутися до аналізу тематичного змісту, можна помітити, що більшість 

блогінг-діячів, авторів використовує стратегію «зацікавленого інформаційного 

користувача» і перш за все відображає ключові події поточного та актуального 

для того чи іншого часу, створюючи платформу сучасних соціокультурних 

потреб та цінностей [3, с. 4–5]. 

На сьогоднішній день інтернет в загальному та блогінг як одна з його 

специфічних діяльностей визначає його як простір нової демократії і сучасного 

громадянського суспільства, але, перш за все, – це простір нових соціальних 

комунікацій, включаючи політичні, інформаційні, освітні та духовно-

орієнтовані.  

Глобальна трансформація суспільства в інформаційно-комунікативному 

просторі виражається в поширенні комунікації на всі сфери життєдіяльності 

людини, переосмисленням комунікативної природи соціуму, зумовленою 

феноменом інформаційної революції, що спричинило за собою формування 
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глобального простору з власними темами та поглядами, яким із основних є вид 

особистісно-орієнтованої інтернет-комунікації – блогу. 

Одним із найважливіших культуротворчих функцій сучасних технологій  

є ціннісна орієнтованість. Сучасний режим життя більшості користувачів,  

а це, як правило, жителі великих міст, працівники офісів з обмеженою кількістю 

часу та можливістю споживати у великих кількостях потрібну інформацію, які 

цікавляться або установленими блогерськими поглядами, або зацікавлені у 

створенні власного блогу як транслятора власних ідей  

та цінностей.  

Блогінг як засіб трансформації сучасних культурних та соціальних 

цінностей є могутнім важелем у мережевому світі – живий інтерес аудиторії, яка 

читає, так як саме цю одиницю виміру застосовуючи у мережевому маркетингу, 

блогер може монетизувати зі збільшенням власної читабельності,  

а значить мати змогу ефективно впливати на користувачів. Публікуючи  

ту чи іншу інформацію, публічно виражаючи власну думку чи обґрунтовуючи 

чужу, інфлуенсер веде діяльність тієї чи іншої платформи, приваблюючи інших 

користувачів, які у свою чергу роблять те саме, будуючи постійно модифікуючи 

зміни у житті соціуму та трансформуючи вже існуючі стереотипи та цінності, 

створюючи своєрідний інформаційний конвеєр [2]. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

З точки зору соціокультурної діяльності Україна є складною за історичним 

минулим, неймовірно насиченим сучасним та з різним баченням майбутнього 

демократичною країна. Сучасний політичний стан України, на жаль, дуже 

помітно впливає на культурну політику держави, ще більше посилює 

проблематику соціокультурної ситуації, сприяє роздробленню  багатоетнічної, 

різноманітно-культурної країни, яка і до того характеризувалася як складна 

нетипова система (існування багатокультурного та багатоетнічного населення в 

різному співвідношенні по всій її території). Звісно, необхідно розробити таку 
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стратегію державної політики у сфері культури, щоб нівелювати такі помітні 

розбіжності єдиної нації, а саме: винайти компроміс суспільних норм, цінностей, 

влади, при цьому розбудовувати конкурентну, плюралістичну соціокультурну 

модель гуманітарної політики, яка б об’єднувала і задовольняла потреби та 

інтереси абсолютної більшості громадян України, на гуманістичних засадах, 

внутрішнього діалогу і толерантності [1, с. 36]. 

Слід зауважити, що в Україні спостерігається тенденція до стереотипного 

сприйняття нововведень, ізоляція перешкоджає міжкультурному діалогу, 

існують навіть прояви расизму, дискримінації, нападів та ксенофобії для 

вразливих етнічних груп і мігрантів. 

Актуальність проблеми визначає гостру необхідність у розробці такої 

концепції, яка б орієнтувалася на демократичні європейські цінності, базувалася 

на принципах плюралізму, взаємоповаги до мов, культури та історії громадян, 

інтеграції у соціокультурній, правовій та економічній сферах. 

Нинішня ситуація культурної політики характеризується скороченням 

виробництва та поширенням культурної продукції, зокрема це стосується 

книгодрукування (зменшення функціонування книгарень); кінематографії 

(занепад розвитку національного кіно); музики (молодь усе більше віддає 

перевагу прослуховуванню іноземної музики); забування традицій та звичаїв; 

припиненням роботи бібліотек, музеїв, закладів культури та мистецтва, 

культурна індустрія нашої держави втрачає конкурентоспроможність  

як у зовнішній, так і в внутрішній культурній політиці [4, с. 546]. 

Натомість, на «культурній арені» вдало набирають обертів культурні 

особливості інших країн. Національну культуру поглинає масова, бідна культура 

молодих держав, відносно України, не типова для нашої країни, що не пов’язана 

з національними звичаями, традиціями та історією культури держави, яку 

нав’язують громадянам, а особливо молодь, яка психологічно вразлива, мало 

обізнана та амбіційна, як таку, що є сучасною, модерною, цим самим 

пригнічуються, забуваються, втрачаються і не відновлюються національні 

традиції і звичаї. 

Надалі такий феномен може призвести до зникнення української культури 

як соціально-історичного явища. Масова культура, що сформувалася на поч. ХХ 

ст., має розважальний, комерційний, умисний конфліктний характер для 

привертання уваги ЗМІ, нових досліджень, за рахунок чого знецінюються 

традиції наших предків [13, с. 11]. 

Війни, конфлікти та політичні напруження, терористичні акти  

та економічна нестабільність призводять до міграції населення, а отже, й до 

переплетення міжнаціональних культур. Глобалізація через неможливість 

універсалізувати релігійне і культурне розмаїття, ще більше загострює, гальмує 

розвиток культур [4, с. 547]. 

Ще однією проблемою слабкої конкурентоздатності та позиціювання 

української культури, навіть в її територіальних межах є гіпертолерантність 

(шанобливе ставлення до чужого є важливішим за власні принципи, дії, вчинки 

та погляди; поступка, поблажливість). Толерантність являє собою нову основу 
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спілкування людей в епоху глобалізаційних змін, інноваційних технологій та 

швидкої соціальної мобільності [1, с. 38]. 

Толерантність у культурі розуміється як терпимість до іно-культури,  

іно-мислення, іно-віри, довіра, відповідне розуміння і т. д., як співіснування в 

рамках відповідних відносин, у тому числі й у процесах взаємодії. Саме культура 

стає основним полем застосування політики толерантності  

й інтолерантності. С. Хантінгтон стверджував, що «оксамитова завіса культури» 

прийшла на зміну «залізній завісі ідеології». Але не всі культури, що 

проголошують себе захисниками й апологетами толерантності, є її справжніми 

представниками. 

Толерантність є базовою цінністю громадянського суспільства, яке 

характеризується відкритістю до ін. культурних норм і принципів. Саме 

толерантність як суспільний феномен визначає соціокультурний рівень 

міжособистісної взаємодії в суспільстві. Водночас гіпертолерантність – це 

викривлене розуміння толерантності, це реальна поступка, поблажливість або 

потурання, коли активна життєва позиція культури на основі визнання іншого, 

приносить шкоду власним цінностям без можливості взаємозбагачення досвідом 

інших культур [2, с. 248; 4, с. 548]. 

Отже, сучасний стан соціокультурної ситуації в Україні через складні 

політичні, економічні, демографічні проблеми знаходиться  

у незадовільному стані. Існує гостра необхідність у розробці такої концепції, яка 

б орієнтуючись на демократичні європейські цінності та принципи плюралізму, 

зберігала власну ідентичність культури та мистецтва, розвивала соціокультурну 

індустрію нашої держави, шляхом координації джерел ЗМІ, фінансування 

національної культури, стимулювання та зацікавлення молоді  

у важливості традицій та звичаїв наших предків, правильне етичне виховання 

нації, державна підтримка вітчизняних грантів, стартапів, проєктів, програм  

і т. д. Тема соціокультурного простору України у сучасних глобалізаційних 

процесах потребує ширшого вивчення та заслуговує на увагу дослідників, 

науковців, політичних і культурних діячів, а особливо громадян країни. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТА ДУХОВНА ПІДНЕСЕНІСТЬ ДОЗВІЛЛЯ  

В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА 

Просвітництво – епоха прогресивності, течія ідейної розбудови 

капіталізму, яку пов’язують із супротивом феодальній системі порядків. 

Хронологічно це приблизно др. пол. XVII–XVIII ст. 

Людина XVIII ст. – господар власної долі. Як ніколи в минулому індивіди 

вірили у прогрес, у те, що тайм-лайн буття рухається від несправедливості 

життєплину до суспільства ґрунтованого на справедливості.  

Говорячи про культурно-дозвіллєві практики епохи Просвітництва, слід 

зазначити, що так зване «довге Вісімнадцяте століття» у суспільно-історичному 

контексті розвитку європейської цивілізації характеризувалося безумовно 

видатними досягненнями у сфері тлумачення різних наук та наукових 

досліджень. Владарювання раціоналізму у свідомості ерудованого люду стало 

потужним стимулом до набуття знань [2, с. 179]. 

Підвалини ідей Просвітництва у своїх працях заклали видатні англійські 

мислителі Т. Гоббс, І. Ньютон, Дж. Локк разом із німцем  

Г. Лейбніцем та голландцем Б. Спінозою. Антропоцентричний підхід до 

філософії, релігії та науки обстоював Вольтер – «Патріарх» доби. 

В аналіз теорії і практики культурно-дозвіллєвої діяльності чималий 

внесок зробили Ю. А. Стрільцов, В. М. Чижиков, Ю. Д. Красильніков,  

В. А. Ковшаров, А. Д. Жарков, Т. Г. Кисельова. Праці названих творців-

дослідників мають помітне значення для вдосконалення теорії та методології 

викладення культурологічних знань. 

Важливою складовою фізичного, морально-психологічного, 

інтелектуального й художньо-естетичного буття людини є дозвілля. Його 

ідеалізація в різних теоретичних і літературних рефлексіях засвідчує, що воно  

є одним із найважливіших життєтворчих сенсів не тільки індивідуальної,  

але й суспільної свідомості, її аксіологічної природи. 

Складовою дозвілля є видовище, що значною мірою синтезує все цінне, 

накопичене у світовій культурі. В історії епохи Просвітництва видовища стали 

потужним інструментом політичного впливу на маси, засобом мобілізації  

та зайнятості. 

Видовище – це не просто масове дійство, це головна колективна насолода, 

на яку мали право індивіди. Звідси випливає і зведення змісту дозвілля до «хліба 

й видовищ», «грошей та насолоди», поступова втрата більшістю здатності 

сприймати дозвілля як засіб саморозвитку, самовдосконалення і 

культуротворчості. 
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Соціальний статус мистецтва доби Просвітництва зріс, що зробило його 

одним з провідних факторів розвитку суспільства. Мистецтво стало на шлях 

формування суспільних ідеалів, наблизилося до науки, соціально-філософської 

думки та політики. 

Велике значення нових суспільних ідей знайшло своє відображення  

в літературі. Разом із філософами-просвітителями передові письменники 

закликали соціум до розвитку.  

Творчість багатьох видатних митців – драматургів, публіцистів та поетів 

доби Просвітництва залишається взірцем боротьби вільної незалежної думки за 

панування загальнолюдських духовних цінностей. Вольтер, Руссо, Бомарше, 

Дідро, Лессінг, молоді Шиллер й Ґете, Філдінг, Річардсон, Шерідан, Смоллет – 

неповний перелік тих, хто все це висвітлив у своїй творчості. Серед жанрів,  

у яких вони працювали, провідну роль відігравали сімейно-побутовий  

і сатиричний роман, філософська повість, сатирико-моралістичне есе, «роман 

виховання», драма, особливо міщанська [1, с. 345–346]. 

Змінилася і роль музики. Раніше її призначенням було супроводження 

придворних свят, богослужіння та спектаклів. XVIII ст. стало ознаменуванням її 

самостійності. Флейта, клавесин, скрипка, фортепіано, стали концертними 

інструментами.  

У центрі уваги світської публіки опинилися композитори й виконавці – їх 

запрошували вельможі й навіть королі. Й. С. Бах, В. Моцарт, Й. Гайдн,  

Л. ван Бетховен зажили світової слави як віртуози своєї справи. У результаті  

в інструментальну та вокальну творчість проникає народна пісня, народжуються 

великі циклічні форми, опери, ораторії; масові жанри активно впливають на 

симфонічні й оперні твори. 

В епоху Просвітництва виникла нова вагома сила в суспільстві – 

громадська думка. Середовищем її вияву були великосвітські салони, де велися 

розмови про політику, філософію та науку. Окрім салонів, розвивалися  

й філософські, наукові, літературні товариства та гуртки, які відігравали роль, 

подібну за значенням до нинішніх політичних партій. 

Театральне мистецтво також було поставлене на службу Просвітництву. 

Знахідкою XVIII ст. стала міщанська драма. Примножилося моральне піднесення 

трагедії, визначною стала й комедія. 

Реформатором театру як виду мистецтва став К. Гольдоні. Він створив 

«комедію звичаїв», мета якої – утвердження чеснот моралі, критика суспільних 

звичаїв і порядків, розкриття людського характеру, обґрунтованого контрастами 

і несподіванками сюжету [1, с. 346]. 

Доступнішим став живопис для мас. Виставки картин були одним  

із провідних видів дозвілля Просвітництва, що потім обмислювалися в салонах  

і пресі. Найбільшою популярністю користувалися картини Ж.-Л. Давіда, 

Н. Пуссена. 

У межах нової культури «довгого Вісімнадцятого століття» змінилася  

і мотивація подорожей та їх географія. До цього часу їх здійснювали переважно 
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з деякою прагматичною метою. Та у добу Просвітництва подорож стає 

своєрідним видом дозвілля др. пол. XVII–XVIII ст.  

Доба Просвітництва – революційна епоха людства. Це підкреслюється не 

лише в розумінні її політичних та економічно-соціальних перетворень,  

але й перевтілень у сфері духовної культури. Внаслідок творчості літераторів, 

вчених, митців, філософів-просвітителів демос отримав абсолютно новітні 

підходи до розуміння етичних, філософських і естетичних проблем, які  

не втратили своєї актуальності і сьогодні.  
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

Дослідження проблеми буття візуальних мистецтв у ситуації глобалізації 

культури інформаційного суспільства наразі набуває особливої актуальності. 

Візуальна культура – це не лише частина нашого повсякденного життя, вона  

і є сама повсякденність. За визначенням російського дослідника С. Даніеля, 

сучасна візуальна культура розвиває можливості сприйняття візуальних образів, 

вміння аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, уявляти, створювати на цій 

основі індивідуальні художні образи. Візуальна культура на сьогодні охоплює 

такі об’єкти культури як кіно, телебачення, фотографію, мистецтво, малюнок, 

театр, відео, рекламу, дизайн, відеоігри, моду і т. ін. [1]. Професор Н. Мірзоєв 

характеризує візуальну культуру як тактику вивчення функцій світу, що донесені 

через зображення, образи та візуалізацію, а не через тексти та слова [2]. 

У рамках глобалізації культурних процесів, коли створюється  

і розвивається світовий ринок, збільшується увага до макропроцесів, перехід до 
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усвідомлення світу як цілого явища, пов’язаного з розвитком засобів 

комунікацій, які активізувалися з др. пол. XX ст. Наразі маємо тенденцію значної 

зміни цінностей сучасної людини, що здійснило суттєвий вплив на розвиток 

візуальних мистецтв. Глобалізація культури призвела до того, що з одного боку 

«світ мистецтва» шукає нові засоби презентації художньої творчості, з іншого 

боку, художні вміння виявилися затребувані  

у нехудожніх сферах культури. Причини цього: збільшення впливу візуальних 

образів на свідомість сучасної людини, формування  ціннісних уподобань. 

Зміни візуальної культури нерозривно пов’язані з технічним прогресом і 

технічними трендами. Винахід кінематографу у свій час підняв на новий рівень 

можливості візуального сприйняття інформації. Трансформаційні зміни, що 

створюють нову революцію у візуальній культурі впливають на трансформації 

сприйняття реальності. Віртуальна реальність (англ. Virtual reality, VR, штучна 

реальність) – це створений технічними засобами вимір, який передається людині 

через його відчуття: зір, слух, дотик та ін. Віртуальна реальність імітує як вплив 

на пересічну людину, так і її реакції на цей вплив. Для створення переконливого 

комплексу відчуття реальності, комп’ютерний синтез властивостей і реакцій 

віртуальної реальності проводиться у реальному часі [3]. Доповнена реальність 

(англ. Augmented reality, AR – «доповнена реальність») – результат введення в 

поле сприйняття будь-яких сенсорних даних з метою доповнення відомостей про 

оточення і поліпшення сприйняття інформації [4]. 

Відмінність між віртуальною та доповненою реальністю полягає в тому, 

що віртуальна реальність конструює новий штучний світ, а доповнена реальність 

– лише вносить окремі елементи у сприйняття, або відображення реального 

світу. Віртуальна реальність являє собою ілюзію оточуючого нас світу, штучно 

створеного за допомогою технічних засобів і представленого  

в цифровій формі. Створювані ефекти проєктуються на свідомість людини  

і дозволяють передавати відчуття, максимально наближені до реальних. 

Технологія віртуальної реальності не є новим явищем. Перші розробки 

здійснювалися, починаючи з 1950-х рр. дослідниками: Н. Хейлігом,  

А. Сазерлендом та С. Манном. До масового користувача ця технологія дісталася 

завдяки розробникам відеоігор на поч. 1990-х, але через технологічні можливості 

не отримала великої прихильності. Нова епоха розпочинається в 2010-х і також 

бере свій початок в індустрії відеоігор. Віртуальні ігри та атракціони надають 

повне занурення у віртуальний світ і їх популярність нині постійно збільшується. 

І це лише початок. Музеї, галереї, виставки по всьому світу, і зокрема в Україні, 

вже використовують  

VR та AR технології, але поки що з достатньо примітивними функціями.  

У найближчому майбутньому можна очікувати не лише створення  

VR-експонатів чи доповнення до вже існуючих, а повноцінні віртуальні музеї ти 

виставки на будь-яку тематику.  

Кіноіндустрія з часом має розпочати масове створення продукту для 

віртуальної реальності з повним зануренням в атмосферу фільму чи серіалу. Але 
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для розвитку VR-технології у кіно, потрібно працювати над розвитком 

технологій зйомки.  

Доповнена реальність – це середовище у реальному світі, яке доповнює 

фізичний світ віртуальною інформацією. У разі доповненої реальності графіка, 

звуки і сенсорний зворотній зв’язок потрапляють у наш природній світ для 

створення більш зрозумілого сприйняття. Доповнена реальність уже зараз 

активно використовується і має досить велике значення у технологіях реклами 

та маркетингу. Соціальні медіаплатформи, такі як Snapchat, Instagram або 

Facebook, все більше покладаються на функції доповненої реальності. Таким 

чином, користувачі соціальних мереж можуть використовувати технології AR  

у створенні фото- та відеоматеріалів з додаванням фільтрів доповненої 

реальності. 

AR-маркетинг у найближчому майбутньому має отримати надзвичайну 

популярність. І те, як він поєднується з ін. рекламними технологіями або носіями  

вражає і викликає привід для глибинних досліджень. 

Зовнішня реклама переживає свого роду ренесанс. Сучасна рекламна 

платформа зможе стати місцем інтерактиву, яким можна здивувати свою 

аудиторію.  

Отже, основне місце в цих трансформаціях належить технологічному 

розвитку та технологічним можливостям девайсів і це визначатиме подальше 

просування зазначених технологій. Але для України це достатньо віддалена 

перспектива, тому що на сьогодні не кожна українська родина через рівень 

фінансових статків може собі дозволити сучасний смарт-телевізор, або  

VR-гаджети. Таким чином, перспективи розвитку українського ринку технологій 

будуть  залежати від росту достатку населення. Власний національний продукт 

для технологій віртуальної реальності почнуть створювати лише за умови 

достатньої кількості користувачів цієї технології. 

У візуальній культурі відбуваються постійні зміни трендів. Якщо зараз 

затребуваний тренд на демонстрацію індивідуальності і особистості через 

соціальні мережі, невід’ємно з застосуванням технологій доповненої реальності, 

то в подальшому ці тенденції перейдуть у віртуальну реальність  

де набагато ширші можливості для індивідуальної унікальності. 
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КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ СУЧАСНИХ КЛУБІВ В УКРАЇНІ 

У сучасній Україні діє значна кількість клубів, які перебувають  

у державному чи комунальному підпорядкуванні, є громадськими  

або комерційними закладами. Найпоширенішими сьогодні є клуби (будинки  

та палаци культури) державного підпорядкування, створені ще за радянських 

часів. На сучасному етапі мережа державних закладів культури клубного типу 

охоплює районні будинки культури, міські будинки культури у невеликих містах, 

обласні центри народної творчості, майже 15,5 тис. сільських клубів  

та будинків культури. У 2017 р. загальна кількість державних клубів  

складала 17,1 тис. закладів [2]. 

Культурні практики сучасних клубів залежать від запитів та потреб 

населення. Як свідчить офіційна статистика, щороку в клубах України 

проводиться більше ніж 222 000 тематичних масових заходів; близько  

80 000 – театралізованих свят; понад 113 000 – лекцій, доповідей; майже  

2 млн. – вечорів відпочинку; 186 400 – концертів та вистав художньої 

самодіяльності; 121 000 – спортивно-масових заходів [1]. Тобто, серед масових 

форм у сучасних клубах найпопулярнішими є тематичні масові свята, 

театралізовані вистави, вечори відпочинку, концертні програми, аукціони; серед 

групових форм соціально-культурної діяльності переважають проєктні семінари, 

майстер-класи, тренінги; серед індивідуальних популярністю користуються 

психологічні консультації, інтерактивні комп’ютерні ігри, бесіди. Індивідуальні 

форми роботи найскладніші для працівників, адже потребують значних затрат 

часу через необхідність всебічного вивчення особи, визначення оптимальних 

форм та методів роботи з нею. Негативно впливає на індивідуальну роботу в 

клубах зайва заорганізованість усіх заходів. Аналіз діяльності клубів доводить, 

що клубні працівники в кожному новому представникові клубної аудиторії 

вбачають, передусім, учасника масових заходів. 

Окрім клубів державного та комунального підпорядкування, у незалежній 

Україні потужно розвиваються добровільні клубні організації, серед  

яких спортивні («Футбольний», «Баскетбольний», «Шаховий»); автомобільні 

(«Всеукраїнський клуб BMW», «Автоклуб бусовод», «Український клуб Hyundai 

(Хюндай)», «Український клуб Ауді», «Клуб прихильників марки Mazda», 

«Мерседес-Бенц клуб Україна» та інші); любителів тварин («Клуб любителів 

котів», «Клуб собаководів», «Клуб верхової їзди»); інтелектуалів («Що? Де? 

Коли?», творче об’єднання «Клуб інтелектуального розвитку», 

«Інтелектуальний клуб творчих особистостей "Галицькі кмітливі"»); 

колекціонерів (нумізматики, боністики, фалеристики, філокартії, філателії, 

антикваріату, міліарії); літературні та музичні клуби («Маруся», «Голіус», «99», 

«ПаруСлів») ін. Сучасні клуби за інтересами мають переважно дозвіллєвий 
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характер і організовуються винятково для реалізації особистих інтересів їхніх 

членів, досить часто не відіграючи суспільно корисної ролі. 

Характерними ознаками культурних практик у сучасних клубах  

за інтересами є добровільність участі; інтерес до певного виду діяльності; 

спілкування з однодумцями; відпочинок у процесі діяльності за інтересами. 

Нові, демократичні умови сприяють розвитку клубних об’єднань,  

які в радянському суспільстві блокувалися заборонялися. З’являються 

заборонені раніше недержавні суб’єкти соціально-культурної діяльності. 

Позитивною тенденцією в сучасній практиці є відродження елітних клубів, серед 

яких Дворянські зібрання, політичні клуби, прес-клуби, депутатські клуби тощо. 

Зокрема, у 90-х рр. ХХ ст. відновили свою діяльність Київське, Донецьке, 

Одеське, Харківське Дворянські зібрання, які значну увагу надають пошуковій, 

дослідницькій роботі з відновлення історичної пам’яті та об’єктивної історії 

дворянства, дотримання дворянського етикету, відродження духовності. 

Членами клубу можуть бути лише ті громадяни, які документально довели свою 

належність до дворянського роду. Серед головних форм роботи зібрання – 

конференції, зустрічі із членами дворянських зібрань ін. міст та держав. Сучасні 

«дворяни» намагаються продовжувати традиції аристократичного клубу, 

запроваджуючи у своїй діяльності бали, музичні салони, наукові читання, 

літературні вечори.  

Аналіз культурних практик, зазначених об’єднань дає підстави 

стверджувати, що добровільні клуби не тільки не втрачають своїх позицій,  

а навпаки, поновлюють їх і стають популярними серед категорій населення, які 

представляють еліту країни. На відміну від радянських часів, коли членами 

клубів були переважно робітники та селяни, до клубних форм спілкування 

залучаються й ін. верстви, а належність до певного клубу знову стає ознакою 

винятковості, елітарності та інтелігентності.   

Утворюються нові культурологічні структури (центри, товариства, клуби, 

асоціації), робота яких пов’язана з недержавними формами соціально-культурної 

діяльності, задоволенням нових потреб населення. Багато представників 

сучасної молоді є організаторами та активними учасниками клубних об’єднань, 

діяльність яких спрямована на вирішення соціальних та культурних проблем: 

«Пора», «Пласт», «Молода просвіта», «Спілка молоді», «Нова генерація», 

«Київська Русь» тощо. Основними мотивами участі  

в діяльності таких організацій є інтерес до сфери діяльності обраної організації; 

можливість сприяти розвитку країни; намагання зробити кар’єру. Молоді люди 

бажають брати активну участь у політичному житті країни, безпосередньо 

впливати на суспільні процеси, виявляти активну життєву позицію. Розгортання 

діяльності ініціативних добровільних організацій, товариств, асоціацій, центрів, 

клубів різного спрямування заклали основи громадянського суспільства. 

Більшість таких об’єднань співпрацюють з такими ж зарубіжними організаціями, 

сприяють входженню України у європейський культурний простір. 

Популярні серед молоді також клуби, які мають певні специфічні 

особливості, використовують нестандартні, іноді доволі екзотичні форми 
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роботи. Так, оригінальністю та незвичністю для української аудиторії 

відрізняються артклуби («44», «Теплий Ламповий», «Closer», м. Київ; «Корова», 

м. Харків, «Віденська тераса», м. Львів, «Шкаф», м. Одеса та ін.), «сигарні» 

клуби («Лондон», «Київський сигарний клуб» м. Київ), джаз-клуби («Перон 

№ 7», м. Одеса), клуби-пляжі («Ibiza Beach», м. Одеса, «Південний берег Києва», 

м. Київ), мода-клуби («Тато», м. Київ), тощо. Артклуби є місцем відпочинку 

творчих людей, які захоплюються музикою, спілкуються  

і відпочивають. Для членів артклубів, окрім традиційних, залучаються нетипові 

для клубів форми роботи:  презентації, виставки, літературні вечори, благодійні 

та екоакції, костюмовані вечірки тощо. Організатори «сигарних» клубів 

акцентують на тому, що їхні заклади орієнтовані на справжніх джентльменів, які 

знаються на правилах сигарного етикету (сигара сприймається як ознака 

успішності, перемоги і влади, атрибут істинного джентльмена). Членами 

сигарного клубу можуть бути й чоловіки, які не палять, але досягли певних 

вершин у житті, бізнесі чи політиці, у клубі вони намагаються уникнути зайвої 

публічності і відпочити від буденності. Клуби-пляжі розташовуються на берегах 

водоймищ (річок, морів, озер), а основними формами дозвілля є організація open-

paty, танцювальних вечорів, спортивного дозвілля. Серед розваг, які 

пропонуються молоді – серфінг, дайвінг, дискотеки, кінопокази, змагання 

діджеїв тощо. 

Деякі сучасні клуби трансформувалися у багатофункціональні розважальні 

комплекси («CLUB JOSS», «CHATEAU MYSTIGUE», «D’LUX» та ін.), центри 

відпочинку та розваг молоді («Caribbean Club», «MK MUSIC SPASE»), концерт-

холи («FreeДом», «Crystal Hall Kiev», «BEL ETAGE»,  

м. Київ, «VICTORY CONCERT HALL», м. Харків), розраховані на велику 

кількість відвідувачів. Вони пропонують різноманітні послуги для організації 

індивідуального та масового відпочинку, зокрема корпоративні і тематичні 

вечірки, розважальні та концертні програми, весілля, випускні вечори, ювілеї, 

перегляди футбольних матчів тощо.  

Зарубіжний досвід організації центрів сімейного дозвілля клубного типу  

в Україні частково застосовується у торговельно-розважальних комплексах,  

які крім торговельних майданчиків, мають мережу харчування, місця для 

відпочинку, рекреаційні зони (обладнанні фонтанами, куточками живої 

природи), кінотеатри, кімнати для дітей («ОсеanPlaza», «Городок», «DREAM 

TOWN» та ін.). Поширюються також дитячі дозвіллєві центри та центри 

сімейного дозвілля («Кідсландія», «Fly Kids», «КідсВілл», «WOWпарк», 

«Гуліверія»), обладнані різноманітними атракціонами, кінотеатрами, 

майданчиками для ігор. Такі центри організовують проведення розважально-

ігрових програм, дитячих свят, урочистостей.  

Таким чином, культурні практики клубів України відповідають запитам 

населення на соціально-культурні послуги. Тому їхній зміст визначається 

інтересами аудиторії та функціональним спрямуванням клубу. В Україні 

відроджуються клуби як добровільні об’єднання, створені для спільного 

задоволення інтересів і потреб їхніх членів; набули популярності об’єднання  
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та організації, які впливають на громадське життя, регулюють соціальну  

та політичну ситуацію у країні. Розбіжності у реалізації культурних практик 

різними клубами (державними та комерційними, традиційними  

та інноваційними, громадськими та елітними, багатофункціональними  

та спеціалізованими) виявляються у фінансово-економічних, організаційно-

управлінських, змістових, інформаційно-методичних, кадрових та соціально-

педагогічних показниках. 
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТРЕНДИ  

КЛУБНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

Глобалізаційні процеси, що відбуваються у сучасному світі суттєво 

впливають і на соціокультурний простір України, започатковують нові тенденції, 

тренди, напрями, формують дозвіллєві смаки населення. На розвиток клубної 

культури в України впливають як вітчизняні політичні, економічні, екологічні, 

соціальні, культурні та ін. події, так і світові культурні пратики. 

Зростання ролі вільного часу в структурі соціального існування, зміна 

відносин між різними віковими категоріями суспільства, розвиток науково-

технічного прогресу призводять до зміни вектора розвитку дозвілля, набувають 

вагомості функції, пов’язані із самореалізацією та соціальним розвитком [1]. Для 

реалізації названих функції потужний потенціал мають сучасні клуби. 

Розглянемо причини, що вплинули на розвиток та оновлення клубної 

культури в України. Один із суттєвих і вагомих факторів змін – реструктуризація 

відносин між різними віковими категоріями суспільства. Основним споживачем 

клубного дозвілля, двигуном розвитку та трендсеттером клубної культури, 

протягом всього періоду існування, вважалася молодь, котра завжди мала свої 

унікальні соціальні, духовні, культурні, політичні, потреби відмінні від ін. 

вікових категорій. Дослідивши специфіку молодості  

http://www.ukrstat.gov.ua/?p=stat_inform
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як особливої вікової категорії на різних етапах історичного розвитку, науковиця 

І. Слєсарєва вважає, що раніше, в традиційному українському суспільстві не 

існувало чіткого розмежування поколінь, лише у ХІХ ст. зі стрімким розвитком 

капіталізму почав зростати розрив між молоддю та старшими поколіннями, 

почали простежуватися відмінності у цінностях та поглядах. Розмежування  

у вікових категоріях призвело до тривалішої соціалізації молодого покоління. 

Сприйняття молоді як соціальної категорії, оцінка її ролі у суспільстві 

поступово змінилися від об’єкта виховання, суб’єкта суспільного життя та 

державної політики до соціокультурного суб’єкта розвитку суспільства [2]. Нині 

молодь сприймається як наймобільніша категорія, головна рушійна сила та 

двигун прогресу. 

Результати соціологічних досліджень свідчать, що сучасна українська 

молодь звертає особливу увагу на глобальні соціальні проблеми, поєднуючи  

у собі патріотизм (61 % молоді пишається, що він/вона українець/ка)  

та космополітизм. 75 % молодих людей, важливим у розвитку суспільства, 

вважають науково-технічний прогрес, націлений на розвиток знань  

та технологій, саме із ним пов’язаний широкий спектр дозвіллєвих інтересів  

і занять. При цьому, визначаючи життєві пріоритети, багато молодих людей 

стверджують, що найважливішими цінностями в їхньому житті є сімейні 

(74,8 %) та цінність самореалізації як в роботі, так і серед найближчого оточення 

(48,2 %) [3]. Повага та толерантність стали обов’язковими складовими життя 

(наприклад, популярні серед молоді щорічні тижні толерантності, що включають 

теми булінгу, міжкультурної комунікації, екології) [4]. Усі вище наведені 

фактори вплинули і на розвиток клубної культури. 

Науковиця Л. Петрова вважає, що розрив поколінь прирік молодь на 

спілкування з однолітками, що скорочує можливості розвитку особистості та 

призводить до появи суперечливих потреб, які неможливо задовольнити 

одночасно, тому інтереси молоді та дорослих розмежовуються, відповідно, 

розмежовується і їх дозвілля [5]. На нашу думку, у сучасному суспільстві така 

теорія не зовсім актуальна, оскільки, за даними ВООЗ 2019 року вікові межі 

молоді розширились до 44 років, що пояснює поступову зміну ставлення до 

старшого покоління. Сьогодні відсутній жорсткий протест, який найяскравіше 

спостерігався у 80–90-х роках. Молодь швидше навчається, відкритіша до 

сприйняття нового, критично мислить, використовує досвід старших поколінь, 

завдяки чому, відбувається об’єктивна оцінка цінностей, розумна та толерантна 

взаємодія поколінь.  Старше покоління, у свою чергу, починає більше довіряти 

молоді. Показовим прикладом є однаковий або схожий вибір видів та форм 

дозвілля. Аудиторія клубів стає більш різновіковою, що, в свою чергу, змушує 

клуби часто змінювати, урізноманітнювати та розширювати тематику своїх 

івентів, Таким чином, клуб стає поліфункціональнішим та доступнішим для 

різних категорій населення. 

Важливим чинником зміни вектора розвитку вітчизняної клубної культури 

є зростання ролі дозвілля у структурі соціального існування. На нашу думку, 

рушійним фактором, у цьому випадку, є свідоме ставлення клубної аудиторії до 
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глобальних проблем людства і бажання брати активну участь  

у важливих державних, культурних, політичних процесах. Це призводить до 

того, що популярністю користуються не лише розважальні заходи, а й освітні, 

екологічні, благодійні, оздоровчі, спрямовані на збереження культурної 

спадщини та соціальний захист івенти. 

Серед прикладів соціальних проєктів у сучасних клубах можна навести 

«Гуманну вечірку UANIMALS & PETCUBE» у клубі River Port (м. Київ), що 

стала продовженням Всеукраїнського маршу за тварин та допомогла зібрати 

кошти  організаторам на підтримку притулків для тварин. Основна мета 

вечірки – заклик до відмови від натурального хутра та шкіри, гуманного 

ставлення до тварин і підтримка притулків [6]. 

Користуються популярністю також благодійні проєкти. Наприклад, клуб 

Closer (м. Київ) влаштовуває благодійні барахолки, а отримані кошти, 

перераховує на благоустрій міста, зокрема, на відновлення дорожнього покриття 

вулиць міста. Художньо-артистичний клюб “Х.Л.А.М.” (м. Київ) проводить двічі 

на рік серію благодійних концертів “на шапку”, де разом  

з RadioRoks та відомими українськими артистами збирають гроші на 

благодійнійні цілі. Також “Х.Л.А.М.” став активним учасником соціального 

проєкту на кращу концепцію історико-культурного, туристичного центру 

«Річкова брама тисячолітнього Києва». Основною концепцією заходу  

є особистий внесок у збереження культурної спадщини України. 

Сучасні клуби, також, звертають увагу на проблеми людей з особливими 

потребами. В артпросторі «Механіка» (м. Харків) розпочала роботу перша в 

Україні інклюзивна модельна агенція «Інклюзивна мода як засіб просування 

інклюзії та толерантності в Харкові» [7]. Такі проєкти дають можливість людям 

з обмеженими можливостями відчувати себе повноправними учасниками 

соціального життя міста, швидше і комфортніше соціалізуватися у молодіжній 

аудиторії. 

Також, у розрізі соціальних проєктів, варто згадати особливий клубний 

майданчик – веган-хаб. Це перший заклад такого формату в Україні – простір 

поєднує в собі маркет, веганський фудкорт і культурно-освітній майданчик. 

Засновники проєкту, головною місією закладу вбачають зменшення екосліду, 

відповідно, пропагуючи філософію – reduse, refuse, reuse, upcycle [8]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що сучасна клубна культура  

в Україні  зазнала значних трансформацій, пов’язаних із глобальними 

процесами, що відбуваються як у вітчизняному, так і світовому соціально-

культурному просторі. Важливими трендами клубної культури останніх років 

можна вважати утвердження пріоритету самореалізації особистості, соціальну 

місію клубів, розширення їх поліфункціональності, підвищення уваги до всіх (не 

зважаючи на вік, соціальний статус, посади, фінансові можливості тощо) 

учасників заходів, їх фізичної зручності та емоційного задоволення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕСІЛЬНИХ ІВЕНТІВ В УКРАЇНІ 

Події як організований спосіб проведення часу зародилися з першими 

паростками цивілізації. Оскільки людство почало проводити перші церемонії, то 

з’явилася потреба в організаторах таких заходів. Найчастіше їх роль виконували 

шамани, лідери громад та священники. Можна припустити,  

що «індустрія подій» – одна з найдавніших у світі. 

Походження індустрії розважальних заходів, як правило, визначають  

ХІХ століттям та пов’язують з початком продажу квитків на змагання 
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професійних спортсменів. Хоча, дійства давньогрецької та римської доби можна 

віднести до розряду подій. Таким чином, можна стверджувати,  

що коріння подієвої діяльності сягають прадавніх часів [1]. Однак організація 

заходів як окремої галузі отримала визнання і стала комерційною, набула статусу 

однієї з найприбутковіших галузей у світі саме останнім часом. 

Протягом тривалого часу події, які відбувалися з певної нагоди, не мали 

чіткої організації та не були сплановані з метою отримання прибутку. А процес 

організації заходу не здійснювався на платній основі. Це було обумовлено тим, 

що організаційні функції та поклик дарувати радість людям був основною 

першопричиною. Наприклад, на весіллях, друзі та родичі молодят могли 

об’єднатися та добровільно організувати кожен елемент заходу безкоштовно. 

Багато років люди займалися цією робото таким видом діяльності та способом 

проведення дозвілля безкоштовно, оскільки він не визнавався як окремий вид 

роботи та сфера для кар’єрного зростання. 

Сучасне суспільство характеризується одночасно кризою моральних 

цінностей, так активним пошуком нової парадигми духовного розвитку, 

етнокультурної та моральної самоідентифікації з метою успішного здійснення 

модернізації країни та повернення до початкових українських традицій [7].  

У той же час, культура в цілому виступає як найважливіший фактор сталого 

розвитку, для якого вкрай необхідна органічна єдність традицій та інновацій та 

культурна спадкоємність поколінь. Нині в українському суспільстві під впливом 

культурних зрушень відбувається переосмислення шлюбних церемоній. 

Інтенсивно формуються нові символи та ритуали, в тому числі пов’язані зі 

святкуванням найважливіших подій особистого життя. Народна мудрість вклала 

в концепцію ритуалізму споконвічне уявлення про красу, моральність людських 

стосунків, цілісність, справедливість, а також норми життя, врегульовані, як 

правило, звичаєм. Систематичний процес взаємодії традицій та новацій 

забезпечує зміну та збереження культури. У кожній культурі існує динамічне 

співвідношення традицій, що підтримують стабільність та інновації, завдяки 

яким суспільство рухається вперед. Це досить чітко видно на прикладі весільної 

церемонії. Вивчення її змін в історичній ретроспективі дає наочне уявлення про 

динаміку духовних цінностей суспільства, взаємозв’язок весільних обрядів з 

культурним досвідом, етнічні  

та релігійні особливості та їх зміни в соціокультурній динаміці [3]. 

Народна традиція тлумачила весілля як обов’язковий акт визнання  

та проголошення молодої сім’ї. Сучасна молодь часто звертається до минулого, 

цікавиться національною духовною спадщиною. У той же час традиційне весілля 

було «модернізоване», елементи ритуалів змінювалися відповідно до 

трансформації свідомості людей, оновлення їх духовних потреб. 

Традиційне весілля – це ритуал, який характеризується набором 

символічних дій, які надають сакрального значенням певним подіям в житті 

людини. Послідовність і способи поведінки під час виконання ритуалу 

інваріантні, відтворюються традиційно, відповідно до звичаїв або спеціально 

розроблених «сценаріїв». Останні, як правило, з часом набувають традиційного 
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характеру. Важливі моменти в житті людини переживаються і відзначаються не 

лише на одинці, а й з членами його родини, родичами, друзями тощо. Тому 

ритуали в більшості випадків є колективними діями і допомагають зміцнювати 

стосунки людини з близькими людьми [1]. 

Весільний ритуал в Україні протягом тисячоліть зазнав значної 

трансформації. Нині спостерігається тенденція відмови від традиційного 

святкування найважливішої події в житті людини. У вітчизняній весільній 

церемонії з’явилися риси, характерні для західного-європейського способу 

життя. 

Сучасна молодь, як правило, сама обирає спосіб весільної урочистості, 

який вони побачили у друзів, знайомих, родичів і який прийшовся їм до вподоби. 

Весільний коровай, яскраве індивідуальне весільне плаття, незвичайна весільна 

хода, обсипання молодих людей зерном, солодощами, монетами, весільні забави 

народними та сучасними танцями, феєрверки – усе це говорить про те, що 

молодь ХХІ ст. із задоволенням приймає елементи старовинного весілля, іноді 

навіть не знаючи, що це традиційний обряд. Можливість втілити в сучасну 

реальність весільні звичаї, якими багатий український народ, є важливим і 

необхідним завданням для професійних організаторів. 

Перелік послуг, що надаються весільними агенціями, величезний  

і різноманітний, і з кожним днем розширюється все більше. Якість послуг також 

зростає. Більшість наданих послуг є стандартними для всіх агентств, менша 

частина – необов’язковою. Отже, якого списку послуг можна очікувати від 

весільних агентств: 

1) вибір реєстратури шлюбу та собору на весілля з вирішенням усіх 

суміжних питань; 

2) сценарій та написання весільної церемонії, враховуючи всі побажання 

клієнта; 

3) вибір та оренда місця для проведення весільної церемонії; 

4) оренда весільного автомобіля, також транспорту для всієї весільної 

ходи, його дизайн та прикраса, опис повного весільного маршруту для руху 

весільного кортежу; 

5) написання сценарію для весільного банкету на обрану тему чи обраного 

стилю з урахуванням весільних тенденцій; 

6) підбір весільної сукні для нареченої та костюма для нареченого  

у співпраці з весільними студіями; 

7) написання тексту для запрошень, а також створення їх дизайну, друк  

та розповсюдження; 

8) підбір весільного букета та бутоньєрки, оформлення банкетного залу  

з квітами відповідно до обраної колірної гами та весільного сценарію; 

9) допомога та порада у виборі обручок та гравіювання, за бажанням; 

10) пошук професійних фото- та відеооператорів та контроль весільної 

фото- та відеозйомки, а також передача матеріалів у ЗМІ, контроль створення 

відеозйомки, формування WeddingBook тощо. 
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Агенства з організації весілля – ідеальний вибір для пар, яким не вистачає 

вільного часу для організації свята або планування весілля для великої кількості 

гостей. Крім того, агентство є найкращим помічником під час сезонного 

весільного буму, а також напередодні великих свят, коли все вже прийнято та 

заброньовано.  

Нині в Україні існує широкий спектр агентств, які займаються 

організацією весіль. Часто, якщо завдання полягає в організації якісного заходу, 

споживачу доводиться звертатися до декількох організацій, щоб порівняти 

агентські пропозиції.  

За період свого становлення весільна івент-індустія України суттєво 

змінилася не лише кількісно, але і якісно: підвищилася якість послуг, що 

надавалися, розширився їхній спектр, почала застосовуватися гнучка цінова 

політика компаній тощо. 

Весільний бізнес – один із найбільш швидко зростаючих у світі. Галузь 

постійно розвивається, пропонуючи споживачам нові товари та послуги. Щоб 

досягти успіху у цій сфері, весільні агенції мають дотримуватися світових 

тенденцій або створювати власні. Щоб надавати послуги клієнтам з різним 

рівнем доходу, у прейскуранті агенції повинні бути розділи послуг як категорії 

«економ», так і «VIP».  
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АДЕКВАТНІСТЬ САМООЦІНКИ СТУДЕНТІВ  

У ПРОЦЕСІ ПРИЛЮДНИХ ВИСТУПІВ 

Самосвідомість студентської молоді формується під впливом 

суперечливих поглядів на сенс життя та потребу суспільства у високодуховній 
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особистості, яка забезпечить розгортання економічних, політичних, 

соціокультурних процесів і принципово нових соціальних відносин.  

У молодіжному середовищі видозмінюються мотиви інтелектуальної  

та професійно-кваліфікаційної діяльності. На розвиток духовно-творчого 

потенціалу студентів впливають як позитивні тенденції (вільний вибір 

цінностей, проникнення у новий соціокультурний простір і час), так і негативні, 

зокрема:  

- «кризові» явища в пропаганді мистецтва; 

- поширена неадекватна оцінка керівників різних рангів нагальної потреби 

у сприйнятті високохудожніх мистецьких творів; 

- відсутність новоутворених гуманістично-нормативних моделей 

поведінки та наявність конфліктності серед студентів тощо. 

Адекватна самооцінка власного психологічного стану особистості  

є необхідною умовою успішного функціонування будь-якої діяльності. Під нею 

розуміється вид активності суб’єктів та їх самоуправління, завдяки чому 

здійснюється мобілізація і розвиток особистісних можливостей для досягнення 

мети.  

Корекція самооцінки власного психологічного стану студентів у процесі 

прилюдних виступів забезпечує внутрішнє управління ходом відтворення 

необхідної інформації. Завдяки адекватній самооцінці студенти якісно 

реалізують уявну модель мистецьких творів. Неадекватна (занижена) самооцінка 

студентами власного психологічного стану утруднює процес автоматизованого 

відтворення текстових і виконавских компонентів мистецьких творів, тоді як 

неадекватна (завищена) – позитивно відображається на означеному процесі. 

Якщо занижена самооцінка студентами власного психологічного стану викликає 

невпевненість у якості підготовки до виступу чи у творчих можливостях, то 

завищена – впевненість.  

Неузгодженість переконань студентів із актуальною поведінкою, 

негативно відображається на адекватності самооцінки їх прилюдних виступів. 

Інколи це може приймати драматичні форми через різку контрастність 

самооцінки власного психологічного стану студентів у процесі прилюдних 

виступів і їх внутрішнього потенціалу, тобто завдяки дії занадто сильного 

когнітивного дисонансу. Ліквідація такого дисонансу потребує: 

- віднайдення та застосування ефективних засобів для зменшення сили 

його дії; 

- активного уникнення ситуацій і інформації, які можуть призвести до 

зростання надмірної інтенсивності когнітивного дисонансу.  

Існування когнітивного дисонансу породжує у студентів прагнення до 

того, щоб зменшити, а якщо це можливо, то і зовсім звести його нанівець. 

Інтенсивність цього прагнення залежить від сили дисонансу, який діє аналогічно 

мотивам, потребам та напруженню. Простежуються такі закономірності: 

- чим більша сила когнітивного дисонансу, тим більша інтенсивність його 

дії на адекватність самооцінювання власного психологічного стану студентів  

у процесі прилюдних виступів; 
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- чим більша сила когнітивного дисонансу, тим більша інтенсивність дії 

спрямованої на його зменшення; 

- чим більша сила когнітивного дисонансу, тим сильніше відображається 

схильність до уникнення будь-яких ситуацій, які могли б її збільшити.  

Коли когнітивний дисонанс виникає між когнітивними елементами, що 

відносяться до самооцінювання власного психологічного стану студентів  

у процесі прилюдних виступів, то він може бути усунений лише завдяки зміні 

поведінки. Частіше всього старанні студенти використовують найпростіший 

спосіб досягнення консонансу. Його сутність полягає в тому, що змінюються дії 

або відчуття, які представляють цей елемент поведінки. Означений спосіб 

зменшення або усунення когнітивного дисонансу є найбільш поширеним серед 

студентів, які демонструють високий рівень фахової підготовки.  

Проблема адекватності самооцінки власного психологічного стану 

студентів у процесі прилюдних виступів постає особливо гостро за відсутності 

об’єктивних критеріїв визначення її ефективності та досить частого домінування 

емоційної сфери в цьому процесі. Студенти спроможні адекватно оцінювати 

власний психологічний стан у процесі прилюдних виступів, творчі можливості 

та результати діяльності. Самооцінка та побудовані на ній прогнози досить часто 

не поступаються за точністю спеціальним психологічним тестам  

і можуть служити джерелом необхідної інформації для надійної діяльності. Дія 

«ефекту неадекватності» при самооцінці власного психологічного стану 

студентів у процесі прилюдних виступів детермінує зайвий вплив емоційної 

сфери та домінування фіксованої установки на процес самопізнання. 

З приводу першої детермінанти неадекватності самооцінювання власного 

психологічного стану студентів у процесі прилюдних виступів (зайвий вплив 

емоційної сфери на процес самопізнання) слід зауважити, що емоційні процеси 

в цьому контексті є за своєю сутністю пізнавальними і тому виконують 

специфічну функцію, тобто вказують на значущість певної події чи вчинку 

завдяки презентації в свідомості суб’єктів змісту предметної дійсності. Вони 

виступають в ролі мотивоутворюючого фактора, виявляються безпосередньо 

«вплетеними» у механізм породження і здійснення самооцінки. Внутрішню 

єдність емоцій та самооцінювання відображено в змісті цих понять,  

де віддзеркалюються відношення до власного «Я» лише з тією різницею,  

що в емоціях воно виступає в формі суб’єктивних переживань, а в самооцінці – 

у формі сигналу відповідного знака (позитивного або негативного) ще перед 

наданням усвідомленій логічній оцінці користі чи шкоди для організму чи 

діяльності. 

Стосовно другої детермінанти неадекватності самооцінювання власного 

психологічного стану студентів у процесі прилюдних виступів (домінування 

фіксованої установки на процес самопізнання) у ситуації з суперечливим 

особистісним змістом проходить актуалізація когнітивної або «егозахисної» 

позиції на хід самопізнання. Чим сильніше домінування установки на об’єктивне 

самопізнання, тим вищий ступінь адекватності самооцінювання  

і чим сильніша установка на «егозахист», тим  нижчий ступінь адекватності. 
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Підвищення  декватності самооцінювання власного психологічного стану 

студентів у процесі прилюдних виступів в умовах збільшення рефлексії 

особистості проходить лише в суб’єктів з домінуючою когнітивною установкою, 

що надає підстави стверджувати про керівний вплив таких установок на процес 

самопізнання в динаміці ступеня адекватності самооцінювання.  

Отже, можемо зазначити, що вибір домінуючої установки залежить від 

якості використаних способів переживання та ступеня адекватності 

самопізнання, тобто: 

1) низький ступінь адекватності власного психологічного стану студентів 

у процесі прилюдних виступів, котрий обумовлюється домінуванням  

«егозахисної» установки, призводить до використання неоптимальних шляхів 

«переборювання критичних ситуацій»;  

2) високий ступінь адекватності власного психологічного стану студентів 

у процесі прилюдних виступів з домінуванням когнітивної установки на 

об’єктивне самопізнання – детермінує вибір раціональних засобів корекції 

отриманих результатів. 
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Секція 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Barabash O., teacher 

of Department of Cinema and Television Arts, 

of Kyiv National University of Culture and Arts,  

Kyiv, Ukraine 

 

ENTREPRENEURIAL MUSIC EDUCATION 

What skills (related to social interaction and project management) do students 

acquire through an education designed to foster entrepreneurial capacity in the music 

industry? 

How do students acquire these skills? 

What music industry knowledge do students learn in an environment designed 

to foster entrepreneurial capacity in the music industry? 

In terms of a learning opportunity, there are several unique aspects to Youth 

Music Industries (YMI): 

The students had never run a music industry enterprise and, thus, we were all 

learning together; 

The learning environment was an authentic organization functioning in the 

public domain, and run by young people for young people; 

YMI was designed by teacher and students in an ongoing iterative process; 

Our interventions as a teacher were not made explicit in a conventional manner, 

but rather were embodied as seeds or questions from which students were able to form 

their own ideas. 

While young people might be more educated than ever before, the world before 

them is much more complex, the risks are higher, and there are fewer secure landmarks. 

Without downplaying the importance of formal music education, we need a broader, 

more twenty-first century suite of skills and knowledge that aligns with the music 

industry in particular, and with the creative industries more generally. 

The creative industries include: 

music and performing arts; 

film, television, and radio; 

advertising and marketing; 

software development, computer animation, web design and interactive content; 

writing, publishing and print media; and 

architecture, design (industrial, urban, and fashion) and visual arts. 

It is imperative to give young people creative experience - both to develop  

a personal identity and confidence, and to understand and prepare for a twenty-first-

century society. Which are: 

community cohesion is dependent on shared cultures; 

there is the means for mass participation in art and culture; 
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creativity offers the means of new levels of personalized learning for, and 

commitment by, young people; and 

culture and creativity will increasingly provide our livelihoods. 

For a creative industries approach to music education, the idea is of creating  

a learning community that encompasses not only students and teachers but also 

practitioners within the wider music industry. Ultimately, learning belongs to the real 

world of experience and practice. Education has a role to play in fostering collaborative 

learning environments where students can gain a better understanding of the industry 

they will inhabit in the future. The argument for a more community-focused approach 

to learning, where students have opportunities to integrate with industry practitioners, 

presents challenges for educational institutions, teachers, and conventional models of 

learning. 

Educational institutions should be constructed as ‘sets of relationships and flows 

of people’ where informal, net-work-based practices encourage collaboration and risk-

taking [1]. They work on the premise that cultural entrepreneurs learn on demand, learn 

from experience, and, quite often, learn from their peers. 

In preparing for the creative industries workforce, students are most likely  

to find themselves self-employed, working for a small to medium enterprise,  

or freelancing. This shift would reposition the teacher and student as co-directors  

of learning, in an environment where the teacher becomes a risk-taker, a designer,  

an editor, an assembler, and a collaborative critic and authentic evaluator. 

Preparing students for careers in the creative industries - in particular,  

the music industry - is not simply about developing musicianship and talent. The 

creative industries context is more demanding, requiring workers to participate  

in a symbiotic relationship between creativity and enterprise. Schools and universities 

are not equipped to respond to the need for young people to be creative, flexible, 

adaptive, and innovative. While the modernization of twentieth-century education 

through the expansion of formal institutions and regulated performance targets has 

strengthened the education system, it has also had negative impacts on the types  

of knowledge imparted and on the ‘wider social desire to learn’ [2]. 

The YMI study proposes a learning design that provides meaningful 

opportunities for students to learn about the music industry, and to develop the 

necessary skills and attributes required for sustainable music careers. The design  

is based on authentic projects requiring collaboration with industry practitioners. “We 

are generating cultural and social circumstances within which the old processes  

of rationalism in themselves are increasingly inadequate. … we need new structures of 

learning for a different type of future. … subjects should be taught in ways that reflect 

their intimate connections in the world beyond education” [3]. 

Creative environments give people room to experiment, to fail, to try again,  

to ask questions, to discover, to play, and to make connections; however, these 

environments are only enabled by new and innovative ways of thinking about 

knowledge and learning. 

Entrepreneurship means to have creative ideas and to pursue them in  

a commercial way, with the purpose to make a profit. However, the profit alone is not 
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the driver; it is the creativity and the possibility to build something,  

the self- fulfilment or being able to pursue your own creative interests. There is a mix 

between the entrepreneurial side and the creative side [4]. While issues of financial 

sustainability were important factors for the YMI students, their passion, interests, and 

future aspirations were equally crucial to their developing entrepreneurialism. These 

values and attitudes provide the momentum and energy required for a start-up venture.  

In conclusion: A New Approach to Education. The YMI project offers a new 

approach to music education - an approach that highlights the role that schools, 

teachers, and industry partners can play in equipping young people with  

the transferrable skills and knowledge needed for careers in the creative industries. The 

study also aims to better inform music teaching and learning processes  

in universities and other educational contexts [5]. 
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THE OUTSTANDING PROFESSOR OF KYIV UNIVERSITY OF 

CULTURE 

On October 17, 2019, the outstanding  Professor of Kyiv University of Culture, 

the Head of the Department of Cinema and Television Arts of Kyiv University  

of Culture, the famous Ukrainian teacher of screen arts, film critic, film and television 

director, Doctor of Study of Art (2001) with major in two specialties: "Theory and 

History of Culture" and "Cinematography. Television", Professor (2002), Academician 

of the Academy of Higher School, member of the National Union of Cinematographers 

of Ukraine Volodymyr Grygorovich Gorpenko was died.  
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Mediapedagogic, scientific and creative activity of Volodymyr Gorpenko had 

such teachers as Iryna Zubavina [6], Sergiy Trymbach [7], Iryna Zhuravel [5], 

Oleksandr Bezruchko [1–4; 8–10] et al. However regarding the scale of his 

contribution into the Ukrainian screen arts pedagogy and film studies, the new studies 

are really important. 

For many decades, V.G. Gorpenko has successfully preparing experts for film 

and television in the leading Ukrainian universities of the corresponding profile: Kyiv 

National University of Theatre, Film, and Television named after I.K. Karpenko-Kary, 

the Institute of Professional Development for Employees of Press, Television and 

Radio Broadcasting of Ukraine, Kyiv University of Culture, Kyiv National University 

of Culture and Arts, Lugansk State Institute of Culture, Kyiv National Academy of 

Leading Staff of Culture and Arts of Ukraine, Institute of television, cinema and theater 

of the Kyiv International University, etc. 

In 2005 V.G. Gorpenko created and headed a private institution of higher 

education Institute of Screen Arts (ISA) named after Ivan Mykolaichuk, where he,  

in a team of like-minded pedagogues, was bringing all ideas to media. 

As a result of Ukrainian higher education system reform in 2015, around eighty 

institutes were closed. Thus, after ten years of successful operation has stopped 

working Institute of Screen Arts (ISA) named after Ivan Mykolaichuk. 

The last five years of his life V.G. Gorpenko directed the Department of Film 

and Television Arts of Kyiv University of Culture and he was a Professor of the 

Department of Operator’s Work of Kyiv National University of Culture and Arts. 
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INTERPRETATIONS OF THE "THEATER OF THE ABSURD" 

IN THE MODERN GEORGIAN THEATER 

The term "theatre of the absurd" was first introduced to theatrical arts  

by Martin Esslin, who defined it in a book with the same name as a movement  

in dramaturgy and scenic arts. Esslin underlines that creators of the “theatre of the 

absurd” dramaturgy by no means should be considered as representatives of one 

particular trend or school. They are united by their perception of being, existence and 

history. According to Esslin, the absurdists have adopted and used all the genres, forms 

and tools that existed in the history of drama development since the antiquity and have 

created their own original movement. The works of Eugene Ionesco, Samuel Beckett, 

Arthur Adamov, Jean Genet, and other playwrights have been considered as the theatre 

of the absurd, theatre of paradox and antidrama. The diversity of these epithets 

underlines the global rethinking of the new form of drama. A play has been stripped of 

the customary, traditional   definition of the genre, plot, psychological development of 

action and characters and so on. And still, representatives of the “theatre of the absurd” 

had borrowed the main concepts of their plays from the existentialists: the isolation of 

a person from the outside world, individualism and "lockdown", lack of 

communication, inability of relations between persons, lack of sense in activities, 

undefeated evil, inability of humans to achieve the set goals. 

Today, in the era of modern post-drama theater since 1990’s, different trends are 

being created. For example, "new textualities", "in-yer-face theatre" and the like. 

Authors write texts without remarks or indications. In Georgia, interest in so-called 

"theatre of the absurd" started after the dissolution of the Soviet Union, after thee 

1990’s, in parallel with the search for different theatrical spaces. Young directors and 

playwrights were heading this search. However, it is worth mentioning that in Georgia, 

in particular, in Tbilisi, different theatrical spaces were created back in 1974, when 
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Sandro Mrevlishvili and his graduate class founded "Metekhi Theatre". In 1995, it was 

Sandro Mrevlishvili who opened the first private theatre – "The Old house". Alternative 

space was also the "Theatre in the Cellar", founded by the end of the 1990’s by young 

theatre directors. Today, the number of private theatres located in alternative, 

extraordinary spaces has increased. As mentioned before, Georgian "theatre of the 

absurd" becomes relevant since the 90’s of the last century. New generation 

playwrights are trying to follow the artistic processes of the world. One such playwright 

is Basa Janikashvili, quite a productive playwright, whose many plays have been staged 

and have received prizes in Georgia and abroad. The play "Before we met each other" 

is written using the "theatre of the absurd" techniques. 

It is an intimate play – two lonely souls, estranged spouses, decide to restore the 

lost unity – in flesh and in soul. To refresh their feelings they book a hotel room and 

start to play. The rules of the play are as follows: accidental acquaintances like each 

other and go to a hotel. The play is constructed by using plot development, dialogues, 

minimal action characteristic of the theatre of the absurd. Different variations of same 

story are played several times. Every possible version of  

a relationship between a married or a cohabitating couple is played out in their 

fantasies. 

Director Zurab Getsadze rightly determined that this type of a play should have 

been staged in an intimate environment. The audience not only observes the story being 

enacted, but participates in it. The direction team started to look for a hotel.  

(in European theatre, the tradition of enacting highly intimate stories in hotel rooms 

has been present for a number of years already). 

In our reality, in Georgia, art sponsorship and patronage are underdeveloped. 

The reasons are a subject of a different discussion. The owners of the hotel chain 

"Ambassadori-Tbilisi" understood the director’s idea and agreed to sponsor the play. 

This is sponsorship since they were not entitled to any profits. 

Zurab Getsadze put together an artistic team comprised of high-level 

professionals. The director made minimal changes to the text, reduced or extended 

dialogues at times, changed the final, exaggerated the characteristic humor and 

grotesque of the Theatre of the Absurd. In short, he restructured the original text and 

created a stage version. 

According to Zurab Getsadze’s concept, 22 spectators participate in the 

tragicomically coexistence of the estranged woman and man. The story played out in 

one night covers the entire life of these persons. The conventionality of the theatre art 

becomes even more relevant for the theatre of the absurd. In the given, probably very 

realistic, even naturalistic plot, there exists from the beginning the conditional method 

of play. By using this method, absurdist playwrights not only construct the play but 

also engage the audience in the play. In this case as well, the director and the actors, 

combined the realistic, emotional, transformational and estranged acting styles in the 

play structured in the absurd style. In the story-play of two persons,  

the playwright, the director and the actors, included and generalized the problem  

of estrangement, isolation, spiritual loneliness among people that started at the verge 

of the twentieth century with the technological progress and became more acute  
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in the twenty first century. To switch from the episode to episode, the director used 

video clips used on television. These TV ads, excerpts from news programmes and the 

like seem to be filling the pauses.  

Zurab Getsadze chose a conceptually different ending to the play. Nothing ever 

ends in the theatre of absurd, in the dramaturgy, after the last point is made in a play, 

everything starts again. This is how it happens with Basa Janikashvili’s play. In the 

case of the director, he offered a different final scene: the audience sees on the 

television screen that the characters assassinate the author, this way, making the irony 

of the "absurd-realistic" story even more palpable. 
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THE THEATRICALITY AND EXISTENCE ISSUES 

IN THE PUPPET THEATRE 

Among the XX century’s theatrical searches several new previously unreleased 

versions widely found an extension. First of all, these versions, which came as  

a result of the culturological approach, treated the human being as a game-inclining 

creature. In the book "Homo Ludens" by the famous culturologist and historian Johan 

Huizinga (1938), the essence of the games concept is examined from the point  

of view of its impact on human civilization. In the work, the idea has put forward that 

culture as a whole is a playful one. 

But, a while ago than J. Huizinga, still at the beginning of the century,  

N. Evreinov had already voiced the idea of theatricalization of life in Russia. Evreinov 

was interested in this case purely from the theatrical aspect.  The mass spectacle "The 

Storming of the Winter Palace" (1920), directed by N. Evreinov,  

is one of the most spectacular events for the realization of this idea. More than  

8,000 people were involved in the performance and the number of orchestra members 

reached 500. What was it that forced so many non-children people to play performance 

on the occasion of the anniversary of such an important revolution as the October 

Revolution? Evreinov finds only one explanation to this: instinct of being different. He 

says in his article «Theatricalization of Life»: "Human beings have such an instinct 
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that despite their endless life, no history, no psychology, or no aesthetics has ever been 

spoken of a word about them. I speak of the instinct of change,  

the instinct of opposing the images that are created by human by volition’s images into 

a very obvious concept of “theatricality"» [1, p. 43]. The author is confident that the 

steps taken to overcome the theatrical instinct will have its effect one day. 

According to Evreinov, from everyday dress to religious rituals – fashion, 

military demonstrations, funerals,  even dandyism, or the desire of XIV Ludovic to be 

remembered for his performance in baroque carnivals of the XVII century, and the 

desire of Ludwig II to live among the characters of his favorite opera heroes in the 

Neuschwanstein castle, occurs as a result of the human tendency to theatre. Based on 

Sigmund Freud’s research on the psychology of sleep, the Russian theatre worker the 

need for theatricalization explains by people’s dissatisfaction with real life. Thus, along 

with self-defense, sexuality and other instincts, the instincts of theatricality also exist 

within us. This can be clearly seen by observing the behavior of children. As such, the 

dramatic instincts inherent in humanity from the earliest times have become more 

apparent in early childhood. Evreinov also cites research by A. Ellis and Stanley Hall, 

when children play with toys, they are not satisfied with the doll they receive from the 

store, they prefer to make them by hand tools. In the 1969 film "Shared Bread", directed 

by Shamil Makhmudbeyov, during the Second World War, a young girl named Leyla, 

who lives in "Italian-style" homes in Baku, attempting to turn the water tap in his yard 

into a human by hanging headscarf on it. After the neighbor’s "not playing with a tap" 

reprimand, the knee gets to work: headscarf is tied to the knee and the leg is turned into 

a doll – now it can be put to sleep like  

a baby. And, of course, it is all but a theatricalization example of life. Evreinov says: 

"The meaning of life for a child is play. Also for wild one, the meaning of life  

is game. But we without faith, not only because of their aesthetic and scientific value, 

and how are those who have lost hope in skepticism itself, Is there another meaning to 

life for us?" [1, p. 68].  

On the eve of Evreinov's first articles about theatricalization, in 1907 the famous 

“The Actor And The Über-Marionett” article by Gordon Craig was published in 

Florence. This article describes the selection of people who work in the arts. However, 

in the modern era of the Craig, the actor hesitated to call art as a reason for the fact that 

some people became victims of a play called theatre because of their fame: as if the 

actors had become dramatist’s playthings. If for Evreinov was a means to escape the 

real life of people who for some reason could not fulfill their theatre dreams,the 

opposite of reality for Craig was generally of no interest at all. According to Craig, the 

theatre deserves to be called art when it seeks to reflect the world of platonic ideas. He 

wrote: " for that is what the title of artist means, one who perceives more than his 

fellows, and who records more than he has seen. And not the least among those artists 

was the artist of the ceremonies, the creator of the visions, the minister whose duty it 

was to celebrate their guiding spirit – the spirit of Motion"  

[3, p. 41]. In the view of Craig, the artist must revive the vews of the imaginary world, 

and not everyone is capable of it. He says that when he observes the life for  

a long time, his manifestations are not beautiful, mysterious and tragic, they just look 
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boring, melodramatic and stupid. It is almost as if the conspiracy against life  

is concealed and it is impossible to expect inspiration from such manifestations.  

G. Craig thinks that, it is difficult to create such a theatre with actors who are so 

dependent on the real world and their own weaknesses. Thus, an actor who replicates 

reality as a photographer should not be considered an artist, and the theatre needs 

theatricality. However, this theatricality is quite different from Evreinov’s conception 

of theatricality. Craig wanted to see the symbol in the theatre as the language of the 

theatre. He writes: As I have written elsewhere, the theatre will continue its growth and 

actors will continue for some years to hinder its development. But I see a loop hole by 

which in time the actors can escape from the bondage they are in. They must create for 

themselves a new form of acting, consisting for the main part of symbolical gesture. 

Today they impersonate and interpret; tomorrow they must represent and interpret; and 

the third day they must create. By this means style may return. Today the actor 

impersonates a certain being" [3, p. 30]. G. Craig offers a new way of working the 

images – he emphasizes the need to create a uber-marionette, rather than just a 

marionette. According to Craig the Über-Marionett will not enter a race with life and 

transcend its boundaries. His ideal is closer to the body of a trans person than a living 

human being: he embraces the beauty of death while preserving a living soul. It is 

regrettable for Craig that the ever-present marionette, which is a supernatural force, is 

now considered a serious game. He also explains that the actors in the theatre of his 

time are far removed from the artistic conception of the great reformer by the desire of 

people to resemble gods. While Evreinov was dissatisfied with the aesthetics of theatre, 

Craig complained about the instinctual loss of art. He saw the way to return to pure art 

was to return to the ancient puppets and mask theatres. Undoubtedly, he speaks  not a 

mechanical recovery, but a perceived appeal that requires a creative approach.   

Almost all theatrical reformers, who acted as directors in the early XX century, 

heard in time what the consequences of the superiority of psychology would have on 

the stage. Even when psychology is shown in the theatre, it must be presented in the 

form of its symbol. Aren’t all Eastern theatre forms built on it? From the Kathakali 

theatre to the performances of Noh and Kabuki theatres, the performance consists of a 

polished symbol system. Sergei Eisenstein, who has studied the Kabuki Theatre and 

the Beijing Opera’s performance in a way that is purely of interest to Gordon Craig, 

considered the idea of marionette-actor somewhere offensive: “While Eisenstein were 

interested of Kleist and Gordon Craigan "uber-marionette" theatre ideas, he compared 

them to the Kabuki, which was created from "marionette"; his latest idea coincided 

with a number of Eastern and Western theatre critics who presumed that the origins of 

Kabuki’s theatre originated from the Japanese puppet theatre Joruri. With regard to 

Chinese theatre, Eisenstein also assumed that the Chinese, known as the "live puppet" 

(in the case of a costume child mimicking the actions of the puppet), retrieved his origin 

from marionette and in this aspect, Sun Kaidi’s latest book "The Origin of Chinese 

Puppet Theatre" outlines the findings in his research. From this point of view, Gordon 

Craigan’s Marionette-Actor Theatre can be considered regressive in the sense that 

Eisenstein operates" [2, p. 282]. If Craig’s the impediments to the actor's performance 

as an art were the nature of the human body, the Eastern Theatre offers us examples of 
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Ningyō jōruri, or Bunraku’s Puppet Theatre and live actor theatre as part of Kabuki. 

During his lifetime Craig regretts the puppet theatre in the West has become a tool to 

give birth to meaningless laughter, but when we combine it with bunraku, we 

understand that we are facing a completely different puppet theatre. So, as with the 

actor theatre as a whole, in puppet shows, we can see, besides the puppets which are 

the embodiment of the world of ideas, also participating in purely entertaining 

performances and made with the presence of puppets, which are laughing with human 

cartoons. It is interesting that we can follow this trend even within the repertoire of a 

single theatre. 

The Baku Marionette Theatre, which promotes the creative legacy of  

Uzeyir Hajibayly (or Uzeyir Hajibeyov, Uzeyir Hajibayli), has staged a composer’s 

operetta and a mugam opera. The marionette structure of the "The Cloth Peddler" 

("Arshin Mal Alan") performance of this theatre, which premiered in France in the 

1990s, still remains in the repertoire of the theatre. The "Arshin Mal Alan"performance 

resembles a toy house – a well-remembered movie is repeated in miniature here, and 

the audience is just enjoying the identification of this moment of similarity. Every 

detail from the characters to the interiors reminds us that the heroes were transferred 

from the screen life to the stage, but the spectacle, which was prepared with great 

pleasure and precision, cannot fail. We don’t even see puppeteer during the marionette 

"Arshin Mal Alan", only the miniature heroes of the  

Uzeyir Hajibaylyʼs operetta are animated in front of us. In 2016, the Baku Marionette 

Theatre presented the mugam-opera of "Leyli and Majnun" by Uzeyir Hajibayly to the 

audience. This performance was different from "Arshin Mal Alan" in terms of genre 

and general atmosphere and technique. First of all, in this performance,the puppeteers 

were in sight as in bunraku. Then there was no any toy playfulness. Also during the 

making of puppets was avoided the hints of a particular period and as a result we can 

see existence, showing off their high styling puppets. Here, the performance of "Leyli 

and Majnun", which has seen numerous performances at the Azerbaijan State 

Academic Opera and Ballet Theatre since 1908, is not comparable – the structure, the 

puppets and the puppeteer’s behavior are new to the Azerbaijani audience.  

 Comparing these two performances, we generally identify two very different 

directions of theatre development. It is no accidental that the theatre researcher  

Aydin Talibzadeh considers U. Hajibayly’s operettas as the lining of "Leyli and 

Majnun" opera: "After 1908, U. Hajibayly as if fell into the magic and lure of  

Leyli and Majnun: feels that the opera is in control of all its existence. Probably because 

of this, Mr. Uzeyir is trying to get rid of a chic "nightmare" like "Leyli and Majnun". 

To this end, the genius Hajibayly for being completely free from the potion of LOVE, 

GHAZAL, MUGAM revealed phenomenal Eastern Opera’s intoxicating romance, for 

bringing love from heaven to the earth, for a short time writes the comedies "Husband 

and Wife" (1909), "If Not That One, Then This One" (1910), "Arshin Mal Alan" (1913)  

and, in the context of these works, mocks the main motives of "Leyli and Majnun", the 

claims, customs and desires of their characters, he starts to scoff at them and laugh at 

them, he reduces the relationships of lovers and mistress to the level of normal 

everyday life, brings love to the BAZAAR, transforms it into a SHOPPING object" [4; 
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p. 54]. Was it not that G. Craig was complaining at the fact that the puppet was turned 

into an object of ridicule? But the quote from  

A. Talibzadeh shows that the issue here is purely genre, not the loss of the theatre in 

its existence. In any case, in recent years we have witnessed a more heartwarming 

picture of the activities of puppet theatres. At the endless puppet theatre festival,  

it’s not just only for children or satirical performances, it is also possible to look  

at puppet shows, which can express all the subtleties of the human soul. 
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FOR THE ISSUE OF CINEMA DEVELOPMENT AND ANAGEMENT 

 IN GEORGIAN CINEMA INDUSTRY  

Despite the fact that Georgian Cinematographic Art currently is facing 

significant progress, there are still preventative factors for the development  

 

of National Cinematographic industry, overcoming of which requires certain time and 

finances. The budget allocated by the State for funding the Cinematographic industry 

is rather insufficient, which to certain degree prevents from its development. 

A small number of movie theatres serves one of the preventing circumstances 

for the development of the Cinematographic industry in Georgia. It can be said that the 

epoch of movie theatres was finished together with Soviet Totalitarianism. During 90s 

a part of them stopped functioning, which created significant problems to the national 

Cinematographic industry. Currently, there are up to ten movie theaters in Georgia, 

whereas decades ago up to 200 movie theatres existed at the country level. Majority of 

the movie theaters preserved from the Soviet past were sold, destroyed  

or acquired a different function. Consequently, the culture of visiting cinemas has also 

vanished among the society, which serves as a preventative factor for the development 

of the cinema, as an art and at the same time, it can be directly proportionally reflected 

on the public consciousness, education and culture. It is important to restore the culture 
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of visiting movie theaters, though returning the cinema viewers to the movie hall is a 

process difficult to handle, as it requires much efforts and long-term works for settling 

the above-mentioned problem.   

Lack of cinema viewers is conditioned due to various reasons. These basically 

include financial crisis; indifference towards the cash-box oriented movie products 

from the side of the spectators; television, especially the Internet, which have 

substituted movie theatres for a number of people.  

Out of the named reasons, the issue of the ticket price of the movie theater  

is one of the most problematic, which represents a rather considerable price for  

the population. Though, in parallel certain discount and promotion actions are 

organized, which enable purchase of the ticket at a halved price for the desired 

performance. Similar actions results in expanding the profile of movie viewers and 

attracting comparatively low-budget segment of the society.  

It is noteworthy that the income of the movie theaters is represented not only 

from the sum received as the results of ticket sales, but also the financial resource being 

realized as the result of renting a certain areas of the cinema with a lease and certain 

advertising activities. According to the studies carried by Georgian National 

Cinematographic Center, e.g. the incomes in the movie theater "Rustaveli" which are 

not received from the cinema hall, comprise approximately 60 % of the total income 

(rented areas, cafes, trade objects, advertising activities, etc.).  

Correct management plays a significant role in evoking an interest and attracting 

the movie viewers, which must be greatly supported through a successful activity of 

the movie theater. The aim is to be defined by the management of Movie Theater, a 

strategic plan is to be elaborated and the ways for achieving them is to be set.  

Introducing a system of subscribers can be one of the successful forms for attracting 

the cinema viewers, which will be equally favorable for the spectators (enabling them 

to attend the cinema shows with discount), as well as for the movie theaters (wholly 

receiving the total sum). Besides this, an active relationship with the means of mass 

media is very important; as well as dissemination of the information upon the first night 

date via media; planning and implementation of such  

PR campaign, which will result in evoking interest among wide society.   

Correct definition of the marketing strategy of the movie theater is also  

of utmost importance. The reasons of non-attendance of the spectators during the 

performance does not matter – due to low-fiction product, incorrect marketing strategy 

and improper management, the result will be one – deficiency of the movie viewers. 

The latter is a rather serious problem, as the cinema viewers represent consumer/user 

of the movie theater. Any artistic product remained without their consumers serves as 

a total defeat for the management of any field of culture.  

In order to avoid this, the movie theater is able to create so called "constraint spectators’ 

club",  the members enrolled in which will be able to attend the first night as well as 

regular shows with discount or invitation.  It is more important to have  

a cinema hall full with the viewer’s having purchased half-priced tickets, than to have 

a small number of spectators having purchased expensive tickets for the first night 

show. 
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In view of the form of evoking an interest and attracting the movie viewers,  

an example of the mutual cooperation between the network of cinemas functioning  

in Georgia “Rustaveli” and an International Film Festival "Prometheus" is worth 

mentioning. On annual basis, the movie theaters belong to the above-mentioned 

network in the capital host the International Film Festival "Prometheus". During this 

period, the ongoing repertory is ceased in the movie theaters and the total movie area 

is allocated to the festival during one week. The price for attending the show is rather 

minimal. This is not very profitable for the movie theater for commercial purposes, 

though it contributes to the development of the movie – after the Festival the number 

of cinema viewers is considerably increased, the population gets used to visiting the 

movie theaters and have more motivation and requirement for visiting the movie 

theaters and watch the films on the wide screen. This fact is positively reflected  

on the image of the movie theater. 

Unfortunately, there is not an alternative area for the commercial movie theaters 

in Georgia. Internet represents the only means for the people to get introduced with the 

ongoing processes in the modem cinematography and watch  

the film classics. A particularly difficult situation is observed in the regions, where 

none of the movie theaters are functioning. This actually indicates at the importance of 

existence of an alternative movie areas, i.e. municipal cinemas. Municipal film  

at the same time represents a non-commercial and cultural institute.  Municipal 

cinemas often are funded by the City Municipalities. In view of the fact that  

the policy of the Municipal Cinema is radically different from the commercial one, 

therefore they do not compete with each other.  

There is no experience of functioning municipal movie theaters in Georgia. 

Though, currently their necessity is rather vivid, as the movie theaters functioning  

in the country are basically oriented on the commercial movies. In case more movie 

theaters are functioning in the country and the culture of visiting the cinema  

is restored among the population, the ticket prices will be automatically decreased and 

the market itself will dictate the cinema production prices.  

Movie theaters have a significant role in terms of the distribution as well. 

Without the distribution no cinematographic production can exist. High number  

of the movie theaters within the country will considerably increase the market  

of cinematographic production and will contribute to revival of the tradition  

of visiting movie theaters. Expansion of the network of movie theaters will also provide 

an opportunity for de-monopolization of the market and in general, expansion of the 

distribution opportunism, which will be positively reflected on the development of the 

cinematographic industry.  
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ГИБРИДИЗАЦИЯ В ИСКУССТВЕ:  

НА ПУТИ АКЦЕПТУАЛИЗАЦИИ НОВЫХ АРТ-ФЕНОМЕНОВ 

Стремительно меняющаяся под влиянием мировой глобализации  

и научно-технического прогресса действительность требует от искусства 

соответствия новому миру, в котором время неуклонно сжимается, границы 

пространства существенно расширяются, потоки информации и средства 

коммуникации стремительно обновляются. Способность искусства кардинально 

трансформировать мир, создавать новые системы образов  

и смыслов, задают человеку новые возможности для самореализации. 

Современные формы искусства стали значительно многообразнее, с одной 

стороны, и существенно противоречивей, с другой. Искусство сегодня находятся 

в эпицентре интегративных опытов и прогрессирующего процесса гибридизации 

– street art, algorithmic art, robotic art, bio art, urban art, virtual art, techno art, hidden 

art, media art, new media, media performance и др. Такие формы искусства сегодня 

определяются как гибридные (от лат. hybrida – помесь). 

По сути, гибридное искусство есть новое преломление и отражение 

эффектов движения, сплав науки, жизни и искусства, пространство, которое 

заполнило нашу жизнь. Гибридное искусство – это новая форма «жизни» 

искусства в современном мире, новый способ представления современности, 

новый язык искусства. Гибридное искусство размывает традиционные границы 

между живописью, музыкой, театром, кино, архитектурой, инсталляцией, медиа. 

Это междисциплинарная форма, в которой автор взаимодействует  

с внешними для искусства практиками и областями знаний – с литературой, 

научными исследованиями, промышленным дизайном, информационными 

технологиями, философией и поп-культурой [2, с. 40].  

Теория гибридизации интенсивно постулируется в современном 

искусствознании: техно-художественные гибриды (Д. Галкин), технологическая 

ремедиация видов и жанров искусства (J. Bolter, R. Grusin), new media 

(E. Shanken, C. Gere, O. Grau, L. Manovich, F. Popper), digital art (C. Paul, 

B. Wands, С. Ерохин, А. Деникин, Н. Агафонова), Classical Crossover (J.F. Szwed, 

Л. Данько, С. Таюшев, Е. Семенченко) и др.  

Мир искусства существует в окружении агрессивной пропаганды 

экстрамодных культурных явлений, примитивных идеологий, дилетантских 

оценок. Возникает закономерный вопрос: как оценивать современное 

произведение, которое вносит в нашу жизнь дискуссионное поле и разлад 

мнений, как специалистов, так и рядовых зрителей? Нам следует перестать 

автоматически отбрасывать непонятное, как «неправильное», а превратить его  
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в вызов своему разуму. Новые феномены отличает принципиально иная 

эстетика, в которой динамика реального времени, процессуальность  

и открытость, интерактивность зрителя, дематериализация художественного 

объекта формируют совершенно новый эстетический опыт. 

Диалог искусства и науки, творчества и инноваций становится сегодня 

приоритетным вектором современных исследований. По мнению американского 

ученого С. Уильсона (Stephen Wilson) именно «место встречи» искусства и науки 

станет главной ареной искусства XXI в. [4]. В своей работе «Art+Science Now» 

автор сводит понятия «искусство» и «наука» (Art/Science), определяя их «связь» 

как новую область искусства. Автор подчеркивает, что художественное 

исследование науки и техники может рассматриваться как следующий шаг в 

расширении границ искусства, таких как концептуальное искусство, 

перформанс, кросс- и гипермедиа, искусственный интеллект, компьютерные 

игры и др. С. Уильсон рассматривает развитие искусства через призму 

достижений в области эстетики, экологии, медицины и биологии, определяя 

междисциплинарный подход. 

Характерной тенденцией информационного общества следует считать 

проникновение компьютерных технологий в различные сферы общественной  

и культурной жизни. В этой технологической интеграции особое место 

принадлежит художественным практикам, через которые информационные 

технологии обретают эстетическое измерение, это так называемые «техно-

художественные гибриды» (Д. Галкин). Таким образом, свершается глобальный 

процесс конвергенции науки, искусства и технологий. Сегодня все сложнее 

понять достижения науки информационной эпохи вне ее эстетической 

рефлексии, а художественные практики и их эстетические претензии все  

в большей степени определяются актуальным развитием науки. Современное 

искусство обретает и транслирует идею современности через ее научно-

технологические формы. В истории развития технологий и искусства 

наблюдается как прямая, так и обратная связь, двусторонний диалог, вектор 

которого направлен от художественных экспериментов к новым 

технологическим идеям и инновациям. Технологии проникают в мир искусства, 

и, наоборот, искусство все более интегрируется в сферу технологий [2, с. 45]. 

Мультимедийная визуализация искусства заложила фундамент для 

формирования нового поколения техно-художественных гибридов, в основе 

которых лежат новейшие компьютерные технологии: компьютерная графика  

и анимация, компьютерные и видеоигры, электронная музыка, веб-дизайн, 

модели виртуальной реальности, инсталляции медиа-арт и др. Развитие 

технологий активно влияет на стилистку современного искусства. Креативные 

гибриды – это новые техно-художественные формы, в которых творческий 

процесс невозможен без использования технологических систем и эстетические 

свойства которых детерминированы технологическим содержанием. Они 

обретают эстетическую ценность в совокупности с творческой стороной 

производства и художественными практиками, благодаря которой они возникли 
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[3]. В силу этой искусственной природы гибрид в искусстве есть новая 

художественная форма с новыми атрибутивными свойствами. 

Инновационные формы коллаборации современного искусства  

и технологий предлагают Информационно-исследовательский центр 

«МедиаАртЛаб» (Москва, www.meidaartlab.ru), Лаборатория цифрового 

искусства «TeamLab Art Tokio» (Токио, www.teamlab.art), выставочный проект 

«Lexus Hybrid Art» (Москва, www.hybridart.ru). Проекты имеют комплексную 

ориентацию и охватывают широкий спектр техно-художественных форм 

современного искусства (медиа инсталляции, видео-арт, ТВ-арт, мультимедиа-

арт), визуальные форматы (видео, анимация, компьютерная графика, искусство-

хамелеон и др.). 

Процесс обновления искусства объясняет создание его размытой, 

фрагментированной и дефисной сущности, что определяет и природу 

полихудожественной личности автора. Понятие «Hyphenated Artist» (от анг. 

«писать через дефис») в зарубежной науке осмысливается как «диалог между 

сферами деятельности» и характеризует многогранность личности [5]. 

Гифенированные («дефисные») авторы – это новая генерация творческой элиты, 

способная интегрировать разные сферы творческой и научной деятельности 

(например, медиа/художник, science-художник, саунд/дизайнер, веб-дизайнер и 

др.). 

Идея полихудожественного подхода была выдвинута Б. Юсовым еще  

в 1987 г., который сегодня широко используется в художественном образовании 

[1]. Суть его заключается в интеграции и взаимодействии разных видов 

творчества. Полихудожественность проявляется в многогранном восприятии и 

отражении художественных образов, во время которых происходит выход за 

рамки «одного искусства». Таким образом, все отчетливее в творческом 

мышлении прослеживается стремление к адекватному отображению 

содержательно-образной полифонии современной жизни.  

В результате активизации процессов взаимообогащения, взаимовлияния 

размыкаются границы творчества, что ведет к слиянию жанров 

(полижанровость), стилей (полистилистика), скрещиванию видового 

многообразия искусства, науки и техники (гибридизация), вследствие чего 

возникают новые для современного искусства полисинтетические 

художественные феномены. 

Таким образом, современное искусство все явственнее подвергается 

обновлению, выстраивая новую художественную реальность. Оно отражает 

современные представления о многомерности мира, который далеко не всегда 

использует традиционные приемы и средства. Гибридизацию искусств в XXI в. 

можно рассматривать в качестве основной движущей силы, побуждающей мир 

искусства к обновлению, трансформации в результате взаимодействия  

и взаимопроникновения разных сфер человеческой деятельности, науки, 

искусства и технологий. Современное искусство транслирует идею 

современности через ее гибридные формы. В мире искусства доминирование 

гибридных художественных форм стимулирует развитие творческих и научных 
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инициатив. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии 

школьников / под ред. Б.П. Юсова, Луганск, 1999. – 180 с. 

2. Галкин, Д.В. Техно-художественные гибриды или произведение 

искусства в эпоху его компьютерно производства (V1.0A). Гуманитарная 

информатика. – 2007.-№3. – С. 40-53. 

3. Галкин, Д.В. Искусственная жизнь: наука и компьютерные технологии в 

современном искусстве. URL: https://www.rus.neicon.ru/xmlui/bitstream/handle/ 

123456789/3778/121_350-074.pdf?sequence=1. – Дата доступа: 20.01.2020. 

4. Art+Science Now.– Access mode. URL:  http://www.userwww.sfsu.edu/ 

swilson. – Access date: 20.01.2020. 

5. Laura Reeder Hyphenated Artists: A Body of Potential. – Access mode. URL: 

http://www.paperity.org/p/82193141/hyphenated-artists-a-body-of-potential. – Access 

date: 14.02.2020. 

 

 

Барнич М. М., канд. мистецтв., доцент,  

професор кафедри тележурналістики  

та майстерності актора;  

Артемов В. Є., магістрант, 

Київський  національний  університет  

культури і мистецтв, 

м. Київ, Україна 

 

АКТОРСЬКЕ САМОПОЧУТТЯ В РОЛІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

Акторське самопочуття в ролі є однією із вагомих, художніх складових 

театральної творчості. Необхідно визнати, що відправною точкою пошуків 

сучасників стали відкриття К. Станіславського, пов’язані з об’єктивними 

закономірностями творчості актора. Ідея про обов’язкові для кожного актора 

умови і закономірності творчого процесу при всіх індивідуальних відмінностях 

прийомів творчості стала наріжним каменем, парадигмою всіх подальших 

пошуків в театральному мистецтві та сценічній педагогіці. Як відомо, ранній 

період становлення системи проходив над внутрішнім творчим процесом актора: 

емоційною пам’яттю, творчою уявою, сценічною увагою. Однак пізніше 

К. Станіславський зауважує: «Озираючись назад, я зрозумів, що багато які з 

колишніх моїх прийомів гри помилкові» [3, с. 39]. Не важко припустити, що 

безперервний пошук способів набуття творчого самопочуття продовжився  

б і надалі. 

Відображення цієї проблеми можна знайти у працях М. Чехова. До 

останніх праць на тему самопочуття актора належать праці П. Єршова, Б. Захави, 

О. Сторожука, В. Кісіна та ін. Однак цілісного узагальнення сутнісних ознак та 

принципів  акторського самопочуття в ролі дотепер  
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у названих працях немає. Тому постає закономірна потреба у з’ясуванні та 

узагальненні позицій інших дослідників і театральних діячів щодо проблеми 

акторського самопочуття у акторському творчому акті. Тим більше, що поч. XX 

ст. став віхою, яка визначила різноманіття напрямків театрального мистецтва в 

світовому театрі.  

Сутнісною ознакою та способом для створення образу персонажа  

у К. Станіславського вважається «… в умовах життя ролі і в повній аналогії з 

нею правильно, логічно, послідовно, по-людському мислити, хотіти, прагнути, 

діяти, стоячи на підмостках сцени… Як тільки артист доможеться цього, він 

наблизиться до ролі і почне однаково з нею почувати» [2, с. 28]. Але питання про 

те, чи створення образу дійсно таким процесом, на який вказує  

К. Станіславський залишається суперечливим. Бо ж цьому питанню присвячені 

наступні після К. Станіславського дослідження. Наприклад, Е. Бутенко 

зауважував: «Парадоксально те, що непогодження автора «імітаційної теорії»  

з теоретичними роздумами та обґрунтуваннями М. Чеховим та 

К. Станіславським їх власного досвіду, з одного боку, не беззаперечністю їх 

досвіду та практичних досягнень на шляху втілення своїх методів, з другого, 

якраз і привела нас найперше до необхідності теоретичного осмислення 

педагогічних набутків цих двох геніїв театрального мистецтва, а потім і до 

створення «імітаційної теорії» [1, с. 236]. Бачимо, що Е. Бутенко піддає сумніву 

і не впевнений у прийомах психотехніки актора за «системою Станіславського», 

бо вказує на імітацію у творчому акті актора. Цікавим видається, що і М. Чехов 

заснував інший, відмінний від К. Станіславського метод виховання актора. Утім 

і сам К. Станіславський не претендував на остаточну крапку в своїх теоріях: 

«Поки що наша психотехніка лишається невдосконаленою, найбільше бійтеся 

силувати свою творчу органічну природу та її натуральні непорушні закони» [2, 

с. 398]. К. Станіславський надавав значної уваги акторському стану 

самопочуття. Проте, звертаємо увагу на той факт, що особливістю застосування 

прийомів психотехніки є створення благодійних умов для органічного 

функціонування акторської природи  

в умовах сценічної (вигаданої) дійсності як природи звичайної людини  

в умовах її реальної дійсності. Оскільки самопочуття актора в ролі відповідає 

його самопочуттю, як людини в реальному житті, то, з цих причин, напрошується 

думка, що органічний процес функціонування елементів самопочуття актора, за 

принципом їх добору К. Станіславським є прототипом функціонування природи 

людини (як стану її самопочуття) в процесі її життя. Отже, йдеться про здатність 

природи артиста, як людини органічно функціонувати  

в творчому акті.  

Однак П. Якобсон, дослідник психології творчості актора, про «систему 

Станіславського» так висловлюється: «Науково-теоретичне обґрунтування цієї 

системи ще тільки прийде. Сказане стосується також питання про сценічні 

переживання. Ці переживання, осмислені як практичні додатки до виховання 

актора /…/ ... залишаються ще нез’ясованими як наукові. Проблема сценічних 
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переживань /…/ ... залишається науково не розкритою» [4, с. 26]. Тобто цей 

дослідник сумнівається у схожості акторського почуття із життєвим.  

На підставі вище зазначеного бачимо, що актор дійсно відчуває те, що 

виконує в ролі. Водночас у цьому акті також присутнє наслідування, або 

імітування зовнішніх ознак виконуваного персонажа і його дій. Актор чітко 

усвідомлює і контролює те, що відбувається з його внутрішнім станом в ролі. 

Тому проблема самопочуття в ролі дотепер залишається актуальною.  
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ТВОРЧІ ОЗНАКИ АКТОРСЬКОЇ ДІЇ 

Про сценічну дію у К. Станіславського читаємо наступне: «На сцені треба 

діяти. Дія, активність – ось на чому ґрунтується драматичне мистецтво, 

мистецтво актора» [3, с. 52].  

Щодо усвідомлення актором сценічних дій як нереальних знаходимо  

у дослідників акторського емоційного стану П. Симонова та П. Єршова: «Через 

контрольовані свідомістю дії актор не ототожнює себе із зображуваною ним 

особою, але проникає у сферу мотивів, які рухають ним (галузь, яка значною 

мірою належить свідомості та підсвідомості) аж до надзавдання образу (галузь 

підсвідомості) в ім’я вирішення свого надзавдання, тобто задоволення своєї 

художньої потреби. Здійснювані у процесі перевтілення дії – їх називають 

сценічними – відрізняються від будь-яких побутово-життєвих дій тим, що 

виникають за замовленням, так якби викликані реальною необхідністю» [2, 

с. 117–134]. 
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Із цього приводу у Р. Натадзе читаємо: «Що можна розуміти під 

підсвідомою творчістю органічної природи? Це не може бути процес мислення 

чи емоційний процес тому, що тут підкреслюється, що це творчість органічної 

природи. /…/ Але це зовсім не значить, що актор повинен залишатися холодним 

на сцені: відповідна уявленій ситуації установка обумовлює не тільки відповідну 

поведінку актора, але стимулює і відповідні почуття, а оскільки суб’єкт 

усвідомлює нереальність уявленої ситуації, постільки це не серйозні життєві 

почуття, а ті … які характерні для художньої творчості, для мистецтва» [1, с. 

162].  

Утім і К. Станіславський також виділяв участь окремих «іпостасей»  

в творчій дії. Ось як характеризується їх сутність: «Отже, внутрішні творчі 

стремління, що виходять з душі людини-артиста, проходячи через усі 

«елементи» людино-ролі, зливаються з нею і, сплітаючись в одне загальне ціле, 

подібно до ниток, з яких скручується джгут, разом прямують до надзавдання, 

створюючи загальне самопочуття на сцені тієї нової особи, яку ми називаємо 

артисто-роллю» [3, с. 637].  

Як бачимо, К. Станіславський вказує на необхідну участь цих, визначених 

ним, акторських «іпостасей» в процесі дії. А далі він ще конкретніше наголошує, 

що актор ні на мить не втрачає контроль над почуттями та діями. Ще одним 

важливим аспектом є те, що особистість актора ніби відсторонена від процесу дії 

в ролі. Тобто актор водночас і відчуває, і відображує те, що відчуває: «Пропуски 

та випадання в лінії життя ролі неприпустимі не тільки на самій сцені, але й за 

кулісами. Вони рвуть життя зображуваної особи  

і створюють порожні, мертві для неї місця. Вони заповнюються сторонніми 

думками і почуттями самої людини-артиста, які не стосуються того, що вона 

грає. Це штовхає людину-артиста в хибну сторону – в царину особистого життя» 

[3, с. 334].  

Чи впливає на процес дії особисте ставлення до партнера М. Чехов 

відповідав: «Надзвичайно. Якщо воно неприємне, це служить перешкодою до 

входження в творчий стан. Якщо творчий стан вже досягнуто, то особисте 

відношення до партнера губиться» [4, с. 80]. Як бачимо, особисте ставлення 

актора до партнера по сцені  М. Чеховим також не приймалося.  

М. Чехов стверджував: «Ваші сльози і сміх, ваше горе і радість на сцені, 

якими б щирими та глибокими вони не були, ніколи не стануть частиною вашого 

повсякденного душевного життя. Вони  поза особні, очищені від усякого 

егоїстичного. Звідки приходять ці нереальні, чисті творчі почуття? Вони 

даруються вам вашою творчою індивідуальністю. Народжуючись в цей світ, ви 

вже приносите з собою відомі здібності, схильності, характерні особливості, той 

чи інший темперамент, так як всі ваші індивідуальні риси. Та не лише вони самі 

проявляються в вашій творчості. Все, що ви пережили протягом вашого життя, 

все, що ви спостерігали, бачили, що звеселяло ваше споглядання, що ви любили 

та ненавиділи, від чого страждали, до чого гаряче  

і натхненно прагнула ваша душа, все чого ви досягли і що назавжди залишилось 

для вас мрією та ідеалом,  – все це відходить в так звані підсвідомі глибини 



98 

 

вашого «я». Там воно очищається від пронизливого егоїзму вашого 

повсякденного життя, вашої нижчої свідомості і перетворюється в матеріал,  

з якого ваша творча індивідуальність будує душу сценічного образу» [4, с. 266]. 

Не менш важливою складовою акторського перевтілення є ігровий фактор 

цього процесу. Однак про цей аспект і його значення для дії актора  

в ролі мало хто зважає з театральних діячів. 
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ВИРАЖАЛЬНА РОЛЬ МОВЛЕННЯ  

У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ АКТОРСЬКОЇ РОЛІ 

Акторський творчий процес поділяється на два основні етапи: підготовка 

до виконання ролі та виконання ролі. У свою чергу, перший творчий етап 

охоплює аналіз і репетирування ролі з режисером (формування характеру та 

характерних рис образу, дійовий аналіз, мізансценування і т. ін.) та самостійну 

підготовку ролі актором (виучування тексту, програвання ролі і переживання цієї 

гри в уяві і т. п.). Другий творчий етап це – публічне виконання ролі. Творчим 

цей етап називається тому, що виконання ролі в публічних умовах – це творення 

актором, у його особі, акту переживання за заздалегідь створеним самостійно та 

з режисером зовнішнім та внутрішнім малюнком ролі.  

Спостерігаючи за ситуаціями із буденного життя можна сказати, що 

справжня, непідробна дія словом у звичайних життєвих умовах, як правило, 

виникає спонтанно, не підготовлено. Акторська ж дія словом заздалегідь 

підготовлена на першому етапі творчості, тому ця дія не може бути схожою до 
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життєвої. Утім, не зважаючи на це, виникнення обох дій певною мірою схожі.  

У обох випадках мовлення порядок вимови слів є рефлективним або механічним 

актом, тобто позасвідомим. Мається на увазі те, що для того щоб взяти якийсь 

предмет ніхто не задумується з якої ноги йти та як складати пальці на руках і т. 

ін. Або для того, щоб пильно придивитись до чогось немає необхідності думати 

над поворотом голови та напрямком зору. Те саме стосується порядку вимови 

слів. Завдяки такій руховій та мовленнєвій рефлективності і відбувається 

переживання (осмислення) змісту того, що задається рухом та мовленням. Бо ж 

відомо, що мислитися або переживатися людиною у одну мить може тільки один 

об’єкт [1, с. 77–78]. Тобто, одночасно думати і про рух і про те, що означає цей 

рух неможливо. 

На відміну від звичайного життя, у мистецтві актора, мовлення займає 

особливе місце – виражальне (демонстративне), про це йдеться у Р. Черкашина 

[3]. Актор не просто спілкується з колегою по ролі, а ще й виражає для глядача 

характер мовлення персонажа, тобто не тільки, що він говорить а й як він 

говорить.  

К. Станіславський наголошував: «Будемо сподіватися, що наука допоможе 

нам знайти практично можливий підхід до чужої душі, будемо вчитися 

розбиратися в логіці, в послідовності її почуттів, у психології,  

в характерології. Можливо, це допоможе нам виробити прийоми шукати 

підсвідомий творчий матеріал не тільки в зовнішньому навколишньому житті, 

але й у внутрішньому житті людей» [2, с. 140].  

З огляду на вище сказане, для вивчення механіки мовлення самого лише 

завдання діяти на партнера по сцені, як то буває в житті, недостатньо і не точно. 

В противному разі актор не зможе зосередитися на вираженні характеру 

мовлення персонажа. Адже він буде намагатися діяти як персонаж, подібно  

як у житті, тож у його свідомості не буде місця для втілення зовнішнього 

виражального акту. А власне сутність акторського переживання в тому, що він 

не спілкується к колегою по ролі а з глядачем. Візьмемо для прикладу фразу: 

«Зачини двері!». Для того, щоб виконати завдання – виразити для публіки 

зовнішні ознаки персонажа, необхідно найперше дохідливо, за допомогою 

голосу та інтонації сказати цю фразу. Власне, сказати, а не попросити, наказати, 

примусити, тобто не поміщати у вираження фрази дію (дія міститься у змісті 

фрази). І немає значення чи актор сидить, лежить, ходить, чухається, 

посміхається і т. п. Весь акт потрібно адресувати у виражальне завдання. Актор 

мусить ставити виражальне завдання ще й з тих причин, як уже наголошувалось, 

що це завдання теж частково є сутністю акторської гри. Адже окрім завдання 

переживання взаємодії з іншими персонажами акторська гра охоплює ще й 

завдання дохідливого візуального та аудіо пояснення глядачеві своєї ролі. 

Виконуючи таким чином роль, актор має почуватися комфортно  

як в ставленні до партнерів так в ставленні до глядача. Така комфортність 

називається органічною або природною поведінкою щодо вираження ролі. 

Іншими словами, виражальне завдання чи виражальний акт виконуються 

непомітно для глядача, так ніби актор вкладає всі сили в дію словом на партнера 
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по сцені та влаштовує свою поведінку щодо нього. Тут якраз проявляється 

майстерність публічного вираження ролі актором. Таким чином, для утворення 

стану переживання в ролі, актору, за допомогою спеціальних вправ, необхідно 

навчитися витісняти виражальний процес із свідомості. 
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ІГРОВІ ОСНОВИ АКТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

Самоусвідомлення власної ігрової «іпостасі» є одним із тих психологічних 

аспектів існування актора в ролі, які перешкоджають процесу переживання цієї 

ролі. Адже, це самоусвідомлення, яке повинно було  

б функціонувати як пам’ятання, частіше проявляється на рівні актуального 

мислення, тобто на рівні переживання.  

Психологічний стан ігрової діяльності притаманний усім формам 

діяльності людини, пов’язаної з грою. Такий стан діяльності можна спостерігати 

на прикладі глядача під час перегляду вистави чи кінокартини, або читача під час 

читання книги. За якими принципами поєднані між собою читач, глядач та актор 

влучно сказано у Г. Гадамера: «Читання сутнісно співвідноситься з твором 

літературного мистецтва, як декламація чи вистава. Всі вони являють собою різні 

ступені того, що загалом називається відтворенням, а насправді є оригінальним 

способом буття всіх проминущих мистецтв, знаменуючи собою визначення 

способу буття мистецтв узагалі» 

 [1, с. 155]. 

У процесі перегляду відбувається мимовільне перетворення його життя 

глядача на ігрове, що призводить до участі в житті персонажів (переживання 

того, що переглядається), подібно до актора. Таке перетворення читача та глядача 

можна характеризувати та визначати як мимовільне відмежування їх актуальної 

свідомості від усіх решта життєвих діяльностей.  
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Про мимовільність процесу цього відмежування свідчить переживання 

глядача чи читача, яке пов’язане з подіями певного мистецького твору. Однак, 

зауважуємо, що мимовільне опосередкування мисленням своєї ігрової сутності 

як у актора в таких естетичних актах немає з тієї причини, що ця діяльність-гра 

глядача формується збоку, тобто  мистецьким актом, який відбувається поза 

особою глядача, який не є дійовим учасником тих подій, що відбуваються на 

сцені.  

Гра-читання особлива тим, що хоч ігровий акт читання впроваджує сам 

читач (читанням-виконанням), однак гра в цьому акті збуджується та функціонує 

у внутрішньому його світі, теж без зовнішнього втручання в процес гри, через 

мимовільне усвідомлення неможливості втрутитися читанням  

в обставини процесу переживання героїв. Тому самоусвідомлення власної ігрової 

діяльності у читача як і у глядача не проявляється.  

Однак, певна довільна ігрова діяльність читача та глядача проявляється  

в тому, що захоплюючись у ході читання чи перегляду сюжетом, їм кортить далі 

пізнати події твору і вони зумисне не виводять себе з цього світу подій, знаючи 

про штучну організацію власного психологічного стану. З точки зору глядача таке 

довільне опосередкування власного стану виявляється, наприклад, в тому, що під 

час перегляду вистави ніхто з глядачів не дозволяє собі втрутитися  

в процес гри на сцені. У П. Якобсона читаємо: «Люди хвилюються до сліз  

в театрі, проте просять сусіда зняти шапку, не забувають сісти і підняти бінокль, 

щоб краще бачити» [2, с. 68]. 

Таким чином, діяльність ігрової іпостасі глядача та читача проявляється  

у їхній довільній поведінці для організації участі власної свідомості в акті 

переживання цих сторонніх подій, які не стосуються їхньої особи.  

Проте зауважуємо те, що, наприклад, композитор, художник, письменник, 

глядач та читач не ставлять собі заздалегідь завдання мати певний психологічний 

ігровий стан, тобто той, у якому будуть переживатися певні події. Цей стан 

ігрової діяльності, хоч і необхідний, проте створюється у їхній особі мимовільно 

в процесі участі в певному творчому чи естетичному акті.  

З другого боку, ігрова діяльність не самоусвідомлюється ними як у актора,  

у зв’язку з тим, що суб’єкти цієї діяльності в кожному описаному вище випадку 

не є об’єктами споглядання.  Іншими словами, різниця, наприклад, між глядачем 

та читачем як гравцями – з одного боку, та актором як гравцем –  

з іншого, полягає в тому, що обоє перші, на відміну від другого,  

не є виразниками свого акту участі в ігровому процесі, тобто митцями, які мусять 

свідомо довільно перетворювати своє особисте та творче життя на уявне. 

Власне буття гри-наслідування як переживання в акторському мистецтві, 

на відміну від гри-читання та спостереження мистецького акту, відрізняється 

фактом зумисного створення актором власного психологічного стану ігрової 

діяльності.  

Зважаючи на той факт, що під час переживання ролі ігрова іпостась актора 

проявляється через усвідомлення (пам’ятання) ним про даний процес як 

удавання життя-діяльності персонажа ролі за справжнє його життя (не як 
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діяльність-життя актора і не як його діяльність-творчість), то така діяльність 

полягає, власне, у здійсненні процесу цього удавання. Оскільки дійовий процес 

актора як суб’єкта діяльності-життя та творчості суміщений з діями персонажа, 

то і ця ігрова діяльність як складова творчого процесу виконується тими ж діями. 

Враховуючи той факт, що усвідомлення актором власної ігрової іпостасі 

відбувається у зв’язку з правдоподібністю його власного зовні дійового та 

внутрішнього психоемоційного стану життя-діяльності до життя-діяльності ролі, 

доходимо до висновку, що ця діяльність спрямована на відмежування акторських 

іпостасей як суб’єкта діяльності-життя та діяльності-творчості від актуального 

процесу мислення в ролі. Таким чином, ігрова діяльність актора  

є необхідною складовою його психологічного стану в ролі та функціонує 

напівсвідомо, з огляду на участь актуальної свідомості в уявному процесі 

переживання. В зв’язку з умисним, вольовим процесом здійснення цієї 

діяльності, вона є зумисне викликаним психологічним станом актора.  

Узагальнюючи та підсумовуючи вищесказане, можемо зробити певні 

висновки про те, що діяльність, яку ми прирівнюємо до своєрідної ігрової, яка в 

кожному випадку функціонує та збуджується по-різному, є тією необхідною 

участю, за допомогою якої відбувається переживання ролі. Ця ігрова діяльність 

водночас служить та сприяє відмежуванню інших іпостасей від процесу 

мислення, більше того, вона є необхідною умовою для здійснення акту гри. 
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ  

ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

Підвищення культурного рівня в нашій країні, викликало широкий обмін 

інформацією з всіх областей людської діяльності: техніки, науки, мистецтва та 

культури. Внаслідок чого, виникла тенденція у проведенні різноманітних 

виставок та експозицій, які дають нам прекрасну можливість ознайомитись  

з новітніми досягненнями з багатьох сфер життя.  

Тому, на сьогоднішній день, ми можемо побачити, що виставкова 

діяльність починає набирати все більших обертів в Україні. Вона є важливим 

фактором у розвитку економічних зв’язків, а також у вирішенні комплексних 
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проблем та міжнародного співробітництва. На жаль, велика кількість експозицій 

у нашій країні проводиться у непристосованих для цього приміщеннях, що 

зумовлює собою подальший розвиток виставкової діяльності та створення нових 

багатофункціональних виставкових центрів.  

У сучасних умовах розвитку економіки виникає нагальна необхідність 

підвищення ефективності виставково-ярмаркової діяльності підприємств. 

Виставки та ярмарки як інструмент комплексу маркетингових комунікацій 

висувають чіткі вимоги до їхньої ефективної організації: ретельне вивчення, 

аналіз цільової спрямованості і вибір відповідної виставки чи ярмарку, уміння 

компетентно вести спілкування з відвідувачами, налагодження контактів та їхня 

підтримка по закінченні заходу. 

Виставкова галузь в Україні динамічно розвивається і знаходиться у сфері 

особливої уваги держави. Визнання у світі українських виставкових компаній, 

створення виставкових центрів міжнародного рівня, з одного боку, відкриває 

нові можливості, з іншого – вимагає належної професійної підготовки та оцінки 

виставкових заходів та виставкового дизайну.  

Виставковий комплекс (виставковий центр) – спеціальна територія  

з розташованими на ній будівлями/спорудами, що використовують для 

проведення виставок/ярмарків. На сьогоднішній день виставковий комплекс – це 

об'ємна, великомасштабна територія, на якій розташовані необхідні експозиційні 

приміщення. Для належної організації великих проєктів та інших тематичних 

подій в стінах комплексу повинні функціонувати повністю обладнані сучасні 

зали і галереї. Їх стіни вміщають в себе масштабні стенди будь-якого типу, 

розміру та об’єму [1, с. 5].  

У свою чергу виставкові приміщення являють собою ізольовані території 

певних габаритів, основна мета яких – демонстрація досягнень у сфері 

мистецтва, науки, машинобудування тощо. 

Будь-яка виставка передбачає відкриту експозицію частини експонатів. На 

художній виставці ними є деякі скульптури, на промисловій чи 

сільськогосподарській – частина особливо великих агрегатів, 

сільськогосподарських машин тощо. 

Територія відкритої експозиції повинна бути не менше площі закритої. 

Сама територія, відведена для виставки, як правило, повинна розташовуватися в 

парковій зеленій зоні міста з тим, щоб відвідування виставки та засвоєння нової 

інформації поєднувалися з відпочинком. Крім майданчиків відкритої експозиції 

генпланом повинні передбачатися резервна територія для розширення 

експозиції, господарський двір, місця для стоянки автомашин. 

До складу приміщення виставкової будівлі повинні входити: експозиційні 

зали; група приміщень обслуговування відвідувачів; група виробничих 

приміщень – для підготовки експонатів до експозиції, фотомайстерні, майстерні 

декоративно-оформлювальних робіт, адміністративні приміщення, вхідна група 

приміщень [2, с. 54].  

За функціональною схемою передбачається безпосередній зв’язок 

експозиційних приміщень з вхідною групою, приміщеннями для обслуговування 
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відвідувачів і адміністрацією. Виробничі приміщення проєктують з окремим 

входом і пов’язують з експозиційними приміщеннями.  

Експонати повинні розміщуватися та освітлюватися найбільш сприятливо 

і з урахуванням тієї обставини, що до 80 % інформації відвідувач виставки 

отримує за допомогою зорового сприйняття, причому найбільш активною зоною 

по висоті у вертикальній площині служить зона між відмітками  

0,8–0,9 і 2,5 м від рівня підлоги, вертикальний кут зору – 27°, а горизонтальний 

– 50–55°. Виходячи з цих параметрів встановлюються оптимальні розміри 

проходів по ширині при односторонній експозиції плоских предметів – 5 м, при 

двосторонній – 9 м, а при розміщенні між ними об’ємних об’єктів експозиції – 

24 м [3, с. 98–99].  

Графік руху відвідувачів і побудова експозиції при розташуванні на 

одному рівні будується зліва направо, в декількох рівнях – зверху вниз і зліва 

направо з виключенням зустрічного руху відвідувачів.  

Експозиція організовується найбільш часто з прямолінійним або кільцевим 

графіком руху, який направляється вигородками з щитів та експозиційних 

стендів.  

На відміну від всіх раніше розглянутих будівель у виставкових 

приміщеннях допускається застосування природного, змішаного або штучного 

освітлення. Природне освітлення проєктують верхнім (повним, центральним, 

периферійним – прямим або спрямованим) або бічним (одностороннім  

і двостороннім з високим або низьким розташуванням скління) [4, с. 12].  

Для штучного освітлення застосовують системи загального рівномірного 

розсіяного освітлення, периметрального (уздовж експозиції), софітного, 

спрямованого на експонати. Додатково застосовують бічне освітлення від 

світильників, укріплених на стінах або перегородках, і, нарешті, місцеве для 

підсвічування художніх експонатів. 

Джерела штучного освітлення проєктують, як правило, прихованими, 

розміщуючи їх за будівельними елементами (карнизами, плафонами), а при 

неможливості такого розміщення постачають відбивачами і розсіювачами. 

Штучна освітленість окремих експонатів змінюється в залежності від  

їх світлини, але характеристика насичення світлом всього простору зали на рівні 

1,5 м від підлоги повинна становити не менше 150 лк. [5, с. 52].  

Висновки. В результаті аналізу, можна зазначити, що Виставкові 

комплекси Україні є важливим сегментом ринку та фактично набула рис 

самостійної галузі економіки. Разом з тим, виставкова діяльність є важливим 

фактором у розвитку економічних зв’язків. 
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОДИЗАЙНУ  

У ПРАКТИЦІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ 

СУЧАСНОГО СОЦІУМУ 
Найчастіше психодизайн є єдиним способом нейтралізувати негативний 

вплив середовища. Якщо проводити більшу частину свого часу  

в «доброзичливих» приміщеннях, можна додати собі 5–10 років життя. Існують 

різноманітні методики оптимізації середовища проживання, хоч і психологам не 

раз доводилося відповідати на питання, як примирити людини  

з середовищем або оточенням себе подібних. Цілком реально змінити якісь 

елементи середовища у випадках, коли неможливо змінити його повністю. 

Тільки за рахунок створення в квартирі індивідуальних зон відпочинку чи іншої 

колірної гами стін, можна, наприклад, «охолодити» обстановку в сім’ї.  

За допомогою таких простих операцій настрій покращиться, піде агресія. Іноді 

досить просто переставити меблі з урахуванням ліній магнітного поля Землі для 

створення комфортної атмосфери чи інших силових ліній, що фіксуються 

фахівцями з біолокації.  

Із сім’ями та колективами доводиться складно. Адже в такій ситуації 

інтер’єр впливає на кожного члена сім’ї, співробітника або клієнта по-різному. 

Тут потрібно групова діагностика, сумісність і адаптація. Коли психологи і 

дизайнери створюють середовище проживання з нуля, починають проєктування, 

«знімаючи мірку» з замовника, така співпраця вважається ідеальною. За 

допомогою певних тестів, спеціальних комп’ютерних програм, 

електроенцефалографічного комплексу можуть проводитись певні обстеження. 

Здебільшого в цьому випадку увага приділяється комп’ютерному 

психолінгвістичного аналізу текстів, написаних людиною. У результаті 

виявляються несвідомі установки клієнта, ступінь його конфлікту з 

середовищем. Деякі називають психо-дизайн і створення адаптивних середовищ 

черговою «іграшкою для багатих». Але такого вже тягар еліти – випробувати на 

собі всі нововведення технічного прогресу. Це цілком природний процес. Адже 
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товар на ринку спочатку завжди доступний лише обмеженому колу людей і лише 

потім стає надбанням мас. 

В даний час на основі «закритих» методик фахівці центрів психодизайну 

ведуть консультування клієнтів з питань оптимізації середовища проживання. 

Провівши досить глибокі дослідження людини або групи за допомогою тестів та 

аналізів, психолог дає рекомендації по організації навколишнього простору  

в широкому сенсі слова: будинки, квартири, робочого місця. Результати 

аналітичної роботи з замовниками передаються дизайнерам та архітекторам  

у вигляді рекомендації з індивідуального проєктування. Експертиза, це 

зрозуміло видаткова частина. Але не варто забувати про те, що вартість проєкту 

не порівняна з витратами на його втілення. Іноді досить зміни окремих елементів, 

внесення або усунення дрібних деталей для організації інтер’єру  

і вирішення конкретних проблем і завдань, що стоять перед людиною, сім’єю, 

колективом. У кожному конкретному випадку замовник сам висловлює 

побажання. Допомогти їх грамотно сформулювати – справа консультанта. 

Досягнувши гармонійних відносин з замовником і зрозумівши його, консультант 

проєктує для клієнта максимально комфортний інтер’єр. 

Технологія психодизайну дозволяє, створюючи найрізноманітніші 

інтер’єри, вирішувати всілякі психологічні завдання. Наприклад, інтер’єр 

ресторану повинен налаштовувати на довгу і рясне поїдання їжі, дорогого бутика 

– на численні покупки і марнотратство, офісу – на трудову активність. Більшість 

людей, облаштовуючи своє житло, слід виключно власними уподобаннями, 

звичками і пристрастям. Тому кожен будинок – це відображення темпераменту 

господаря, а інтер’єр – відбиток його способу життя. Звичайно, існують якісь 

стандартні психологічні та дизайнерські рішення.  

З давніх-давен вчені – психологи досліджують людини, описують його 

темперамент, а педагоги та лікарі використовують отримані знання. Але 

виявляється, що все це може стати важливим і для створення власного інтер’єру. 

Але найчастіше в кожній людині змішано кілька типів. Холерики – енергійні і 

рухливі люди, вони жадають нових вражень, їхні пристрасті можуть швидко 

змінюватися. Вони аматори сміливих рішень і не бояться екстравагантності. 

Атмосфера з дому повинна сприяти «охолодженню» цього нестримного 

темпераменту. У прагненні постійно щось міняти, оновлювати, долати інерцію 

життя холерик часто змінює свій інтер’єр. 

Сангвініки – люди правильні у всіх відносинах, мають рівний 

життєрадісним характером, активні, весь час зайняті корисною справою, 

допитливі, товариські, завжди готові прийти на допомогу. Сангвініки воліють  

в своєму інтер’єрі яскраві кольори і достаток фарб. Вони не бояться сміливих  

і соковитих поєднань, так як їм комфортно у будь-якому колірному оточенні. 

Просторе приміщення, мала кількість меблів, яскраві фарби, багато скла та 

дзеркала – житло для сангвініка.  

Флегматики – спокійні і незворушні, врівноважені і неемоційно. Тепло  

і домашній затишок – головні якості інтер’єру для флегматика. Флегматики 

поважають традиції, неохоче розлучаються зі старими речами, намагаються  
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прикрасити простір предметами, які є частиною спогадів. Теплі і пастельні тони, 

скло, мармур, натуральне дерево – приживуться в цьому будинку. Сучасний 

кричущий дизайн не для флегматиків.  

Меланхоліки – неспокійні, боязливі люди, постійно чекають 

неприємностей. Свій будинок для них – це фортеця, притулок від зовнішнього 

загрозливого світу. Меланхоліки схильні до роздумів, спогадів, але в той же час 

вони дуже емоційні. Ці люди зовні відрізняються задумою, занурений в себе,  

їх погляд звернений усередину. Але, незважаючи на це вони романтичні  

і сентиментальні. У їхньому будинку спокійно і комфортно. У будинку 

меланхоліка багато різних затишних куточків і зон для власного розслаблення та 

комфорту. Незважаючи на те, що психологи виділять такі чотири темперамента, 

в людях часто поєднуються риси всіх психотипів, один з яких просто на даному 

етапі виражений сильніше, а інший – слабше. 

Все ж вважаємо, що створення інтер’єру, в якому людина відчуває себе, 

максимально комфортно вимагає проведення ряду тестів і досліджень. 

Наприклад, існує стандартний колірний психологічний тест Люшера, методика 

семантичного диференціала і інші дослідження, які дозволяють скласти 

психологічний портрет людини: визначити темперамент, особливості мислення 

і особистості. І знову повернемося до методик психодизайну. Психологи 

проводять психолінгвістичний аналіз текстів, написаних людиною, досліджують 

його почерк. В результаті виявляються несвідомі установки клієнта, сила і 

спрямованість його его, ступінь конфлікту з середовищем. Спеціальні прилади, 

що використовують ефект газорозрядної візуалізації (Кірліан), дозволяють 

судити про зміну аури людини в залежності від параметрів середовища. Також 

за допомогою спеціальних комп’ютерних програм досліджуються складні 

поєднання ритмів головного мозку. На думку психодизайнерів не може бути 

зайвої інформації. Потрібно враховувати всі параметри, які тільки можливо.  
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ЗАМІСЬКИХ 

БУДИНКІВ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Слід ще раз наголосити, що сфера дизайну досить широка за змістом  

і охоплює різні творчі процесі. Особливістю підходів до проєктування дизайну 

інтер’єрів заміських будинків є саме специфіка цих проєктів, яка полягає  

у всебічному задовільненню вимог певного прошарку населення (естетичних, 

технологічних, ергономічних, комфортних) наповненістюсучасними 

матеріалами, технологічністю тощо. Тому часто цей творчий процес називають 

«проєктуванням емоцій». Врахування такої складової заміських будинків, як їх 

художнє і технологічне спрямування, є основним у творчому процесі – 

проєктуванні. Важливо створити також комфортні умови для просторово-

предметного середовища, забеспечивши сучасним інженерним та побутовим 

обладнаннямна високому рівні. 

Таким чином, першим кроком проєктування заміських будинків має стати 

визначення мети і завдання проєкту, тобто функцій самого середовища – 

специфічного житла. Це формує свого роду проєктне рішення щодо художнього 

оформлення (дизайну) заміських будинків оформлення (дизайну) заміських 

будинків – створення художнього образу. 

При досліджені тенденцій в проєктувані дизайну інтер’єрів заміських 

будинків доцільно розглянути такий тип житла, як особняк, який по об’єму  

і розміру загальної та житлової площі близький до них. 

Особняк, як тип житлового будинку виник у Франції наприкінці XVII ст. і 

був основним місцем для проживання нового на той період часу класу – 

буржуазії. Він був не такий розкішний як палаци родової аристократії або віли, 

але повністю відповідав соціальним і естетичним вимогам замовників. 

Розміщались особняки як правило по лінії забудови вулиць, мали достатньо 

невеликі розміри будівлі а також земельної ділянки. Поверховість такого нового 

типу будинків була 2–4 поверхи. 

В східній частини Європи, а також в Росії такий тип житла появився 

пізніше так як економічних і соціальних умов раніше не було. В Росії почали 

будувати особняки набагато пізніше наприкінці XIX – поч. XX століть.  

При цьому в проєктувані брали участь не тільки видатні архітектори  

того періоду а також і видатні художники: Ф. Шехтель, А. Еріхсон, Е. Вірріх, М. 

Лялевич, В Васнєцов, М. Врубель та ін. Цей значний етап  

в розвитку архітектури Росії було досліджено і вивчено Є. Борисовою  

і Г. Стерніним, випущено альбом у 1990 р. «Русский модерн». 
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Будівництво заміських будинків в Європі, Сполучених Штатів Америки, 

Австралії велось починаючи з сер. XIX ст. Але розквіт цього направлення  

в будівництві відбувся лише в 30–40 рр. XX ст. Необхідно зазначити, що цьому 

посприяло цілий ряд факторів: виробництво цементу, листового скла, сталі, 

застосування монолітного залізобетону, розробка нових технологій при 

видобутку і обробці природних кам’яних матеріалів, деревини ціних порід, 

будівельної і декоративної кераміки, майоліки. Після глобального економічного 

спаду в 20–30 рр. XX ст. в багатьох країнах наступив період бурного розвитку 

промисловості, в тому числі будівництва. Появились сучасні направлення  

в архітектурі: модерн, конструктивізм, стиль ар-деко та ін. 

Останім часом з появою прошарку заможніх людей в нашому суспільстві 

почали з’являтись об’єкти, які сміливо можна віднести до категорії заміських 

будинків. Всі вони розміщаються на великих земельних ділянках площею до 

одного гектара і загальною площею будинків більше 1000,00 метрів квадратних. 

Першим дослідженям буде будинок в приміській території Києва. 

Авторами проєкту інтер’єрів являються архітектори Л. Овчаренко  

і А. Карандюк (ООО «Торус-Плюс»). У цьому, наповненому світлом будинку, 

створене середовище таке, що здається він розміщується в Криму,  

а не під Києвом. Створений образ древньогрецьких міфів. Простір максимально 

легкий, повний живого світла і повітря. Основні приміщення – гостьова, спальні, 

чудовий зимовий сад, кімнати відпочинку, холи розроблені в одній стилістиці. 

Яскравими прикладами заміських будинків є «Будинок над водоспадом» 

Фрэнка Ллойда Райта, «Будинок в дюнах» Пола Рудольфа, а також цілий ряд 

вітчизняних заміських будинків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ВХІДНИХ ГРУП ОБ’ЄКТІВ 

РОЗТАШОВАНИХ В ПЕРШИХ ПОВЕРХАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

Якщо аналізувати особливості розвитку вхідних груп на цокольних рівнях 

житлових будинків, об’єктів громадського призначення, які по своїй 

класифікації відносяться до традицінйних культур нно-побутових закладінв,  

будівництво таких приміщень забезпе нчує економіню дорогоцінної територ нії, 

максиманльне наближенння населення до засобів обслуго нвування, підвище нння 

площі та щільнос нті архітекнтурної забудовни.  

Вхідні групи є обов’язковою частино ню сучаснинх будівелнь магазиннів, 

бізнес-центрів, барів, кафе і рестораннів. Стильне оформле нння вхідних груп 

привертнає увагу, а отже потенці нйних клієнтінв. Вони являють собою обличчя 

фірми і повинні відповіндати високом ну іміджу і статусу компані нї. В естетичнному 

плані вхідна група є візитно ню карточкною об’єкта оскількни її дизайн формує  

у відвідунвачів уявленння про асортим нент товарів та якість надаван них компанінєю 

послуг. 

Розвиток містобундування, реконстнрукція старих міст не лише в Україні, 

але і в Європі в цілому, показал ни, що проблем на місця і ролі дизайну в місті 

вирішуєнться по-різному в новоств норюваних містобундівних утворен ннях  

і в історичнно сформовнаному міськом ну середовнищі. І якщо при проєктунванні 

нових утворен нь дизайн та архітекнтура формуют нь середовнище одночас нно, нерідко 

в рамках єдиних стильов них принципнів, то в умовах історичнного міста багато чого 

змінюєт нься [1]. 

Під визначенням вхідна група – розумію нть облаштунвання окремог но входу 

в приміще нння, яке знаходи нться в нежитлонвому фонді. Дана процедунра  

є необхід нною при переоблнаднанні квартирни на першому поверсі в офіс. Щоб 

вести в ній підприє нмницьку діяльнінсть, слід перевес нти приміщенння  

в нежитлонвий фонд і обов’язковою умовою для цього є наявніс нть окремогно входу 

з вулиці, а не через під’їзд.  

Офіси, на сьогодн нішній день це найпошинреніші та найрізн номатніші вхідні 

групи. Зазвича нй, тут застосонвують практичнно всі компоненнти, що 

викориснтовуються в різнома ннітних вхідних групах будівел нь інших призначнень, 

які оформлянються в один дизайне нрський елемент. 

До вхідних груп офісних приміще ннь не застосовуються жорсткі вимоги 

теплозб нереження. Для оптиміз нації предста нвницьких витрат компанінї або 

установ ни, допомаг нає  належнинм чином оформле нння вхідної група дозволя нє 

оптимізнувати.  

Вхідна група суперма нркету повинна відповіндати жорсткинм 

експлуантаційним умовами та стандартам. – Дієві антиванндальні властивності, 
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мати велику пропуск нну здатніс нть, ще одна особливність вхідних груп магазин нів – 

наявніснть допоміж нних дверей, які відчиняються вручну орної (таким дверям 

найменшне властивно заклиню нвання) двері для евакуацнії людей на випадок пожежі 

служити «тепловим бар’єром» – не пропускнати в зимовий час холод  

з вулиці до торгове нльних залів 

Вхідна група в кафе та ресторанах. З метою економінї площі часто вхідну 

групу кафе поєднуюнть безпосе нредньо з обіднім залом, відокре нмлюючи  

її щільним шторами, а то і зовсім маркірунючи умовно-декоративними 

елементнами: впадає в очі гумовим килимко нм, парою невисокних сходино нк, 

дротянонї стійкою з меню. 

Ресторан, як і кафе, установ на громадс нького харчува нння, але вимога до 

вхідних груп рестора нну інші, ніж в кафе. І кафе, і рестора нни не рідко 

розміщунються в підвальнних приміщенннях. Вхідна група в підвал включає в себе 

і сходи, що ведуть вниз. На відміну від вхідних груп на цокольнні поверхи, для 

яких матеріа нл козиркінв з експлуантаційної точки зору байдужи нй, дизайненри 

рекоменндують прикрив нати ці «сходинки вниз» підваль нних вхідних груп 

навісамни з світлопнрозорих матеріа нлів. Елементнарно для того, щоб відвідунвачеві 

краще було видно, куди він йде. Для уникнен ння падінь [5]. 

Навіть в тому випадку, якщо викорис нтовується скляна вхідна група, 

дизайненри намагаюнться викориснтовувати вітражн не скло: не всі відвідунвачі 

рестораннів воліють про публічн ність.  

Вхідна група салону краси. Як і в рестора ннах, кафе, вхідні групи салонів 

краси повинні предста нвляти собою ефективнний захист від проникн нення холоду 

з вулиці, володітни пристойнними шумоізо нляційні властивності. На основі 

проведенного аналізу було визначе нно поняття вхідної групи, запропоннована  

її класифінкація та номенкл натура в залежнонсті від вимог будівел ньних норм  

і правил, функціоннального призначнення, прийомінв розміщенння в структунрі 

житловонго будинку та режимів функціо ннування системи обслуго нвування. 

Було розглян нуто деякі теорети нчні підставни для опису дизайне нрської 

діяльнонсті в міськом ну середов нищі у зв’язку з низкою ключови нх понять: 

етногранфічна стійкіс нть, етнокулньтурна самобутнність по відноше ннні до 

соціальнно-функціональних і культур нно-середовищних проблем поняття місця. 

Зарубіжнний досвід проєкту нвання і будівнинцтва житловинх будинкінв і комплекнсів 

показав, що з удоскон наленням квартир розвива нвся і склад вхідних груп, причому 

більшою мірою, ніж житлові осередк ни; як правило, перші поверхи відводинлися 

для викориснтання вхідних груп мешканц нями будинкінв; приміще нння офісногно 

обслугонвування розміщунються в декількнох нижніх рівнях житлови нх будинкінв; 

широко поширенні багатоф нункціональні житлові комплекнси з офісним 

обслугонвуванням і розвиненним складом зони вхідних груп [3]. 

Виявлено концепцнію розвитк ну вхідних груп в сучасни нх соціальнно 

економінчних умовах, якими є:  

- висока вартістнь вхідних груп громадс нького призначнення, що забезпе нчує 

їх інвести нційну приваблнивість для розміщенння дефіцит нних в масовій забудов ні 
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офісних приміще ннь і підприєнмств соціаль нно-побутового, культурнного 

обслугонвування;  

- вивченння думки потенцінйних покупцінв, щодо розвиткну рівня сервісу  

і можливонстей виносу деяких функцій з житлово нго осередкну з метою 

прогнознування перспекнтив вдосконналення житла для продовж нення терміну його 

моральнного старінння;  

- включен ння зони вхідних груп громадс нького призначнення в спільне майно 

ТВЖ і об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, що надає цим 

організнаціям можливінсть для отриман ння прибуткну від їх викорис нтання, 

забезпенчуючи якість експлуа нтації житловонго будинку як комплекнсного об’єкта, 

і здійсненння заходів по оновленнню квартирнного фонду і житловонго середовнища. 
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ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДИЗАЙНУ 

СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ 

За 90-ті рр. XX ст. та перші роки XXI ст. громадське харчування  

як галузь в цілому, і сфера ресторанної індустрії зокрема, відчуло на собі суворі 

вітри економічних реформ, приватизації та криз. Але, не зважаючи на усі 

економічні негаразди, сфера ресторанної індустрії має стійку тенденцію до 

зростання. 

Сучасний дизайн інтер’єра характерний різними, зовні навіть 

суперечливими тенденціями: з одного боку, прагненням максимально наситити 

простір інтер’єра технічними пристроями, спеціальним устаткуванням (системи 

https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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кондиціонування, комп’ютерна техніка і т. п.), з іншого боку – «наближенням» 

до природи, включенням в інтер’єр природних компонентів (зелень, басейни, 

фрагменти рельєфу, прозорі покриття і стіни, що відкривають інтер’єр  

у природне оточення) [2]. 

Задачі організації внутрішнього простору і формування інтер’єру  

як закінченої архітектурної композиції не можуть бути відірвані від тих вимог, 

заради яких виникає цей простір. Витрата величезних коштів і людської праці на 

будівництво завжди починаються з визначення цілей. Характерно, що 

внутрішній простір, здатний забезпечити проведення життєвих, побутових та 

виробничих процесів і створені комфортні умови знаходиться у прямій 

залежності від економічного і матеріально-технічного рівня розвитку 

суспільства. Так, наприклад, ступінь ергономічних, естетичних та дизайнерських 

рішень простору, норма корисної площі, принципово змінюють характер 

інтер’єру приміщення для громадського харчування, а саме ресторану. 

Визначення основних принципів і прийомів архітектурно-планувальної 

організації інтер’єрів закладів харчування. 

Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання: 

- дослідження історії розвитку закладів громадського харчування; 

- визначення особливостей проєктування інтер’єрів закладів громадського 

харчування; 

- проаналізувати характерні особливості ресторанів; 

- надати характеристику основних приміщень, що входять до структури 

ресторану; 

- встановити основні стилістичні оформлення закладів громадського 

харчування; 

- надати характеристику сучасного закладу громадського харчування 

(ресторан «Артист»). 

Перші ресторани відкрилися в Парижі, а кав’ярні – у Стамбулі ще  

в XVІ ст. Сторіччям пізніше їх можна було зустріти в містах Німеччини, Чехії. 

Що стосується України й Росії, то тут історія ресторанної справи не настільки 

глибока. Крім того, відомі ресторатори минулого Талон, Дюме та ін. Було 

фактично іноземне копіювання на вітчизняному ґрунті. Коло відвідувачів таких 

закладів був досить вузьким, а відповідно, не розвивася культура відвідування 

ресторанів [6]. 

У др. пол. XIX ст. в великих містах почали відкриватися ресторани, їдальні, 

кав’ярні для найбільш забезпечених верств населення, куди запрошувались на 

роботу шефи-кухарі французи, які приносили з собою рецептуру та технологію 

приготування західноєвропейських страв і свавільно змінювали технологію 

приготування страв української кухні. Багаті поміщики  

і капіталісти навіть для домашнього приготування їжі почали запрошувати 

кухарів-французів.  

Усе, що оточує людину, впливає на її сприйняття, поводження  

і мислення. Середовище, у якім живуть люди, є одним з найважливіших 

факторів, що формують світогляд. Оскільки людина проводить життя 
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насамперед у штучному предметному середовищі, воно в першу чергу грає цю 

роль; і її образи мають велику силу психологічного впливу. Тому дуже важливо 

розуміти, почувати інтер’єр. 

Ще досить недавно інтер’єрам закладів громадського харчування  

не приділялось значної уваги, але з розвитком індустріального стилю життя  

та формуванням естетичних цінностей у людей, зростанням їх вимог щодо 

зручності, інтер’єри громадських закладів почали створювати 

високоорганізовано і максимально зручно з урахуванням побажань та потреб 

суспільства. 

Інтер’єр ресторану це одна з найважливіших умов ресторанного бізнесу 

тому, що від нього залежить успішність закладу. Художній образ інтер’єру має 

допомогти людині відпочити, відновити сили для продуктивнішої праці у своїй 

повсякденній діяльності [5]. 

Просторова форма для ресторанного інтер’єру при цьому є одним  

з визначальних чинників у емоційному відношенні. Тут важливо відчуття величини 

простору по відношенню до людини і можливий рівень його масштабного виразу. 

Сучасні просторові рішення інтер’єрів ресторанних закладів відрізняються 

складністю своєї морфології, з огляду на те, що вони покликані не тільки відповідати 

основним функціональним змістом, а й забезпечувати людині відповідну емоційну 

атмосферу і створювати певний психологічний фон.  
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ 

ВІТЧИЗНЯНИХ КОТЕДЖІВ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ 

Проєктування дизайну інтер’єрів котеджів – це складна творча робота  

з підготовки проєктного рішення щодо художнього оформлення архітектурного 

і дизайнерського середовища. 

Основна мета проєктів котеджів полягає в створені затишного, 

комфортного, креативного і естетичного житлового простору, який повинен 

відповідати в повній мірі великим вимогам нового заможнього прошарку 

населення в державі. І тому в дизайні інтер’єрів сучасних котеджів 

використовується концепція створення нових креативних планувальних  

і конструктивних рішень 

Котеджі у ХХ ст. зазнали подальшого архітектурно-планувального 

розвитку. Покращився архітектурно-художній образ з застосуванням при 

проєктуванні сучасних на той час модних стилів: модерн, класичний, ар-деко, 

конструктивізм, пізніше постмодернізм, хай-тек, деконструктивізм. 

Поверховість стала більш розмаїтою – 1–4 поверхи, а не 2 поверхи з мансардою. 

Обов’язковим елементом в його складі став гараж на 1–2 автомобіля, що 

розміщався на першому поверсі  із зручним попаданням з будинку. Появились 

багато інших додаткових приміщень: сауни з басейнами, тренажерні зали, 

оранжереї, зимові сади, тераси. 

Для отримання найбільш гармонійного, естетичного середовища 

необхідно використовувати елементи декору та творів мистецтва. Елементи 

декору та аксесуари наповнюють інтер’єр виразними художніми формами  

і завдання дизайнера найти їх гармонійні пропорції та масштаб. 

З метою визначення підходів до розробки проєкту з формування 

предметно-просторового середовища (зокрема інтер’єрі котеджу) слід 

розглянути усі можливі інструменти дизайну. Ці інструменти несуть певне 

функціональне спрямування. Вже після підготовки концептуального бачення 

художнього образу проєкту, можливо визначати необхідні інструменти і засоби 

проєктування. До таких інструментів належить:  

1. Візуальна комунікація.  

Візуальна складова є основоположною для будь-якого дизайнерського 

проєкту. У чому полягає суть комунікації? Як визнають психологи, людина  

у процесі своєї життєдіяльності, більшу частину інформації отримує завдяки 

очам та відповідній ділянці головного мозку. Завдання дизайнера полягає у 

правильному застосуванні візуальних засобів для оформлення предметно-
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просторового середовища, які підсилюватимуть емоційно-психологічний стан та 

донесуть до людини смисловий задум – художній образ.  

2. Художнє моделювання.  

Дизайнер має одночасно використовувати соціологічні дослідження, 

структурно-функціональний аналіз, семіотичні моделі. Завданням цього етапу  

є створення продукту, який враховуватиме естетичні смаки людини, 

задовольнятиме її духовні потреби.  

Дизайнер може застосовувати просторово-пластичні засоби, моделюючи 

зв’язок між такими елементами: людина – предмет – середовище. При цьому 

дизайнер має володіти режисерсько-драматичними підходами до формування 

середовища, моделюючи життєві соціально-культурні процесі. Серед засобів 

проєктування, рольяких є дуже важливою, слід використовувати наступні: 

1. Засоби освітлення. 

Світло – це певний збудник органу зору, первинний чуттєвий канал 

отримання інформації людиною. Цей засіб є найголовнішим з огляду і на роль, 

яку відіграє світло у житті людини, а саме:  

- психологічну (створює сприятливі стимули та настрій);  

- експлуатаційно-фізіологічну (дає можливість бачити візуальну 

інформацію будь-якого роду);  

- емоційну (створює сприятливий фон для чуттєво-емоційного сприйняття 

середовища).  

2. Засоби озеленення.  

Озеленення відіграє важливу роль для підвищення емоційного стану та 

забезпечення сприйняття середовища. Озеленення так само, як і світло, вливає 

на емоційний, психологічний стан людини. Тому вибір прийомів озеленення 

(вертикального, горизонтального, ярусного) ефективно вливає на комфорт та 

стилістику дизайну інтер’єрів. 

3. Засоби кольору.  

Розуміння природи кольору, його психологічного впливу на людину, 

формуванні емоційного стану та регулюванні її поведінки набувається при 

вивченні колористики природних утворень. У дизайні важливе місце посідають 

функціональні властивості кольору: психологічна, акцентуюча, маскувальна, 

сигнальна, спрямованого впливу, знакова, гармонізуючи, образотворча та 

пізнавальна. Крім того колір відіграє особливе значення для створення рішення 

в (холодній, теплій, нейтральній) тональності відповідно до закону по інсоляції 

основних жилих приміщеннях котеджів. 

4. Планувальні засоби.  

Велике значення, як одне із основних складових дизайн-проєкту інтер’єрів 

має планувальне рішення поверхів, окремих приміщень, функціональних зон, що 

безумовно впливає на зручність, комфорт та безпеку експлуатації об’єктів. 

5. Дизайн меблів, побутове обладнання. 

При виборі стилістики інтер’єрів в першу чергу необхідно приділити увагу 

пошуку дизайну меблів для функціонувального вирішення усіх приміщень 

котеджів, що становить їх основним наповненням. У випадку відсутності 
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відповідних меблевих гарнітурів, або не відповідність їх  

за стильовими ознаками, оздобленням, кольорової гами доцільно виконувати 

проєкти дизайну меблів кожного із цих приміщень по потребі. Що стосується 

побутового обладнання і техніки, то в наш час існує їх великий вибір  

як закордонного виробництва, так і вітчизняного. Йдеться тільки про розумний, 

грамотний підбір на основі їх технічних даних, зовнішнього  вигляду, форми, 

кольору а також габаритних розмірів. 

6. Конструктивна схема. 

Конструктивна схема при розробці проєкту інтер’єру має велике значення. 

поскільки впершу чергу впливає на об’єктно-просторове його рішення. Для 

малоповерхових об’єктів, якими являються котеджи, одна  

із існуючих конструктивних схем – будівлі з повздовжними та поперечними 

несучими цегляними стінами, а також змішаним їх розположенням. Поширеним 

в останній час став спосіб будівництва з використанням дерев’яних елементів – 

брусу прямокутного профілю з возведенням  «в зруб» із деревини сосни. 

7. Застосування матеріалів оздоблення. 

Оздоблювальні матеріали відіграють важливе значення при створенні 

інтер’єрів котеджів, так як суттєво впливають на художні і естетичні розробки та 

якість і довговічність об'єктів. Оскільки замовниками будівництва котеджів 

являється достатньо забезпечений прошарок суспільства то при реалізації 

проєктів застосовуються цінні природні кам’яні матеріали: мармур, граніт, 

вірменський туф, травертін та інші. 

8. Інженерне обладнання, технічні засоби (матеріали).  

Велике значення для проєктування котеджів має інженерне та технічне 

обладнання – автоматична система індивідуального опалення, скважина, насоси 

водопостачання, сонячні батареї тощо.  

Для досягнення композиційної цілісності в дизайні  інтер’єру дизайнер 

використовує можливості кольору, ритму, співвідношення світла й тіні, пустоти 

та об’єм у поєднанні з особливостями звукового оформлення, освітлення тощо. 

Можно виділити три основні аспекти дизайн проєктування (художнього 

формування):  

- художнє моделювання – відтворення ідеального життя 

речей (предметів) в художній уяві; 

- композиційне формоутворення – побудова речей 

(предметів, деталей)  

як композиційної форми, яка має внутрішню завершеність, 

гармонійність, співвимірність, цілісність, масштабність, колір тощо; 

- сенсоутворення – осягнення сенсу речей (предметів), що 

розкриває їх соціокультурний зміст. 

Дуже важливо при розробці дизайн-проєктів, коли керує авторським 

колективом талановитий і досвідчений архітектор або дизайнер з повною вищою 

освітою. Кінцевою метою художнього дизайнерського проєктування  

є формування гармонійного архітектурного середовища, яке найбільш повно 

задовольняє естетичні та духовні потреби вимогливого замовника.  
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І дослідження показує, що тільки  такі фахівці здатні на виконання 

поставленихзавдань замовників і суспільства. 
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СУЧАСНІ АУДІОВІЗУАЛЬНІ ТРЕНДИ 

У 2019 р. за даними сайту Газета.Ру найкращий кліп визнали «You need to 

calm down» Тейлор Свіфт [1], а на сайті IMDb вказано, що найкращим 

драматургічним серіалом стала Гра Престолів 8 сезон [3], а кращим  

мікро-серіалом став серіал Чорнобиль. Кожен з цих аудіовізуальних творів 

отримав колосальну популярність особливо серед цільової світової аудиторії 

тинейджерів. 

Тинейджери є основним джерелом формування сучасних трендів. Саме 

поняття тренд формується у головах молоді під впливом виховання  

та нав’язування тенденцій різних гарних сфер діяльності людини. Тематика все 

дозвілля, спасіння природи і так далі, концентрує інформацію яка 

відображається у нашій реальності шляхом створення аудіовізуальних творів  

з тією самою начинкою яку потребує молодь. 

Гарні сфери діяльності людини формують опис про їх відображення  

у дійсності. Сучасна молодь у більшості своїй прагне стати відеоблогерами, 

фріками, топ-менеджерами, юристами і всім іншим, що гарно звучить та цікаво 
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виглядає. Сфери важкої трудової діяльності людини наприклад: шахтарі, ковалі, 

сантехніки, не є привабливими з точки зору сучасного розвитку технологій.  

Розвиток технологій формує та збільшує людський комфорт. Та з ростом 

технологій росте і аудіовізуальний простір. Зараз вже кожен може зняти своє 

кіно використовуючи сучасний смартфон, у якому об’єм пам’яті більший ніж  

у комп’ютерів, які були створені п’ять років тому. Молодь проводить  

за смартфоном приблизно п’ятнадцять годин на добу, а значить концертує там 

більшу частину своєї уваги. За даними сайту Радіовісті: «За підрахунками 

австралійських дослідників, виходить – якщо людина отримала перший 

смартфоном в 16 років, то до кінця життя при її тривалості не менше 80 років він 

проведе більше 8 років, гортаючи стрічку новин в соц. мережах» [2]. 

Смартфон є чудовим замінником багатьох аудіовізуальних бізнес систем. 

Можна замінити похід у кіно, прослуховування музики, перегляд новин по ТВ. 

Смартфон комфортний, компактний, зручний для кожного хто хоче створювати 

або споживати аудіовізуальний продукт майже цілодобово. 

Цілодобове проведення часу більшості людей за смартфоном прискорює 

рух виникнення нових трендів. Наприклад, якщо проаналізувати аудіовізуальну 

інтернет-платформу YouTube можна виявити домінантний колір, звук, мелодію, 

запити, відеопероходи такі як глітчи і звук перешкод на даний момент являються 

домінантою в більшості відео, а значить формують сучасний тренд. 

Основна проблема сучасних трендів це надзвичайно швидкий рух  

їх виникнення і колосальна втрата якості і смаків не тільки у авторів, але  

і у споживачів. Серіал Чорнобиль який у глибині своїй має створювати 

позитивний імідж Україні насправді є рекламою Westinghouse Electric. 

Отже у сучасному світі усі тренди, а особливо наймасовіші, являються 

рекламою свого іміджу, товару, проєкту тощо. Тренд не має у собі цілі нести 

щось хороше, тренд має у собі ціль продати і заробити більше грошей, особливо 

тим хто цей тренд створює або підхоплює, навіть якщо в глибині він шкодить 

людям, природі, світу, а на зовні виглядає гарним, чудовим  

і безпечним. 
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МАСКА В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРІ: ДРАМАТУРГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Театральна маска – це особливий феномен культури, який з давніх часів і 

до сучасного етапу не втратив своїх універсальних формотворчих властивостей. 

У театральних традиціях багатьох культур маска відіграла ключову роль  

у розвиткові мистецьких жанрів та стилів, вона визначала етапи становлення 

певних естетико-художніх моделей. Маска притаманна не лише театральному 

мистецтву, оскільки вона займає провідні позиції у багатьох сферах художньої 

культури: етнології, літературі, фольклорі тощо. Втім найбільш різнопланового 

вияву маска набула саме у театральній царині.  

Зародження маски відбувалося в надрах міфології й фольклору. На різних 

історичних етапах інтеграція маски в культуру багатьох європейських етносів 

відбувалася в період стрімкого розвитку народних видовищних форм, подальша 

трансформація яких призвела до виокремлення архетипних моделей маски, що 

розкривають характер певного часу та суспільства.  

Серед вітчизняних науковців над визначенням архетипів української 

культури працював філософ С. Кримський, який проаналізував фундаментальні 

праобрази та символи духовного життя нації. Важливим моментом є те,  

що працюючи над розробкою ідеї «одвічних формул» філософ брав до уваги 

міркування багатьох мислителів минулого й сучасності: В. Гейзенберга, Й. Гете, 

І. Кеплера, Т. Манна, В. Паулі, К. Юнга та ін. Українські архетипи, як і архетипи 

інших культур, проявляють себе у міфах, казках, фольклорі, обрядах, традиціях і 

є узагальненням досвіду наших предків. Архетипи відіграли важливу роль  

у культурному етногенезі українців, сприяли утвердженню світових образів-

універсалій в системі традиційних цінностей. Самобутніми архетипами 

української духовності дослідник визначав архетип Мудрості (Софія), що тісно 

пов’язаний з християнськими засадами й ментальними рисами нації та архетип 

«Філософії серця», характерні особливості якого репрезентовані у світоглядних 

орієнтирах П. Юркевича, Г. Сковороди, Т. Шевченка, М. Гоголя тощо. Відтак 

кордоцентризм національної культури визначається етнопсихологією українців: 

перевагою емоцій та почуттів над мисленням і волею.  

Отже, ми можемо говорити розгляд окремих явищ театрального мистецтва 

України через універсальні архетипові моделі, що дозволяють ідентифікувати 

його самобутні особливості та національні естетико-художні параметри. Своєю 

чергою, при дослідженні архетипової образності українського театру можливо 

віднайти певні її інваріанти в історії ін. культур та визначити спільні точки 

дотику. У своєму дослідженні С. Кримський наголошував на актуальності таких 



121 

 

підходів: «Розглядаючи архетипи тих чи інших національних культур, ми маємо 

на увазі не якісь «духовні гени», а певні пресуппозиції, тобто тенденції, які в різні 

епохи реалізуються образами. Ці образи іноді різняться засобами вираження, але 

структурно утворюють певні прототипи чи можуть бути реконструйовані як 

прототипи» [2, с. 78]. 

Зрозуміла річ, що певні мистецькі образи-прототипи систематично 

потрапляли до українського театру, бо його історичний розвиток ніколи не був 

герметичним. Через частий розподіл українських земель між сусідніми 

державами (Польща, Австро-Угорщина та ін.) й багатовікову експансію 

Російської імперії національний театр формувався під впливом багатьох культур, 

елементи яких досить швидко вкорінилися й стали надбанням українців. Проте, 

не зважаючи на зовнішні впливи, український театр зберіг самобутнє традиційне 

ядро, сформоване завдяки архетиповим проявам. 

В яких же сегментах театрального мистецтва утвердилася маска-архетип? 

Приміром Патріс Паві наголошує, що найчастіше архетипові образи 

репрезентовані у драматургії: «Типологічне вивчення драматичних дійових осіб 

показує, що певні фігури відштовхуються від інтуїтивно-міфічного 

світосприйняття людини і звертаються до універсальних комплексів або 

універсальної поведінки. Отже, можна говорити про Фауста, Федру та Едіпа як 

про архетипних дійових осіб. Такі персонажі відкривають можливості 

розширення меж окремих ситуацій (залежно від драматургів) з метою осягнення 

універсальної архетипної моделі. Архетипом може бути тип дійової особи, 

особливо узагальненої і повторювальної у творі, епосі чи всіх літературах та 

міфологіях» [3, с. 62].  

Керуючись міркуваннями П. Паві спробуємо подивитись на окремих 

персонажів української класичної драматургії. Зрозуміла річ, що архетипова 

модель персонажа формується з багатьох типів-масок, які протягом тривалого 

часу існують у різних культурах та зберігають тотожні характерні риси. 

Відповідно драматургічний тип-маска – це схематичне змалювання людини, 

пов’язане з пошуками універсальних людських якостей (психологічних, 

гендерних, соціальних та інших). Драматургічна маска близька за функціями до 

театрального амплуа. Тип-маска живе в драмі завдяки зовнішнім подіям, вона не 

зазнає докорінних змін, зберігає від початку до кінця одні й ті ж риси.  

На думку літературознавця Г. Грабовича цей синтез репрезентує творчість 

І. Котляревського. Доробок драматурга, насичений багатьма народними масками. 

Приміром, ми можемо говорити про один з інваріантів народної маски в 

І. Котляревського – маску-оповідача, від імені якої промовляє голос автора. 

Маска-оповідач є одним з головних персонажів поеми «Енеїда»: «Попри всі 

згадані функції котляревщина також, а то й передусім, виконувала важливу 

психологічну роль – роль маски-щита, що уможливлює авторові підривно-

пародійну настанову, глузування з «чужого» – та підкреслення власної 

окремішності, наголошування на «своєму» емоційно-культурному коді без 

прямого ризику. Автор був немовби скоморохом, замаскованим гравцем. Маска, 

як у дійстві, уможливлювала відкритість до правди, яка на той час не дозволялася 
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у вигляді прямого тексту» [1, с. 327]. 

Спираючись на міркування Г. Грабовича варто зазначити, що завдяки 

модифікованим образам-маскам міфологічних персонажів «Енеїди», 

започаткований І. Котляревським бурлескно-пародійний стиль змалювання 

героїв того часу підхопили й розвинули його послідовники, серед яких зокрема 

Г. Квітка-Основ’яненко у п’єсах «Шельменко-денщик» та «Сватання на 

Гончарівці» змоделював ідилічний світ існування народних типажів. У комедіях 

Г. Квітки-Основ’яненка постали як вертепні архетипові образи (Москаль, Баба та 

інші), так і сатирично-гіперболізовані образи українських селян, серед яких 

репрезентативним став образ-маска опецькуватого «недоумка» – Стецька.  

З огляду на чималу сценічну історію «Сватання на Гончарівці» неозброєним оком 

видно, що персонажі-маски цієї комедії вже стали архетиповими для 

вітчизняного театру і, зберігаючи свої характерні риси, піддаються 

систематичному переосмисленню та осучасненню. Відтак іронічно-

гумористична тенденція змалювання українських народних типажів введена у 

літературну мову І. Котляревським стала відправною точкою для подальшого 

розвитку образно-типологічної системи української драматургії.  

Отже, ведучи мову про архетипові підвалини системи українських 

драматургічних типажів-масок є потреба провести демаркаційні лінії між 

основними періодами її формування. На нашу думку, трансформації масок-типів 

української драматургії тісно пов’язані зі змінами естетико-художніх парадигм 

національного театру, які відбувалися внаслідок радикальних зрушень суспільно-

політичного життя України. З часу заснування професійної драматургії 

І. Котляревським й до періоду Незалежності, формально можна виділити три 

періоди коли відбувалися ціннісні трансформації драматургічних образів-масок 

українського театру: театр корифеїв (М. Кропивницький, П. Саксаганський, 

І. Тобілевич та інші), модерний театр (В. Винниченко, І. Кочерга, М. Куліш, 

Олександр Олесь, І. Франко та інші), соцреалістичний театр (М. Зарудний, 

О. Коломієць, О. Корнійчук та інші). Зрозуміла річ, що драматурги-

репрезентанти кожного з періодів намагалися в образах-масках відтворити 

типажі своїх сучасників, але кожен з них в той чи інший спосіб звертався і до 

універсальних архетипових сюжетів, і до національних бурлескно-пародійних 

прийомів, і до образів світової міфології та літератури. Це, приміром, яскраво 

простежується в комедії І. Тобілевича «Хазяїн», де образ-маска Терентія Пузиря 

з одного боку зберігає національні риси кордоцентризму, адже герой діяв 

керуючись лише емоціями, оцінював ситуацію серцем, з іншого боку, він являв 

собою універсальний для світової літератури типаж скнари, прототипами якого 

могли бути і шекспірівський Шейлок, і бальзаківський Гобсек, і багато інших 

персонажів. Ще один приклад – «Украдене щастя»  

Івана Франка. На перший погляд виразна екзистенційна драма, насичена 

національним колоритом, експресивними почуттями й емоціями. Але ж 

структурно любовний трикутник Микола-Анна-Михайло можна відтворити 

через взаємини трьох популярних масок commedia dell’arte – П’єро-Коломбіни-

Арлекіна. Отже, зрозуміло, що все залежить від режисерського тлумачення 
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драматургічних універсалій. Не останнє місце у цьому процесі займають також 

стилістичні тенденції певної театральної доби та естетико-художні орієнтири  

й світоглядні цінності її провідних митців.  

В історії вітчизняного театру є чимало прикладів сценічного прочитання 

п'єс українських драматургів, де архетипові сюжети та образи-маски мають  

як суто національне коріння, так і віддзеркалюють певні кліше світового театру. 

У цьому контексті показово, що саме з архетипової символіки була зіткана 

сценічна канва багатьох знакових для українського театру постановок  

Леся Курбаса, Г. Юри, М. Крушельницького, С. Данченка та інших. 
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ОПЕРНЕ МИСТЕЦТВО В УКРАЇНІ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Вивчення глобалізаційних процесів у сфері культури у творчості філософів 

та науковців активізується у 1980-ті рр. і не втрачає актуальності до сьогодні. 

Стисло поняття культурної глобалізації визначається як «процес інтеграції 

окремих національних культур в єдину світову культуру» [2, с. 32], при цьому 

дослідники як правило підкреслюють діалектичну суперечливість цього 

процесу. Більше того, якщо одні дослідники частіше активізують увагу  

на здобутках – власне прискоренні обміну досвідом між різними націями, то інші 

– навпаки, наголошують на втратах – викривленні національної ідентичності 

[4, с. 97], загрозах культурній різноманітності світу і морального нігілізму 

[5, с. 193].    

Що стосується класичної музики, тут українські вчені також наголошують 

на виникненні умов, що є несприятливими для її розвитку, зокрема і через те, що 

сприйняття творів академічного мистецтва, на відміну від творів масової 

культури, потребує певної попередньої підготовки. [3, с. 76].  

 Не заглиблюючись у розгляд філософських концепцій культурної 

глобалізації, зосередимось на оперному мистецтві України і проаналізуємо,  

в який спосіб культурна глобалізація  позначилась на репертуарі оперних театрів. 
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Як відомо, опера зародилася на рубежі XVI–XVII ст. і до XX ст. 

поширилася практично в усіх країнах світу. Втім тривалий час у кожній країні 

опера мала свої національні особливості. Зокрема, італійські опера серіа і опера 

буффа співіснували з німецьким зингшпілем, іспанською сарсуелою, 

французькою ліричною та великою операми. Суттєвою рисою було те, що опери 

ставили різними мовами: італійські писались на лібрето італійською мовою, 

французькі – французькою і т. п.  

У XIX – на поч. XX ст. на світову арену виходять інші національні оперні 

школи, які відрізнялись не тільки відповідно мовами лібрето, але і опорою на 

національні сюжети. Серед них російська «Життя за царя» (1836) та український 

«Запорожець за Дунаєм» (1863), обидві звернені до національної історичної 

тематики. Більше того, поширеною практикою оперного виконавства у XIX–XX 

ст. були постановки опер у перекладах мовою слухачів. Переклади робились 

задля того, щоб слухач розумів, про що співають оперні персонажі, і, відповідно, 

емоційно співчував їм. Необхідність вокальних перекладів пояснюється тим, що 

естетичний вплив має здебільшого підсвідому природу, а «якщо туди, в таємничі 

глибини підсвідомості, інколи  

й може проникнути слово (слідом за повсюдно проникаючою мелодією), то лише 

слово рідної мови» [1, с.82].  

Попри неоднозначну і переважно досить ворожу політику радянської 

влади до культивування української національної ідентичності, оперні театри 

залишались майданчиком, де українське слово не тільки не заборонялось, але  

і отримало сприятливі умови для розвитку. Зокрема, в Київському оперному 

театрі в україномовних перекладах ставилось близько 40 опер західно-

європейських та російських авторів, серед яких в тому числі й опери, написані за 

поемами російського класика О. Пушкіна – «Руслан і Людмила» М. Глінки, 

«Євгеній Онєгін» П. Чайковського та ін. 

Постановка опер в українських перекладах дала поштовх і для розвитку 

власне української опери. Аналіз репертуару Київської опери показує, що  

в театрі постійно ставились опери сучасних (на той момент) українських авторів. 

І хоча окремі опери на сьогодні втратили актуальність через політичну 

заангажованість (напр. «Арсенал» Г. Майбороди), інші (зокрема опери 

Ю. Мейтуса, В. Корейка, Л. Колодуба та ін.) цілком могли би претендувати на 

місце в репертуарі сучасних театрів.  

Якщо до 1990 р. ізоляціоністська політика СРСР стримувала 

глобалізаційні процеси в культурі поневолених у цій країні народів, то після його 

падіння і відкриття кордонів відкрились нові можливості не тільки для 

культурного обміну між пострадянськими країнами та західним світом,  

але і для поступового витіснення національних культур як західною,  

так і російською культурами. Принаймні оперна музика є тієї галуззю культури,  

в якій процеси витіснення особливо помітні. 

Так, станом на 2019 р. репертуар Київської опери налічує лише дві вистави 

українських авторів – «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського і 

«Наталка Полтавка» М. Лисенка. Інші оперні спектаклі – це твори російських або 
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західно-європейських авторів. Більше того, починаючи  

з 1990-х рр. Київська опера почала втрачати традицію постановок  

в українських перекладах і на сьогодні її остаточно втратила. Таким чином 

відвідувач опери, для того щоб зрозуміти, про що співає оперний персонаж, 

повинен або вивчити на належному рівні відповідну іноземну мову,  

або ж безперервно слідкувати за рухомим рядком, що висвічується над оперною 

сценою. Аналогічні зміни відбулися і в інших оперних театрах України, а також 

в оперній студії при НМАУ імені Чайковського, де окремі українські оперні 

переклади успішно використовувались до 2018 р.,  

але восени 2019 р. були фактично заборонені для використання в навчальній 

практиці відповідним рішенням вченої ради цього закладу.  

Відмова оперних театрів від використання перекладів пов’язана 

насамперед з гастрольною практикою театральних колективів. З метою 

покращення фінансового стану, оперний колектив шукає можливості виїхати на 

гастролі за кордон, що в свою чергу вимагає підготовку вистави мовою 

оригіналу. А оскільки  одночасне вивчення оперної партії різними мовами  

є непростим завданням для виконавця, цілковита відмова від українського 

перекладу стає економічно вигідною [6, с. 82]. Аналогічно, у вивченні оперних 

партій виключно мовами оригіналу матеріально зацікавлені і студенти ЗВО,  

які бачать своє майбутнє у роботі за кордоном.  

Економічними причинами обумовлена і відмова українських театрів від 

творів сучасних українських композиторів. З точки зору менеджменту 

імовірність залучити глядачів є вищою у двох випадках – у разі виконання добре 

відомих широкій публіці опер або у разі, якщо постановка нової опери була 

підготовлена потужною і добре профінансованою піар-компанією.  

В умовах неможливості або небажання інвестувати в піар-компанії, керівництва 

театрів віддають перевагу популярним, «перевіреним часом» і законами 

маркетингу операм, залишаючи творчість сучасних авторів незатребуваною.  

Показовою є історія Шевченківської премії, що протягом 1962–2019 рр. 

шість разів була вручена за здійснення оперних постановок. Чотири премії  

в радянські часи були вручені за постановки опер саме сучасних авторів – трьох 

українських (Г. Майбороди, К. Данькевича та Б. Лятошинського) і одного 

російського (Д. Шостаковича), причому усі постановки (включно з «Катериною 

Ізмайловою» Д. Шостаковича) були здійснені українською. Натомість дві премії 

за часів незалежності були вручені за постановки опер західно-європейських 

авторів (В. Белліні і Р. Вагнер), обидва рази – іноземними мовами (італійською 

та німецькою відповідно). 

В українському оперному мистецтві процеси глобалізації призводять до 

того, що здійснення оперних постановок українських авторів  

і взагалі постановок українською мовою як правило стає економічно невигідним. 

У свою чергу керівники оперних театрів і оперних студій, керуючись в першу 

чергу саме економічними міркуваннями, спричиняють  

до ситуації, коли українські автори втрачають мотивацію писати нові опери,  

і навіть більше того – напрацьований протягом останнього століття пласт 
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української оперної музики, а також оперних перекладів опиняється під загрозою 

цілковитого забуття. Це призводить до деградації української опери як 

самобутнього пласту національної культури України. 
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Братюк Н. І., аспірант,  

Львівська національна академія мистецтв, 

м. Львів, Україна 

 

ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 1960-х РОКІВ  

У ТВОРЧОСТІ ВИХІДЦІВ ЗІ ШКОЛИ  

КАРЛА ЗВІРИНСЬКОГО: П. МАРКОВИЧ, З. ФЛІНТА 

Українське мистецтво др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. потрапивши під 

посилений нагляд радянської системи, розвивалося у двох паралельних лініях –

офіційній і неофіційній [11]. Однією з форм альтернативної, неофіційної 
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мистецької освіти із західноєвропейським вектором творчості постала 

«Підпільна академія К. Звіринського» [10].  

Це молоде покоління художників із самобутніми поглядами на мистецтво, 

західноєвропейським вектором розвитку та прагненням розширити межі 

класичного кола живописних прийомів. Для митців-шістдесятників свобода 

вияву стала однією з основоположних світоглядних і естетичних засад.  

Це період внутрішньої самоізоляції, коли художники працювали в майстернях, 

їхня творчість була відкритою для перевіреного вузького кола однодумців, 

переважно друзів-художників. Це був процес звільнення мистецтва від 

диктатури тоталітарної системи, народжувався новий шлях розвитку 

українського мистецького мислення та самоідентифікації. 

Ми розглядаємо творчість вихідців зі школи К. Звіринського: 

П. Марковича, З. Флінти на предмет експресіоністичних тенденцій. Проведено 

художній аналіз живописних творів на основі візуального матеріалу. З’ясовано 

технічні вподобання художників у сфері живопису, вказано особливості, засади 

притаманні для вираження експресіоністичної мови, також розглянуто 

зародження експресивних тенденцій та джерел інспірацій, що були використані 

в багатьох композиційних структурах, кольоровій палітрі та живописній манері 

вказаних авторів.  

На становлення експресіоністичного вектору в творчості зазначених 

львівських митців вплинув творчий доробок старшого покоління – 

О. Новаківського, Р. і М. Сельських, Д. Довбошинського, О. Шатківського, 

І. Завадовського, В. Патика. Формування авторської манери П. Марковича, 

З. Флінти відбувалося в часи бунтівної хвилі «покоління шістдесятників»  

[2; 5; 6], в оточенні однодумців з близькими поглядами на шляхи розвитку 

українського мистецтва, серед яких Л. Пушкаш, Л. Медвідь, Є. Лисик, 

І. Остафійчук, А. Бокотей, О. Мінько, А. Галицький, І. Марчук. Середовище 

молодих ентузіастів стало одним з вагомих факторів, що безпосередньо 

вплинули на експресивну домінанту в творчості. Ідея національного 

пробудження та самоусвідомлення яскраво втілювалася в андеґраундному 

мистецькому середовищі молодих сил. У 1960-х рр. у Львові сформувалося 

художнє підпілля [8]. Обрані нами художники у своїх роботах емоційно 

порушують та відтворюють ту тематику, яка їх хвилює. Полотно завдяки 

потужній емоційній силі, яку транслював художник у момент написання роботи 

діє на реципієнта з особливою експресивною енергетикою. Живописні пошуки 

двох львів’ян 1960-х років – це інноваційні образотворчі системи, майстерно 

втілені в полотні. 

Розуміє істинну цінність і ціль у мистецтві львівський художник 

К. Звіринський, навколо якого гуртується молоде покоління. У творчості учнів 

К. Звіринського на особливу увагу заслуговують станкові пошуки П. Марковича, 

З. Флінти. У статті обрано та проаналізовано найхарактерніші їхні живописні 

роботи 1960-х рр. на предмет експресіоністичних тенденцій. Проведений 

мистецтвознавчий аналіз робіт ілюструє багатогранний філософський світ, 

унікальну концепцію та емоційне світовідчуття. У процесі дослідження 
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проведено аналіз останніх статей, наукових публікацій, присвячених творчості 

П. Марковича, З. Флінти [7; 8]. Живописні роботи цих митців до сьогодні не 

розглядалися у експресіоністичному ракурсі, тому новизна матеріалу очевидна. 

У дослідженні проаналізовано роботи П. Марковича «Натюрморт  

з керамікою» (1961), «Біля стола» (1962), «Декоративний пейзаж» (1962), 

«Мадонна» (1967), «Анчар – дерево смерті» (1968) [4], З. Флінти «Квіти  

на лавці» (1961), «Кактус» (1960-ті рр.), «Двір» (1966). На прикладі цих робіт 

можна помітити присутність стилістики експресіонізму: експресивного мазка, 

площинної композиційної побудови, пластичності кольорової лінії. У творчості 

митців простежуються експресивні риси, які є візуальним виявом вільної 

живописної мови, духовного та мистецького розвитку в період 1960-х рр. 

У роботах П. Марковича, З. Флінти спостерігаємо любов до натюрморту, 

пейзажу, асоціативних полотен, композицій. Обидва художники свідомо 

обирають природу та предмети. У їхніх роботах простежується емоційна 

складова, яка виражається у тональних співвідношеннях, силі мазка, яскравості 

барви. Характерною рисою для учнів школи К. Звіринського є лаконічність 

композиційної побудови. Художники зосереджують увагу на внутрішніх 

духовних переживаннях, що гармонійно доповнюють образно-змістове 

забарвлення твору. Їхня живописна мова акумулює в собі сукупність щирих 

почуттів, практичного художнього досвіду та національних мистецьких 

тенденцій.  

На основі проведеного мистецтвознавчого аналізу доведено,  

що художники часто експериментують, синтезуючи елементи кубізму, 

експресіонізму, абстракції, сюрреалізму та власної візії. Також нам вдалося 

виокремити експресіоністичні тенденції, які є складовою авторської стилістики, 

що вирізняється багатством живописних засобів. Серед спільних рис  

у проаналізованих живописних полотнах простежується площинність 

композиції і тематична спорідненість. В обраних роботах домінує виразний 

контраст кольорових площин і власний погляд, що утворює виразну узагальнену 

та цілісну мову.  

На прикладі візуального матеріалу нам вдалося виявити витоки та 

особливості розвитку експресіоністичних тенденцій у творчості львівських 

митців 1960-х рр. Саме тому можна стверджувати, що живописна спадщина 

П. Марковича, З. Флінти містить експресивний вектор серед тогочасних 

мистецьких трансформацій та пошуків творчого середовища Львова 1960-х рр. і 

є неодмінною складовою загальноукраїнського мистецького процесу [11]. 
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УСНЕ АРАНЖУВАННЯ У ДЖАЗОВІЙ ТА ПОПМУЗИЦІ 

У джазовій музиці розповсюдженим є аранжування, яке має не письмовий, 

а усний характер. Проте мало уваги приділяється специфіці даної творчої 

діяльності. Нагальним питанням є висвітлення особливостей усного 

аранжування, яке широко розповсюджене не лише у джазі, а й у попмузиці. 

Одним з ранніх типів аранжувань є усне, що було поширене, головним 

чином, в архаїчному і новоорлеанському джазі. Оскільки переважна більшість 

музикантів раннього джазу не знали  нотної грамоти,  практикувалося виконання 

без запису. Про це зазначає дослідник американського джазу Дж. Коллієр: «Для 

http://artukraine.com.ua/a/ukrainskiy-misteckiy-nonkonformizm-chastina-1/#.Wp_HD3yYP4Z
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тих, хто не знав нот (а серед негрів таких були більшість), вивчити напам’ять 

цілий регтайм, з його складною взаємодією басового  

і верхнього голосів  та безліччю мелодичних зворотів, було не просто. На 

практиці, скоріш за все, відбувалось так: виконавець, що грав соло, вивчав 

мелодичну лінію однієї-двох частин регтайму, а інші музиканти приблизно 

відтворювали басову партію і гармонію» [2, с. 64]. При цьому виконавці 

попередньо домовлялися між собою про вступ, проведення теми, черговість 

проведення імпровізаційних соло, фінальне проведення теми і коди.  

Таким аранжуванням користувалися ансамблі Л. Армстронга,  

Дж. Р. Мортона, Дж. К. Олівера і багатьох ін. Усне аранжування досі поширене 

в традиційному джазі, а також в невеликих ансамблях сучасного 

імпровізаційного джазу. Воно застосовувалося також в період свінгу  

в оркестрах К. Бейсі і В. Германа. Обговорювалась лише тема, що часто 

виконувалась в унісон, а подальший розвиток п’єси будувався на імпровізаціях 

музикантів. Пізніше з таких аранжувань розвинулися схематичні аранжування 

(sceleton, або scetch А), в яких, крім теми, виписувався бекграунд, який 

супроводжує гру солістів. 

Із появою сучасного джазу аранжування застосовується також  

і в ансамблях, де фіксовані партії переплітаються з імпровізацією. Цей період 

ознаменувався пошуками нових засобів художньої виразності, оригінальності 

свіжих звучань, що знайшло своє відображення як в аранжуванні для ансамблів, 

так і для біг-бендів. Це проявилося, з одного боку, в активному використанні 

прийомів, характерних для європейської композиторської техніки (ускладнення 

мелодики, гармонічної мови, ритміки, широке застосування поліфонії), з іншого 

боку – у додаванні в оркестр інструментів, що раніше рідко вживалися в джазі 

(флейта, гобой, бас-кларнет, валторна, бас-тромбон, віолончель). 

Усне аранжування є дуже поширеним в попмузиці. Оскільки пісні  

в цьому напрямі будуються за сталою схемою заспів-приспів. У поппісні 

використовують прості, легкі для сприйняття мелодії. Основний інструмент  

у попмузиці – людський голос. Акомпанементу приділяється другорядна роль: 

поп-музиканти, які акомпанують, дуже рідко грають соло, частіше за все вони 

під час репетицій знайомляться з цифровим позначенням акордів композиції  

і потім відтворюють супровід відповідно закономірностям певного стильового 

напрямку (кантрі, соул, диско).  Важливу роль у попмузиці грає ритмічна 

структура: багато поппісень пишуться для танців і мають чіткий, незмінний біт. 

Сучасна попмузика формувалася паралельно з іншими напрямами, такими як 

рок-музика, і не завжди була віддільна від них. Часто джазові музиканти 

приймали участь у поппроєктах. Наприклад, до складу гастрольного ансамблю 

Стінга приєднувався  відомий джазовий саксофоніст Б. Марсаліс.  

Саме саксофон Марсаліса звучить в знаменитому хіті та кліпі «Englishman  

In New-York». Його імпровізації створювали особливий саунд для композицій 

Стінга. Співак сам згадує про гру Марсаліса: «… у Бренфорда, як людини 

джазової, настрій на концертах за визначенням більш емоційний. Саксофон – 

інструмент, який завжди дуже чуйно передає настрій свого господаря,  
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без темпераменту, вогню, щирого співпереживання музиці на ньому грати  

не можна…» [1].  

У випадку залучення джазових музикантів до виступів поп-виконавців, 

композиції набувають ряд інших ознак. Завдяки вмінню імпровізувати джазмени  

створювали цілі розділи в поп-композиціях, які приваблювали слухача. 

Звичайно, аранжування  було усним. Музиканти домовлялись про вступ, 

проведення кількох куплетів пісні і проведення  імпровізації, після якої знов 

продовжувала звучати пісня. Також є дуже поширеною практика, запрошувати 

видатних джазових музикантів для створення студійних записів поп і рок-

виконавців. Відомий радянський саксофоніст Ігор Бутман приймав участь у 

записі альбомів  рок-гурту «Акваріум», таких як «Табу» (1982)  

і «Радіо Африка» (1983), а також зіграв соло в пісні «Тролейбус» в альбомі гурту 

«Кіно» «Начальник Камчатки» (1984). Сучасний український джазовий 

саксофоніст Артем Менделенко співпрацює з багатьма відомими українськими 

та зарубіжними виконавцями: De Phazz (Карл Фрієрсон, промо-тур  

2010 «Koktebel Jazz Festival»), Златою Огневич, Ланою Меркуловою,  

Віктором Павликом, Костянтином Меладзе, Таїсією Повалій, Іриною Сказіною, 

Катериною Бужинською, Володимиром Гришком, групою «Man Sound» і т. д. 

Також він брав участь у записі саундтреку до кінофільму  

Валерія Тодоровського «Стиляги» (2008). 

Джазові музиканти, створюючи усне аранжування часто не обмежуються 

іпровізаційним соло. Разом з ним вони створюють контрапункти до основної 

мелодії пісні, «відповіді» на фрази вокаліста, заповнюють маленькою каденцією 

закінчення речень та паузи в основній мелодії. Отже, усне імпровізування є 

сферою творчості, яка має бути добре опанована музикантами-

інструменталістами. Вона займає важливу роль у музичній практиці сьогодення. 
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ЕКСПОЗИЦІЙНА СКЛАДОВА У ТВОРЧОСТІ ФОТОХУДОЖНИКА 

Від правильного визначення експозиції залежить творча реалізація задумів 

фотохудожника, тому що якраз ця складова забезпечує отримання зображення в 

сюжетно необхідній світловій та колірній тональності. 

Ще на поч. ХХ ст. визначення експозиції було майже ворожінням на 

кавовій гущі. Не було єдиної системи визначення світлочутливості 

фотопластинок і плівок – градація чутливості на кшталт нормальна або особливо 

висока мало про що говорила. Не було простих об’єктивних приладів визначення 

освітленості кожного сюжету. Доводилося покладатися або на колективний 

досвід, або на власну інтуїцію. 

Головним інструментом визначення експозиційних складових були 

різноманітні таблиці і калькулятори (вони, до речі, дожили до наших днів). Адже 

навіть короткі вказівки для конкретного типу плівок – це були лише рекомендації 

усереднені за багатьма показниками. Ці вказівки включали характеристики 

освітленості в залежності від широти місцевості, погоди, пори року, та ще час 

доби і характер сюжету. Незважаючи на таку неконкретність (спробуйте не 

помилитися в оцінці помірної або середньої хмарності!), вони запобігали 

отриманню занадто значних помилок, що було не дуже критично для чорно-

білих, мало примхливих фотоматеріалів. Більш об’єктивними були (або 

принаймні так здавалося) «хімічні» експонометри: в них в невеличкому приладі 

«актинометрі» світлочутливий папір виставлений на світло темнів  

за певний час до якогось відтінку, що порівнювався з «еталонним». За ступенем 

цього потемніння і визначали витримку. Досить суб’єктивно оцінювалася 

експозиція і в експонометрах на основі так званого фотометричного клина: 

світло, яке проходило через цей клин підсвічувало ряд чисел. По числу, яке ще 

можна було розгледіти і розраховували експозицію. 

Переворот в експонометрії викликали фотоелектричні експонометри,  

які з’явилися в 30-х рр. Відразу було вирішено завдання зручного, швидкого, 

багаторазового і точного вимірювання реальної освітленості об’єкта зйомки. 

Спочатку експонометри виготовляли у вигляді окремих приладів,  

які використовуються і сьогодні, але вже на новому, професійному рівні. Перший 

вітчизняний експонометр «ФЕД» був розроблений в Харкові ще  

в 1937 р. Потім експонометри у вигляді окремої конструктивної схеми, не 

пов’язаної з іншими механізмами апарату, стали вбудовувати прямо в камеру: 

фотоапарат «Київ ІІІ» (1952–1955) був першою фотокамерою в СРСР, яка 
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забезпечувала на початку 50-х рр. неймовірну комфортність зйомок. А далі 

почалося все більш тісне злиття вбудованого виміру експозиції  

з її відпрацюванням. У напівавтоматичних плівкових камерах стало можливим 

змінити установку витримки або діафрагми, поєднавши виведену в видошукач 

стрілку з певним індексом. А в автоматичних камерах навіть цю нескладну 

процедуру взяла на себе електроніка. Вона сама замірює світло і сама ж 

встановлює потрібну (по її розумінню, звичайно) експозицію. Деякі розробки 

такої автоматики не тільки відпрацьовують встановлену експозицію, але  

і показують фотографу ці величини. 

Сучасні цифрові фотоапарати дозволяють фотографу виставити всі 

параметри експозиції, як вручну, так і скористатись повністю автоматичним 

режимом відпрацювання процесу зйомки. В багатьох випадках за фотографа все 

(або майже все) робить автоматика. Однак це не означає, що фотографу не 

потрібно нічого про це знати. При зйомці різних сюжетів той чи інший параметр 

експозиції може грати ключову роль. Контроль над основним параметром 

фотографу варто взяти на себе, тоді як налаштування інших цілком можна 

довірити автоматиці [1]. 

Розглянемо характеристики різних режимів цифрової зйомки  

і особливості їх застосування. 

Вибір повністю автоматичного режиму зйомки («Auto») не завжди буде 

оптимальним, оскільки сюжетні програми («пейзаж», «портрет» та ін.)  

не дозволяють фотографу регулювати параметри зйомки, так як автоматика все 

бере на себе. Наприклад, при зйомці в режимі «пейзаж» вона вважає за краще 

закрити діафрагму для отримання більшої глибини різкості; в режимі 

«портрет» – знімати на відкритій діафрагмі, що передбачає розмиття фону на 

фотографії; в режимі «спорт» автоматика буде намагатися встановити більш 

коротку витримку. Цей режим буде оптимальним лише для тих, хто вперше взяв 

камеру в руки та для тих, хто не бажає розбиратися в тонкощах налаштування 

параметрів зйомки. Вся проблема в тому, що автоматика нічого «не знає» про 

ваші творчі задуми. Чи варто розмивати фон? Що зробити різким? Відповідно, 

автоматичний режим не може вибрати відповідні параметри експозиції та 

фокусування. Щоб фотохудожник міг точно і коректно налаштувати 

експозиційні параметри, існують більш гнучкі режими зйомки. Іноді ці режими 

називають «творчими», іноді напівавтоматичними. Чотири класичних режими, 

які є в будь-якій професійній чи в напівпрофесійній фотокамері, позначаються 

буквами «P», «S», «A» і «М». Всі вони дозволяють регулювати баланс білого, 

налаштовувати роботу автофокусу тощо. Їх відмінність полягає в тому, що вони 

по-різному регулюють параметри експозиції. 

Автоматика в програмному режимі («P») встановлює параметри, що 

входять в експопару – витримку і діафрагму. Фотограф же може регулювати 

світлочутливість і вводити експокорекцію. При цьому також можливо поміняти 

експопари (поєднання витримки і діафрагми) вибрані камерою. Це називається 

«програмним зрушенням». Якщо в режимі «P» встановилася закрита діафрагма 

із занадто довгою витримкою, то щоб поміняти ці значення (знімати  
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з відкритою діафрагмою і більш короткою витримкою), потрібно скористатися 

якраз «програмним зрушенням». Для цього необхідно лише покрутити 

коліщатко управління на камері і фотохудожнику будуть запропоновані інші 

поєднання витримки і діафрагми. Режим «P» досить простий в освоєнні,  

їм часто користуються починаючі фотографи. Інколи фотохудожники з великим 

досвідом використовують цей режим тоді, коли немає часу і бажання більш 

ретельно налаштовувати параметри експозиції. 

У режимі «пріоритет витримки» («S») фотохудожнику віддані  

в управління світлочутливість і витримка, а також експокорекція. У деяких 

фотоапаратах цей режим позначається буквами «Tv» – time variation. Фотограф 

самостійно визначає необхідну витримку, а камера вибирає потрібне значення 

діафрагми, щоб кадр вийшов не надто яскравим і не надто темним. Режим «S» 

застосовується у тих зйомках, де важливо контролювати витримку. Особливо 

актуальним цей режим буде при зйомці рухомих об’єктів, активних сюжетів. 

Знімаючи спортивний захід, ми можемо встановити витримку, достатню для 

того, щоб в кадрі не було «змазаних» об’єктів. Іноді режим «S» корисно 

використовувати при недостатньому освітленні, адже в ньому є можливість 

поставити максимально довгу витримку (допустиму для таких зйомок), 

уникнути розмивання кадрів, шевеління. Але якщо кадри при таких 

налаштуваннях виходять занадто темними, потрібно додатково підняти 

світлочутливість (ISO), а ще краще вибрати більш освітлене місце для зйомок. 

Режим «А» (Av – aperture variation – «пріоритет діафрагми») дозволяє 

фотографу змінювати діафрагму. Автоматика підлаштовує інші параметри 

експозиції під вибрані параметри діафрагми. Якщо режим «S» найчастіше 

застосовується при репортажних зйомках, то режим «А», навпаки, частіше 

використовується для неспішної постановочної зйомки. Діафрагму особливо 

важливо контролювати тоді, коли пріоритетом є не передача руху в кадрі,  

а регулювання глибини різкості, ступені розмиття фону. Зазвичай це зйомка 

постановочних портретів і фотографування пейзажів. 

При портретній зйомці часто розмивають фон за людиною. Щоб зробити 

це, необхідно знімати на відкритій діафрагмі. Тоді, як в пейзажній фотографії 

зазвичай потрібно відтворити в різкості весь ландшафт: від переднього плану до 

фону. Щоб домогтися цього, потрібно знімати на більш закритій діафрагмі. 

Фотографуючи портрети в режимі «А», потрібно уважно стежити  

за витримкою (її поточне значення виводиться на екран камери і видошукача). 

Якщо витримка буде занадто довгою (довше за 1/60 с), кадр, швидше за все, 

вийде змазаним, особливо при зйомці з рук. При зйомці в режимі «А»  

є можливість вплинути на витримку побічно: відкриваючи й закриваючи 

діафрагму, регулюючи ISO. Щоб змусити автоматику зробити витримку 

коротшою, досить просто трохи підняти ISO або відкрити діафрагму. 

Відзначимо також, що в режимі «А» зручно знімати тревел-фото, роблячи 

кадри під час прогулянки або екскурсії. Але при вдумливій зйомці пейзажів все 

ж доцільніше використовувати режим «М» (manual – «ручний режим»). 
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Із назви «ручний режим» стає зрозумілим, що це якраз той режим, який 

дозволяє фотохудожнику повністю контролювати всі експозиційні параметри 

зйомки. Саме в цьому режимі є можливість подивитися, як буде змінюватися 

зображення при регулюванні кожного параметра експозиції (наприклад, тільки 

витримки або тільки діафрагми). Автоматика в цьому режимі знімати  

не допомагає і не компенсує помилки налаштування тих чи інших параметрів. 

Режим «М» особливо підійде для навчання початківців, а фотохудожникам  

з практичним досвідом – для вдумливої, творчої роботи. Усі експозиційні 

параметри важливо контролювати перш за все тоді, коли зйомка проходить  

в умовах складного освітлення: зйомка в режимі заходу або світанку, робота  

із підсвічуванням, при використанні студійних фотоспалахів. Зйомка при 

налаштуванні експозиційних параметрів в режимі «М» відкриває великий 

простір для творчості фотохудожника. 
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ОЦІНЮВАННЯ МИСТЕЦЬКОГО ТВОРУ ТА ВИКОНАВЦІВ  

В УМОВАХ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Сучасна музична українська культура перебуває у ситуації певної 

нестабільності, зумовленої тим, що відбувається трансформація сталих 

інституцій, наявні зміни у законодавчій системі. Висуваються законопроєкти, 

пов’язані з усуненням певних закладів мистецької освіти, актуалізацією питання 

впровадження інклюзивної освіти та т.п. Ряд з них є такими, що безумовно мають 

прогресивний характер, проте чимало потребують певного доопрацювання. 

Надзвичайно актуальною постає проблема необхідності висунення певних 

критеріїв, за якими можна надати музичним творам  

та явищам музичної культури та освіти певної експертної оцінки. Дане завдання 

є актуальним, зважаючи на те, що ряд питань викликають значні суперечки  

у колах, дотичних до музичної культури сьогодення. 

Власне музичне мистецтво є сферою, в якій постійно наявний певний 

змагальний елемент. Більшість виконавців, не зважаючи на те, чи є вони 

інструменталістами, чи вокалістами потребують наявності конкурсів, 

фестивалів, підготовка та виступи на яких стимулюватимуть індивідуальний 

розвиток, а також сприятимуть обміну досвідом.  Саме тому існує чимало 

конкурсів, як в сфері академічного виконавства, так і естрадного. Для більшості 

вокальних конкурсів висуваються чіткі правила, пов’язані з репертуаром, віком 
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учасників та т.п. Як правило, головна задача – оцінювання – покладається на 

журі, до складу якого входять професійні викладачі, виконавці, які здатні 

визначити рівень майстерності учасників.   

Хоча існує ряд конкурсів для естрадних вокалістів,  набагато більшою 

корисністю для досягнення популярності співаків мають не стільки  конкурси, 

скільки різноманітні шоу, на кшталт «Голос країни», «Україна має талант» та т.п. 

В даному випадку в якості експертів, що виявляють рівень їх вокальної 

майстерності, сценічності, можливих перспектив подальшого просування на 

естраді оцінюють професійні артисти, що вже здобули визнання, набули 

популярності та вважаються майстрами, які здатні не лише виступати 

самотужки, а й навчити цьому й інших. 

Досить доцільно сформульовані правила шоу «Голос країни», де кожен  

з чотирьох тренерів представляє певний музичний стиль. Таким чином 

створюються умови для того, щоб оцінити виконавця-вокаліста, який співає 

фактично у будь-якій вокальній манері. Попри те, що більшість рішень 

приймають професійні тренери-виконавці, остаточне рішення стосовно 

перемоги того чи іншого фіналіста покладається на глядачів, що є також доволі 

вірним рішенням, адже саме задля публіки проводяться дані шоу. 

Дещо інша ситуація відбувається в сфері академічної музики. Зокрема 

чимало суперечок викликав останній конкурсний відбір учасників, висунутих до 

присудження Шевченківської премії у номінації «Музичне мистецтво». 

Нагородження переможців має відбутись в березні 2020 р. Зокрема у cфері 

музичного мистецтва були висунуті твори Л. Грабовського, О. Козаренка, які  

є відомими майстрами-академістами. Це достатньо монументальні твори: 

симфонія-легенда «Вечір на Івана-Купала» Леоніда Грабовського, цикл 

мистецьких проєктів «Тарас Шевченко Солоспіви», «Вже пора!», «Україні», 

«Пісні, написані війною». Також, окрім інших творів, були подані для участі 

альбоми гуртів «Дaxa Браха» «Шлях» та гурту «Vivienne Mort» «Досвід», які  

за формальними ознаками єдині пройшли у третій тур. Відповідно саме вони 

стали єдиними можливим претендентами на Шевченківську премію. Хоча 

бували випадки, коли премію надавали представникам дещо естрадного 

напрямку, як-от гурту «Пікардійська терція» чи В. Івасюку, то це було скоріше 

виключення, аніж правило. 

Ми розділяємо думку Л. Морозової, яка виступає одним з членів Комітету 

з Національної премії України імені Тараса Шевченка, стосовно високого 

професійного рівня виконавців з гурту «Даха Браха», які користуються значною 

популярністю, а також тим, що їх музичний продукт відповідає запитам часу. 

«Daxa Braxa» зуміли актуалізувати український фольклор та популяризувати 

його перш за все за кордоном. Адже перед тим, як здобути визнання в Україні, 

вони здобули його у світі. Музика гурту – феномен, який йде від традиційної 

автентичної музики» [1]. Разом із тим, чи можливе виділення певних творів лише 

за ознакою того, що вони відповідають духові часу? Звісно, що будь-який, 

написаний із залученням складних композиторських технік твір, до того  

ж у формі симфонії, буде сприйматись не настільки легко, як вокальний цикл чи 
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альбом. Варто зазначити, що мистецтво часом повинно бути дещо більш 

складним, ніж його можна сприймати, адже серед функцій музики є виховна, 

просвітницька, прогностична.  

Отже, досить нагальною проблемою є перегляд тих правил, які існують  

у сучасному українському законодавстві та пов’язані зі сферою культури та 

мистецтва. Доречним було б впровадження різних номінацій, які б дозволяли 

висувати і твори композиторів-академістів, і представників естрадного 

напрямку. Адже саме подібні принципи наявні при виборі номінантів на такі 

відомі премії, які пов’язані з кіноіндустрією, зокрема «Оскар», «Золотий глобус», 

«Ніка» чи з музичною, як-от «Греммі», «World Music Awards», «MTV Europe 

Music Awards». У ряді премій нагороди надаються за результатами найбільш 

високих рейтингів чи рівнів продажу альбомів за рік. 

Відповідно, потрібне встановлення нових номінацій, впровадження чітких 

критеріїв, окрім тих, що були раніше встановлені. Шлях трансформацій, на який 

ступило українське суспільство, є таким, на якому буде виникати чимало 

перешкод. Разом з тим, починаючи певні реформи, не варто зупинятись на них, 

натомість необхідно враховувати існуючі прецеденти та сприяти подальшій 

еволюції музичної культури України.  
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ЕСТРАДНЕ ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ:  

ТВОРЧІ ВИМОГИ, ВИКЛИКИ І ЗАПИТИ СЬОГОДЕННЯ 

Вітчизняна естрада потребує яскравих особистостей, які вдало поєднують 

різні жанри, стилі, техніки під час виконання. Артисти намагаються відповідати 

запитам української публіки, формують стратегії розвитку та створюють 

власний бренд. При цьому, вони налаштовані на конкуренцію зі світовими 

зірками, яких слухає вітчизняна аудиторія. 

Стрімкий розвиток естрадного мистецтва послугував написанню низки 

дисертаційних досліджень та наукових розробок в галузі гуманітаристики: 

культурології, мистецтвознавства, педагогіки, психології, соціології. 

Дослідженнями з проблематики естрадного мистецтва займалися такі науковці, 
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як М. Мозговий, А. Матвійчук, М. Поплавський, Н. Попович, О. Сапожнік,  

В. Тормахова, О. Шевченко, І. Бобул, Ю. Рева, Т. Самая, О. Злотник. 

Віддаючи належне дослідникам, слід констатувати, що багатогранність  

і неоднозначність, безперервна трансформація й динамізм естрадного мистецтва 

пов’язані з індустріалізацію сфери культури і мистецтва. Тому саме сьогодні 

перед естрадними виконавцями постають нові виклики.  

Естрадне виконавство в минулому значно відрізнялось від сучасного, 

оскільки використовувались простіші форми виразності та видовищності. 

Водночас, ця специфічність простежувалася від самого початку, зокрема,  

в прийомах інтонування, у веденні звуку, у ритмометриці, мелодиці.  

Наразі мистецтво естрадного співу тісно пов’язане з хореографічним, 

театральним та іншими видами мистецтв.  

Донедавна естрадний виконавець міг отримати популярність завдяки 

постійним виступам, безперервній сценічній діяльності. Сьогодні у процесі 

популяризації нових виконавців важливе місце належить різноманітним  

PR-засобам. Передусім, слід говорити про просування (рrоmotion),  

яке передбачає, зокрема, наявність фінансових продюсерів, продюсерів звуку, 

творців іміджу тощо. Основні завдання фахівців у цій галузі – це, перш за все, 

вивчення психіки людей, смаків певного соціуму, прагнень різної вікової 

категорії створити образ власного кумира, наслідувати його тощо. 

Тож, крім наполегливої праці продюсерів та професійної команди артиста, 

які створюють його імідж і працюють над його сценічним образом,  

сам співак, безсумнівно, має бути фахівцем і володіти вокальними даними. 

Дослідниця С. Манько зазначає, що майстерність володіння естрадним вокалом 

слід поділяти на кілька рівнів складності: легкий – співати може будь-яка 

пересічна людина з музичним слухом; середній – інтерпретація композицій 

співака з діапазоном 1,5 октави, й не надто технічною мелодикою; складний – 

володіння діапазоном не менше 2-х октав і певним вокальним стилем  

на високому рівні (джаз, рок, фольк-рок та ін.); віртуозний – коли з широким 

діапазоном голосу артист технічно виконує композиції не лише в одному,  

а в багатьох стилістичних напрямах чи стильових манерах [1]. 

Також важливим для естрадного виконавця сьогодні є різноплановість 

репертуару. Кожен сучасний співак має у своєму доробку різноманітні  

за змістом і жанром пісні. Він може себе презентувати публіці і як майстер 

душевного, мелодійного стилю виконання, виконуючи ліричний репертуар,  

а також, водночас, вміти виконувати енергійний, емоційно-веселий, 

розважальний репертуар тощо. 

Аналізуючи сучасний простір естради, ми акцентуємо, що сьогодні 

популярність естрадного виконавця здобути, почасти, набагато легше, аніж  

її підтримувати. Тож головною метою для нього є намагання віднайти власний 

стиль виконання. 

Музикознавець і педагог Я. Мільштейн зазначав, що стиль виконання 

залежить не тільки від того, що виконують, не тільки від, власне, стилю 

виконуваного твору, від автора, але й від того, як саме він виконується. Тобто  
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від власного стилю виконавця, індивідуальності співака, його інтелекту, 

темпераменту, нарешті, від смаків епохи, країни, оточення. Власне, від того 

комплексу, що впливав і впливає на формування особистості естрадного 

виконавця [2]. Це висловлення є завжди актуальним. Зрештою, чим яскравіша 

постать естрадного співака, чим більш не пересічною є його індивідуальність, 

харизма, життєвий та професійний досвід – тим впевненіше він почуває себе  

на сцені, тим оригінальнішою і вражаючою є його творчість.  

Підсумовуючи сказане, підкреслимо, що довершене володіння голосом, 

професійне виконання різноманітних жанрово-стилістичних творів, здатність 

бути яскравою особистістю-вокалістом, особистістю-актором – ось ключові 

вимоги до сучасних естрадних виконавців та запити сьогодення. 
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РОЛЬ ЗНІМАЛЬНИХ СВІТЛОФІЛЬТРІВ  

У ЗОБРАЖАЛЬНІЙ МОВІ ОПЕРАТОРА 

Номенклатура знімальних світлофільтрів сьогодні налічує десятки, а при 

їх деталізації – навіть сотні найменувань. Тобто спектр ефектів, які вони 

закладають з кіно-відеозображення надзвичайно широкий. Все це дозволяє 

говорити про систему знімальних світлофільтрів як про важливу складову  

в технології формування зображальної мови оператора. 

Роль знімальних світлофільтрів в практиці кіно-відеозйомок надзвичайно 

важлива, хоч багато операторів, фотохудожників і фотолюбителів застосовують 
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світлофільтри досить часто лише в якості захисних, практично залишаючи без 

уваги могутні можливості впливу системи фільтрів на зображення. Сучасні 

знімальні світлофільтри можна називати багатофункціональними оптичними 

елементами, в першу чергу такими, що частково поглинають і пропускають 

світловий потік, що проходить через них, як у всьому оптичному діапазоні, так і 

з виділенням частини зони спектру. Але це також оптичні елементи, які 

дозволяють змінити оптичну структуру частини спектру або всього спектру  

в зображенні, що в свою чергу дозволяє створити різні світло-оптичні ефекти: 

змінити колір, контраст і пластику в створюваному об’єктивом зображенні. 

Знімальні світлофільтри впливають на світловий потік, не обмежуючи його 

апертуру або поле зору, на відміну від апертурних діафрагм або польових 

діафрагм. Електронні, особливо цифрові засоби обробки зображень, що імітують 

деякі можливості знімальних світлофільтрів, все ще багато в чому  

не відповідають ефектам, отриманим за допомогою цих оптичних елементів. 

Знімальний світлофільтр дозволяє отримати таке зображення, такі ефекти,  

які в реальному житті побачити просто неможливо. Світлофільтри від провідних 

виробників, зокрема, від Tiffen, настільки «розумні», що навіть при створенні 

дуже заплутаної комбінації обробки зображення для отримання спец ефектів, 

дозволяють легко контролювати весь процес їх створення, включаючи 

параметри і повторюваність. 

Перелік виробників зйомочних світлофільтрів для кіно-фото-телеіндустрії 

постійно змінюється і розширюється. Але лідируюче положення все-таки 

займають наступні, які заслужили довіру в плані якості: Tiffen, Formatt, Schnaider 

Optics, Cokin, Marumi, Hoya, Hama, Kenko, Lее filters, Sunpack, Promaster, Singh 

Ray і ін. Обмежену номенклатуру світлофільтрів для своїх камер і своїх 

об’єктивів пропонують Nikon, Canon, Olimpus, Panasonic і інші виробники відео-

фототехніки. Фірмові світлофільтри перерахованих вище компаній виготовлені 

по запатентованим технологіям, що гарантує відмінну якість. 

У класифікації зйомочних світлофільтрів не проглядається така 

однозначна система як для освітлювальних фільтрів: одні групи знімальних 

фільтрів в своїй назві характеризують отриманий ефект від їх застосування, інші 

– конструктивні особливості і принцип дії, треті – фізичні явища, на яких 

базується їх робота. 

Група конверсійних і корекційних світлофільтрів традиційно маркується 

усіма фірмами згідно каталогів Kodak Wratten. Ці фільтри не тільки дозволяють 

досить точно відкоригувати колірну температуру по аналогії з освітлювальними 

світлофільтріами СТО та СТВ, але й дають можливість оператору створити різні 

колірні акценти в зображенні. Наприклад при застосуванні конверсійних 

світлофільтрів серії 81 при зйомках на натурі, коли особливо помітний вплив 

рефлексів від синього неба на траві і листі дерев: «притеплюючи» сцену, вони 

зроблять її більш приємною для сприйняття глядачем. Можна сміливо 

експериментувати з фільтрами цієї серії з оптичною густиною аж до EF. 

В градієнтних фільтрах нейтральної оптичної густини одна половина – 

темо-сіра, а інша – прозора, межа переходу в моделях Soft Edge (SЕ) – плавна, 
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розмита а в Hard Edge (НЕ) – більш різка. Вони призначені для забезпечення 

балансу експозицій між двома різними областями сцени, що знімається: «земля-

небо», «сніг-будівля» і т.д. Прямокутні градієнтні світлофільтри дозволяють 

регулювати межу розділення між прозорою і затемненою частинами 

переміщенням їх вгору-вниз, а ось у круглих – ця межа зафіксована посередині 

кадру. Межу розділення краще розташовувати на темному тлі, наприклад, на 

смужці лісу вдалині. Так вона буде менш помітна. У деяких ситуаціях межу 

розділення доводиться розміщувати не горизонтально з затемненою половиною 

вгорі, а довільно. Наприклад, при зйомці з-за рогу будинку, стрімкого зламу скелі 

або стовбура дерева, вона може проходити вертикально, при зйомці на тлі 

пагорба – похило, під час зйомки засніжених пейзажів взимку, особливо при 

контровому освітленні в сонячну погоду такий фільтр встановлюється сірою 

половиною вниз. Також можливі комбінації двох таких фільтрів під різними 

кутами, в залежності від геометрії пейзажу. 

Рівноцінної заміни нейтрально-сірих градієнтних фільтрів, наприклад 

шляхом обробки зображення в Adobе Photoshop, просто немає. Якщо необхідно 

в одному кадрі притемнити небо, то це зробити нескладно, використовуючи 

методику роботи з градієнтним інструментом в Adobe Photoshop, але  

в безнадійно пересвічених ділянках кадру, де відбулася повна втрати інформації, 

відновити її методами цифрової обробки вже неможливо. 

Сьогодні знімальні світлофільтри випускають не просто різнокольорові, 

але і кольорові градієнтні Color Grad. За допомогою цих світлофільтрів можна 

змінити колір на тих чи інших ділянках зображення, наприклад, в верхній або  

в нижній частини кадру, або ж надати небу будь-неймовірний відтінок. Правда, 

при цьому і хмари отримають такий же відтінок.  

Фантазія розробників фільтрів просто не має меж, коли, наприклад, для 

компенсації спаду освітленості по краях кадру, характерної для деяких 

короткофокусних об’єктивів, вони пропонують світлофільтри зі зменшенням 

оптичної густини фільтра від центру до краю. 

Фільтри Day For Night відносяться до групи ефектних світлофільтрів, які 

дозволяють виконувати зйомки вдень з імітацією сутінкового, нічного 

освітлення. Фільтр Cool Day for Night «наповнює» кадр місячним світлом, 

додаючи блідо-ліловий колір, a Monochrome Day for Night видаляє з кадру 

червоні тони, трансформує колірний баланс в сторону низького освітлення, при 

якому око перестає розрізняти кольори. 

Ефектні світлофільтри Sepia створюють теплий, спокійний коричневий 

відтінок. Використовуються для стилізації зображення «під старовину». Фільтр 

Sepia 3 додає ще й ефект легкого туману. 

Одними з найбільш поширених світлофільтрів можна назвати захисні  

і ультрафіолетові (UV) світлофільтри. Ультрафіолетові фільтри одночасно 

можуть виконувати і функцію захисту передньої лінзи об’єктива. До таких 

світлофільтрів можна віднести ультрафіолетовий фільтр UV Protector, фільтр 

SkyLight 1A або 1В (назва sky light дослівно перекладається з англійської  

як «світло неба») і фільтри проти серпанку Haze 1 і 2. Ці фільтри істотно 
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зменшують УФ-випромінювання, через яке зображення може отримати 

синюватий відтінок. Фільтр Sky-1A, поглинаючи 46 % УФ-випромінювання  

(а на рівні 400 м – 49 %), має ще й ледь помітний утеплюючий ефект за рахунок 

злегка рожевого відтінку. Він найбільш ефективний для ландшафтної  

і портретної кольоровий зйомки, при зйомці на відкритому повітрі в умовах тіні 

і суцільної хмарності. Фільтри Haze усувають серпанок, викликаний жорстким 

ультрафіолетовим випромінюванням Сонця при зйомці в горах вище 1000 м над 

рівнем моря, на березі водойм, на снігових чи піщаних поверхнях.  

До групи світлофільтрів, які змінюють контраст зображення,ввійшли серії 

Soft conrast, Low contrast, Ultra conrast і Low Light Ultra contrast. Фільтри серії 

Soft Contrast послаблюють яскравості найсвітліших областей зображення, не 

зачіпаючи при цьому темних, пом’якшуючи переходи від темних до світлих 

ділянок зображення. Такі фільтри не тільки зменшують контраст зображення,  

а й надають йому особливу «діамантність», при якій підвищується розрізнення 

дрібних деталей.  

Світлофільтри Low Contrast створюють вісім ступенів ефекту контрасту 

1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5 і працюють по-іншому. Ці фільтри забезпечують 

зниження контрасту завдяки перерозподілу при проходженні світла в тілі 

світлофільтра з більш яскравих областей на сусідні темні, створюючи при цьому 

своєрідний ефект світіння навколо яскравих областей.  

Туманні фільтри (Tiffen і Formatt пропонують Fog і Double Fog, Harisson – 

Light Fog і Regular Fog, Marumi – Foggilizer) призначені для створення ефекту 

туману або імли різної щільності. Для цих фільтрів характерне зниження 

контрасту і насиченості кольору зображення, отримання ореолів навколо 

яскравих поверхонь. Чим вище щільність такого фільтра, тим сильніше 

проявляються ці особливості. Туманні фільтри додають сцені драматичності, 

створюють особливу таємничу атмосферу, пом’якшують світло від яскравих 

джерел, зменшують контраст і різкість зображення. 

Дифузійні фільтри (Diffusion filters, Diffuser, Soft filters, Soft focus, Duto  

та ін.) призначаються для загального або часткового зниження різкості 

зображення при незначному зниженні контрасту шляхом помірного освітлення 

затемнених областей без впливу на інші частини зображення. 

Окремого розгляду потребують дифракційні і поляризаційні 

світлофільтри, робота яких ґрунтується на хвильових властивостях світла. 

Можна лише відмітити, що дифракційні фільтри дозволяють отримати 

багатопроменевий ефект навколо джерел світла, а поляризаційні –  

в найпростішому застосуванні – прибрати небажані відблиски в зображенні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦЯ У СФЕРІ 

ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ 

«Хліба і видовищ» – цей давньоримський лозунг актуальний у сьогоденні 

як ніколи. Умовно кажучи, людям не вистачає зараз ні одного, ні другого. Якщо 

з «хлібом насущним» питання стоїть все ж таки не так гостро,  

то з «видовищами» проблема з кожним роком стає все гострішою. І однією  

зі складових цього питання є проблема кадрів, саме професійних кадрів у сфері 

видовищно-театралізованих заходів. Вищі навчальні заклади випускають 

достатню кількість фахівців кожного року. Але саме до їх професійної 

підготовки, компетенції, досвіду і виникає багато питань. Тому виглядає 

доречним розібратись сьогодні в особливостях необхідних для формування 

професійних навичок фахівця у сфері видовищно-театралізованих заходів. 

Для цього розглянемо дві першочергові концепції початкового етапу,  

які відіграють чи не головну роль у формуванні фахівця-професіонала: 

1. Важливість розуміння чіткого визначення ідейно-тематичного 

спрямування у видовищно-театралізованих заходах. 

2. Виявлення особливостей конфліктної ситуації  як двигуна сценічної дії. 

Вірне визначення ідейно-тематичного спрямування будь-якого 

видовищного – театралізованого заходу – це перший крок до успіху майбутнього 

заходу. Деякі митці сьогодення на перший план висувають володіння сучасними 

технологіями – 3-D екранами, світловими ефектами і ін., забуваючи що це усього 

лише виразні засоби, які створюють форму,  

а їх(митців) завдання – розкривати зміст, а не підміняти його. Форма ніколи не 

зачепить розум та серце глядача, не зачепить його емоції – вона лише створить 

привабливу картинку [1, с. 97, 115].  Тому як ніколи стають актуальними слова 

Товстоногова, що ідейно-тематичне спрямування заходу, його громадянська 

позиція не може бути для митця однією з проблем. Це фундамент, це передумова, 

тут  видовищно-театралізований захід починається чи не починається [2, с. 53]. 

Саме тому зміст заходу, його ідейно-тематична спрямованість розширюють 

масштаби твору, поглиблюючи його філософський зміст. 

Тож формуючи фахівця у сфері видовищно-театралізованих заходів ми 

формуємо людину з чітким образним мисленням, розумінням суспільної 

проблематики, змістовності мистецтва як такої, яка не просто живе  

в суспільстві, а вміє відобразити різнобарвність життєвих тем і проблем  

в чуттєво-образному світі мистецтва. А в співвідношенні понять форми і змісту 

беззаперечну перевагу надає змісту. 

Таким чином, чітке визначення ідейно-тематичної спрямованості 

видовищно-театралізованих заходів – обов’язкова вимога формування 
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професійних навичок справжнього фахівця у сфері видовищно-театралізованих 

заходів, не виключаючи при цьому достатнє використання досягнень цифрових 

технологій як вторинного підґрунтя у підготовці та організації 

найрізноманітніших видовищних заходів. 

Друга важлива складова у роботі режисера видовищно-театралізованих 

заходів – це конфлікт. У деяких режисерів-постановників сучасності інша думка, 

що в сьогоднішніх заходах така складова драматургії, як конфлікт – 

необов’язкова, адже мова, наче б то, йде про розважальні заходи. Але це думка 

помилкова. У будь-якому заході, включаючи розважальні, наявність конфлікту 

обов’язкова. Конфлікт у будь-якому мистецькому творі означає зіткнення, 

боротьбу. Він дозволяє найбільш глибоко розкрити сутність явищ дійсності,  

які оточують героїв твору. Дозволяє бачити усю перспективу боротьби. Коли  

є конфлікт, боротьба, то є рух в сюжетному творі. Рух – це не тільки вчинки та 

дії героїв, це також дії, які викликають протидію. А це значить, що герої твору 

не стоять на місці – вони думають, вирішують, рухаються згідно своїх цілей. 

Сучасні видовищно-театралізовані заходи досить часто страждають 

ілюстративністю і дуже статичні. Номери різних видів мистецтва найчастіше 

об’єднуються лише текстами ведучих. Невміння використати особливості 

конфліктної ситуації, як рушія сценічної дії – це непрофесійний підхід до 

створення та втілення різноманітних видовищно-театралізованих заходів на 

сучасному етапі. 

Отже, питання про особливості формування професійних навичок фахівця 

у сфері видовищно-театралізованих заходів залишаються сьогодні дуже 

актуальними.  Можна володіти сучасними технологіями, мати талант, але ніколи 

не бути професійним фахівцем. 
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ТВОРЧО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  

РЕСТАВРАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ АНАЛОГОВИХ ФОНОГРАМ 

За роки існування звукозапису накопичилось велика кількість аналогових 

фонограм. В процесі еволюції технології звукозапису основними носіями 

аналогових фонограм ставали в різний період часу грамплатівки, фотографічні 

плівки та магнітні стрічки.  

Аналогові фонограми на різних носіях неодноразово відтворювались  

та поновлювались. Магнітні фонограми перезаписувались, оригінали яких 

зберігались в відповідних умовах, але уникнути їх деградації було просто 

неможливо. Усі аналогові фонограми в процесі їх існування втрачали свої якісні 

показники. Деякі фонограми формували зміни форми записуваного сигналу ще 

в процесі запису, деякі в процесі відтворення, деякі в процесі зберігання тощо. 

Всі ці зміни форми та параметрів початкового сигналу, що записувався на носій, 

в процесі формування, відтворення та зберігання фонограм прийнято називати 

артефактами звукових фонограм. Артефакти фонограм можуть виявлятись як 

спотворення форми сигналу, як втрата окремих спектральних складових, як 

механічне пошкодження носія, як набуття додаткових звукових сигналів у 

корисний сигнал тощо [1]. 

Сучасні технології звукозапису і звуковідтворення в процесі формування 

звукового контенту позбавлені більшості артефактів визначених аналоговими 

носіями. Сучасні споживачі звукового контенту не завжди розуміють  

і сприймають звукову інформацію, відтворювану з аналогових носіїв. Однак 

велика кількість аналогових фонограм зберігає в собі історичну цінність 

відповідної епохи, а це вже, більше 100 років. Тому виникає потреба  

у реставрації і відновленні звукових фонограм. Причому, реставрації до рівня 

якісних показників сучасних вимог для застосування у телерадіомовленні  

та різноманітних мультимедійних додатках. 

Питаннями реставрації звукових фонограм на міжнародному рівні 

займається Міжнародна Асоціація Звукових і Аудіовізуальних Архівів 

(International Association of Sound and Audiovisual Archives IASA), технічний 

комітет якої підготував стандарти, практичні рекомендації і стратегії стосовно 

збереження звукового спадку. У них, зокрема, зазначено про необхідність 

перенесення всіх аналогових фонограм у цифровий вигляд на цифрові носії [6]. 

Міністерство культури молоді та спорту України звернуло увагу  

на необхідність збереження української музичної спадщини [4]. Проте, проблема 

дещо звужена, оскільки міністерство планує лише заміну паперових носіїв, 

зокрема, нотних фондів на цифрові. На порядку денному ще залишається 

реставрація, відновлення та збереження фонограм з унікальними голосами 
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наших корифеїв Дмитра Гнатюка, Діани Петриненко, Ніни Матвієнко та 

багатьох інших виконавців, історичні записи наших симфонічних оркестрів та 

інших музичних колективів. 

Необхідно зазначити, що починаючи з 1972 р., коли в Києві був збудований 

Будинок звукозапису, що на початку перебував у складі Держтелерадіо, а потім 

приєднаний до Національної радіокомпанії України,  

в Україні створювались оригінальні записи українських (і не тільки) виконавців. 

В студіях Будинку звукозапису були зроблені перші записи  

С. Ротару, Н. Яремчука, Володимира Івасюка та багатьох інших, яких будуть 

пам’ятати ще не одне покоління українців. На сьогодні архів аудіоматеріалів 

Будинку звукозапису налічує вже більше 110000 найменувань. Всі вони 

зберігаються на магнітних стрічах та грамплатівках [3]. Значна кількість 

грамплатівок зберігаються, в більшості, у приватних колекціях. 

Перші кроки з реставрації кінофотоматеріалів в Україні були зроблені ТОВ 

IBS (Інформаційні бізнесові системи і телекомунікації) ще у 1993 році.  

А в 2004 р. ТОВ IBS створило спеціальну лабораторію з цифровою реставрацією 

кіноматеріалів, яка відреставрувала більше двох десятків кінофільмів, зокрема, 

кіноспадщини О. Довженка [5]. У загальну технологію реставрації 

кінофотоматеріалів ТОВ IBS входили і реставраційні роботи з фонограмами 

кінофільмів, а не зі звуковими архівами, так як цей процес не входив до 

виконання замовлення Міністерства культури і туризму України. 

Отже, існує необхідність реставрації та відновлення аудіоматеріалів  

в Україні, адже для кожного аналогового носія характерні свої артефакти. 

Реставрація та відновлення аналогових фонограм передбачає, в першу 

чергу, покращення якісних показників звукової інформації, записаної на 

відповідний носій за рахунок видалення артефактів фонограми, а як мінімум, 

відновлення фонограми зі збереженням всіх якісних показників, закладених  

в процесі запису фонограми. Однак для виконання таких операцій часто буває 

необхідним реставрувати сам носій. Тому процес реставрації та відновлення 

фонограм передбачає як реставрацію та відновлення самого носія, так  

і реставрацію та відновлення інформації, записаної на ньому. Більш того, сучасні 

технології передбачають в контексті реставрації та відновлення перенесення 

інформації з аналогових носіїв на цифрові носії з перетворенням аналогової 

інформації в цифровий вигляд.  

Сучасні можливості і технології в більшості випадків мають можливість 

виконувати всі роботи з реставрації та відновлення й перенесення фонограм на 

цифрові носії. Сама робота з реставрації та відновлення аналогових фонограм 

достатньо кропіткий, складний  і тривалий процес, до того ж вимагає достатніх 

матеріальних вкладень та технічного забезпечення. Разом з тим, це творчий 

процес і залежить від досвіду та уміння звукорежисера-реставратора, а якість 

реставрованих фонограм визначається в більшості суб’єктивними методами  

і, головне, не піддається повній автоматизації. 

Реставрація та відновлення архівних фонограм іноді є досить невдячною 

роботою. Адже кінцевий результат реставрації може бути оцінений по-різному 
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споживачами, не всі споживачі почують те, що хотіли б почути, особливо це 

стосується тих слухачів, які чули в оригіналі відновлювану фонограму. Разом  

з тим, з появою цифрових технологій значно змінився менталітет споживачів 

фонограм з точки зору якості звучання, виникає необхідність покращувати якість 

[2]. 

Для виконання робіт з реставрації аналогових фонограм застосовуються 

різноманітні апаратні й програмні засоби. Сам процес реставрації починається з 

підготовки носія та обладнання для відтворення фонограми, яке повинно 

забезпечувати високі якісні показники. Саме обладнання для відтворення 

аналогових фонограм буде визначати у подальшому якість отриманої 

реставрованої фонограми. 

У процесі реставрації як апаратні засоби часто використовуються 

різноманітні шумознижувачі, звукові процесори, аналого-цифрові 

перетворювачі тощо. Програмні засоби – звукові редактори, робочі станції, 

віртуальні студії дозволяють виконувати більшість операцій з реставрації 

фонограм та контролю параметрів сигналів. В кожному програмному засобі 

передбачені вбудовані або запозичені пакети, наприклад, Restoration  

з модулями для виконання реставраційних робіт над фонограмами. Назви цих 

модулів у різних програмних засобах можуть бути різні, але виконувані функції 

однакові. 

Серед основних програмних засобів для реставрації аналогових фонограм 

застосовуються такі: iZotope, Adobe Audition, Sound Forge, Wave Lab, Dart Pro, 

Sound Cleaner та інші. 

Серед основних операцій над звуковими сигналами в процесі реставрації в 

програмних засобах використовуються системи зниження шумів модулями, 

наприклад, Noise Gate, DeNoise, Noise Reduction, DeClicker, DeScratcher, системи 

динамічного оброблення сигналу модулями, наприклад, Compressor, Expander, 

Limiter, системи частотної корекції модулями, наприклад, High/Low Cut Filter, 

Equalization, системи покращення звучання та просторовості, наприклад, 

Loudness Maximizer, Exciter, Convert to Stereo тощо. Всі ці модулі достатньо 

якісно виконують роботи з оброблення звукового контенту в процесі реставрації 

та відновлення фонограм.  

Реставрація та відновлення аналогових фонограм з різних носіїв та 

створення сучасних цифрових фонограм на даному розвитку технологій є на часі, 

зокрема, в Україні, де цим питанням займаються не належним чином. Програмні 

засоби для реставрації фонограм мають високі технічні показники  

і широкі можливості для реставрації. Однак, враховуючи творчу складову 

реставрації фонограм необхідно зазначити про неможливість в повному обсязі 

автоматизувати процес реставрації, а також навчати майбутніх звукорежисерів 

технологіям реставрації та відновлення фонограм. 
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ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ  

ЯК СУЧАСНИЙ ПРИЙОМ У РЕЖИСУРІ 

Розвиток науково-технічного прогресу стрімко ввірвався у всі сфери 

життєдіяльності людей. Не винятком є і сценічне мистецтво, яке на початку 

ХХІ століття активно використовує інноваційні технології режисерської 

виразності. 

Серед інноваційних прийомів провідним є «доповнена реальність», що 

виникає на ґрунті глобалізації віртуальної реальності. «Доповнена реальність»  

є інтерактивним досвідом середовища реального світу, де об’єкти, що 

перебувають у реальному світі, посилюються комп’ютерною перцептивною 

інформацією, іноді через різні сенсорні модальності, включаючи зорову, 

слухову, гаптичну, сомато-сенсорну та нюхову [1, с. 2–3]. 

Розробка даної технології починається з кін. ХХ ст. Американський 

дослідник Т. Кодел вперше запропонував термін «доповненої реальності», що 

стало початком розвитку самостійного напрямку новітньої цифрової технології 

в контексті VR-індустрії (індустрії віртуальної реальності). 

Нині розробкою цифрової технології доповненої реальності займаються 

провідні компанії світового рівня, а саме: Sony, Apple, Microsoft, Google, 

https://records.su/pubs/1487392302942860.pdf
https://www.the-village.com.ua/village/business/wherework/267597-ya-pratsyuyu-u-budinku-zvukozapisu
https://www.the-village.com.ua/village/business/wherework/267597-ya-pratsyuyu-u-budinku-zvukozapisu
https://www.the-village.com.ua/village/business/wherework/267597-ya-pratsyuyu-u-budinku-zvukozapisu
https://prm.ua/ru/minkult-nameren-otsifrovat-muzyikalnoe-nasledie-ukrainyi/
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Facebook, Kopin Corporation. Їхній науково-технічний пошук направлено на 

впровадження новітніх технологій у життя людей – додавання до реальності 

цифрових даних, що доповнюють потік інформації та спрощують буденне життя 

людей. Оскільки технології доповненої реальності швидко вступають  

у соціальний простір через екрани гаджетів – наступає ера переосмислення 

соціокультурної сфери, де сценічне мистецтво поглинає і використовує новітні 

технології, що в синтезі з традиційними засобами виразності створюють новий 

продукт мистецтва. 

Цей процес примусив сучасних режисерів трансформувати канонічні та 

усталені, нині, режисерські прийоми, засоби виразності та акцентувати свою 

увагу на особливостях використання сучасних технологій. 

На думку дослідниці О. Доколової «< … > інтегрування технологій 

доповненої реальності, наразі, є однією з прогресивних тенденцій у світовому 

сценічному мистецтві, надаючи постановникам і виконавцям надзвичайні 

можливості художньо-образного вираження < … >» [2, с. 33]. На жаль, сценічне 

мистецтво поступається швидкості злиття цифрових технологій у сучасне 

образотворче мистецтво. У період 2010-2019 рр. VR та AR технології здійснили 

прорив у просторовому баченні митців. Згідно з поглядами ідеологині та 

кураторки проєкту «Frontier VR Art Festival» Катерини Рай «< … > віртуальне 

мистецтво – вже самостійний вид, що розвивається нарівні з живописом, 

скульптурою, перфомансом. Якщо бути більш точним, то це ціла сфера 

мистецтва < … >» [3]. 

Варто зазначити, що вперше революційну технологію доповненої 

реальності у сценічному просторі почали використовувати концепт-художники 

(фахівці, які розробляють віртуальний дизайн для предмета, героя, локації або 

неіснуючої області простору) Далекого Сходу. Проте, дану технологію,  

як режисерський прийом, використали саме в Сполучних Штатах Америки. 

Розглядаючи сценічний простір України, варто акцентувати увагу на роботу 

режисера О. Боднарчука, що використовує технології доповненої реальності як 

режисерської виразності. XVII національна премія в області популярної музики 

Муз-ТВ 2019 є одним з найяскравіших прикладів роботи українського режисера 

з новітніми цифровими технологіями як режисерським прийомом. Він вдало 

поєднав майстерність артистів з цифровими складовими номерів  

та створив унікальне дійство, подібного якому у цей час немає у всьому 

сценічному просторі України та СНД. 

Технологія доповненої реальності відноситься до найактуальніших 

режисерських прийомів сьогодення і залишається однією з найдорожчих. На 

противагу стрімкому зростанню популярності, використання у сценічному 

просторі цифрових технологій лише фрагментарно висвітлювалась  

в публіцистичних статтях відомих таблоїдів. Аналіз довів, що джерельною базою 

можуть виступати наукові статті переважно технічного спрямування, що 

свідчить про невивченість даного феномену доповненої реальності як 

режисерського прийому в сценічному мистецтві. 
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Доповнена реальність як сучасна цифрова технологія дає можливість 

розширити межі можливостей митців та дозволити використовувати новітні 

просторово-образні інструменти для вдалої реалізації своїх ідей. Дана 

технологія, як режисерський прийом у сценічному мистецтві, допомагає 

режисерові знайти нові засоби виразності свого продукту та зацікавити 

сучасного технічно обізнаного глядача. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДИЗАЙНУ ЗАЧІСКИ  

ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Нині будь-яка людина, задіяна у сфері моди, навіть підсвідомо розуміє 

можливості і необхідність дизайну у створенні свого сучасного образу. 

Визначальними критеріями в цьому випадку є правильно підібраний стиль та 

дизайн одягу, прикрас, макіяжу та зачіски зокрема. 

Дизайн зачіски – це справжнє мистецтво, яке передбачає вміння створити 

із звичайної зачіски неперевершений витвір. Перукар, виконуючи таку роботу, 

має звернути увагу на моделювання форми та її поєднання з раніше обраною 

стилістикою образу. Також слід звернути увагу на фізичні та зовнішні  

дані людини: пропорції та риси обличчя, структуру та колір волосся, будову тіла 

[5, с. 68]. 

Дизайнер зачіски, навчаючись цієї справи, повинен мати смак та навички 

у перукарстві, оволодівати новими вміннями та завжди іти в ногу з передовими 

тенденціями. Її мета полягає в тому, щоб проєктувалися нові художні якості 

зачіски, які б відповідали способу та життя людей, їхнім матеріальним  
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і духовним потребам. Створення нових культурних взірців у сфері перукарського 

мистецтва є визначальним завданням курсу «Дизайн зачіски». 

Здійснюючи етапи створення зачіски, необхідно змоделювати 

технологічну карту і власноруч виконати референс. Дизайнеру варто одночасно 

бути майстром, художником та подекуди інженером. Тому конструювання 

зачіски може складатися з таких процесів як: технічного, творчого та 

технологічного. 

У минулому зачіски мали релігійно-містичне значення, виконуючи 

функцію своєрідного «оберегу». Ця традиція поступово втрачає свою 

актуальність. Сучасна зачіска може виконувати набагато більше функцій, 

зокрема, захист шкіри голови від термічного, біологічного та кліматичного 

факторів [1, с. 154].  

Зачіска (як і костюми загалом) може відображати естетичний взірець 

певного народу та часу. Природною особливістю людини є необхідність  

у красі. Певною мірою зачіска дає можливість задовольняти потреби людини  

та допомагати у пристосуванні до певного соціального середовища. Зачіска  

є засобом підвищення внутрішнього та зовнішнього престижу, має 

психологічно-соціальну функцію. Окрім того, може кардинально впливати на 

емоціональний стан людини.  

Під час моделювання зачіски потрібно дотримуватись фундаментальних 

законів пластично-композиційної будови: пропорційності, цілісності, рівноваги, 

єдності форми і простору. Вони характеризуються масою, об’ємом та ритмом. У 

зачісках виокремлюють «нюанси» і «акценти», а сучасність принесла  

у зачіски нам різнобарвність кольорів і їх сполучень. Тому можна вважати, що 

зачіски мають свою «мову» і можуть транслювати певну інформацію про носія 

зачіски, тому несуть комунікативно-знакову функцію [2, с. 128]. 

Творчий процес формування зачіски ідентичний творчим процесам будь-

якої іншої сфери людської діяльності. Власне перед створенням зачіски 

дизайнеру необхідно з’ясувати призначення, а вже потім знайти форму, яка 

дозволить образно розкрити зміст. Відповідно до цього зачіски можна поділити 

на святкові та повсякденні, крім цього, вибір зачіски залежить від часу, обставин 

і навіть пори року. 

Побутова зачіска орієнтована на масового споживача. Сучасна мода 

містить різноманітність взірців популярних зачісок серед людей. Їх поділяють на 

святкові і повсякденні, а отже вони мають бути практичні, зручні, гарні, модні, 

повинні відповідати віку людини та її статусу. 

Елегантність та витонченість – це прерогатива вечірніх зачісок. Щоб 

надати зачісці урочистості, необхідно здебільшого використовувати декоративні 

прикраси. Але ними не варто зловживати, щоб образ не виглядав 

монументальним. Тут доречною зачіскою буде чітка вираженість силуету. Для 

жвавих вечорів потрібно використовувати зачіски двох форм: рухливої форми 

(яка буде повторювати рухи танцю), і нерухливої (зібрана зачіска, яка тримає 

свою форму при жвавому танці). 
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Дуже складним завданням є підбір зачіски випускницям. Адже передусім 

потрібно підібрати таку зачіску, яка б відповідала стилю вбрання, балу, бенкету, 

офіційній частині і могла б зберегти свою форму протягом усього заходу. 

Від весільної зачіски вимагається дотримання обрядових традицій, вона 

має бути урочистою і святковою, мати певні сучасні елементи та гармонійно 

узгоджуватися з аксесуарами та сукнею. 

Створюючи святкові зачіски, обов’язково потрібно дотримуватись 

бездоганної чистоти виконання, фіксації окремих деталей, дотримуватись 

правил композиції, відстежувати виразність образу [Error! Reference source not 

found., с.182]. 

Відібрані під час аналізу проєктні дані називають синтезом дизайну 

зачіски, які в поєднанні мають створювати проєктний образ. Методи синтезу 

розділяють на синтез системного характеру і спонтанно-інтуїтивного. Під час 

процесу синтезу формується головна концепція виробів. 

Майстер-модельєр під час створення нових моделей зачісок керується 

загальними закономірностями мистецтва і являє собою комбінування 

неусвідомлюваних і усвідомлюваних етапів. Розрізняють декілька етапів 

утворення зачісок. 

Першим етапом є зміна будь-якого елемента зачіски. Відповідно 

здійснюється усвідомлення поставлених завдань й аналіз візуальних баз,  

на основі яких створюється нова зачіска. Цей етап має за мету окреслити  

і конкретизувати свідомі зусилля з пошуку безлічі варіантів для отримання 

бажаного результату. 

Другий етап – це підготовка до створення образу, який є логічним 

продовженням від ідеї до створення нового образу. 

Третім етапом є «відшліфовування», доробка та доведення до кінця 

новоствореної моделі зачіски [Error! Reference source not found., с. 246]. 

Отже, у сучасних напрямках творчих пошуків у дизайні зачіски виділяють: 

історизм – коли беруть за основу будь-який культурний прообраз та додають нові 

сучасні елементи; екзотизм – створення повністю нового образу за допомогою 

незвичних та креативних рішень. Варто зазначити, що це найскладніший напрям 

створення зачісок, який опанувати зможе лише майстер із величезним багажем 

знань та досвідом; еклектика – це поєднання різних образів, часто важко 

сумісних між собою, завдяки чому створюється незвична зачіска. Це набуло 

популярності серед майстрів останнім часом та стало модною тенденцією.  

Межа різноманітності образів у цих течіях закінчується там,  

де закінчується уява майстра. Дизайнер-модельєр повинен постійно розвивати 

свої знання та вміння, черпати натхнення з різних джерел, пам’ятати про правила 

та не забувати, що іноді їх можна порушувати.  
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ЗНАЧЕННЯ СЛОВА У ПРОФЕСІЇ АКТОРА Й ТЕЛЕЖУРНАЛІСТА 

Професія актора зародилася дуже давно. Першими акторами були ще 

шамани древніх цивілізацій, які влаштовували різні ритуали. Великою 

популярністю професія актора користувалася в Стародавньому Римі та Греції. У 

кожного прославленого полководця, як правило, в штаті були актори, які навчали 

їх ораторській справі. Протягом багатьох століть в усіх королів при дворі були 

блазні які постійно розважали свого правителя і гостей.  

Театр – синтез багатьох мистецтв, сюди відносять живопис, літературу, 

музику, вокальне мистецтво, мистецтво пластики, хореографію і танець, 

архітектуру й т.п. Але у числі цих мистецтв є одне таке, що належить тільки 

театру. Це – мистецтво актора. Актор – невід’ємна частина театру, а театр –

невід’ємна частина актора. Ось чому можна стверджувати, що актор – носій 

специфіки театру. 

Ознака, за допомогою якої відрізняють одне мистецтво від іншого,  

і за якою визначають специфіку кожного мистецтва, є перш за все матеріал, який 

використовує художник для втілення образів. 

Слово є матеріалом в літературі, у живописі – лінія і колір, у музиці – звук, 

у скульптурі – пластична форма. А що ж є матеріалом у акторському мистецтві? 
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За допомогою чого актор створює свої образи? Матеріалом акторського 

мистецтва є дія. А дія – носій усього, що складає акторську гру.  

За допомогою живих наглядних людських дій актор створює свої образи 

(недарма вони називаються діючими особами). Оскільки ці ж дії актор 

винаходить сам у собі, можна стверджувати, що актор сам собі є інструментом.  

Одне з найголовніших засобів виразності актора є сценічне слово. І не 

тільки тому, що мова – це дійсність думки. Саме сценічне слово перш за все 

дозволяє актору діяти, прагнучи так чи інакше впливати на свідомість, почуття 

партнера, на його поведінку, і у кінцевому результаті на глядача. Сценічна мова 

відрізняється від побутової двома головними обставинами. Вона більше 

насичена внутрішнім змістом, підтекстами, бо декількома словами актор 

повинен розкрити, донести до глядача стільки думок і тонких почуттів, стільки 

відтінків, на що у жилі знадобиться набагато більше фраз і слів. Сценічна мова у 

талановитому творі драматургії, яка виражає сутність типового образу, також 

концентрована, типізована. 

Але і розкриття сутності сценічного слова ще недостатньо. Важливим 

значенням є форма, у якій воно подається. Не говорячи про це актори повинні  

у виставі говорити гучніше і чіткіше, ніж у житті, їм не можна забувати про 

пораду К. С. Станіславського: «Существует естественная музыкальная 

звучность речи, наблюдаемая нами у великих актеров в моменты их подлинного 

художественного подъема и глубокого дополнения с внутренним значением 

исполняемой ими роли. Этой естественной музыкальности  речи должен 

добиваться в себе актер, упражнениями. Одновременно с этим ему необходно 

работать над своей дикцией» [1, с. 239].  

Щоб оволодіти навиками сценічної мови актор повинен працювати над 

своїм мовним апаратом, а саме над дихальною системою, над дикцією, над 

діапазоном виразності мовлення. Розвиток і виховання мовного апарату – це 

виховання взаємопов’язаних слухових і м’язових навичок. Виховуючи мовне 

звучання слід звертати увагу на плавність і мелодійність голосу. 

Для цього існує багато тренінгів зі сценічного мовлення. 

К. С. Станіславський часто використовував вираз відомого французького актора 

і педагога Коклена-старшого про те, що дикція, тобто вміння легко  

і чітко розмовляти на сцені, це «ввічливість актора» по відношенню до глядача. 

Під словом «дикція» мається на увазі система точно або неточно вимовлених 

звуків («добра» або «погана» дикція). Стосовно роботи по мовленню у кожній 

окремій виставі, то завдання полягає у тому, щоб тренувати і закріпляти навики, 

які потрібні для п’єси цього жанру. Інколи це особливості голосу, дикції, 

орфоепії, робота над оволодінням стилю автора і в залежності від того, яку 

творчу мету ставить перед учасниками вистави режисер. 

Також одне із завдань актора є аналіз і розуміння літературного тексту. 

Робота над художнім твором, насамперед, починається з розуміння його сенсу, а 

не з виучування напам’ять. Розуміння є, в тій чи іншій мірі процес творчий,  

а значить, – у чомусь індивідуальний.  
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Як зазначає Р. А. Товстоногов: «Після прочитання п’єси починає 

працювати уява, вона повинна б зсередини розкрити природу авторського 

задуму, ідейний зміст твору» [2, c. 47]. 

Продукт розуміння створюється, народжується, а не просто відтворюється 

у відповідності з еталоном. У свою чергу, зрозуміти можна лише те, що має сенс. 

Зміст авторського художнього твору (Пушкіна, Толстого, Чехова, Бродського та 

ін.) неможливо осягнути весь відразу, без залишку. Осягнення художнього 

смислу носить складний процесуальний характер. Необхідно підкреслити, що 

робота над втіленням художнього тексту неможлива без оволодіння технічними 

прийомами мови. 

Від частого повторення текст ролі може заговорюватися, а зорові образи, 

навпаки, зміцнюються від багаторазового повторення, бо уява кожен раз 

домальовує все нові деталі бачення. Ось що пише М. О. Кнебель: «Створивши 

кіноплівку ролі, ви прийдете в театр і на тисячному натовпі будете розгортати її 

перед глядачем, поглядати і говорити про неї так, як можете її відчувати тут, 

сьогодні, зараз. Отже, текст, словесну дію потрібно фіксувати поданням, 

баченням і говорити про це видіння думкою – словами» [3, c. 150]. 

До техніки мовлення ми віднесемо оволодіння літературними нормами 

російської вимови, технікою сценічної мови і елементами акторської 

майстерності. Робота над технікою сценічної мови формує і збагачує виразні 

кошти виконавця, без яких неможливе створення художнього образу. 

К. С. Станіславський вважав, що завдання читця полягає не в створенні 

специфічних навичок, а в розвитку мовної майстерності, частиною якої  

є оволодіння мовною технікою. Цю точку зору поділяють М. О. Кнебель,  

С. Іртлач, К. Линклейстер, В. І. Немирович-Данченко. Говорячи про техніку 

мови, вони виділяють такі елементи: красу і силу звуку, вміння володіти голосом, 

чистоту і виразність вимови, благородство і різноманітність інтонації. У процесі 

роботи над художнім текстом виконавець вступає в діалог з автором, 

знайомиться з «чужими» пропонованими обставинами. Розуміння тексту 

розглядається нами як процес мислення при рішенні завдань на сенс. 

У професії тележурналіста слово має не менш вагоме значення. Під час 

опанування технікою екранного мовлення та акторською майстерністю майбутні 

фахівці вчаться правильно застосовувати слова, мовні конструкції, які 

впливають на сприйняття інформації глядачами, слухачами тощо. Також вміння 

чітко й влучно вимовляти слова, смислові наголоси виявляють справжніх 

фахівців тележурналістики. 
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ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Український народ розпочав розвивати його разом зі своєю національною 

культурою ще 10 століть тому. Характерні особливості цього стилю (колорит, 

малюнки, композиція) проявлялися ще в глибоку пору художніх запозичень  

із Візантії, а розвинулися в епоху великих рухів українських мас. 

Але в XIX ст. в Україні настав важкий час денаціоналізації, спотворення і 

знищення народних звичаїв, пісень, музики, мистецтва. Однак це ще доконечно 

не змінило духовності українства, не знищило ще багатих задатків минулого 

художнього господарського життя, бо воно в силу своєї природи надзвичайно 

живуче. Мистецтво, як свідчать збережені пам’ятки, ніколи ніде не припинялося, 

- то процвітало, залежно від тих чи тих соціальних умов, то зникало, але не 

вмирало. Вмирало воно тільки зі смертю самих народів. Про мистецтво України 

ми маємо усі дані говорити, що воно живе. Наш простий український селянин ще 

ставиться до нього з особливою повагою. Своєю тисячолітньою практикою він 

виробив вишуканий смак і сформулював важливі й оригінальні естетичні 

принципи [1, с. 20]. 

Іноді, лунають голоси, що насправді про національність у мистецтві нічого 

піклуватися, тому що справжня національність – потрібна і природна властивість 

кожного самостійного художника; що художник, належачи по крові до будь-

якого народу, мимоволі вносить у свої твори іноді навіть занадто багато 

національного. Це можна говорити, в усякому разі, не про Україну,  

а тільки про ті суспільства, що живуть здоровим національним культурним 

життям, котрі мають свою державність, і про тих художників, що ставляться до 

своїх національних обов’язків уповні свідомо. 

Безумовним насамперед є те, що художник не має бути у протиріччі  

з народним мистецтвом. Навпаки, народна творчість – це те чисте джерело,  

з якого і слід черпати. Народна творчість дає матеріал для найрізноманітніших 

видів мистецтва, і поезія Шевченка – найяскравіший доказ, як на народному 

ґрунті може вирости гарне дерево мистецтва. 

Однак мистець, що наслідує будь-кого, навіть і народ, не може стояти 

високо. Не маємо також думати, що сучасний український художник повинен 

звертатися до старого мистецтва і створювати, до прикладу, речі схожі на 

мистецтво України XVI–XVII ст. [3, с. 47].  
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Водночас недосконалість і деяка грубість народного світогляду 

і мистецтва не повинні обмежувати художника, бо він призначений до того, щоб 

їх ошляхетнити. Народне мистецтво часто вражає нас своєю сутністю, задумом, 

начебто волаючи про допомогу, що так її потребує. Заодно треба мати на увазі, 

що власне досконалість форми не є такою потрібного для того,  

аби твір мистця був прекрасним. Твори мистецтва можуть бути й посередні, хоча 

в основі сюжету – прекрасні форми («Персей» Канови), і, навпаки, можуть бути 

художні шедеври, що представляють потвор («Предтеча» Донателло). 

Для мистця важливо також не ставати у протидію до основних принципів 

народного мистецтва, що проступають у характері й розташуванні орнаментів, а 

також в особливому колориті. Народ, наприклад, ніколи не дозволить собі 

прикраси одних предметів застосовувати до інших, яким вони зовсім не пасують. 

Тому й мистець, що прагне працювати в національному дусі, не має тих засад 

цуратися. Вигляд столярних і гончарних орнаментів, що їх використовують 

художники до золотих і срібних виробів, навряд чи буде захоплювати нас. 

Нарешті, для характеристики духовного портрета народу дуже важливий підбір 

кольорів, улюблених цим народом, а тому художнику, що прагне бути 

відображенням духу народу, не варто ігнорувати й цю царину. Тим паче, що 

українському нроду добре відомо суто наукове розділення кольорів веселки на 

основні і складні, відомі й закони, за якими можна отримати додаткові тони, 

змішуючи основні, а також групування всіх кольорів довкола холодних та теплих 

тонів. 

На жаль, нічого такого не можна знайти у творчості більшості сучасних 

художників, «зацікавлених Україною». Переважно це люди, чужі українській 

національності по крові й духу, і переслідують вони найчастіше лише 

етнографічні інтереси. Вони всього лише підлаштовуються під смаки публіки, 

що кидається на криклві ілюстрації простонародних сцені і шаблонних краєвидів 

із незмінними українськими хатками, соняшниками, маком  

та тинами. Водночас такі художники культивують із гуміті «великорусских» 

елементів і елементів українського народного мистецтва якесь начебто 

загальноросійське мистецтво, що нівелює національні українські особливості  

та прищеплює нашому народу чужі йому художні форми та ідеї [2, с. 9–10]. 

Унаслідок обрусіння українських художників та інтелігенції назагал 

мистецтво XIX ст. в Україні дало переважно тільки дестилізацію  

й денаціоналізацію життя, народ став цуратися своєї мови і звичаїв, змінювати 

свій побут, понівечив власну художню творчість. Сучасне художнє життя 

України перебуває не тільки в хибному, а й частково в трагічному стані. З тієї ж 

причини чуже стильності й життя свідомої української інтелігенції. Одяг, 

декорація кімнат, начиння - все це носить характер безладу; у смаках і думках 

цієї інтелігенції немає нічого безпосереднього й традиційного. Мистецтво  

у відображенні сучасної української інтелігенції начебто вичерпалось. Багатьом 

здається навіть, що національне мистецтво геть занепало, але це не так. Ознаки 

збіднення насправді треба приписувати не мистецтву, що ніколи не помре,  
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а життю, що відображається в мистецтві. Сумний стан нашого мистецтва – 

безпосередній відгомін невтішного стану суспільства. 

На жаль, знову-таки, навіть багато хто зі свідомих українських художників 

наших днів не відійшов ще від того етнографічного напряму  

в українському мистецтві, що культивувався місцевими й різними заїжджими 

авторами ще з часів Гоголя, Штернберга, Соколова і Шевченка. Однак  

ці художники не стоять вже на тому шляху показного щастя і достатку, котрий 

так наполегливо провадиться в російській політиці й навіть літературі та пресі 

стосовно України. Вони, очевидно, усвідомлюють, що для істинного щастя 

недостатньо скидатися на щасливців, якими нас звикли змальовувати. Вони 

відтворюють іноді моменти значніші, аніж ті, що опрацьовувало попереднє убоге 

етнографічне мистецтво. Але ще більше це буде усвідомлюватися  

з розвитком національних прагнень українців долучення художників до народної 

творчості. Українським художникам залишається, таким чином, уважніше 

вдивлятися і вивчати народне життя і його естетичні прояви, щоб, перейнявшись 

певними настроями, самим сприяти розвитку цього життя. Українська 

інтелігенція і собі повинна відгукнутися на заклики художників. Вона має 

потурбуватися і про те, щоб народ не цурався своєї побутової краси, повинна 

давати зразки поваги до свого побуту, традицій, узагалі до стилю  

і створювати таку атмосферу, котра виховувала б у суспільстві бажану 

оригінальність, смак, духовний підйом, закликала й спонукала б до роботи  

з інтимністю настроїв. До цієї мети має йти школа, книги, домашній лад, 

архітектурні споруди, твори пластичних мистецтв [2, с. 10–11]. 

На Заході естетична освіта народу йде врівень із загальною –  

з усвідомленням того, що такий шлях розвитку найкоротший і що естетична 

освіта, крім свого морального впливу на моральний побут народу, – один  

із бажаних важелів на шляху промислового прогресу й інтелектуального 

розвитку, а значить, культурності і добробуту будь-якого народу. 

Важливість естетичної освіти народу деякі слов’яни вже усвідомили,  

і приклад поляків показує, як багато це важить, їх закопанський стиль, 

заснований почасти на запозиченнях із народного мистецтва українців-гуцулів, 

тепер дістав повсюдне поширення, а одночасно з цим підняв цілі області 

польської промисловості. Те ж, приблизно, можна спостерігати у Великоросії, де 

кустарі після ознайомлення з різними удосконаленнями стали свідомо  

і планомірно розвивати своє мистецтво і навіть витримувати конкуренцію на 

міжнародному торговому ринку. Україна в цьому йде ще позаду, а її 

національним спадком тим часом користується закопанське польське мистецтво 

і велике російське мистецтво, яке не соромиться видавати українські орнаменти 

за свої – навіть у школі народного мистецтва в Петербурзі під «освіченим» 

керівництвом визнаних знавців «великорусской» старовини та стилю. Правда, 

дещо в цьому напрямку робиться вже й на Україні (наприклад,  

у Миргородській художній школі, у школі при київському кустарному складі або 

ж у кустарній школі княгині М. Щербатової в Немирові), але все це поки що 

занадто мізерне і ніяк не впливає на виховання мас. У такому разі потрібна не 
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тільки особиста й суспільна ініціатива, а й підтримка держави у вигляді субсидій 

і такого сприяння, наприклад, що його проявляє Австрія, де було видано 

розпорядження про підтримку народних строїв у Галичині, ознайомлюючи народ 

із найкращими моделями зникаючих уборів і прийомами їх крою та шиття [2, с. 

10–11]. 

Будемо сподіватися, що скоро турбота про зростання національного 

мистецтва стане справою суспільною і що нинішня розхитаність у підвалинах 

нашого суспільства, створена збігом несприятливих обставин, – тільки 

тимчасовий і перехідний щабель до тієї славної, можливо, недалекої од нас 

епохи, коли наші художники, за прикладом майстрів старої України, знову 

творитимуть глибоко пережиті твори в національному дусі. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР  

УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Украинская и белорусская театральная культуры имеют довольно 

длительную историю взаимодействия. Театральное искусство Украины кон. ХIX 

– нач. ХХ вв. было хорошо известно в Беларуси по гастролям трупп 

М. Старицкого и М. Крапивницкого. В этот период в условиях цензурного 

запрета на произведения отечественных драматургов белорусские театралы-

любители обращались к пьесам М. Крапивницкого «Пошились у дурні» и  

«По ревізіі», а также И. Карпенки-Карого «Розумный і дурень» [2, c. 142–143]. 

Произведения М. Крапивницкого входили также в репертуар коллективов 

основателей белорусского профессионального театра – Первой белорусской 

труппы И. Буйницкого и Первого товарищества белорусской драмы и комедии 

Ф. Ждановича.  

На современном этапе помимо гастрольной и фестивальной деятельности 

театров Украины и Беларуси обращает на себя внимание такое направление 

взаимодействия театральных культур двух стран, которое условно можно 
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обозначить как «экспорт» драматургии и театральной эстетики. За последние 

пять-семь лет в театрах Украины появились постановки по пьесам белорусских 

драматургов Д. Богославского и А. Иванова, в Беларуси – по пьесе Н. Ворожбит. 

На белорусских сценах несколько постановок осуществил украинский режиссер 

С. Жирков, а в Украине работали белорусские режиссеры Е. Корняг и 

Ю. Диваков. Упомянутые драматурги и режиссеры репрезентуют современный 

театр своих стран, свойственное ему проблемное поле, стилистику, 

эстетическую направленность и, таким образом, через их работы происходит 

взаимообмен и взаимное обогащение театральных культур Украины и Беларуси. 

Особое место в этом процессе принадлежит С. Жиркову. Именно им были 

осуществлены постановки пьес Д. Богославского «Любовь людей» (Киевский 

академический Молодой театр, 2013), «Тихий шепот уходящих шагов» («Тату, 

ти мене любив?», театр «Золотые ворота», 2017), «13 правил баскетбола» 

(Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 2020), А. Иванова «С 

училища» («Вона його любила», Одесский украинский театр, 2018). Отметим, 

что драматург, режиссер и актер Д. Богославский, в свою очередь, поставил на 

сцене Белорусского государственного молодежного театра пьесу Н. Ворожбит 

«Саша, вынеси мусор» (2016). 

Все спектакли С. Жиркова по современной белорусской драматургии,  

за исключением премьеры 2020 г., были показаны в Беларуси в рамках 

различных фестивалей, что позволило местному театральному сообществу 

составить о них свое представление. С. Жирков в своих спектаклях предлагает 

внешне выразительное и при этом глубокое прочтение пьес Д. Богославского. 

Его стиль, определенный белорусскими критиками как «сновидческий реализм» 

[4, c. 13], очень точно коррелируется с совмещением реалистически-бытового и 

мистического, потустороннего пластов в текстах драматурга. При этом работам 

режиссера свойственно вмешательство в структуру текстов, нацеленное, в том 

числе, на приближение их к украинским реалиям [3]. Выразительно эта 

особенность режиссуры С. Жиркова прослеживается на примере его работы с 

пьесой А. Иванова, изначально насыщенной минской топонимикой, которая в 

спектакле заменена одесской, дополнена актуальными для жителей города 

отсылками [5]. В спектаклях режиссера также обращает на себя внимание 

сочетание нескольких планов, которые можно условно обозначить, как бытовой 

и мистически-экзистенциальный, гротесковость, повышенная экспрессивность и 

выразительность актерского существования, особенно контрастирующая с 

актерским существованием в постановках по пьесам Д. Богославского в 

белорусских театрах, в частности «Ціхі шэпат сыходзячых крокаў» и «Любоў 

людзей» (Республиканский театр белорусской драматургии, 2013 и 2015). 

Все эти черты в определенной степени прослеживаются и в спектакле 

С. Жиркова «Паляванне не сябе» по мотивам «Утиной охоты» А. Вампилова, 

поставленном в 2018 г. в Республиканском театре белорусской драматургии 

(РТБД). Режиссер также актуализирует текст пьесы, насыщая его узнаваемой 

минской топонимикой и современными реалиями, вводит в спектакль моменты 

«выключения» актеров из действия, в которые они играют самих себя либо 
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поясняют зрителям наиболее архаичные детали «Утиной охоты», стихи 

белорусского поэта С. Карпова «Крапае. Халодна», становящиеся своеобразным 

финальным монологом-излиянием Зилова. В спектакле также сочетаются 

реалистический и фантасмагорический планы, а само решение постановки, за 

исключением образов Зилова и Галины, имеет подчеркнутый гротесковый 

характер. В совокупности с экспрессивностью, интенсивностью актерского 

существования все перечисленное выше позволяет говорить  

о постмодернистском, в некоторой степени даже постдраматическом характере 

работы С. Жиркова. Важно отметить, что остро-выразительная форма спектакля 

сочетается с его смысловой содержательностью, тщательной работой с актерами. 

Режиссер хорошо чувствует индивидуальность занятых в спектакле 

исполнителей и во многом отталкивается от нее. Эта черта режиссуры 

С. Жиркова особенно отчетливо проявилась в его работе с минскими актерами в 

рамках независимого проекта «Гэтамы» по книге А. Горвата «Радзіва Прудок» 

(2018). Документальный по сути текст А. Горвата, книга которого была создана 

на основе постов автора на фейсбуке, стал основой для обращения к 

коллективной памяти белорусов, их ментальности. В спектакле, 

представляющем собой сторителлинг, крайне аскетичном по визуальному 

решению, все внимание сосредоточено на актерах, существующих  

в комедийном, даже несколько пародийном ключе, создающих узнаваемые 

образы-типажи исключительно посредством речи и пластики. Режиссером  

и актерами тонко переданы интонации текста А. Горвата: в спектакле 

доминирует комедийное настроение, легкая, незлобная ирония и самоирония, 

периодически сменяющиеся искренностью и проникновенностью монологов. 

Отобранные из книги фрагменты апеллируют к наиболее общим, узнаваемым 

темам и образам: семейные легенды, статус языка, связь между поколениями, что 

позволяет превратить микроисторию автора в макроисторию белорусов. Этому 

служит также введение в спектакль фольклорной песни «Хадзілі стральцы па 

полю // Да злавілі сівага лася ў гаросе», обрамляющей постановку. 

Современное театральное искусство Беларуси на украинских сценах 

представлено, как отмечалось выше, работами Ю. Дивакова («Місто богів» 

С. Грума, театр «Золотые ворота», 2017) и Е. Корняга. На спектаклях последнего 

стоит остановиться отдельно, так как на их примере можно говорить об 

«экспорте» определенной эстетики, который в отношении украинского 

театрального искусства представляют работы С. Жиркова  

в Беларуси. В Одесском академическом театре кукол Е. Корняг поставил 

спектакли «Интервью с ведьмами» (2017) (является переносом постановки  

в Белорусском государственном театре кукол, 2015) и «Бабы Бабеля»  

по рассказам И. Бабеля (2018). На начало марта 2020 г. запланирована премьера 

еще одного спектакля режиссера, VINO, в Киевском академическом театре 

драмы и комедии на левом берегу Днепра.  

Е. Корняг работает в русле физического театра, а также на границе театра 

физического и театра объекта, создавая уникальные по стилю постановки,  

в которых исследуются гендерные роли, телесность и сексуальность, 
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бессознательное. В центре ряда его работ находится женщина, ее восприятие  

и положение в современном обществе, психология и проблемы, гендерные 

стереотипы, а также насилие в различных его проявлениях, (не)возможность 

объяснения и оправдания зла, его присутствия в мире. Эти темы доминируют  

в его постановке «Интервью с ведьмами», созданной совместно с художницей 

Т. Нерсисян и композитором Н. Золотарем, постоянными соавторами Е. Корняга 

в последние пять лет. Обозначенная проблематика в различных комбинациях с 

доминированием той или иной темы прослеживается и в других спектаклях, 

созданных Е. Корнягом вместе с художницей и композитором: «Бетон» (РТБД, 

(2017), «Сестры Грайи» (Минский областной театр кукол «Батлейка», 2018), 

«Сад наслаждений» (театр Karlsson Haus, 2019), «Шлюб  

з ветрам» (РТБД, 2019). В «Бабах Бабеля», несмотря на то, что в отобранных для 

постановки рассказах женские персонажи не являются центральными (кроме 

«Иисусова греха»), тема женщины, «загнанной судьбой в клетку собственной 

телесности» [1], прослеживается достаточно выразительно. Кроме собственно 

названия спектакля, лишенного «гипертрофированной одесскости» [6], на то, что 

в работе Е. Корняга акцент сделан именно на данной проблеме, указывает 

огромное количество кукол, репрезентующих эту отталкивающую, 

ограничивающую, часто безобразную телесность: от визуального решения 

образа Баси, как огромной головы и конечностей, до кукол-младенцев, 

развешенных на бельевой веревке. Необходимо отметить, что в работе 

Т. Нерсисян над «Бабами Бабеля» прослеживается обращение к образам  

и приемам, близким использованным художницей в других спектаклях, 

например, «На дне» по М. Горькому (Могилевский областной театр кукол, 2015). 

По этой причине можно говорить о том, что спектакли Е. Корняга приносят на 

украинскую сцену не только определенный режиссерский стиль  

и проблематику, но также стиль сценографический.  

Подобное взаимодействие современного украинского и белорусского 

театров является не только исторически закономерным, но и плодотворным 

процессом, обогащающим театральную культуру обеих стран и открывающим 

перспективы для ее развития.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Адлер, И. Ангел без штанов для женской услады и 

насилие над куклой: одесский театр показал «Баб Бабеля». Думская. 

2018. 9 нояб. URL: https://dumskaya.net/news/angel-bez-shtanov-dlya-

zhenskoy-uslady-i-nasilie-092112/ (дата звернення: 17.02.2020).  

2. Беларусы : у 13 т. / рэд. кал.: Р.Б.Смольскі [і інш.]; Нац. 

акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору 

імя К.Крапівы. Мінск : Беларус. навука, 2012. Т. 13. Тэатральнае 

мастацтва. 758 с. 

3. Вергеліс, О. Лещата // ZN.UA. 2017. No 41. URL: 

https://dt.ua/ART/leschata-259079_.html (дата звернення: 15.02.2020).  

4. Мальчэўская, А. «М.@rt.кантакт-2018»: са словамі і без 

слоў. Літаратура і мастацтва, 2018, 13 крас. С. 13. 



163 

 

5. Маслова, О. В одесском театре премьера спектакля о гопнице, 

мажоре и философе // Культурометр Одессы. 2018. 27 июня. URL: 

http://culturemeter.od.ua/v-odesskom-teatre-premera-spektaklja-o-

gopnice-mazhore-zjeke-i-filosofe-50862-2/ (дата звернення: 

10.02.2020).  

6. Сущенко, Ю. “Бабы Бабеля”: в Театре кукол премьера по 

рассказам легендарного писателя // Одесская жизнь : электрон. 

версия газ. 2018. 9 нояб. URL : https://odessa-life.od.ua/news/baby-

babelja-v-teatre-kukol-premera-po-rasskazam-legendarnogo-pisatelja 

(дата звернення: 17.02.2020).  
 

 

Іващенко І. В., засл. діяч мистецтв України, 

професор кафедри режисури та  

майстерності актора, 

Київський національний уніваерситет 

 культури і мистецтв, 

м. Київ,Україна  
 

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ  

 У РЕЖИСУРІ  Е. НЯКРОШЮСА 

Творча діяльність відомого литовського режисера Еймунтаса Някрошюса 

(1952–2018) наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. закріпила за ним репутацію одного 

з провідних європейських театральних режисерів сучасності,  

що безумовно пов’язано з успіхом постановок серії шекспірівських трагедій – 

вистав «Гамлет» (1997), «Макбет» (1999) та «Отелло» (2001), відзначених 

найвищими нагородами міжнародних театральних фестивалів за кращу 

постановку та режисуру. 

Новаторські способи вираження, своєрідне світосприйняття, унікальне 

бачення театрального простору, драматургія режисури образів, налагодження 

зв’язків із сучасністю, автономність вистави як твору мистецтва, оригінальні, 

багатогранні, емоційно впливові метафори та образи вирізняли постановки 

Е. Някрошюса ще за часів діяльності в Литовському державному молодіжному 

театрі (1977–1991). 

Сучасні зарубіжні мистецтво- і театрознавців, характерними рисами 

режисури Е. Някрошюса визначають активне використання етюдного методу  

в роботі над постановкою вистави; яскраво виражені метафоричність  

та символізм; «гру з річчю»; наявність прямих та переносних сенсів; музичність; 

пластичність; «живу» імпровізацію та яскраві акторські оцінки; багате та 

багатофункціональне використання природних матеріалів (пісок, вода, вогонь, 

лід та ін.), а також неповторну притчевість та поетичність (Рухляда, 2016, 

с. 1000).   

На думку італійського режисера Е. Барби (театр «Odin Teatret», Данія), 

«Гамлет» – п’єса, що зробила ім’я Е. Някрошюса загальновідомим  

у єропейському театральному просторі. 
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Е. Някрошюс стверджував, що театральний режисер «повинен знати,  

як читати постановку вертикально, ніби музичне аранжування» (Valentini,  

2000, р. 50), оскільки на його думку, вистава повинна «говорити» на кількох 

рівнях, завдяки використанню систем сенсу, для досягнення сукупного, єдиного 

ефекту.  

На думку Д. Рабоні, режисер здійснює постановки разом з Емпедоклом 

(представник механічного матеріалізму в античній філософії, який сповідував 

філософію вогню) та Бахлардом, посилаючись на класичне вчення персократів, 

поширюючи символи довкола чотирьох елементів філософської традиції 

натуралістів – вода, повітря, земля, вогонь. Італійський театральний критик 

акцентує на тому, що постановки Е. Някрошюса позбавлені тривіально 

символічного: «об’єкти, образи та рухи певною мірою невідворотні як елементи 

знакової необхідності… подив, з яким ми їх сприймаємо, негайно подвоюється 

відчуттям фатальності, ніби наше підсвідоме вже вражене ними» (Raboni,  

1997, р. 29). 

Філософська сцена Е. Някрошюса нагадує та викликає атмосферу 

архаїчних, міфологічних часів, досократівський стан, в якому поєднано чотири 

елементи. К. Пагані наголошує на тому, що даний режисерський прийом для 

конкретних метафор надзвичайно доцільний саме в процесі здійснення 

постановки шекспірівської драматургії – словесна сценографія або «пейзажі» 

його трагедій сходять до давнього мистецтва пам’яті (Рagani, 2002, р. 7). Театр 

пам’яті – риторично-уявний засіб, що сприяв матеріалізації мантальних явищ та 

перетворення їх на слова (на його основі було змодельовано шекспірівський 

театр «Глобус»). У виставі «Макбет» – драмі сумління – драматичне втручання 

в текст здійснювалося шляхом посилення оповідності, концентрування її на двох 

головних героях – Мекбеті та Леді Макбет, в образах яких почуття поліморфно 

врівноважені з іншими компонентами. На думку В. Валентіні, оповідальне 

дихання постановок Е. Някрошюса наближається до дихання роману, оскільки 

його час, нелінійний, розгортається в кількох режимах  

або «часовій полімодальності» (Valentini, 1999, р. 88).  

У «Макбеті» Е. Някрошюса шекспірівська трагедія представлена  

за межами схем кодифікованої традиції, вирізняючись наявністю естетики, 

філософії, емоції та космології. Візуальний елемент представлено надзвичайно 

сильним символізмом зображення. Театральні критики визначили стилістичну 

суміш та естетичну концепцію вистав режисера як стиль «барочного варвара» – 

«це стиль, що при спустошенні робить постановочний матеріал щільним, 

зарядженим та деформованим. У цьому чарівному оточенні режисер оживляє 

гострі притчі про двох уразливих істот, в контакті з силами, які не можуть 

стримати розум та почуття. Він не судить про реальність привидів або про 

моральність своїх героїв, наголошуючи, що злочин ніколи не може бути 

виправданим» (Bloom, 2001, р. 145). 

Головними симолами вистави, що мають надзвичайно сильне драматичне 

значення є дерево (як уособлення мудрості та надлюдських знань, котре головні 

герої втратили, як колись Адам і Єва; у сцені банкету, тінь Бінко представлена 
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деревом), каміння (у християнській символіці воно пов’язане зі смертною карою 

– не випадково головний герой постійно опиняється під каскадом кам’яного 

дощу; в головному епізоді, коли він один розмірковує про вбивста, сцену вкриває 

каміння, символізуючи тягар гріха, якому немає вороття)  

та дзеркало (найтривожніша метафора, демонічний інструмент, символ, що 

з’являється в одному з видінь, викликаних відьмами, а коли Макбет вирішує 

вбити Дункана, то робить це, спрямовуючи кинжал у дзеркало): «вічна історія 

Макбета та його кривавої корони репрезентована, як в темному дзеркалі» 

(Colomba, 1999). Саме дзеркало пов’язано з демонічною та магічною традицією, 

злими надлюдськими здатностями: «на задньому плані дзеркала покривають 

імітацію казкових замків, а зі стелі звисають дві скрині, що в поєднанні  

з музикою реквієму та щебетанням птахів передають нудьгу часу, що минає» 

(Quadri, 1999, р. 13). 

Італійський критик В. Валентині, описуючи характерне для Е. Някрошюса 

використання звуку, акцентує на тому, що в театрі Някрошюса невисловлені 

засоби вираження виконують функцію, в якій голоса, шепіт, галас переплетені з 

оперними аріями, знайомими цитатами з класичних творів  

та специфічними звуками природи, що поєднує дію та надає виставі 

пластичності, розфарбовуючи її настрої в гротескні та ліричні тони 

(Tuliševskaitė's, 2000, р. 54). 

На думку театрального критика Р. Васінаускайте (Vasinauskaitė,  

2000, р. 3), вистава «Отелло» Е. Някрошюса – «репрезентація візуальних 

контрастів – чорного та білого, руху та стазісу, горизонтального  

та вертикального» – рецензент високо оцінює взаємозв’язок багатьох форм 

метафор та їх доцільність як вираження загального плану п’єси. Проте деякі 

мистецтвознавці відкидають «родовий еклектизм» режисера, стверджуючи,  

що його зусилля «укріпити» або «матеріалізувати» драму насправді – форма 

маскування та неістотної заміни драматичного ефекту – жорсткої спроби вказати 

на значення, що насправді не представлено на сцені. П. Чурі акцентує на тому, 

що у виставі є бальше одного активного локусу драми – оскільки не всі 

багаточисленні символи та дії у постановці осмислюються глядачем – їх вплив є 

максимальним на рівні підсвідомості, значну увагу режисер приділяє текстовому 

обгрунтуванню (Chura, 2001, р. 28). 

П. Чура наголошує, що драматичний текст У. Шекспіра – лише один  

із багатьох інструментів, котрі Е. Някрошюс використовував для передачі сенсу, 

і цей факт підкреслюється тривалими моментами мовчання у виставі «Отелло» – 

п’єса розвивається повільно, і з більш ніж чотиригодинного хронометражу 

постановки менше половини – читання тексту (Chura,  

2001, р. 29). Режисер використовує прийом «п’єса в п’єсі» в процесі постановки 

сцен, побудованих на активному ансамблевому русі під музику або інші звуки, а 

також пантомімічні досить тривалі епізоди, що відбуваються в тиші: «Мовчання 

здається глядачу доречним моментом вираження, що поєднує відчуття, почуття, 

осмислення, абстрактне та алегоричне, що описує та впорядковує сучасний 

класицизм театру Някрошюса» (Valentini, 2000, р. 51). 
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Оскільки режисура Е. Някрошюса спрямована на підтримку та збереження 

національної культури (в одному з інтерв’ю режисер акцентує на тому, що не 

вірить у мультикультурну орієнтацію, а люди мають розвивати коріння у власній 

культурі, глибоко занурюючись в неї) (Valentini, 2000, р. 51), предмети 

традиційної етнічної литовської культури він органічно поєднує  

з іншими елементами типового драматичного словника режисера (маємо на увазі 

чотири основіні елементи – земля, повітря, вогонь та вода). Литовські гелди – 

традиційні дерев’яні млини у виставі є найбільш універсальними реквізитами,  

оскільки в них уособлено усі стихії.  

Унікальність авторського прочитання Е. Някрошюса проявляється в тому, 

що він позиціонує незахищеність Отелло не як результат його маргінального 

соціального статусу – режисер акцентує на тому, що головний герой – солдат,  

а не мавр із Венеції (колір шкіри актора на змінюється). Відтак, Отелло  

і Дездемона у виставі мають литовський культурний словник, вирізняючись 

приналежністю до різних вікових світів та досвіду.   

Виставу «Макбет» Е. Някрошюса критиками було позиціоновано 

примарним прочитанням У. Шекспіра, що межує з метафізикою – «метафізичний 

сон у чорному» (Marescotti, 1999, р. 7). 

Режисерська інтерпретація шекспірівських трагедій «Гамлет» (1997), 

«Макбет» (1999) та «Отелло» (2000) Е. Някрошюса засвідчує домінування його 

основоположного принципу творчості – здатності переконливо та символічно 

репрезентувати взаємовідносини між етнічною литовською та світовою 

культурою, позиціонуючи контакт із драматичним текстом У. Шекспіра  

як надважливий фактор. У творчій діяльності Е. Някрошюса, символічне  

в об’єкті превалює над словом. Метафори, за допомогою яких режисер будує 

складний космос постановок, є багатозначними, вони піддаються різноманітним 

інтерпретаціям та рівням прочитання. Одні й ті самі символи  

та знаки постійно представлені глядачу з різними перспективами. Кожний 

предмет на сцені – це знак та символ, носій значення. 
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ЗНАКОВО-КОДОВАЯ СИСТЕМА ГРАФИКИ ЮРИЯ ЯКОВЕНКО 

Гродненский художник-график Юрий Яковенко, выпускник Белорусской 

государственной академии искусств, Почетный академик Российской Академии 

Художеств, широко известен в мировых художественных кругах как автор 

уникальных гравюр, обладатель множества престижных международных 

премий, в том числе Гран-при II Международной биенале графики «JOSЕР dе 

RIBERА» в Хативе, 1993 г. (Испания) [2]. Образная стилистика Ю. Яковенко 

конструктивна и фантазийна, насыщена деталями и сюжетами, легко 

запоминается.  

В его работах привычное окружение становится непривычным, 

необыкновенным, непростым. Всё идёт в дело: прочитанные в детстве 

древнегреческие мифы, библейские истории, философские истины, стук капели 

по подоконнику башни-мастерской, запах свежесмолотого кофе, вспышка 

молнии, встречи с друзьями, скрип снега под ногами в морозный день, робкий 

голос флейты, цвет моря на закате, шум сосен. Фрагментов тысячи и миллионы, 

они меняются и разворачиваются, как в калейдоскопе, отражаясь от внутренней 

зеркальной призмы, присущей только одному художнику – Юрию Яковенко. 

Впечатления собраны, осмыслены, переработаны или не тронуты, –  

и заключены в пространстве графического листа. Каждая работа напоминает о 
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событии, переживании, о чем-то важном или уже не важном – о прошедшем. 

Художник находится в постоянном поиске, в осмыслении находок и событий, 

ведущих за собой изменение восприятия. 

Юрий Яковенко нередко обращается к классическим темам, историческим 

местам, известным событиям, и это обращение актуализирует прошлое, 

придавая ему характерные черты настоящего. Общекультурные знания, 

помноженные на впечатления, формируют коллективную память. 

Иллюстрации к «Песне о зубре» Миколы Гусовского Юрий Яковенко 

создал, желая «восстановить историческую справедливость: поэму Гусовский 

писал по заказу Папы Римского Льва X, но из-за его смерти работа так и не была 

опубликована в Италии. Через некоторое время «Песню о зубре» издала 

итальянка королева польская и великая княгиня литовская Бона Сфорца, правда, 

сделала это она в Кракове, и поэма так и не попала в Ватикан» [1]. 

Художник переосмыслил классическое произведение Николая Гусовско-

го, использовав понятийный аппарат современности. Юрий Яковенко создал 

иллюстративный блок в сложной авторской системе символов, знаков, кодов. 

Каждый из офортов в круглых медальонах, расположенных центрально на 

страницах с аутентичным необрезным краем, раскрывает ключевую тему того 

или иного фрагмента произведения.  

Книга ручной работы с четырнадцатью офортами Юрия Яковенко  

была издана в художественной печатной мастерской «Stella» в городе  

Сан-Бенедетто-дель-Тронто (Италия) в 2008 г. Мастер-печатник издания – 

Джулиано Якомуччи. Один из 150 экземпляров был Папе Римскому 

Бенедикту XVI, другой – королеве Великобритании Елизавете II. Книга, 

отпечатанная на бумаге ручной работы с авторским водяным знаком и 

оформленная в переплет из натуральной кожи, имеет статус «editions de luxe» – 

коллекционного библиофильского издания. 

Проект Ю. Яковенко «Алфавит» – папка с десятью гравюрами – был 

отпечатан Джулиано Якомуччи в 2009 году тиражом в 75 экземпляров. Каждый 

из офортов, расположенных в заданном автором порядке, несёт собственную 

смысловую нагрузку. Сюжетная линия проекта построена на эстетическом  

и художественном осмыслении букв латинского алфавита. Практически  

в каждой работе присутствует спираль как символ развития и человек как 

носитель знания. Многозначность привычных букв алфавита в офортах 

воспринимается как естественная многозадачность повседневности.  

Книга ручной работы «Песнь песней царя Соломона» – еще один итог 

сотрудничества художника Юрия Яковенко и мастера-печатника Джулиано 

Якомуччи – была издана на специально изготовленной бумаге тиражом  

130 экземпляров, из которых 100 были пронумерованы арабскими цифрами,  

30 – римскими цифрами. Оформленная в кожаный переплет, книга на 

итальянском языке вышла в 2013 г., на английском – в 2014 г.  

В иллюстрациях к «Песне песней» Юрий Яковенко лишь косвенно 

обращается к сюжетам канонического произведения, приписываемого царю 

Соломону. Создавая смысловые пространства, художник даёт волю своей 
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фантазии. Изысканная стилистика, сложность и безупречность композиционных 

решений, изящество линий, культура цвета – характерные особенности 

творческого почерка художника дополняют и наполняют новыми смыслами 

сложную и многослойную структуру исторического текста. 

Проект «Сонет» – папка с тринадцатью гравюрами, созданными в разные 

годы, был представлен в 2018 г. Сонет как поэтическая форма состоит  

из четырнадцати строк, в папке же на одну работу меньше. Юрий Яковенко 

считает свой сонет незавершённым, давая возможность каждому стать 

соавтором и завершить поэтическое произведение. Тираж лаконично 

оформленного издания составляет 30 экземпляров, каждый из которых подписан 

автором.  

Семь круглых и шесть ромбовидных работ, выполненных в офорте  

с нередким использованием меццо-тинто, чередуются, образуя перекрёстные 

рифмы. В каждом произведении выделена та или иная часть растительного или 

животного мира: апельсин, лангуст, магнолия, раковина, гранат и т. д. Первая 

гравюра – роза, символ расцвета; вторая – растительный узел, отсылка  

к разветвлённой сплоченности связей; двенадцатая – Соломон, властитель 

царства; тринадцатая, завершающая – сухие ветки, напоминание о бренности 

мира. «Сонет» можно понимать как авторскую аллюзию на жизненный цикл, как 

поэтизацию радостных моментов бытия. Художник создал созвучное 

современности сложное, насыщенное образами и формами интеллектуальное 

пространство, столь необходимое для сегодняшнего перенасыщенного 

впечатлениями и избалованного простейшими эмоциями мира. 

Любая из графических работ Юрия Яковенко – история путешествия  

во времени и в пространстве. Энергетика его произведений завораживает. 

Художественные конструкции многолинейны, разнообразны и допускают 

множество толкований. Филигранные штрихи, изящные фактуры, безупречная 

композиция – любой лист автора самодостаточен. Ю. Яковенко внимательный 

наблюдатель, познающий мир, фиксирующий все его проявления  

и не устающий удивляться [3].  

Юрий Яковенко постоянно совершенствует собственную знаково-кодовую 

систему, придавая движению, линии, штриху функцию нарратива. Кажущаяся 

простота оборачивается метарассказом о непрерывности познания, об 

изменчивости окружающего мира. Причем рассказ не обязательно целостный и 

завершенный, здесь визуальная игра и воображение намного важнее 

возможности содержательно-тематического прочтения листа. Возможно, 

именно потому его работы сообщают самое важное – эмоциональное 

сопереживание. 
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ВПЛИВ ГРУПИ «QUEEN» НА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Гурт «Queen» є одним з найбільш відомих рок-гуртів XX століття.  

Їх внесок у розвиток музичної культури важко переоцінити. Даний гурт не лише 

зміг створити надзвичайно цікаві пісні, які набули надзвичайної популярності, 

але й сформував нове уявлення про рівень діяльності виконавців. В творах групи 

«Queen» було створено чимало творів, в яких було синтезовано здобутки рок-

музики та академічної. Тому не дивним є те, що пісні гурту здобувають чимало 

інтерпретацій у сучасній музичній практиці.  

Якщо прагнути певним чином систематизувати рок-музику, то варто 

звернутись до класифікації, яку запропонував дослідник Д. Терентьєв.  

Він вказує, що  рок-музику можна поділити на дві категорії: «рок як поп»  

та «рок як андеграунд». Можна з ним погодитись в тому, що певні напрямки рок-

музики можуть мати чимало спільного з поп-музикою. «Так, пісні  

з простою пісенною формою і виділенням вокаліста були присутні  

в найширшому спектрі рок-музики. Тому і слід ділити рок-музику на дві 

категорії: «рок як поп» і «рок як андеграунд». Тобто, існує рок-музика  

(за стилем ритму і аранжування є роком), яка цілком може  назватися  

і попмузикою в силу її орієнтованості на шоу-бізнес і попадання в хітпарад, 

створення синглів» [18, с. 186]. Чимало творів гурту «Queen» займають проміжне 

місце у цьому поділі, адже в ряді з них наявні такі риси, що вказуються як 

притаманні поп-музиці: «1) обов’язкова наявність вокалу;  

2) проста пісенна структура (куплет-приспів-куплет-приспів); 3) мелодійність; 4) 

досить проста і доступна мелодія; 5) виділення на перший план вокаліста;  

6) відхід на другий план складу інструменталістів, які йому акомпанують;  

7) чіткий танцювальний ритм» [18, c. 185]. 

В багатьох  творах гурту було сформовано високий рівень виконавства, 

який потребував великих зусиль з боку вокалістів та інструменталістів. Чимало 

пісень стали результатом певних експериментів, пов’язаних з впровадженням 

нових звучань, синтезу різних стильових напрямків та вокальних манер. Саме ця 

ознака приваблювала слухачів, а для багатьох виконавців стала своєрідним 

новим орієнтиром, адже було закладено чимало нових стратегій розвитку  

рок-музики. Чимало досягнень гурту намагались відтворити інші виконавці  

та гурти, адже музичний спадок групи «Queen» захоплював своєю філософською 
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глибиною, почасти майстерною грою та злагодженим поєднанням  вокального та 

вербального начал. 

Так, наприклад, культовою стала композиція «The Show Must Go On», яка 

вийшла 14 жовтня 1991 р.  Дослідник естрадної музики І. Цалер надавав їй 

наступної характеристики: «Одна з найбільш емоційних пісень Queen  

з потужним, майже оперним пафосом оповідає про неминучість смерті  

і необхідність підтримувати публічний імідж, навіть якщо особисті страждання 

стають нестерпними. Швидше за все, це відповідна реакція музикантів на 

нескінченні спекуляції преси з приводу погіршення здоров’я Фредді Мерк’юрі» 

[22, с. 162]. Драматичність задуму втілилась у музиці, більшу частину якої 

написав Браян Мей. Наявний тісний зв’язок між тональним планом пісні  

та її вербальним текстом, адже кожного разу, коли здійснюється зміна 

тональності – це пов’язане з певним драматичним поворотом у сюжеті. Форма 

пісні є куплетною зі вступом та бриджем. Основою стала акордова послідовність, 

де велика роль приділяється використанню акордів  

з затриманнями та прохідними звуками. Стиль пісні пов’язаний з такими 

напрямками як хард-рок та симфо-рок. Виконавський склад пісні є таким: 

клавішні, електрогітара, ударні, бас-гітара, бек-вокал. 

Саме в цій пісні наявне безперервне використання акордового заповнення, 

яке відтворюється на кожну восьму ноту. Це надає трагічності звучання. Велика 

роль надається соло гітари.  У вокальній партії потрібно мати широкий діапазон, 

застосовуються звучання, які потребують наявності високої теситури. Власне 

саме звучання включає використання тембрів, які пов’язані  

з інструментами симфонічного оркестру. В тому числі й за рахунок цього її 

досить часто переробляють різні оркестри, надаючи їй нового прочитання. Так 

дана пісня неодноразово виконувалась Національним естрадно-симфонічним 

оркестром України, Національним академічним духовим оркестром України, 

Національним оркестром народних інструментів України, не кажучи вже про 

більш камерні колективи.  

Велика кількість виконавських версій рок-композицій гурту «Queen» стала 

наочною у останні роки, коли з розвитком медіа-технологій виникла можливість 

розміщати відео на різних інтернет-ресурсах. Там представлено багато варіантів 

виконань одного й того самого естрадного твору. Навіть  

за умови наявності нотного тексту, випущеного учасниками гурту,  існують різні 

версії. 

Виконання творів гурту стає своєрідною стартовою платформою для 

багатьох виконавців та значним випробовуванням. Вокальна складність, 

зумовлена використанням високої теситури, широкого діапазону, різних 

регістрів та вокальних манер, які супроводжуються експресивним емоційним 

рівнем потребують акумуляції усіх внутрішніх резервів. До того ж, маючи зразок 

вокального виконавства, представленого співом Ф. Мерк’юрі, треба вміти 

створити власну версію пісні, яка б не поступалась місцем  

за енергетикою, вправністю та саундом. Здебільшого виконавські версії пісень 

гурту, які створені протягом останніх років, мають певні спільні риси. Зокрема 
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часто збережено темп, тональність, гармонізація, основні фактурні лінії, проте 

вони нерідко йдуть у більш темброво-насиченому варіанті. За рахунок 

використання інших інструментів – духових, струнних – змінюється темброве 

забарвлення твору, що надає йому дещо іншого звучання. 
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МАГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ У ЛІТЕРАТУРІ 

Термін «магічний реалізм» був вперше використаний в 1925 р. німецьким 

мистецтвознавцем Ф. Ро щодо робіт молодих художників-авангардистів. Далі він 

спливає в лексиконі європейської критики 30-х рр.,  

а потім несподівано зникає. І вже офіційною датою свого народження саме як 

літературного поняття термін може вважати 1948 р., коли венесуельський критик 

А. Услар-П’єтрі застосував його для позначення самобутніх робіт деяких 

латиноамериканських авторів. Відповідно магічний реалізм спочатку  

і позначав виключно напрямок в латиноамериканській літературі ХХ ст. 

Вважається, що родоначальниками напряму стали А. Карпентьєр  

з його повістю «Царство земне» та М. А. Астуріас з романом «Люди маїсу» 

(обидва твори датуються 1949 р.). Слідом за ними в період  

50–70-х рр. ХХ ст. у світовій літературі з’являється ціла низка 

латиноамериканських авторів, які працюють саме в ключі магічного реалізму: 

К. Фуентес, А. Р. Бастос, Х. Кортасар, Г. Г. Маркес,  

М. В. Льоса, Х. Л. Борхес. Саме ці автори і вважаються «класичними» 

представника жанру магічного реалізму в літературі [2]. 

У чому ж полягала та сама самобутність магічного реалізму, 

запропонованого читачеві латиноамериканськими письменниками середини  

ХХ століття? Чому твори латиноамериканських авторів 50–70-х рр. критики 



173 

 

виділили в окремий жанр? Безумовно, причиною тому стали певні відмінні риси, 

які зробили ці твори не схожими на будь-яку іншу прозу того часу. 

Отже, спочатку героями творів в жанрі магічний реалізм були,  

як правило, індіанці або чорні – тобто безпосередні носії яскравої 

латиноамериканської самобутності, що кардинально відрізняється від 

європейського світосприйняття. Саме в виведенні їхніх неповторних поглядів на 

світ і полягає головна особливість даного напрямку. Суть цих поглядів лежить в 

площині дораціональної свідомості його носіїв, у яких різні магічні  

й фантастичні прояви є чимось цілком звичайним. Тобто, зустріч європейця  

з будь-яким домашнім духом була б для людини західної культури чимось 

незвичайним і розглядалася б ним як щось екстраординарне та фантастичне, 

викликала б невимовне здивування. А ось для індіанця або будь-якого іншого 

носія дораціональної свідомості зустріч з домашнім духом буде цілком 

звичайною подією і не викличе у нього будь-якого подиву, адже для світогляду 

індіанця духи – точно така ж частина навколишнього світу. 

Слід зазначити, що в творах магічного реалізму в героях, як правило, 

відчутно приглушено особистісне начало. Персонажі виступають в першу чергу 

як носії колективної міфологічної свідомості, часто в образ одного героя автор 

примудряється помістити сукупний портрет цілого роду або навіть цілої нації.  

І подібні фокуси анітрохи не дивують інших героїв, адже в рамках їхнього 

міфологічного світогляду подібні речі цілком нормальні. 

Таким чином, магічний реалізм має на увазі під собою надання чарівним  

і фантастичним проявам статусу реальних і буденних речей [2]. Саме в цьому 

сплаві реального та фантастичного й проявляється, на думку 

латиноамериканських авторів, найбільш адекватний спосіб художнього 

відображення південноамериканської культури. Магічний реалізм тут міцно 

стоїть на народних віруваннях, і від звичної нам фантастики відрізняється 

головним чином буденністю того, що здається читачеві фантастичним. 

Магічному реалізму вдалося зробити те, чого читач не міг спостерігати 

протягом цілих двох тисячоліть, а саме розтрощити стіни звичної, навіть 

традиційної, форми організації романів і оповідань. Таким чином, монотонний  

і до болю стерильний шлях, прокладений постмодернізмом, зумів повернути  

в небачену раніше площину [3]. 

Алехо Карпентьер називає «реальною незвичайністю» спробу відшукати 

магічні властивості в осередді реалізму: «все надзвичайно стає таким тільки тоді, 

коли відбувається несподіваний переворот реальності» [1, с. 325]. 

Серед властивостей, які творці намагалися відшукати в повсякденності, 

виділяються наступні: ясновидіння, левітація, дуже довге життя на біблійний 

манер, чудеса, вигадані, навіть гіперболізовані, захворювання; але все це вимагає 

справжньої віри. 

Всі ці властивості відповідають за магічну частина твору, в той час як 

реалізм займає більш значиму, так би мовити основну, частина розповіді.  

У певному сенсі можна сказати, що реалізму відведена перша роль у творчості, 

а магічні партії виступають лише в ролі доповнення, причому менш важливого в 
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порівнянні з основною частиною. Таким чином, магічний реалізм запрошує 

читача відійти від повсякденної реальності заради того, щоб зануритися у вир 

чудесного і не слідувати допитливим правилам. 

Звичайно, бум магічного реалізму 60–70-х рр. ХХ ст. не міг пройти 

непоміченим. І з легкої руки критиків до напрямку магічного реалізму стали 

приписувати всіх можливих авторів, у творах яких фантастичні елементи 

гармонійно вплетені в повсякденне життя. Потрапили до цього спискку й деякі 

наші класики: Микола Гоголь з його українськими язичницькими мотивами та 

Михайло Булгаков з романом «Майстер і Маргарита». Проте, віднесення їхніх 

творів до напрямку магічного реалізму досить умовно. Адже основоположники 

жанру –латиноамериканські письменники вкладали в свої роботи дещо інший 

сенс, намагалися показати інші явища, ніж М. Булгаков, М. Гоголь та ін. автори, 

які працювали на стику фантастики та реалізму. 

Деяких сучасних авторів на кшталт Ч. М’євілль, Х. Муракамі також 

відносять до течії магічного реалізму. Але вони не можуть називатися його 

представниками  в канонічному розумінні цього терміна. Зараз магічним 

реалізмом прийнято називати будь-яку літературу, яка існує поза рамками 

жанрової фантастичної прози [2]. Алетакий підхід зводить нанівець весь 

первісний латиноамериканський колорит магічного реалізму, адже однією  

з ключових тем в ньому було невідповідність світогляду корінного населення 

Південної Америки зі світоглядом західного суспільства. Сучасні ж автори від 

цієї теми відійшли. Тому вважати численні твори на межі фантастики  

і реальності магічним реалізмом можна лише з певними застереженнями. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Карпентьер А. Царство земное/ пер. с исп. А. Попов. Москва: Радуга, 

1988. 488 с. 

2. Магический реализм. URL: http://litmasters.ru/razgovor-obo-

vsem/magicheskij-realizm.html (дата звернення: 10.01.2020). 

3. По тропам магического реализма. URL: http://www.litblog.info/po-

tropam-magicheskogo-realizma/ (дата звернення: 10.12.2019). 
 

 

Крипчук М. В., канд. мистецтвознавства;  

Касьяненко А. С., викладач 

кафедри режисури естради та масових свят, 

Киівський національний університет  

культури і мистецтв,  

м. Київ, Україна 
 

СПЕЦИФІКА РЕЖИСУРИ  

СУЧАСНОГО ЕСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО НОМЕРА 

Сучасне культурне життя набуває дедалі новітніх й більш досконалих 

форм. Цей процес зумовлено зростанням культурних запитів українського 

суспільства, які актуалізуються інтенсивним розвитком мистецтва. Водночас, 
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потужна активізація науково-технічного прогресу надає нові можливості для 

створення різноманітних культурно-мистецьких проєктів у контексті естрадного 

мистецтва. Ці тенденції активно впливають на створення сучасних естрадних 

видовищ, основою яких є музична складова.  

Слід враховувати той аспект, що «естрада, шоу-бізнес загалом 

розвиваються досить стрімко, хоча й неравномірно, хаотично і доволі локально. 

До того ж, локально з погляду не лише географічного, а й музичного < … > суть 

музичної локальності полягає в нерівномірності розвитку музичних стилів і 

напрямів» [1, с. 3]. 

Естрада є мистецтвом синтетичним, і режисер, що працює на естраді, 

повинен бути знайомий з «мовою» всіх тих видів мистецтв, які органічно 

«вплетені» в мистецтво естради. Одним з основних завдань, що стоїть перед 

режисером естради є вміння створювати естрадний номер, що є основним 

фундаментом, на якому в подальшому і будується все сучасне естрадне 

мистецтво, тому вміння здійснити постановку номера виявляє здібності 

постановника як естрадного режисера. 

Усе більше популярними є естрадні вокальні номери, які стають 

провідними при створенні заходу, та вимагають від режисера побудови певної 

драматургії, де через дію виражається ідейно-тематичний та подієвий зміст 

номеру. 

На сучасній естраді знаходять своє застосування вокальні номери, де 

сюжет не є домінуючим, а сценічний образ створюється засобами акторської 

виразності, що не вимагають драматургічної побудови в тому сенсі, в якому це 

прийнято розуміти стосовно до драматичного театру. Естрада є достатньо 

різноманітною в сенсі основних жанрів та їх різновидів. Саме в цьому контексті 

спостерігаємо велику кількість специфічних для естрадного мистецтва підходів 

та рішень щодо створення драматургічної основи естрадного номера. 

Будь-яка естрадна пісня вимагає не тільки технічного вокального 

виконання, але і проживання, проникнення в її сенс, щоб донести до глядача 

закладений в ній образ. Саме ця особливість і обґрунтовує специфіку режисури 

в цьому жанрі. 

Індивідуальність виконавця є генеруючим при створенні естрадного 

номера. Так як на естраді, безсумнівно, існує культ артистичної 

індивідуальності, одним з головних завдань режисера є розкрити всіх сильних 

боків виконавця, де ключовими в роботі є його творчі здібності та навички.  

Режисер-постановник, який працює на естраді, повинен твердо усвідомити 

собі, що естрадний номер може бути створений ним тільки для певного 

виконавця. Іноді варто довіритися інтуїції виконавця, іноді – піти йому 

наперекір, але саме індивідуальність передбачуваного виконавця грає важливу 

роль у створенні драматургії і стає першим кроком до постановки номера. 

Якщо режисер-постановник має тільки ідею майбутнього номера  

і загальне уявлення про нього, а потім сподівається підшукати виконавця, навряд 

чи складеться щось достойне, так як він порушує одну з головних особливостей 

постановки естрадного номера – індивідуальність артиста і його особистісні риси 



176 

 

є першою і найбільш важливою ланкою у загальній послідовності етапів роботи 

над постановкою номера. 

Порівняльний аналіз мистецтва естради і драматичного театру дозволив 

зробити висновок, що першоосновою театрального спектаклю є авторський 

драматичний твір, тоді як на естраді художній образ створюється виключно 

індивідуальністю артиста, яка в результаті постановочної роботи над номером 

стає відправною точкою до виникнення цього номера. Але було б невірно 

стверджувати, що основу художньої структури естрадного вокального номера 

складає лише яскрава індивідуальність. Яскравий, нестандартний естрадний 

вокальний номер завжди має ще одну важливу складову своєї художньої 

структури – це його драматургія. 

Нині всередині художньої структури естрадного вокального номера чітко 

простежуємо тенденцію до розвитку синтезу таких мистецтв, як вокал, акторська 

майстерність та режисура. Естрадна пісня, що спирається на драматургію, 

сьогодні дуже добре сприймається публікою. Навіть виникло таке поняття як 

«театр пісні», і кожен співак на естраді мріє, щоб вокальні композиції, які він 

виконує, могли називатись «театром пісні». Ще наприкінці  

60-х рр. ХХ ст. вокалісти відчували необхідність в участі режисури, яка змогла б 

об’єднати вокал і майстерність актора, додаючи в естрадний вокальний номер 

більшу виразність. 

Можна назвати п’ять особистісних рис, які дозволять режисерові точніше 

проаналізувати внутрішню творчу складову індивідуальності актора: 

наполегливість, толерантність до невизначеності, відкритості новому досвіду, 

індивідуалізм, схильність до ризику. Ці особистісні риси, властиві виконавцю  

в тій чи іншій мірі, або, навпаки, відсутні у нього, допоможуть режисерові 

точніше відстежувати тенденцію зацікавленості артиста у творчій співпраці при 

постановці естрадного номера будь-якого жанру. 

Артист повинен бути пластично виразним і точно відчувати форму свого 

майбутнього естрадного вокального номера або цілої програми. При постановці 

естрадного вокального номера режисерові було б логічно розбити всю роботу 

над пластичною виразністю актора на кілька етапів.  

Перший етап – підготовчий. На цьому етапі режисерові слід ознайомитися 

з різноманітними пластичними здібностями вокаліста – рухливістю, 

витривалістю, спритністю або умінням долати ніяковість, відчуттям простору, 

володінням різними швидкостями в простих рухах, гнучкістю суглобів.  

Наступний крок режисера, зацікавленого в позитивному результаті, – це 

переконати вокаліста не лякатися і не відмовлятися від дій, якщо пластичне 

рішення здалося йому важким, а рухи виглядають неприродними, скутими  

і складно запам’ятовуються. 

Основний етап – це безпосередня робота над постановкою естрадного 

номера і розвитком пластичної виразності актора в межах цієї постановки. Саме 

на цьому етапі від виконавця знадобляться такі якості, як музичність, 

ритмічність, координація, почуття форми, простору і часу, спостережливість, 

здатність до імпровізації, вміння підпорядкувати рух дії, м’язова пам’ять. 
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Разом с тим, використовуючи весь пластичний комплекс засобів 

виразності при створенні естрадного номера, артист разом с режисером 

створюють особливу атмосферу, що в свою чергу, впливає на загальний образ 

сучасного естрадного видовища. 

Фінальною частиною цього складного творчого процесу є корекція 

естрадного вокального номера. Необхідність в корекції номера виникає не 

завжди. Зазвичай через кілька виступів (приблизно 5 або 6) стає зрозуміло, 

наскільки вдався номер та чи необхідна для нього корекція. Якщо необхідна,  

то подальша робота з удосконалення постановки триває спільно з режисером, 

доводячи номер до відповідної якості виконання. 

Кінцевою метою режисера-постановника в роботі з виконавцями  

є створення сценічного вокального образу з яким зіллється особистість актора, 

що в свою чергу буде відповідати тому, що закладено в авторський текст пісні.  
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ХУДОЖНИК ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОСТІ 

Ще в 30-х рр. XX ст. американський соціолог Л. Мемфорд визначив роль 

художника в суспільстві: «Коли суспільство здорове – художник підсилює його 

здоров’я, коли суспільство хворе – художник підсилює його хворобу» [7, p. 58]. 

Сьогодні питання про це визначення розглядається як з точки зору кордону між 

мистецтвом і художнім ремеслом, так і з боку відмінностей між професіоналами 

та аматорами. В обох випадках художнє ремесло поступається мистецтву, а 

«професіоналізм» вважається більш вагомим ніж «аматорство». 

Так, відповідно до нової номенклатури професій, встановленої Інститутом 

статистики і економічних досліджень (INSEE) Франції, «пластичні художники» 

(категорія 35-31) віднесені до групи «кадри вищої інтелектуальної професії», які 

визначаються так: «Художник – це той, хто створює в області графічних або 

пластичних мистецтв оригінальні твори, що здатні в результаті їх споглядання 

викликати естетичне задоволення і які визнані в якості носіїв власної 

завершеності» [6, p. 65].  

ЮНЕСКО з 1980 р.  пропонує вважати художником «всякий,  

хто розглядає свою художню діяльність як основну частину свого існування; той, 

хто вносить внесок в розвиток мистецтва і культури і хто визнаний або претендує 
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на те, щоб бути визнаним художником, незалежно від будь-яких відносин 

зайнятості або професійних асоціацій» [6, p. 68]. 

Насправді, художник створює мистецтво в будь-якому середовищі  

в певний час течії історії; він не тільки відображає цей історичний момент,  

але і відображає реальність, використовуючи і переосмислюючи ознаки саме 

цього часу. Через створення та подання, художник здатний донести спільноті 

визначення цієї реальності. Всі недавні перетворення в політичній, духовній  

і соціальній сферах культури є головними темами, що проявляються  

в сучасному мистецтві. Мистецтво неусвідомлено для нього висловлює 

актуальну естетику сьогодення, в якій немає яких би то не було канонів  

і естетичних норм. Його звинувачують у безглуздості і відсутності естетичних 

якостей, однак, як і раніше, за часів кожної епохи, при появі нового  напряму  

в мистецтві воно зазнавало критики і засудження серед сучасників, і знаходило 

визнання тільки через роки. Так творчість І. Босха або Ф. Гойї була новою  

і незвичною для їхніх періодів життєдіяльності. Їх звинувачували в єресі  

і зображенні пекельних видінь. «Перед художником, який хоче змінити світ, 

постає питання: яким чином мистецтво може на цей світ вплинути. Відповідь – 

мистецтво може захопити уяву і змінити людську свідомість. Якщо свідомість 

людей зміниться, то ці змінені люди зможуть змінити і світ, в якому живуть. 

Мистецтво тут розуміється як певна мова, що дозволяє художнику відправити 

послання, яке, як передбачається, проникне в душі одержувачів, змінить їх 

погляди, їх установки, їх етику. Це, так би мовити, ідеалістичне розуміння 

мистецтва, аналогічне нашому розумінню релігії і її впливу на світ» [2]. 

Але ж як проникнути до душі тих людей, яких сучасне мистецтво епатує, 

шокує, часом аж до відрази. Більшість вважає, що сучасне мистецтво – це просто 

годівниця для нездар, де головним критерієм якості твору є не його художня 

цінність, а ціна. Відійшло у далеке минуле вміння застосовувати знання законів 

мистецтва – сьогодні художник оцінюється здебільшого за успіхами своєї 

діяльності та здатністю змусити суспільство прийняти  

і схвалити його твори і, найголовніше, концепцію того, що насправді являє 

мистецтво і художник. «Періодичні згадки у пресі, розкішні каталоги  

і репродукції, «критичні» біографії, субсидовані ділками, інтереси приватних 

осіб і галерей – все це впливає на стан художника, хоча нікому не зрозуміло, як 

це відбувається. Репутація посереднього таланту, несподівано проголошеного 

представником останньої фази розвитку світового мистецтва, зростає не тільки в 

очах ділків, керівників музеїв і оглядачів, а й в очах його власних товаришів по 

мистецтву» [4, с. 59]. Можна сміливо стверджувати, що такий процес  

є наслідком  ринкових та товарно-грошових відносин в сучасному суспільстві. 

У сучасній західній культурології переважає підхід до оцінки, яку 

сформулював американський письменник Дж. Сібрук в своїй роботі «Nobrow. 

Культура маркетингу. Маркетинг культури». Він зазначив крах звичної 

культурної ієрархії високого і низького, елітарного і масового, хорошого  

і поганого смаку і зробив висновок, що на зміну цієї ієрархії прийшло єдине поле 

культури «Nobrow» (тобто культури, що існує взагалі поза старої ієрархії смаку). 
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На прикладі своєї власної кар’єри Сібрук простежує «падіння 

смаків»американського суспільства, коли навіть журналістський бомонд  

і істеблішмент починає обожнювати те, що знаходить попит у масах і стає 

брендом, який щедро фінансується медіа-магнатами. Так, на думку Сібрука, 

виник середній смак, що балансує між високим, виборчим смаком (highbrow)  

і смаком низьким і невибагливим (lowbrow) [5, с. 18].  

Сучасні митці у своїх інтерпретаціях досить відверто акцентують на 

тяжких хворобах суспільства. Сьогодні актуальне мистецтво стає бунтом проти 

засилля масової культури та спрощення багатовимірних функцій людини; проти 

тотального гіпнозу, в якому перебувають тисячі людей. Таке мистецтво 

здебільшого попереджає  людину, намагається зупинити його перетворення в 

непритомну машину, де він виконує функцію взаємозамінного гвинтика 

величезної суспільної системи. Актуальне мистецтво в кращих своїх проявах дає 

усвідомити абсурдність людського існування, що відбувається поза свободи і 

відповідальності людини за безмежні можливості власного життя. Але ніякі 

твори мистецтва ніколи не закінчували війну, не впливали на міжнародні 

відносини і не зупиняли хід історії. Коли твір мистецтва прямо говорить, що 

потрібно думати або як діяти, у людини є чудово налагоджена здатність 

відключатися, практично не залишаючи шансу мислити самостійно. Так, 

замінниками дійсності все частіше виступають сучасні віртуальні реальності 

інтернету, які при всій своїй глибині і яскравості часом все далі і далі відводять 

людину від подій і виборів власного життя, реального «тут і зараз». Величезний 

світ мас-медіа нав’зує мистецтву свої закони, вміло маніпулюючи масовою 

свідомістю. Про це стверджує і Ж. Бодрійяр: «Як і всі форми, що зникають, 

мистецтво прагне дублювати себе за допомогою симуляції; але воно все одно 

незабаром піде, залишивши після себе колосальний музей фальшивого 

мистецтва і повністю поступившись місцем рекламі» [1, с. 15].  

Але ж справжній митець намагається відобразити епоху, в якій він існує, 

збагатити її новими цінностями і ідеалами, а також застережити суспільство від 

помилкових кроків. У своїх творах він зачіпає як проблеми хвороби  

і абсурдності сучасного світу, так і осмислення шляхів зцілення, виявлення 

нових цінностей і нової духовної опори людини. Цей творчий процес здатний як 

збагатити і піднести мистецтво, так і зруйнувати його основи, що пов’язані  

з класичним уявленням образу. «Покликання художника – посилати світло  

в глибини людського серця», – так розумів роль автора Роберт Шуман. Тисячі 

років розвитку мистецтва були співзвучні цим словам. «Художник – це людина, 

яка може намалювати і написати все ...», – зауважив Л. Толстой [3].  «Я хочу, 

щоб повертаючись спиною до моїх картин, люди продовжували відчувати  

їх присутність так само, як вони відчувають сонячні промені, що б’ють  

їм в спину», – говорив про свій твір «Без назви № 11» М. Ротко [8].  

Сучасний художник, який створює абстрактний образ, прагне до 

осмислення і відображення потаємної суті речей; так було і за часів Візантії, коли 

іконописець відійшов від детальної передачі анатомії і пропорції людського тіла 

в ім’я фіксації духу. У творчому пошуку художник робить рух від відображення 
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форми об’єктів і явищ до передачі їх багатовимірного внутрішнього змісту, 

створюючи унікальну атмосферу навколо твору. 

Роботу сучасного художника можна визначити як складання математичних 

алгоритмів, щоб відтворювати такі реальності, через які можна подорожувати, 

привносячи в розмаїття образів власний сенс і нову єдність. Митець створює 

відкриту систему, готову до інтерпретації. Він стирає кордони між мистецтвом і 

життям. Безліч оточуючих нас предметів виступають в ролі яскравих метафор у 

створенні колажів, перформансів, хепенінгу, чим спонукають глядача до 

непонятійного суперечливого мислення. Така взаємодія між реальністю і 

мистецтвом змушує переосмислювати і відчувати потребу до змін самого життя 

людини. Це дає поштовх наділяти мистецтво і слідом за ним життя неповторним 

змістом, привносити свою ідею, визначати свою позицію як в сприйнятті об’єкта 

мистецтва, так і у власному житті. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО  

КАК СРЕДСТВО РЕВИТАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА УЛИЦЫ 

Феномен улицы, как действительно публичного пространства, с каждым 

днем начинает занимать все более важное место в дискурсе современного 

искусства. Это актуально и для Республики Беларусь, где пространству улицы  

в рамках культурных мероприятий и других инициатив пытаются вернуть 

функции площадки для индивидуального высказывания. Следует отметить, что 

в современной социологической концепции действия, направленные  
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http://www.softmixer.com/2014/04/blogpost_4.htm


181 

 

на выделение своей индивидуальности, конструктивны только в публичном 

пространстве; в частной сфере они имеют отрицательное, пагубное  

и разрушительное влияние. По словам Ханны Арендт, публичное пространст- 

во – уникальная среда, в которой возможен прогресс и движение вперед для 

всего человечества. Только при входе в публичное пространство так же легко 

можно получить возможность развития, как при входе в частную сферу его 

потерять [2]. Одним из ключевых параметров публичного пространства является 

возможность беспрепятственной коммуникации между его участниками, что, в 

свою очередь, может стать основой для возрождения улицы как публичного 

пространства с помощью проектов современного искусства [1]. 

Хорошим примером такого использования пространства улицы в крупных 

европейских городах является деятельность учреждения KÖR Kunst им 

öffentlichen Raum (Public Art Vienna) (далее KÖR), которая основана  

в 2004 году как фонд (административная единица) отделов культуры, городского 

планирования и жилищного строительства администрации города Вены 

(Австрия). Основываясь на опыте и успехе первых лет работы, с 2004 по 2007, 

фонд был преобразован в общество с ограниченной ответственностью (GmbH). 

На сегодняшнем этапе KÖR стремится вдохнуть новую жизнь  

в публичные пространства Вены с помощью постоянных или временных арт-

проектов. Усилия институции направлены на укрепление идентичности города и 

его отдельных районов с точки зрения современности, на возрождение 

публичной городского пространства как «агоры – места общественно-

политических и культурных дискуссий» [5]. KÖR не декларирует 

художественные проекты в публичном пространстве как декоративные 

элементы, но как «предложения и вопросы с эстетическим содержанием  

и радикальными решениями, символической маркировкой определенных 

городских территорий» [5]. KÖR выполняет роль не только менеджера ресурсов 

(арт-проекты, группы художников, конкурсы проектов в публичном 

пространстве, субсидии для художников и организаций-партнеров), но  

и действует как фасилитатор культурного поля в городском пространстве Вены, 

и решает связанные с этим задачи по организации и проведению симпозиумов, 

публикаций, образовательных программ и т. д. Проекты, реализуемые в рамках 

KÖR, обязательно должны быть доступны для всех представителей 

общественности в черте города. 

В своей деятельности KÖR постоянно анализирует и переосмысливает 

изменения, происходящие с искусством и публичной сферой. В своих проектах 

институция рассматривает публичную сферу как «основу для проведения 

переговоров по культурным и социальным вопросам. Возможности искусства 

лежат в разных взаимосвязанных формах восприятия, мышления, 

экспериментальных механизмов и эстетического опыта. Искусство  

в общественном пространстве способно реагировать на специальные городские 

явления и ситуации, и может отображать и определять их условия» [5]. 

Для Беларуси взаимоотношения между современным искусством  

и городским пространством являются сложными. До сих пор большая часть 
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художественных проектов в рамках публичного пространства улицы – это либо 

огромные муралы без концептуальной основы, либо тиражные 

псевдоисторические скульптуры без внимания к коммуникативной 

составляющей. Такие проекты не предполагают расширения функции 

существующих городских пространств (наиболее простой вариант – создание 

коммуникативных зон), не говоря уже о решениях более глобальных проблем 

современной городской застройки г. Минска, ревитализации и переосмыслению 

процессов джентрификации в городе.  

Несмотря на это, важно отметить среди массива художественных проектов 

в городском пространстве на территории Беларуси два проекта, которые 

являются хорошими примерами реновации городских территорий  

с помощью художественных проектов. Первый из них – «Поцелуй» – появился 

весной 2019 года в г. Минске, на улице Октябрьской, 16 и был реализован при 

поддержке ОАО «Белгазпромбанк». Проект архитектурной части выполнил 

Юрий Градов, автором скульптурной композиции стал Константин Селиханов. 

Второй из проектов также реализован при непосредственной поддержке  

ОАО «Белгазпромбанк»: в конце мая 2019 года на территории, прилегающей  

к зданию по улице Притыцкого, 60–2, была установлена скульптура «Навигатор» 

Осипа Цадкина, которая стала центральной точкой  

в восстановленной рекреационной зоне. До этого момента улица Притыцкого  

в Минске на протяжении от станции метро «Спортивная» до поворота на  

ул. Тимошенко была практически лишена каких-либо зон, пригодных для 

отдыха или коммуникации. Многие теоретики градостроительства и городского 

планирования неоднократно обращали внимание на то, что с укрупнением 

городов значение улицы как коммуникационного узла почти исчезло [3, 4]. 

Поэтому для улучшения условий жизни и расширения возможностей для 

индивидуального высказывания горожан была определена необходимость 

возрождения улицы путём создания новых зон коммуникации, что  

и демонстрируют два описанных проекта [3].  

Как отмечалось выше, в Республике Беларусь наблюдается процесс 

джентрификации, вследствие этого радикально меняется планировочная 

структура, меняются связи между горожанами и конкретной территорией, 

нарушается визуально-кинестетическая экология района и города в целом. 

Одной самых простых форм реакции на такую ситуацию могут стать проекты, 

которые через инкорпорацию современного искусства в городскую среду, в его 

транзитную часть, позволят оптимизировать решение вопросов локальной 

ревитализации городских территорий [4].  

В какой-то мере каждый проект современного искусства представляет 

собой интерактивный процесс с участием художников, архитекторов, 

дизайнеров, жителей, гражданских лидеров и др. Задача этого совместного 

процесса – создать заново, или усилить, а не ограничить существующие 

публичные пространства. 
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ЗНАЧЕННЯ СЦЕНІЧНИХ ЗДОБУТКІВ СЕРГІЯ БОНДУРА  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ  

(КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) 

Історія українського балету неодноразово доводила, що існує певна 

категорія танцівників, для яких балет є не просто витонченим сценічним 

мистцтвом, він є їхнім життям, в якому навколо театру та його сцени 

зосереджуються всі думки, почуття, бажання і прагнення. Такі артисти не 

уявляють свого існування поза царством Терпсіхори. Саме до таких 

професіоналів, наших сучасників, варто віднести й народного артиста України, 

відомого вітчизняного танцівника – Сергія Олексійовича Бондура. 

Хореографічну освіту він здобув у Київському хореографічному училищі 

в класах у відомих педагогів, прекрасних знавців чоловічого класичного танцю 

– Романа Зубова, Ігоря Єсаулова, Валерія Парсегова. Навчанню сприяли чудові 

дані, якими наділила природа талановитого юнака: надзвичайною пластичністю, 

високим зростом, ефектною сценічною зовнішністю, артистизмом, акторською 

виразністю.  

Одразу по закінченні училища у 1982 році С. Бондур поїхав до Львова, де 

його було прийнято до балетної трупи Державного академічного театру опери та 

балету ім. І. Франка (тепер – Львівський національний академічний театр опери 

та балету ім. С. Крушельницької). На той час там працювали відомі майстри 

балетної сцени: Євгенія Костилєва, Анатолій Кучерук, Юрій Карлін.  

У Львові молодий танцівник за традицією розпочав свою сценічну кар’єру  
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з кордебалету, згодом йому довірили сольні партії другого плану: Блазень 

(«Лебедине озеро» П. Чайковського), Бог («Створення світу» А. Петрова), Паріс 

(«Лілея» К. Данькевича), Гармодій («Спартак» А. Хачатуряна), Вітер («Пори 

року» О. Родіна) тощо. Підвищенням професійного рівня молодого артиста 

опікувався досвідчений майстер сцени А. Кучерук, який багато в чому вплинув 

на формування творчої особистості С. Бондура [3]. 

У 1984 році С. Бондур залишив Львів і повернувся до Києва. Там на той 

час організовувався новий молодий балетний колектив Державного музичного 

театру для дітей та юнацтва, який мав велики перспективи і амбітні плани.  

В новій балетній трупі С. Бондур значно розширив репертуар власних ролей: 

насамперед взяв участь одразу у трьох па-де-де у виставі «Шедеври світової 

балетної класики», яка складалася з уривків всесвітньо відомих балетних 

постановок А. Бурнонвіля, А. Сен-Леона, М. Легара та «Арлекинаді» Ц. Пуні 

(хореографія М. Петіпа) у постановці ленінградського балетмейстера  

О. Віноградова. Класика завжди була мірилом високого професіоналізму 

танцівника, джерелом для натхнення подальшої творчості [2, с. 12]. 

Згодом перелік ролей С. Бондура доповнився новими сольними балетними 

партіями: Іванко («Горбоконик» Р. Щедрина), П’єро («Комедіанти» на музику Д. 

Кабалевського), Меннерс («Червоні вітрила» В. Юровського), Ватажок лебедів 

(«Гадке каченя» О. Петрової, І. Цислюкевича, А. Микити), Вожак («Панночка і 

Хуліган» Д. Шостаковича), а також Головний буржуїн («Хлопчиш-Кибальчиш» 

М. Сильванського). 

У липні і жовтні 1986 р. С. Бондур отримав перші заслужені нагороди – 

здобув треті премії на Міжнародних конкурсах артистів балету у м. Варна 

(Болгарія) та в Парижі (Франція). Щоб по-справжньому оцінити значення обох 

конкурсів, варто зазначити, що, наприклад, у хореографічному змаганні  

в Болгарії брали участь 134 виконавці з 26 країн світу (звання лауреатів отримали 

лише 7 танцівників). В рамках конкурсу С. Бондур представив жюрі та глядачам 

6 класичних варіацій, підготовлених під керівництвом досвічених педагогів-

репетиторів – Марини Кондратьєвої, Володимира Ніконова (Великий театр, 

Москва), Володимира Денисенка, Анатолія Кучерука (Київський ДАТОБ ім. 

Т. Шевченка) та 2 номери сучасної хореографії, поставлені для танцівника 

відомими балемейстерами Генріхом Майоровим та Віктором Литвиновим. 

Особливим чином на сценічні успіхи молодого танцівника вплинула 

творчість балетмейстера Георгія Ковтуна, який очолював балетну трупу 

Київського музичного театру для дітей та юнацтва продовж 1988–1994 рр. Кожна 

вистава, створена Г. Ковтуном ставала для С. Бондура певною сходинкою у 

подоланні нових, як технічних, так і акторських труднащів. Танцівник взяв 

участь майже в усіх виставах балетмейстера (всього їх нараховувалося понад 30), 

серед них: «Мауглі», «Распутін», «Єврейська балада» О. Градського, «Весна 

священна» І. Стравинського, «Пригоди  

у смарагдовому місті» О. Яковчука, «Поминальна» Х. Родірго [1, с. 11]. 

Важливу роль у сценічній долі С. Бондура відіграв інший балетмейстер – 

Валерій Ковтун. Великою заслугою останнього стало привнесенння до 
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репертуару Київського музичного театру для дітей та юнацтва балетів 

академічної спадщини: «Лебедине озеро», «Спляча красуня», «Лускунчик»  

П. Чайковського, «Жізель» А. Адана тощо. Звертався хореограф і до радянської 

класики, приміром, його авторству належав спектакль «Ромео і Джульєтта»  

С. Прокоф’єва, де С. Бондур виконав головну партію – Ромео – в парі  

із провідною солісткою театру – Іриною Гордійчук. 

Упродовж 1989–1994 рр. С. Бондур начався на балетній кафедрі Санкт-

Петербурзької консерваторії під керівництвом відомого танцівника  

і хореографа М. Долгушина, по закінченні якої одержав диплом балетмейстера-

репетитора (клас Габрієли Комлевої). Ще у роки навчання  

С. Бондур отримав перший серйозний балетмейстерський досвід: 1992 року 

поставив для танцівника С. Єгорова танцювальний номер «Шаман», з яким 

виконавець виборов друге місце на конкурсі балету імені Сержа Лифаря. 

У наступні роки з’явилися інші творчі роботи С. Бондура: моноспектакль 

«Romantic» на музику канадського композитора А. Ганьєна за участю відомих 

майстрів вітчизняної балетної сцени – О. Філіп’євої, О. Шаповала, І. Гордійчук,  

К. Гордійчука, Ю. Дятко, К. Кузнецова, а також хореографічні мініатюри за 

участю С. Сідорського, К. Алаєвої, Я. Саленка, Д. Матвієнка, А. Кавасакі,  

К. Вінового, А. Дорош, М. Чепика тощо. Безцінний досвід постановки 

пластичних рухів С. Бондур здобув під час підготовки спектаклю Р. Віктюка 

«Бульвар Сан-Сет». Ним було створено хореографію для міжнародного проєкту 

– фільму «Топка», присвяченого постаті Сергія Ейзенштейна. Новий досвід – 

балетмейстерсько-педагогічний – додала у творчу скарбницю митця постановка 

балету «Коппелія» Л. Деліба, створена силами учнів Муніципальної академії 

танцю імені Сержа Лифаря [3]. В останнє десятеліття С. Бондур займається 

переважно педагогічною та репетиторською діяльністю. Виконує обов’язки 

педагога-репетитора в балетній трупі Національної опери України, обіймає 

посаду завідуючого відділенням класичної хореографії в Інституті  

Шоу-Бізнесу, продовжує працювати з учнями Київської муніципальної академії 

танцю імені Сержа Лифаря й водночас опікується власним балетним фестивалем 

«Сергій Бондур запрошує». Останнє дозволяє митцеві залучати  

до власних творчих вечорів друзів-колег – зірок світового рівня з різних країн 

світу, що у свою чергу популяризує Україну в світі як країну із високим рівнем 

хореографічного мистецтва. 
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ДИЗАЙН ЗАЧІСКИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД МИСТЕЦТВА 

У контексті дослідження досить важливим є поняття перукарського 

мистецтва. Перукарське мистецтво має надзвичайно багато спільного з іншими 

видами мистецтвами. Не винятком є і більшість спорідненої термінології, що 

оптимально відображає інтеграцію процесів у сучасному світі  

й міждисциплінарних досліджень. «Мистецтво здатне змінювати емоційно-

чуттєвий стан людини, характер і мотиви її діяльності, адже, відображаючи 

цілісність буття, мистецтво сприяє цілісному сприйняттю світу. Мистецтво 

сприяє входженню людини в світ краси, стає для неї орієнтиром щодо певних 

пізнавальних, культурних, естетичних та етичних цінностей» [3, с. 46]. Поняття 

«мистецтво» також означає і майстерність, професійні навички. Такий зміст для 

древніх греків мало слово «техне», хоча із поділом праці під мистецтвом почали 

розуміти творчу діяльність, спрямовану на перетворення навколишнього світу і 

людини «за законами краси» [6]. Мистецтво надає людям одне з найважливіших 

духовних переживань – естетичну насолоду. 

Щодо поняття «перукарське мистецтво», то воно ще не одержало 

остаточного наукового визначення. Однак можна стверджувати, що 

«перукарське мистецтво, специфічною особливістю якого є єдність утилітарних 

й естетичних принципів, – це специфічна галузь людської діяльності, мета якої 

полягає у художній цінності організації форми зачісок» [8, с. 21]. 

Дослідницька увага до зачіски як до одного із головних елементів 

зовнішнього вигляду, що відіграє важливу роль у створенні цілісного образу 

людини, та складника культури зумовлює звернення до праць з проблематики, 

пов’язаної із зачіскою, принципами її формоутворення та ін. Зауважено, що  

в сучасній науковій літературі проблемі формоутворення зачіски приділено 

надто мало уваги. Еволюційному процесу формування зачісок присвячені 

дослідження таких науковців як В. Корнєєв, І. Оболенська, І. Плотникова, 

Д. Раугул, І. Сиромятникова, Л. Сургай, С. Фельдман, Т. Черниченко, 

С. Шевелюк, а історичні аспекти жіночої зачіски у своїх працях досліджували 

С. Бушак, О. Шевнюк та ін.  

О. Костюк [3] розглядає зачіску поряд з іншими елементами (костюм, 

головний убір, аксесуари, прикраси) та доповненнями (грим, маска, татуювання 

тощо), стверджуючи, що вона виконує не лише утилітарні функції,  

а, насамперед, є формою адаптації людини до простору навколишнього світу. 
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Спектр питань формоутворення зачісок висвітлює Є. Федорова [9], розглядаючи 

видовищну зачіску в контексті формування власного іміджу та способів його 

вдосконалення, простежуючи взаємозв’язок зачіски з модою та безпосередньо 

іміджем і пропонуючи класифікувати зачіски за призначенням. С. Лубянська [5] 

звертає увагу на складники композиції, особливості творчого пошуку, специфіку 

технологічної розробки нових моделей зачісок. 

За твердженням С. Лубянської, популярна зачіска (побутова) – це зачіска 

для масового споживання. Така зачіска користується попитом у більшості 

відвідувачів перукарень і салонів краси. У сучасній моді існує велика 

різноманітність моделей популярних зачісок, які поділяються на повсякденні і 

святкові. Повсякденна зачіска – це модна, красива, зручна і практична, вона 

повинна швидко укладатись, відповідати статусу, професії, віку людини [5]. 

Назва «перспективна зачіска» утворена від слова «перспектива», яке має 

кілька значень. У цьому випадку перспектива – це те, що передбачається, план, 

бачення майбутнього. Перспективною може бути зачіска для молоді, для ділової 

людини, коктейльна зачіска, весільна. Автор створює нову модель, 

передбачаючи її можливе застосування у майбутньому у якості популярної на 

конкурсі, у шоу-програмі. Перспективність – це «особлива характеристика 

зачіски, тому від дизайнера зачіски вимагаються і творчі здібності,  

й антиципаційна здатність, яка виявляється в умінні прогнозувати результати 

розробки та її перспективність» [7, с. 103]. 

Характерні риси перспективної зачіски – чітко виражені лінії, дизайн  

і фактура, що допомагають створити яскравий неповторний образ. Така зачіска 

виконується у більш прогресивній манері, ніж популярна. Працюючи над 

створенням перспективної зачіски, дизайнер повинен розуміти, що перспективна 

зачіска – це потенційно популярна зачіска, тобто зачіска, яка може стати 

масовою через деякий час. Але «ідеї, закладені у перспективній зачісці, можуть 

у подальшому значно спрощуватись, перероблятись  

з урахуванням масових споживацьких інтересів» [5, с. 94].  

Перспективні зачіски – це авангард моди, вони відображають майбутню 

модну лінію в зачісках, а тому, презентуючись на професійних конкурсах, 

популяризують нові моделі. Перспективні зачіски створюються для людей 

різного віку та статі, однак, оскільки саме молодь є авангардом моди, найбільш 

актуальними є проєкти молодіжних перспективних зачісок. Дизайнеру зачісок 

часто доводиться виконувати велику кількість ескізів перспективних зображень 

зачісок у різних ракурсах, тому останнім часом все ширше використовуються 

електронні програми, що полегшують і скорочують час на створення ескізів 

перспективних зачісок [1, с. 193]. 

Окремого розгляду вимагає застосування терміна «артзачіска». 

О. Кулешкова вважає, що «поняття артзачіска відноситься до мистецтва 

декоративного та виставкового» [4, с. 62]. Із таким твердженням можна повністю 

погодитись, оскільки ці зачіски створюються за будь-яким методом  

і не обмежують політ фантазії майстра. Арт-зачіска повинна розкривати 

художній образ, мати яскраво виражену характерність, захоплювати глядача, 
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створюючи такі відчуття, які людина переживає при спогляданні витворів 

мистецтва, вражати красою, образністю і технікою виконання.  

При проєктуванні артзачісок митець має можливість самовиразитись та 

розкрити свій творчий потенціал, відтворити своє ставлення до світу, свій 

світогляд та художній смак. Працюючи над такими зачісками, дизайнер постійно 

шукає нове та оригінальне, експериментує з формою, фактурою, кольорами, 

майже не враховуючи такі вимоги до зачіски, як практичність  

і зручність. Дизайнер повинен вміти здійснювати перспективне проєктування  

і творчий пошук на основі нових наукових і технічних ідей, створювати 

принципово нові колекції зачісок [2, с. 122]. Проєктування зачісок нерозривно 

пов’язане з творчим процесом дизайну зачіски, що передбачає пошук досягнення 

єдності форми і змісту. 

Враховуючи зазначене, можна стверджувати, що естетичність повинна 

бути присутня у творчому, дизайнерському процесі створення нової моделі 

зачіски і гармонійного, цілісного образу людини, а також дизайн зачіски можна 

розглядати як особливий вид мистецтва, котрий перетворює зачіску на явище 

повсякденної культури.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ  

МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Дизайн міського середовища – самостійний вид проєктно-художньої 

діяльності, заснований на синтезі дизайну, архітектури, містобудування  

та монументально-декоративного мистецтва, що сформувався відносно недавно, 

а саме у другій половині ХХ ст. [5]. Дизайн сучасного міста об’єднує громадські 

простори, благоустрій сельбищних і ландшафтних територій, об’єкти 

транспорту, міських служб, відпочинку, побутового обслуговування. 

Проблемою міського середовища є його постійне ускладнення та набуття 

хаотичного характеру за рахунок безсистемного розміщення торгівельних 

об’єктів, кіосків, рекламних бігбордів, зупинок транспорту, недостатнього 

освітлення тощо [3]. Просторова аморфність, візуальний шум та одноманітність 

міського середовища доводять необхідність концентрації професійної уваги на 

проблемах його гуманізації та гармонізації як містобудівними засобами,  

так і засобами дизайну. 

Гуманізації міського середовища сприяє реалізація на практиці ідей 

адаптивності, які передбачають проєктування різних об’єктів міського дизайну з 

впровадженням принципів мобільності, трансформації, можливості легкого 

монтажу і демонтажу. Перевагою подібних об’єктів є здатність активізувати 

певну ділянку міського середовища з мінімальними матеріальними витратами, 

надати їй різноманітність і динаміку, створювати яскраві публічні простори. На 

думку низки дослідників, можна виділити такі основні напрями використання 

інтерактивних об’єктів як підвищення комунікаційних характеристик 

середовища і пристосування під різні групи споживачів (впровадження  

GPS-навігаторів і QR-кодів для легкої орієнтації туристів у місті); інформаційна 

організація міського середовища; навчання та розвиток як дітей, так і дорослих; 

розваги й атракціони; різноманітні шоу й ефекти, що використовуються  

у виставах (лазерні шоу на фасадах будівель); охорона, спостереження, аналіз  

і попередження надзвичайних ситуацій; наукові дослідження й розробки; 

реабілітація у медичних цілях [4]. 

Особливо гостро нині стоїть питання забезпечення антивандальної 

безпеки. У місцях масового перебування людей не повинно бути предметів, 

меблів і елементів опорядження, які можна було б перетворити на зброю 

ураження. Вуличні меблі, МАФи, освітлювальні опори повинні бути надійно 

закріплені. Хоча на сьогодні впорядкування міського середовища 

регламентується низкою нормативних документів (Закон України  

«Про благоустрій населених пунктів», Рішення Київської міської ради від 

25 грудня 2008 року №1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва»  

та ін.), проте є доцільним використання зарубіжного досвіду щодо організації 
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предметно-просторового середовища міста з високим рівнем комфорту.  

В країнах Західної Європи при проєктуванні міських об’єктів застосовують такі 

правила захисту від вандалів: улаштування відкритих кафе та прозорих вітрин; 

застосування рельєфних текстур; використання зелених насаджень, висаджених 

на рівні першого поверху (зокрема можуть застосовуватися й виткі рослини); 

розміщення історичних і інформаційних довідок та якісно зробленого графіті; 

якщо є декілька об’єктів міського устаткування – їх слід групувати чи 

розташовувати біля стіни – так зменшиться площа, яку потрібно буде очищувати 

і буде менше т. зв. «візуального шуму» [1]. Досвід європейських країн, гідний 

наслідування – відсутність закритих просторів, глухих парканів. Натомість, 

використовуються прозорі конструкції, які суттєво зменшують кількість 

злочинів. Серед шляхів гуманізації графіті та подолання вандалістичної форми 

графіті-практики, науковці називають комерціалізацію графіті та його 

використання у брендингу міста [2]. 

Підвищення якості життя та рівня комфорту сучасного міста, гуманізації 

середовища невіддільне від поняття «Універсальний дизайн», сім принципів 

якого було розроблено у 1997 р. в Університеті Північної Кароліни (США) 

американським архітектором Роном Мейсом спільно з групою архітекторів, 

інженерів і дизайнерів. Універсальний дизайн – це дизайн предметів, 

середовища, програм і послуг, покликаний зробити їх максимально можливою 

мірою придатними для використання всіма людьми, незалежно від їхнього віку, 

статі чи стану здоров’я без потреби у додатковій адаптації чи спеціалізованому 

дизайні. Щодо України, то базовим нормативним документом, що регламентує 

забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної інфраструктури, є ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. 

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». 

Підсумовуючи сказане вище, можна виділити такі особливості розвитку 

дизайну сучасного міського середовища, як застосування інтерактивних 

об’єктів, антивандальний захист і універсальний дизайн. Їх комплексне 

використання сприятиме організації комфортного предметно-просторового 

середовища міста, дружнього до людини й естетично довершеного. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ 

ІНТЕР’ЄРІВ КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Нині існує велика кількість медичних, лікувальних, розвиваючих центрів 

для тварин, які допомагають створити сприятливе середовище для їх життя і 

здоров’я. У зв’язку з затребуваністю і помітно зростаючим інтересом до 

домашніх тварин в сучасному суспільстві відчувається брак єдиного 

багатофункціонального комплексу, який дозволив би власникам собак уникнути 

пошук фахівців різних профілів в різних місцях. 

Проблема дизайну в галузі кінології і ветеринарних клініках в даний час 

дуже актуальна. Суспільство потребує створення багатофункціонального 

кінологічного центру, що відповідає сучасним вимогам дизайну, архітектури  

і художньої естетики. Проблема естетизації інтер’єру в області проєктування 

центрів по роботі з тваринами недостатньо вивчена, що вимагає якнайшвидшого 

проведення досліджень і прийняття практичних рішень з цього питання [4]. 

У місті Київ відсутній багатофункціональний кінологічний центр, що дає 

можливість запропонувати подібний комплекс для тварин з залом для 

проведення виставок, проведення змагань із захисту, тренажерним залом, 

дресирувальним майданчиком і ветеринарною клінікою [3]. Кінологічний центр 

буде сполучною ланкою між оточуючою забудовою і природним початком, 

гармонійно впишеться в середовище і створить цілісну картину злиття 

тваринного світу в рамках заміського масиву [2]. 

Людина дуже давно оцінила природні якості собаки: гострий нюх, тонкий 

слух, хороший зір, швидкий біг, фізичну силу, спритність, і головне – високі 

показники до дресирування. Практика службово-бойової діяльності у повоєнні 

роки свідчить про необхідність собак використовувати при виконанні різних 

задач охорони і захисту. У сучасних умовах розвитку службового собаківництва 

та підготовки фахівців-кінологів дуже велику цінність має той досвід, який 
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набувався й узагальнювався багатьма поколіннями кінологів. Надзвичайно 

актуальне питання професійної підготовки кінологів-спеціалістів. Участь у 

попередженні надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків шляхом 

застосування засобів і методів службового собаківництва [1]. 

Центр має включати в себе певну територію, де собаки будуть жити, 

розмножуватися, розвиватися. Якщо мова йде про гарний розплідник, то він 

повинен бути повністю облаштований, включаючи всі необхідні умови для 

якісного розведення та обслуговування чотирилапих друзів людини [5]. Такі як: 

- приміщення, де будуть знаходитися собаки (вольєр, будка і т. ін.); 

- місце для того щоб вигулювати собак на свіжому повітрі; 

- кабінет ветеринара з приміщенням для ізоляції тварини; 

- приміщення, де будуть проходити собачі пологи; 

- окреме приміщення, де будуть зберігатися всі речі і додатковий інвентар; 

- хороша система вентиляції та звукоізоляції; 

- майданчик для дресирування; 

- приміщення для групових занять.   

Проблема естетизації інтер’єру в області проєктування центрів по роботі  

з тваринами недостатньо вивчена, що вимагає якнайшвидшого проведення 

досліджень і прийняття практичних рішень з цього питання. Кінологічний центр 

має розташовуватись на окремо закріпленій за ним території, має  

у своєму користуванні мати відповідні об’єкти, будівлі, приміщення, вольєри для 

утримання собак та майданчики для їх тренування [5]. 

Будівництво кінологічного центру починається з вибору його майбутнього 

розташування – це повинна бути досить велика, суха територія, бажано з 

наявністю поруч річки або озера, а також полів для вигулу. Від геологічної 

структури ґрунту і мікроклімату місцевості залежить і характер рослинності. 

Близькість лісу небажана, хоча між розплідником і найближчим населеним 

пунктом повинна бути невелика зелена зона для зниження розповсюдження 

запаху і шуму. Як правило, ліс завжди оточений поясом дрібного чагарнику і 

підліску, в якому живуть і розмножуються кліщі, часто  

є переносниками різних інфекційних захворювань [3]. Під розплідник можна 

пристосувати вже існуючі промислові будівлі, але в цьому випадку вогнезахист 

металоконструкцій обов’язкове. 

Сам центр для собак зазвичай складається відповідно з приміщень для 

собак, кухні, комори для кормів, вигулів, пологового приміщення і приміщення 

для цуценят, приміщень для карантину і ізолятора, а також кімнати для чистки 

собак і підготовки собак до виставок [1]. Проєкт кінологічного центру повинен 

відповідати не тільки вимогам закону, а й бути спланований таким чином, щоб 

щоденний догляд за тваринами не створював проблем: 

- приміщення для службовців, собак, персоналу з роздачі корму, 

ветеринарного лікаря і відвідувачів повинні бути розташовані в такому порядку, 

щоб максимально обмежити ризик контамінації (зараження); 

- повинен бути розроблений план дій в разі непередбаченої ситуації, 

наприклад, при спалаху паразитарних або інфекційних захворювань; 
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- при будівництві необхідно враховувати напрямок пануючих вітрів; 

- приміщення повинні бути простими для обслуговування і з низькою 

собівартістю (зі стійкого матеріалу); 

- порушення умов життя тварин повинні бути зведені до мінімуму; 

- потрібно збільшувати площу для таких відділень, як пансіонат, дресура 

та догляд за собаками; 

- центр повинен мати можливість розширення в разі потреби; 

- необхідно передбачити можливість евакуації в разі пожежі. 

Дизайн середовища відносно недавно з’явився в сфері життєдіяльності 

тварин і їх взаємодії з людьми і вже вийшов далеко за рамки проєктування 

інтер’єру житлових приміщень, пішов від винятковості створення культурно-

просвітницьких будинків, місць розваги, дозвілля та інших закладів 

короткочасного перебування [7]. Дизайн нині – це естетичне збагачення всіх 

сфер життєдіяльності людини, створення інтер’єру і екстер’єру не тільки 

розважальних установ, створених для того, щоб радувати око відвідувача  

і залучати його інтерес, але і таких звичних для нас закладів як лікарні, 

поліклініки, ветеринарні клініки, тощо [6]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  

ДИТЯЧИХ РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Передумови появи розважальних комплексів пов’язані зі зміною 

соціально-економічної ситуації в країні, динамічним розвитком індустрії 

дозвілля й розваг та підвищенням життєвого рівня значної частини її населення. 

Нівелювання межі між культурним й розважальним обслуговуванням, 

задоволенням духовних потреб та здійсненням покупок, глядачем і видовищем – 

саме такою є мета сучасного торговельно-розважального комплексу, тому на  

сьогодні важко знайти торгово-розважальний центр, який би не мав дитячої 

розважальної зони та ігрової кімнати для дітей. 

Орієнтація на споживача, формування й задоволення у сфері вільного часу, 

стають провідними завданнями й визначають кінцевий результат діяльності 

розважальних закладів. Розваги і торгівля добре доповнюють  

і приносять один одному велику користь [2, с.70].  

Проте, діяльність дитячих розважальних центрів та ігрових зон в Україні є 

проблемою не з точки зору їхнього відкриття, а у функціонуванні, оскільки, 

перейнявши досвід зарубіжних країн у цій сфері, не було враховано специфіки 

розвитку нашої країни, не налагоджено механізм роботи цих центрів, не 

відрегульовано процес підбору кадрів до роботи в них, не враховуються 

особливості психологічного розвитку дітей, які відвідують ці центри та ігрові 

зони, виникає досить багато питань до наповнення ігрового середовища. 

Проблемою організації дозвілля дітей, виникненням і розвитком дитячих 

розважальних центрів в Україні переймаються дослідники: Г. О. Бетіна,  

К. В. Глаголєва, О. С. Зубричев, І. В. Лисакова, Т. О. Успенська,  

Ю. С. Христюк, О. М. Юрчишин та ін. Так, Т. О. Успенська, аналізуючи основні 

тенденції розвитку дитячих розважальних зон та центрів дозвілля  

в торгово-розважальних комплексах великих мегаполісів України, зазначає, що 

у ХХІ ст. почали відкриватись нові форми закладів дозвілля, які виникли  

з комунікаційно-рекреаційного простору громадських та торгівельних 

комплексів і стали результатом процесу розбудови суспільства та швидкого 

розвитку приватного підприємництва, проте діяльність дитячих розважальних 

центрів і зон потребує конструктивного аналізу [5, с. 163]. 

Предметно-ігрове середовище повинно організовуватись так, щоб кожна 

дитина мала можливість займатись своєю улюбленою справою. Обладнання  

у ігрових кімнатах має відповідати естетичним, санітарно-гігієнічним вимогам, 

віку дітей, забезпечувати свободу та активність дитини, максимально 

відповідати її інтересам [3, с. 19]. 
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Проаналізувавши дослідження науковців і наші емпіричні надбання, 

можна виділити суперечності між потребами в організації дитячих центрів 

дозвілля і реаліями життя [4, с. 91]. Розважальні ігрові центри для дітей виникли 

в Україні не так давно, але все ж вони встигли зайняти провідне місце у дитячому 

дозвіллі. Зважаючи на те, що більшість сучасних батьків є занадто зайнятими і 

не мають достатньо часу для проведення його зі своїми дітьми, дитячі ігрові 

кімнати є чудовим варіантом для вирішення цієї проблеми. Ймовірно, як 

показують дослідження, найближчі десять років розважальні ігрові зони 

продовжуватимуть стрімко розвиватись: таке дозвілля користується попитом, 

власники розважальних центрів отримуватимуть значні прибутки,  

а батьки матимуть змогу залишити дітей під наглядом за помірну ціну. 

Зауважимо: якщо на сьогоднішній день в Україні існує досить велика кількість 

дитячих ігрових зон, які надають фактично однакові послуги та мають 

аналогічне дитяче обладнання, то в найближчому майбутньому пріоритетом при 

виборі ігрової кімнати стане її оригінальність, системність, можливість отримати 

ті послуги, яких немає в інших розважальних центрах. 

Для успішного функціонування дитячого розважального комплексу 

величезне значення має не тільки правильне розміщення будівлі, створення 

системи якісного обслуговування, а й продуманий, красивий інтер’єр. Колірна 

гармонія, правильний вибір колірних поєднань підсилюють композиційний 

задум, зв’язують або роз’єднують окремі зони. Колір у поєднанні з вибраною 

системою освітлення полегшує зорову роботу і відпочинок у дитячому 

розважальному комплексі, зорово збільшує простір приміщень, викликає 

потрібний емоційний ефект. Інтер’єр не може існувати без предметного 

простору. Деталізація простору дає кожному приміщенню індивідуальності та 

характеризує кожне приміщення за своїм призначенням [5, с. 167]. Головна мета 

– створення комфортного простору інтер’єру дитячого розважального комплексу 

на основі попереднього аналізу аналогічних будівель. 

Дизайн об’єктів довкілля та їх елементів повинен бути об’єднаний 

загальною композицією, що залучає відвідувачів привабливим виглядом  

і високим ступенем комфорту, та забезпечує стилістичну цілісність просторового 

та художньо-образного вирішення комплексу [6, с. 54].  

Питання функціонування розважального комплексу як транслятора зразків 

культурного споживання вимагає ґрунтовного вивчення, що дозволить 

прогнозувати й виявляти тенденції розвитку розважальних закладів  

у найближчому майбутньому[1, с. 147]. 
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ТВОРЧІСТЬ КВЕНТІНА ТАРАНТІНО 

Квентін Джером Тарантіно (англ. Quentin Jerome Tarantino; народився  

27 березня 1963) – американський режисер, сценарист, актор і продюсер. Став 

відомий на весь світ після фільму «Кримінальне чтиво» (1994), який приніс йому 

«Золоту пальмову гілку» Канського кінофестивалю, а також премії «Оскар» і 

«Золотий глобус» за найкращий сценарій. 

Хоча Квентін і був талановитою дитиною, у нього почалися проблеми  

зі школою. Він навчався в середній школі Нарбонна в Харбор-Сіті. Тарантіно не 

подобалося те, що він навчався у приватній, платній християнській школі, тому 

він почав прогулювати уроки. У 15 років, з вимушеної згоди матері, він кинув 

школу з умовою, що знайде роботу. Мати хотіла, щоб він зрозумів, що життя без 

освіти не суцільне свято. Тарантіно знайшов перше робоче місце  

як білетер в одному з кінозалів в Торренсі. 

Вечорами він почав відвідувати курси акторської майстерності  

Джеймса Беста. У січні 1981 р. він вперше зустрівся зі сценаристом  

Крейгом Хейменном, який став другом та соратником Квентіна в ті дні.  

У 1984 р. Хейменн познайомив Тарантіно з Кетрін Джеймс, яка  

в подальшому стала менеджером Тарантіно під час зйомок «Кримінального 

чтива». У 22 роки Тарантіно влаштувався на роботу в «Відеоархів», пункт 

відеопрокату на Манхеттен-Біч. Саме там Тарантіно познайомився  
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з Роджером Евері. Вони проводили весь день разом, обговорюючи фільми  

та рекомендуючи їх клієнтам. Він звертав увагу на те, які фільми подобаються 

людям, і використовував цей досвід у своїй подальшій кар’єрі. У якийсь момент 

він захотів стати романістом. Навіть намагався написати дві глави про той  

час, коли він працював у відео прокаті. Тепер можна помітити, що белетристичні 

методи оповіді властиві його фільмам. 

Продюсер Лоуренс Бендер, з яким Тарантіно познайомився на одній 

голлівудській вечірці, переконав його зайнятися написанням сценаріїв. Перший 

сценарій Тарантіно, написаний в 1985 р., був названий «Капітан Пічфуз та 

анчоусовий бандит», але не був реалізований. Після цього Тарантіно провів 

декілька важких років, пропонуючи студіям свої перші творіння (він мав намір 

поставити їх самостійно) та отримуючи незмінні відмови. Незабаром він разом 

зі своїм другом Роджером Евері приступив до зйомок аматорського фільму 

«День народження мого найкращого друга». Останні тридцять хвилин фільму 

були знищені пожежею, який розгорівся в лабораторії під час монтажу, і він так 

і залишився незавершеним, але його сценарій послужив основою для сценарію 

до фільму« Справжнє кохання» [4]. 

Сценарій першого повноцінного фільму Тарантіно – «Скажених псів» був 

написаний за три тижні. Квентін був готовий зняти цей фільм на мінімальні 

кошти, навіть 16-міліметровою камерою на чорно-білу плівку, але після того  

як сценарієм зацікавився відомий актор Харві Кейтель, бюджет фільму значно 

виріс, оскільки проєкт отримав фінансову підтримку від LiveEntertainment. 

На багатьох показах «Скажених псів» окремі глядачі покидали зал прямо 

посеред сеансу через сцени з відрізанням вуха полоненому поліцейському, але в 

цілому фільм зібрав непогану касу і був високо оцінений критикою. Він був 

показаний на кінофестивалі Санденс і став важливою віхою в історії незалежного 

американського кіно, хоча по-справжньому його помітили  

та оцінили вже після успіху «Кримінального чтива». 

Незабаром вийшло два фільми, знятих за сценаріями Тарантіно: 

«Справжня любов» Тоні Скотта та «Природжені вбивці» Олівера Стоуна. Стоун 

піддав оригінальний сценарій Тарантіно істотній переробці, і Квентін зажадав 

прибрати його ім’я з титрів, але, врешті-решт, погодився на формулювання:  

«За сюжетом Квентіна Тарантіно» [4]. 

Тарантіно став знаменитий у 1994 році після виходу «Кримінального 

чтива». Фільм завоював декілька престижних нагород та безліч шанувальників. 

Вже в «Кримінальному чтиві» склався стиль Тарантіно, ознаками якого є показ 

сцен не в хронологічному порядку, розбиття фільму на «глави», фірмові 

«тарантіновські» діалоги (герої можуть дуже довго розмовляти на абсолютно 

абстрактні теми – кшталт справжнього змісту пісні Мадонни «Like a Virgin» або 

номенклатури французьких гамбургерів), посилання на поп-культуру  

та запозичення зі старих, часто маловідомих та другосортних фільмів, на яких 

Тарантіно виріс. 

В цей час режисер знайомиться з Робертом Родрігісом і разом з ним 

створює стрічки «Від заходу до світанку» (1996), «Чотири кімнати» та ін.  
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Серед фільмів режисера, що з’явилися згодом, таківідомі стрічки як «Убити 

Білла» –1, 2 (2003, 2004), «Безславні виродки» (2009), «Джанго вільний» (2012), 

«Мерзенна вісімка» (2015). 

Спочатку багато критиків вважали творчість Тарантіно «несерйозною» 

і «низькою». Проте, режисера постійно запрошують на Канський фестиваль.  

«Я повертаю «низьким», напівзабутим жанрами повагу, якого вони 

заслуговують... І роблю це в стилі «божевільного Квентіна», що означає, що вони 

ні на кого і ні на що не схожі. Крім, звичайно, довбану того Квентіна, адже це я!» 

– зауважує сам режисер [2]. Або ж: «Мого ліричного героя охарактеризувати 

дуже просто: він з’являється, дає всім під зад і йде» [4]. 

Герої фільмів Квентіна – його власне відображення: вони здатні на виклик, 

непередбачувані, не знають кордонів. Ці герої не тільки висловлюють бачення 

режисером масової культури. Тарантіно володіє майстерністю створювати 

об’ємні характери, описуючи їхній світогляд та біографію всього  

в декількох рядках [1, с. 132]. 

Загалом Тарантіно отримав 37 нагород і брав участь ще в 47 номінаціях. У 

2007 р. журнал «TotalFilm» поставив його ім’я на 12 місце у списку найкращих 

режисерів всіх часів. А 2008 р. Internet Movie Database склав рейтинг сучасних 

режисерів, які зняли не менше 4-х повнометражних фільмів, виходячи із 

середнього рейтингу фільму, де Тарантіно посів першу сходинку  

з рейтингом 8.12 [3]. 
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ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВІДЕОЕКРАН 

Нині надзвичайно популярним, особливо в соцмережах, став феномен 

вертикального відео – відео, відзнятого камерою чи створеного комп’ютером та 

призначеного для перегляду у портретному режимі, тобто коли висота 

зображення більша за розміром аніж його ширина. В Facebook з’явилися Stories 
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(Розповіді) – короткі кількасекундні фото-, відеоролики, відзняті вертикально. В 

червні 2018 було запущено IGTV  (Instagram TV) – проєкт, базований на відомій 

соцмережі «Instagram», головною особливістю якого є те що там демонструється 

велика кількість вертикально відзнятого відео. Соціальні мережі Snapchat та 

Periscope теж, в основному, використовують вертикальне відео. Моду на 

вертикальне відео підхопили і багато музикантів, які почали знімати свої кліпи в 

цьому форматі. Музична платформа Spotify при відтворенні пісень на 

смартфонах демонструє відеокліпи саме в вертикальному форматі. Відеосервіс 

«Youtube» дозволив завантажувати вертикальне відео, вже не додаючи при 

цьому чорні полоси з обох боків, як це було раніше. Компанія «Google» також 

анонсувала запуск сервісу «AutoFlip», який буде за допомогою штучного 

інтелекту автоматично кадрувати звичайне відео у вертикальний формат [3].  

В популярній програмі для відеомонтажу «Adobe Premiere Pro» з’явилася 

можливість експортувати змонтований матеріал для соцмереж з різним 

співвідношенням сторін – прямокутним, квадратним, вертикальним, при цьому 

постійне розташування головного об’єкта саме в центрі кадру підтримується 

автоматично за допомогою штучного інтелекту.  

Більше того, вже з’явилися сайти, присвячені вертикальному 

кінематографу [6], а з 2014 р. в Австралії проводиться навіть фестиваль 

вертикального кіно – The Vertical Film Festival (VFF) [5]. Нещодавно відомий 

режисер Тімур Бекмамбетов заявив, що приступає до зйомок повнометражного 

художнього фільму у вертикальному форматі.  

Перш за все цей феномен можна пояснити саме вертикальною орієнтацією 

екранів смартфонів, які стали чи не найрозповсюдженішими пристроями для 

фото та відеозйомки, яку за звичкою користувачі роблять саме у вертикальній 

орієнтації. І це явище, яке спочатку вважалось помилкою під час зйомки, 

поступово стає певним естетичним феноменом. Нова відеоестетика 

народжується з того, що наш найуживаніший гаджет – смартфон диктує нам  

і свої способи сприйняття інформації. До того ж спілкування  

у відеомесенджерах – «FaceTime», «Viber», «Skype» найчастіше теж відбувається 

у вертикальному форматі і вертикальна відеокартинка стає звичною для 

користувачів, особливо для молоді. Більшість сайтів в інтернеті теж має 

вертикальну орієнтацію і для їх перегляду потрібно прокручувати екран вниз – 

так зручніше сприймати велику кількість інформації. До речі, один  

з перших комп’ютерів з графічним інтерфейсом «Хerox PARC» мав саме 

вертикальний екран. Сучасні комікси також малюють часто в вертикальному 

форматі. 

У споріднених з кіно візуальних мистецтвах – живопису та фотографії 

вертикальна орієнтація зображення була більш уживаною і часто 

використовувалась в портретах, оскільки вона дозволяла художнику зосередити 

увагу глядачів на вертикальній людській фігурі або високих предметах (згадаємо 

картини Ель Греко). Вертикальний живописний сувій в давньому Китаї та 

Японії, вітражі в середньовічних соборах, – у живопису було багато 

попередників з портретною вертикаллю. Альбомна ж орієнтація картин була 
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більш звична для нашого ока і найчастіше використовувалась в пейзажах або 

батальних сценах, коли потрібно було показати більше оточуючого простору. 

І хоча один з перших кінороликів (1894), який фіксував падіння кота був 

знятий саме вертикально, еволюція форми кіноекрану відбувалася саме за 

рахунок збільшення його розміру в ширину, що дозволяло максимально 

заповнити поле зору глядачів кінозображенням, таким чином занурюючи їх  

у споглядання видовища.  

У кінематографі вертикальний екран все ж не знайшов широкого 

розповсюдження  і використовувався або у вигляді поліекрану, коли на екрані ми 

одночасно бачили в окремих рамках різних персонажів (яскравий приклад такого 

використання поліекрану – фільм «Бостонський душитель» Р. Флейшера (1968)) 

[1], або у більш прихованому вигляді, коли оператори так компонували кадр, щоб 

за допомогою різних предметів (стін, меблів, дверних отворів, вікон, дзеркал) чи 

освітлення створити вертикальні рамки, які б обмежували кадр та зосереджували 

увагу глядача на персонажі в такому вертикальному кадрі. Таке візуальне 

рішення часто використовують в своїх фільмах гонконгський режисер Вонг 

Карвай та його оператор Крістофер Дойл [1]. 

Видатний радянський режисер і кінотеоретик Сергій Ейзенштейн ще  

у своїй роботі «Динамічний квадрат» (1932) писав, що  ідеальною формою для 

екрана був би динамічний квадрат зі змінним співвідношенням сторін, який 

«забезпечує своїми розмірами можливість закарбовувати в проєкції з повною 

величчю будь-яку мислиму геометричну форму грані зображення» [2, с. 320]. На 

його думку розмір і орієнтація кіноекрана повинні стати таким же творчим 

кіноінструментом у руках режисера як і інші виражальні засоби кіномистецтва. 

Може тому екран в сучасних кінотеатрах IMAX має майже квадратні форми, що 

дозволяє проектувати на ньому фільми з різним співвідношенням сторін кадру.  

Вертикально зняте відео вперше почали знімати відеоавангардисти  

у 80-хх рр. Один з них, Крістоф Гейзелер сформулював кілька принципів [4] для 

ефективного використання вертикального відео: 

1. Композиція. Вертикальне відео краще підходить для деяких  

кадрів: портретів, музикантів на сцені, моделей на подіумі, хмарочосів, башт, 

дерев – і робить ці об’єкти більш виразними. При зйомці таких об’єктів  

в звичайному горизонтальному режимі в кадр потрапляє багато сторонніх 

об’єктів, які відволікають увага глядача. 

2. Орієнтація та нові медіа. Сучасні медіа-художники багато 

експериментують з вертикальною орієнтацією в художніх інсталяціях та 

авангардних відео. Оскільки наші очі не орієнтовані вертикально, то для нас 

неприродньо спостерігати рухомі зображення у вертикальній рамці. Планшети  

і смартфони мають досить малі розміри, тому ми можемо з комфортом дивитися 

на них вертикальне відео. Велика, в натуральну величину, проєкція 

вертикального відео впливає на наші почуття іншим чином, аніж горизонтальне 

відео, тому що наша орієнтація на землі – саме у вертикальному положенні,  

і люди «проходять життя» вертикально. 
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3. Дизайн камери та обладнання. Конструкція звичайних відеокамер 

призначена знімати лише горизонтальне відео. На відміну від них, дзеркальні 

фотоапарати та відеомодулі у смартфонах дозволяють досить легко  

і комфортно знімати як горизонтальне, так і вертикальне відео. Якщо ж зйомка 

ведеться зі штатива, то знімати вертикальне відео з нього практично неможливо 

через кріплення камери за нижню частину. 

4. Чим більша кількість людей користується мобільними смартфонами, 

тим більш природнім для них буде вертикальне відео, адже до вертикальної 

орієнтації екрана вони вже звикли. Тобто аудиторія, яка здатна без проблем і 

упередження сприймати таке відео буде лише збільшуватися. 

5. Вертикальне відео дає можливість режисерам експериментувати  

з композицією вертикально орієнтованого кадру, в звичному горизонтальному 

кадрі вже важко знайте якесь оригінальне композиційне рішення. 

6. Велетенські вертикальні екрани вже сьогодні активно використовуються 

для демонстрації реклами та новин на хмарочосах та велетенських будівлях. 

Отже, різноманіття екранів, їх розмірів і форм стає сьогодні справжнім 

творчим стимулом художникам для творчих пошуків у сфері медіамистецтв. 
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обертів, випускаючи кіножурнали, документальні фільми, спецвипуски, 

літописні кіносюжети. Дотепер – це невичерпні кіноджерела, що відтворювали 

суспільно-політичні процеси  країни. 

Звертаючись до офіційного кінопортрету тієї доби, можна відзначити 

посилення ідеологічної регламентації і цензури у сфері духовного життя 

українського суспільства в мистецтві, у тому числі і в кіно. Наслідком 

ідеологічного замовлення стала поява на екранах великої кількості 

документальних фільмів і сюжетів на виробничу тему. Це виглядає цілком 

логічно, адже будь-яка держава прагне показати свої позитивні звершення – 

потужні проєкти будівництва, зведення промислових гігантів, і не лише для 

інформативності населення, але й для зміцнення духу нації. 

Кінофільми та кіножурнали тієї епохи яскраво репрезентують потужні 

проєкти «п’ятирічок»: будівництво і введення в дію найбільших промислових 

підприємств, нових шахт, фабрик, мартенівських станів, газопроводів. Значна 

кількість кінодокументів того періоду зафіксувала, наприклад, будівництво  

і достроковий пуск найбільшого в Європі стану «600» на Комунарському 

металургійному заводі, яке, зокрема,  талановито зафільмовано у кінострічці 

«Гаряче дихання» режисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР  

А. О. Слісаренка, або розповідь про передові будівництва Дніпровського 

гірничозбагачувального комбінату, чи Вуглегірської ГРЕС, які масштабно 

втілені, зокрема, у фільмі «Україна. Кроки п’ятирічки. Добрий старт» режисера, 

заслуженого діяча мистецтв УРСР В. П. Небери тощо. 

«Для аграрної тематики цього періоду характерним є відображення 

розгорнутої в Україні кампанії будівництва так званих «зразкових» населених 

пунктів. У низці кінофільмів і кіносюжетів йдеться про створення культурно-

побутових умов в таких експериментально-показових селах як Кодаки  

та Калита Київської області, Шляхова – Вінницької області, Петрівка – 

Кримської області» [2; 5].  

Лише за десятиліття від 1966 до 1975 років на студії «Укркінохроніка» 

було створено 509 випусків кіножурналів «Радянська Україна», 7 – «Молодь 

України», 120 – «Піонерія», 78 – «Радянський спорт» (з 1971 р. – «Україна 

спортивна»»), а також спеціальні випуски, присвячені окремим подіям, особам 

та знаменним датам. Окрему групу кінодокументів становили кіносюжети,  

це – кіноматеріали про найважливіші події, які лягали в основу кіножурналів, що 

створювалися студійною редакцією кінолітопису. З кіно-кореспондентських 

пунктів студії, розташованих у Дніпропетровську, Херсоні, Одесі, Вінниці, 

Ворошиловграді, Сімферополі, Сталіному, Чернівцях, Івано-Франківську 

присилали матеріали кінооператори О. Ковальчук, В. Ільяхинський, А. Лаптій, 

В. Ковальчук, Ф. Семенов, П. Шликов, І. Антонов, С. Давидсон, Б. Яровий,  

В. Сабовий, І. Городецький, В. Снєжко, а з середини 70-х кінооператори  

В. Хотинов, В. Горєлкін, Г. Тараканов, С. Тимофєєв, І. Бабушкін, Б. Бичков  

та ін. 

Інформативно цінним джерелом того періоду були документальні фільми 

«Укркінохроніки», створені відомими українськими кінодокументалістами   
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М. Гольбріхом, І. Гольдштейном, Ф. Карпінським, О. Косиновим,  

М. Лактіоновим-Стезенко, Я. Мєстєчкіним, Р. Нахмановичем, В. Неберою,  

Р. Сергієнком, А. Слісаренком, Г. Тасіним, А. Ібаньєсом- Фернандесом,  

Л. Хазанкіною, В. Шкуріним, операторами – М. Пойченко, Е. Тімліним,  

Ю. Стаховським, І. Писанко, Ф. Забігайло, О. Лісовим, Н. Степаненко,  

В. Зикєєвим, О. Вертелецьким, Б. Куптієвською та ін. 

Так, наприклад, фільм «Двоє з мартена», тоді ще режисера-початківця 

Віктора  Шкуріна, знімали дуже натхненно, на одному подиху. Ризикуючи 

життям, використовували небезпечні місця доменного цеху, обираючи для 

зйомки екзотичні точки. Невдовзі, за створення своєї наступної повнометражної 

картини – масштабного кінополотна «Вогні Придніпров’я» режисер Віктор 

Шкурін був удостоєний почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України» 

(1976). 

Та в історії студії були моменти, коли створені фільми лягали на полицю, 

оскільки не вписувалися в трафарет ідеологічно-естетичних вимог того часу. Як 

зазначала доктор мистецтвознавства З. І. Алфьорова, розмірковуючи про фільми 

70-х у збірці «Нариси з історії кіномистецтва України», – «внутрішнє 

дисидентство певного кола українських митців знаходить відображення в самій 

стилістиці екранних творів» [1, с. 277]. 

Незважаючи на посилення ідеологічної регламентації і цензури у сфері 

духовного життя українського суспільства, в мистецтві, у тому числі і в кіно,  

на студії «Укркінохроніка» з’являлися фільми, зміст яких ламав рамки 

ідеологічних шаблонів. Яскравий приклад тому – фільми режисера  

Роллана Сергієнка «Освідчення в любові» (1966, присвячений складним жіночим 

долям) та фільм «Відкрий себе» (1972, про  українського філософа і поета Г. С. 

Сковороду). Над фільмом працювали, крім режисера Р. Сергієнка, сценаристи В. 

Костенко, М. Шудря, актори І. Миколайчук, К. Степанков, кінооператор О. 

Коваль, композитор І. Карабиць. Тільки з часом, звільнившись від ідеологічного 

тиску, заборонені фільми випустили на екрани, а кінострічку «Відкрий себе» 

країна змогла вартісно поцінувати, удостоївши його творців, Національної 

державної премії України ім. Т. Г. Шевченка лише у 1991 році. 

Для створення талановитих фільмів про цікаві долі людей і важливі факти 

життя, справжнім талантам ідеологія не була безапеляційною перешкодою. Тому 

на студії з’являлися оригінальні фільми, які змальовували яскраві характери 

сучасників і піднімали важливі для країни історичні теми. 

 Гордістю студії стали такі документальні фільми, як «Параска Біда  

і добрі люди» (1967) режисера В. Шкуріна про народний звичай – толоку, коли 

усім селом працюють, щоб допомогти один одному в будівництві оселі; «Іду до 

тебе, Іспаніє» (1969) режисерів А. Ібаньєса-Фернандеса та М. Юдіна про 

громадян Іспанії, які емігрували з країни в період національно-революційної 

війни 1936–1939 рр. до СРСР, серед яких ще дитиною і був, відправлений  

з Іспанії, Арнальдо Фернандес, який потім став відомим кінорежисером;  

«В степу під Охтиркою» (1970) режисера В. Маковєєва, який був фронтовиком-

розвідником, то ж, ставши режисером, зробив фільм про вшанування пам’яті 
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радянських бійців, полеглих у боях на завершальному етапі Курської битви; 

«Земля Довженка» (1970) фільм, присвячений українському кінорежисеру  

і письменнику О. П. Довженку та фільм «Долаючи земне тяжіння» (1970), 

присвячений вченим у галузі ракетно-космічної техніки М. І. Кибальчичу,  

К. Е. Ціолковському, Ю. В. Кондратюку, С. П. Корольову. Показано старт  

у космос Ю. О. Гагаріна та О. А. Леонова у відкритому космосі (обидва фільми 

створив режисер В. Стороженко); «Роменська мадонна» (1973) режисера  

А. Слісаренка, присвячений пам’яті жительки м. Ромни Сумської області, матері-

героїні О. А. Деревської, яка всиновила і виховала 48 дітей різних 

національностей та багато ін. фільмів.  

У цехах студії, а це – монтажний, обробки плівки, освітлювальний, 

мультиплікаційний, транспортний, знімальної техніки та інші – віддано студії  

працювали технічні спеціалісти. Багато з них були відзначені державними 

нагородами, зокрема, Галина Кондратьєва (монтажниця негативної плівки) була 

нагороджена медаллю «За трудову доблесть» (1976), Валентина Ренкова 

(монтажниця позитивної плівки)  та Світлана Шмелькіна (освітлювач) – 

орденами «Знак Пошани» (1974).  

Незамінними у процесі фільмовиробництва були монтажери фільмів. 

Кожен із режисерів завдячують своїм результатам, зокрема, таким 

кіномонтажерам як  О. Богдан, Л. Бєльчикова, І. Лавриненко, К. Куролапова, Л. 

Ярчевська,Г. Терещенко, Л. Байкова, Т. Карпенюк, В. Ліберман, І. Анцис, а 

пізніше – Е. Онищенко, Т. Сидорова, А. Фатюкова, І. Гура. 

Також важливими ланками на кіностудії завжди були редакція музичного 

оформлення та звукоцех, в яких складали звукову партитуру фільмів  

та кіножурналів музредактори І. Поляруш, М. Стежеринська,  

А. Білоіван та звукорежисери Л. Віленська, Л. Мороз,  

Г. Стремовський, Л. Рязанцев, В. Антоненко, І. Каплан,  

а пізніше – звукооператори Л. Колоско, О. Корольов,  

О. Пушкар та ін. Звукооператори студії часом здійснювали дива майстерності та 

винахідливості, записуючи «чисті» синхрони, не зважаючи  

на гучні звуки кінокамер «Конвас».  

У цей період студія поповнилася когортою молодих режисерів, які 

пов’язали своє життя з «Укркінохронікою», це – режисери О. Криварчук,  

О. Якимчук, В. Фесенко, В. Сперкач, І. Родаченко, Ф. Карпінський,  

М. Лінійчук, Л. Автономов, Є. Татарець, Ю. Юрченко, М. Мамедов,  

О. Михайлова, В. Кислов, О. Коваль, Г. Шкляревський, П. Фаренюк, А. Сирих, 

М. Саченко, В. Артеменко, І. Слісаренко, кінооператори – В. Шувалов,  

В. Кріпченко, В. Кукоренчук, В. Піка, В. Васильєв, Є. Солопко та ін. Почали 

з’являтися фільми різних жанрів зі своєрідністю авторської стилістики, такі  

як «Вчитель» (1970) О. Криварчука про заслуженого вчителя УРСР,  

Героя Соціалістичної Праці В.О.Сухомлинського; фільм «Я – кібернетик» (1970) 

режисера К. Самофалової, присвячений українському математику, директору 

Інституту кібернетики АН УРСР, академіку В. М. Глушкову; фільм «Найшвидша 

людина живе в Києві» (1972) про дворазового чемпіона  
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XX Олімпійських ігор, спринтера, киянина В. Борзова, створений молодим 

режисером-оператором Ю. Ткаченком та досвідченим режисером-оператором 

Я. Мєстєчкіним та ін.  
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РОЛЬ АКСЕСУАРІВ У СТВОРЕННІ СТИЛЬНИХ ОБРАЗІВ 

Відомий модельєр Оскар Де ла Рента сказав: «Жінка робить образ своїми 

руками з аксесуарів». Важливість прикрас не може бути підсумована краще, ніж 

таким чином, це справедливо для чоловіків та жінок. Аксесуари спрямовані на 

посилення ефекту одягу, це залежить від почуття стилю, тенденції моди  

в конкретний час та контекст. 

Пояс. Ремені носили з часів Римської імперії. Пізніше він став 

асоціюватися виключно з військовими. Тільки чоловіки носили ремені. Пояс,  

як модний аксесуар, може одноосібно надати нового вигляду джинсам, спідниці 

чи сукні. 

Брошки. Традиційно використовують як кріплення, утримуючи складки 

тканини. Брошки – це декоративні шпильки. «Бутоньєрка» – це одна або декілька 

квіток чи бутонів (зазвичай, троянди або гвоздики) в петлиці, аксесуар 

чоловічого костюму. У наш час бутоньєрка зустрічається у святковому 

чоловічому костюмі (на весільних урочистостях, на танцювальних балах).  

Це ціла композиція з квітів, яка може бути доповнена різноманітними 

дрібницями: намистинками, сіточкою, гілочками або навіть ягодами.  

Запонки – це аксесуари, які використовуються для закріплення манжет 

сорочки, ними застібають петлі на двох сторонах манжети сорочки. Їх носять як 

чоловіки, так і жінки разом з сукнями (з формальним одягом, особливо 

сорочками-смокінгами).  

Сережка – модний аксесуар, який носять на мочці вуха, як правило, через 

пірсинг вуха. Один із найдавніших видів жіночих вушних прикрас, який широко 

побутує і тепер; з ними пов’язано ряд повір’їв – знімають головний біль, 

загублення їх вважається ознакою нещастя [1]. 
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Каблучки з’явилися в стародавньому Єгипті. Кільця тоді могли служити 

засобом платежу. У стародавніх Римі та Греції каблучки з металів могли носити 

тільки особливо заможні люди. Спочатку каблучки, носила тільки сильна 

половина людства. Це дозволяло відрізнити царя від воїна, мисливця від вождя. 

Римський Імператори дарували дозвіл на носіння кілець медикам, воїнам. Це 

були ще не прикраси, а символи. Моделі кілець дуже багатоликі й різноманітні. 

Кольє. Можуть бути короткими або довгими; вони можуть бути в парі  

з підвісками. Кольє можуть бути простим ланцюжком із самотньою підвіскою 

або обшиті повністю перлами та намистинами; мінімалізм або барокко; пластик 

або метал. Вони є одним з найважливіших аксесуарів, здатних покращити образ 

чоловіків і жінок. 

Окуляри. За визначенням, оптичний прилад з двох скелець на дужках, який 

використовують при вадах зору або для захисту очей від яскравого світла та 

механічних ушкоджень. Проте за останні кілька років іміджеві окуляри стають 

все більш популярними, особливо серед молоді. Сьогодні ж вони стали стильним 

аксесуаром, з їх допомогою можна значно змінити загальний вигляд, 

підкреслити образ, відкоригувати індивідуальні риси. 

Рукавичка – це аксесуар, який використовується для покриття руки, 

повністю або частково він має на меті захистити руку від забруднення, від холоду 

тощо. Рукавички давно присутні в повсякденному житті. Раніше лицарі дарували 

своїм коханим рукавички. Починаючи з 18 ст. жінки носили рукавички, що 

символізувало статус, рівень виховання і становище сім’ї дами  

в суспільстві. Тільки дуже багаті і забезпечені жінки могли дозволити собі 

носити такий аксесуар! 

Сумка – аксесуар номер один. Жіноча сумка поєднує в собі безліч якостей, 

це стильний аксесуар, який надає завершеність всьому жіночому образу. Жіноча 

сумка – це такий же предмет статусу, як автомобілььабо брендовий одяг. Сумка 

повинна поєднуватися з чим-небудь: туфлями, сукнею, окулярами, шарфом. 

Головний убір. Це аксесуар, який може мати релігійні чи культурні 

значення, наприклад, тюрбан для індіанців, кеффіє для арабських чоловіків, 

хіджаб для мусульманських жінок, геле для нігерійських жінок [2]. 

Аксесуари для волосся. Це функціональні або декоративні предмети, 

загорнуті, зав’язані, скручені, вставлені або іншим чином прикріплені до 

волосся. До них відносяться банти для волосся, обручі, затиски, шпильки, тощо. 

Обруч або обідок для волосся є одним з найпопулярніших аксесуарів. Модні 

дефіле регулярно підтверджують, що аксесуари для волосся – це не тільки засіб 

для фіксації зачіски, а й самобутня, повноцінна деталь образу. Тонкі стриманих 

кольорів з мінімальним декором є універсальними. Широкі найкраще підходять 

для літньої пори та відпочинку. 

Шарф – шматок тканини навколо шиї для тепла, захисту від сонця, 

чистоти, моди або релігійних причин. Шарфи або шийні хустки 

використовувалися виключного для того, щоб захистити дихальні шляхи від 

холоду та вітру. Аксесуар, який при правильному використанні допомагає 

створювати розкішний, сучасний, феєричний або модний образ. При цьому шарф 
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не обов’язково носити тільки з верхнім одягом, його легко поєднують  

з костюмами, сукнями і з іншим одягом. Важливо підібрати колір, його текстуру 

і спосіб зав’язування. 

Парасолька. Це корисний аксесуар, який захищає від шкідливих променів 

сонця, дощу. Найперші парасолі в світі придумали японці. З тих пір якими вони 

тільки не були – з віконцем, асиметричні, що світяться в темряві, і навіть 

парасолька-будинок, під яким можна сховатися цілком. Серед найпопулярніших 

залишаються парасолі-тростини. Такі аксесуари підійдуть до романтичних 

жіночних луків зі спідницями-міді, сукнями baby doll, тренчами  

і пальто на запах. Комбінуються з елементами офісного луку – сорочками, 

кюлотами і жакетами. Складні парасолі більш практичні і підійдуть 

любителькам casual. Прозорі парасольки залишаються трендом №1 серед 

прихильниць спорт-шику. Таку парасольку підбирають до парки, плаща з вінілу 

і бомберу. 

Годинник. Це не просто пристрій для визначення точного часу та дати. Він 

чудово підкреслює статус та заможність власника, незмінний показник 

престижу. Крім того, це невід’ємний практичний повсякденний аксесуар, за 

допомогою якого можна розкрити себе та підкреслити свою індивідуальність. 

Кількох вдалих аксесуарів іноді досить, щоб додати ту саму трендовую 

ноту звичним нарядам, їх підбирають для отримання ідеально збалансованого, 

завершений образу в будь-якому стилі. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ ВІДЕОФІЛЬМУ  

НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ 

Сьогодні повністю змінюється спосіб виробництва, як, власне, і сама 

природа телебачення і кіно. Новітні технології все більше впливають на екранну 

видовищну творчість. Здавалося б, що у таких умовах, коли відео давно програло 

у двобої з електронними носіями, актуальність вивчення відеотворчості відійшла 

у минуле, та все ж існує необхідність звернення до епохи відео і до самого 

феномену відео як до передтечі усіх електронних, цифрових можливостей 
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сучасного екрану. Слід зазначити, що саме поява відео стала першим кроком на 

шляху тих грандіозних перетворень, які сьогодні продовжують відбуваються із 

технологіями екранної творчості. Саме поява відео дала можливість визначити 

перспективи і пріоритетні напрямки подальшого поступу і подальших пошуків. 

Одним з мистецьких напрямів, який підтверджує актуальність розвідки у сфері 

відеотворчості є відеоарт. 

Слід зауважити, що існує погляд на відео навіть як на окремий культурний 

і мистецький феномен, не пов’язаний безпосередньо ані з кіно, ані  

з телебаченням. Відповідно до цієї концепції поняття «відеофільму» цілком 

прив’язане до технічного носія, який забезпечує можливість перегляду. Та все ж 

слід віддати належне ролі відео в історичному й мистецькому розвитку екранних 

мистецтв. Відтак звернення до відеотворчості в одній зі сфер його 

найяскравішого і найефективнішого функціонування – на телебаченні – дає 

змогу ширшого і глибшого вивчення в першу чергу історії самого телебачення. 

Про появу відеофільму на українському телебаченні неможливо говорити 

без висвітлення праці на цій ниві Віктора Кісна. 

Починаючи розмову про відео, В. Кісін зазначає, що з його появою 

з’явилась необхідність повної переоцінки специфіки кіно і телебачення. Такого 

очевидного бачення відмінностей природи цих різних за своєю суттю мистецтв, 

як раніше, уже не могло бути. 

Передусім потребувало перегляду базове уявлення про телебачення як 

«дальнобачення». Все більше порушувалось питання про його трансляційні 

можливості. Цю ситуацію зумовили спершу передача зображень, фіксованих на 

кіноплівку, яка все ж розглядалась первісно більше як додатковий привілей 

телевізійного ефіру, окрема його несамостійна опція, надалі – на спеціальну 

плівку, так би мовити «телевізійну». Таким чином, телебачення з появою відео 

мало б остаточно втратити свої специфічні самостійні властивості 

«дальнобачення». Воно б, можливо, і перетворилося на своєрідне кіно, тільки 

іншого, так би мовити, «домашнього» формату. Та до цього часу встигло 

сформувати цілу низку самостійних специфічних, притаманних саме йому 

засобів екранної виразності (програмність, інформаційність як базову ознаку, 

присутність диктора, ведучого, за яким іде глядач, співрозмовника – того, хто 

відкриває для глядача цю інформацію тощо), які і дозволили йому, навіть  

з появою відео, продовжити своє самостійне мистецьке видовищне існування 

поруч з кінематографом та іншими видовищними мистецтвами. Та поява відео 

все ж спровокувала серйозне теоретичне переосмислення місця й ролі кіно  

і телебачення як самостійних екранних мистецьких видовищних форм. 

В. Кісін чітко визначає стратегічні вузли розбіжностей кіно і телебачення 

як мистецтв іще до появи відео: «Сьогодні ми розрізняємо ці мистецтва не за 

способом фіксації, а за внутрікадровим змістом, за функціями і можливостями 

монтажу, за способами оперування часом і простором при відтворенні подій» [1, 

с. 82]. 

Полем для творчих експериментів і пошуків по застосуванню нової 

відеотехніки і технології виробництва могли стати телевізійні художні форми 
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(рідше інформаційні). Саме на таких засадах В. Кісін звертається до жанру 

відеофільму і розпочинає його теоретичне і практичне осмислення в тодішніх 

реаліях українського телевізійного виробництва. Він прагне розширити поле 

експерименту на великі форми, повнометражні проєкти. Він бачить величезний 

потенціал таких експериментів в умовах розвитку українського телебачення. 

«Відеофільм» В. Кісін зрештою визначає як «сплав можливостей та 

естетичних якостей кіно і телебачення» [1, с. 82]. Зникнення кордонів між кіно  

і телебаченням, яке натхненно передбачає автор у контексті реалізації цього 

нового жанру творчості, з часом дійсно відбувається і навіть призводить до 

повного взаємопроникнення. 

Говорячи про особливість розвитку українського відеофільму, В. Кісін 

виходить з положення, що українські, і, зокрема київські телемитці, вимушені 

були слідувати за митцями російськими, з Центрального телебачення, яке довгий 

час набагато випереджувало розвиток республіканських телевізійних студій за 

технічними, а відтак і за творчими показниками. 

Так, якщо перший запис Центрального телебачення з передачею його  

в ефір в Радянському союзі відбувся 20 лютого 1960 р. з відеомагнітофону «Кадр-

1», спроєктованого і виготовленого в Москві, то перший відеозапис на екранах 

українського телебачення з’явився тільки через чотири роки (!),  

в березні 1964 року з одного з перших екземплярів відеомагнітофону  

КМЗІ ленінградського об’єднання ЛОМО. Відомо, що керував роботою інженер 

С. Копанський. Назва ж і точна дата цього відеозапису не встановлені. Першими 

програмами, які передавалися в ефір, були футбольні матчі та театральні 

вистави. 

Олексій Одинець зауважує, що магнітофони «першого покоління» були 

здатні лише фіксувати те, що надавали телекамери, але без будь-якої зупинки. 

Це був час «живого ефіру», коли передачі «видавалися» зі студії або із ПТС без 

зупинки. Така практика була актуальною фактично для усіх видів телевізійних 

програм [2, с. 103]. 

«Перші відеофільми мали характер репортажу з документальними кіно-  

і фотовставками. Потім репортаж сам увійшов як вставка в публіцистичні 

сюжети, записані в режимі багатокомпонентної телепередачі. Словом, 

документальним відеофільмом почали називати складну, нестандартну 

телевізійну програму, записану на відеоплівку» [3, с. 95]. 

«Друге покоління» апаратури уже значно розширювало технічний,  

а відтак і творчий потенціал відеозапису на телебаченні: дозволяло кольорове 

відтворення, підвищувало якість передачі зображення, відчутно збільшувало 

можливості управління його характером, ввело в професійний ужиток рухливі 

камери з трансфокаторами, а також відеомагнітофони «Електрон-2» та  

«Кадр-2» з можливістю електронного монтажу відеозапису. Все це зрештою 

уможливило виникнення нового напряму телевізійної творчості – відеофільму. 

Відеомагнітофон «Електрон-2» з’явився на українському телебаченні  

в листопаді 1968 р. «Ці апарати дозволяли вести запис із зупинками зйомки: і в 

режимі продовження запису, і в режимі вставки нового фрагмента в готовий 
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запис. Тепер режисери телебачення могли знімати за кінотехнологією: кожен 

кадр окремо і будь-якої довжини; могли ретельніше працювати над деталями 

зображення і звуку. Це був важливий етап в опануванні телебаченням досягнень 

кінозйомочного процесу, зрештою – кіноестетики» [1, с. 85–86]. 

Зображення, однак, продовжувало на цей період залишатися чорно-білим. 

Історія становлення відеофільму була б не повною без окремої згадки про 

технічних працівників – інженерів, які працювали над удосконаленням 

устаткування, що надходило з Москви для роботи. Так, протягом року апарати 

«Електрон-2», були «реконструйовані» (імовірно, зазнали значних технічних 

переробок), за свідченням Віктора Борисовича, інженерами Київського 

телецентру А. Іванченком та Ю. Сервінським спільно з СКБ ЛОМО для 

кольорового відеозапису. Завдяки цим зусиллям перший кольоровий запис 

вийшов в ефір у жовтні 1969 року, що було на два роки (!) пізніше, ніж на 

Центральному телебаченні, та на чотири роки (!) раніше, ніж студія була 

забезпечена з Москви серійними апаратами для кольорового відеозапису. До 

слова, першу кольорову програму було записано і відтворено на лабораторних 

блоках, які надалі запустили у серійне виробництво, а відеомагнітофони 

«Електрон» на усіх телестудіях СРСР надалі стали кольоровими. 

Складностей на шляху до повноцінного відеофільму було надзвичайно 

багато: недостатньо розвинута техніка відеозапису, мала кількість магнітофонів, 

недостатня кількість студійних площ. Набутий в процесі роботи досвід можна 

було використовувати виключно при виробництві складних постановочних 

програм, та для кожноденного застосування в умовах тогочасного 

телевиробництва цей процес був занадто трудоємним і складним. 

Таким чином, виробництво відеофільмів за технічних обставин довелося 

відкласти, і поновилося воно на українському телебаченні тільки з 1978 р.,  

з початком роботи монтажної апаратної з трьома «Кадрами-ЗП», що 

забезпечували напівавтоматичний монтаж та зі збільшенням кількостей студій  

з кольоровою апаратурою. 

Важливі експерименти на шляху до відеофільму тривали також і в сфері 

телевізійної документалістики та публіцистики. Тут засвоєння специфіки 

відеовиробництва було не таким затратним. Одним з перших проєктів на цьому 

шляху був цикл «Найдорожче» 1976 р. О. Одинця. 

Визначними кроками для розвитку українського відеофільму стали 

перший документально-публіцистичний відеофільм 1978 року «Вагомий колос 

України» (режисер О. Одинець, оператор В. Канюка, інженери О. Венгрін та  

А. Пичерога), «Міфи і дійсність» 1980 року виробництва тієї само знімальної 

групи, «Кобза» (режисер В. Шульгін), «Справа про час» 1980 року. 

У квітні 1981 р. вперше в системі радянського телебачення було створено 

спеціальний підрозділ – відділ з виробництва відеофільмів. Протягом того ж 

1981 р. було випущено два художніх і один музичний відеофільм. Паралельно на 

студії «Укртелефільм» велася робота відеоспособом над повнометражним 

фільмом-балетом. У 1982 р. було завершено будівництво нового павільйону з 
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сучасною відеотехнікою, де було вирішено розгорнути виробництво 

відеофільмів. Згодом павільйон обладнали сучасною телевізійною технікою. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Кісін В.Б. Відеофільм. Перші кроки і перспектива. Мистецтво кіно: 

Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ: Мистецтво. – Вип. 

4, 1983. – С. 82–95. 

2. Одинець О. Український документальний відеофільм. Перші кроки / 

Олексій Одинець.  Науковий вісник Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого: Збірник наукових 

праць. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 99–118. 

3. Палій Є.Н. Інженер як співавтор відеофільму. Мистецтво кіно: Респ. 

міжвід. наук. зб. – К.: Мистецтво. – Вип. 4, 1983. – С. 95–99. 

 

 
Оборська С. В., канд. мистецтв., доцент, 

 доцент кафедри івент-менеджменту  

та індустрії дозвілля, 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

м. Київ, Україна 

 

ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА:  

СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРОМУЗИКИ 

ХХ ст. починалося появою естетико-культурного феномену світломузики, 

хоча становлення її тривало упродовж століть зусиллями фізиків, психологів, 

винахідників, конструкторів, художників та музикантів. Глибинні витоки її 

сягають синкретизму первісної культури людства, коли єдність колірності та 

звуку накладалися на неподільність мистецтва архаїчного танцю, світло багаття 

й ритуальної пра-поезії за специфічних життєвих обставин.  

Вчені довели, що одночасне послуговування зоровими та слуховими 

відчуттями людини сприяє посиленню впливу на її емоційний та психологічний 

стан, спонукаючи людину до тих або інших дій, певних вчинків. 

З часів первісного суспільства люди використовують звук з метою 

одержання інформації про навколишній світ й здійснення інтерсуб’єктних 

контактів. Феномен звуку являє собою універсальну потужну силу, здатну 

спричиняти позитивні (радість, натхнення, зцілення, розслаблення, 

умиротворення) та негативні (роздратування, пригнічення, спустошеність)  

й інші стани фізичного та психічного здоров’я людини. Торкання звуковими 

хвилями живого тіла людини спричиняють у ньому коливання, подібні за 

механічним ефектом глибокому масажу на атомному й молекулярному рівнях, 

доповнюваному благотворним впливом звуку і ритму на людські емоції. 

Протягом багатовікової еволюції загальнолюдської культури склалися 

широкі за своїм діапазоном варіанти пропорційної взаємодії планет, кольорів та 

музичних нот. Найпоширенішою у цьому відношенні слід визнати музично-
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акустичну систему, засновану на методиці октави. Людське вухо здатне 

фіксувати від дев’яти до одинадцяти октав, тоді як око – лише сім основних 

колірних тонів, тобто одним тоном менше за октаву. Червоне – найнижчий тон у 

колірній шкалі – є відповідним першій ноті (до) музичної шкали. Жовтогарячий 

колір асоціюється з нотою ре, жовтий – з мі, зелений – з фа, блакитний – з соль, 

синій – з ля, фіолетовий – із сі. Три фундаментальні ноти музичної шкали – 

перша, третя й п’ята – відповідають послідовно червоному, жовтому й 

блакитному кольорам, тоді як сьома, найменш досконала, асоціюється з 

малоефектним фіолетовим тоном колірної шкали [4, с. 188]. 

Музика як універсальна мова, поза межами функціонування логічно-

аналітичних фільтрів свідомості, зорієнтована на прямий контакт з людськими 

почуттями та емоціями й сприяє культивуванню продуктивної уяви. Не 

випадково тому в античних Греції та Римі, за порадами філософів Піфагора, 

Платона й Аристотеля здійснювався ретельний добір зразків музичної культури 

з метою прищеплення аристократичній молоді фізичного здоров’я, високих 

художніх смаків, моральної чистоти й твердого характеру. Багатовікова 

суспільна практика людства засвідчила, що звуки музики у поєднанні  

з її мелодикою та ритмікою благотворно впливають на духовний та фізичний 

розвиток людини, гармонізуючи світ її почуттів, зцілюючи й наповнюючи 

енергією тіло, збагачуючи інтелект й поліпшуючи пам’ять. Зазначене передовсім 

стосується класичної музики, творці якої тонко відчували зв’язок між музикою й 

фізичним,  моральним та розумовим  здоров’ям людини.  

Відомості про звукотерапевтичні ефекти музики сягають цивілізацій 

стародавнього світу. Зокрема, Гермесу, у давньогрецькій міфології синові Зевса, 

богові скотарства, торгівлі й прибутку, провідникові душ померлих 

приписується конструювання першої ліри за допомогою натягання струн на 

панцир черепахи. Учасники містерій  – таємних релігійних обрядів в Єгипті, 

Вавилоні і Греції вважали ліру глибинним символом людської конституції, 

зокрема, корпус інструменту асоціювався з тілом, струни – з нервами,  

а музиканта – з духовним началом.  

Впевнений у благотворному впливі музики на людську тіло і душу, 

Піфагор вважав її спорідненою з медициною. Філософ віддавав відверту 

перевагу струнним інструментам, застерігаючи своїх учнів від слухання гри на 

флейті. Він стверджував, що людська душа гідна очищення від ірраціональних 

впливів лише урочистим співом, супроводжуваним виконавством на лірі. 

З’ясовуючи терапевтичне значення гармонії, Піфагор відкрив сім модусів, або 

ключів сучасної системи музики, які зумовлюють різні емоції [4, с. 183]. Пізніше 

відомий римський лікар й засновник епікуреїстичної медичної системи 

Асклепіад (128–56 до н. е.) практикував просте й узгоджене з природою 

лікування – «лікувати надійно, швидко та приємно», у супроводі гри на музичних 

інструментах. Лікуючи психічні хвороби, Піфагор читав своїм пацієнтам уривки 

з Гомера й Гесіода. На свято весняного рівнодення філософ збирав своїх учнів у 

коло, диригуючи їх хором й акомпануючи йому на лірі. Деякі з цих мелодій, – 

зазначає філософ Ямвліх, – призначені для лікування пасивності душі, щоб вона 
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не втрачала надії й не оплакувала себе, інші – спрямовані проти люті й гніву, або 

ж на приборкання бажань [5, с. 76]. 

Оригінальна теорія взаємозв’язку  світла й кольору викладена  

у теоретичній праці художника В. Кандинського «Про духовне у мистецтві» 

(1911). За нею, з кожним кольором асоціюється звучання певного музичного 

інструменту. Зокрема, характерність жовтого кольору споріднена зі звуками 

фанфар, синього із звучанням віолончелі, темно-синій постає подібним звуку 

контрабасу, блакитний — флейти, зелений колір «звучить» як урівноважена 

протяжна скрипка, червоний - як фанфари, червона ж кіновар асоціюється зі 

звуком труби або барабану. Жовтогарячий колір споріднений зі звуком альтової 

скрипки, малиновий – із дзенькотом бубонців, тоді як густо-синій асоціюється зі 

звуком органу тощо. Білий колір виступає символом беззвуччя, паузи, чорний же 

асоціюється з композиційним завершенням музичного твору [2, с. 68–69].  

Ідеї В. Кандинського з приводу кольору актуалізували положення 

Аристотеля про те, що кольори можуть взаємодіяти подібно музичним 

співзвуччям і бути взаємно пропорційними. Засновник класичної механіки  

І. Ньютон збагатив хроматичну шкалу кольором індиго, щоб наблизити цю 

шкалу до поняття музичної октави. Знаковим в історії світломузики стало 

створення «колірного клавесину» французьким ченцем і математиком  

Б. Кастелем. При натисканні клавіші видобувалася певна музична тональність, 

на невеликому ж екрані фіксувалася відповідна їй кольорова смужка. 

Ще з другої половини XIX ст. проблема синтезу зорового і слухового 

сприйняття привернула увагу психологів, поєднавшись із зацікавленням 

кольоровою акустикою музикантами. Невдовзі у країнах Західної Європи  

і США поширилося кольоромузичне концертування. У 1877 р. американський 

інженер Б. Бішоп оснастив фісгармонію невеликим екраном  

з матового скла, на який крізь кольорові фільтри спрямовувалося світло. Для 

освітлення екрану використовувались спочатку сонячне світло, а згодом – 

електрична дуга. Виконавець на фісгармонії мав почергово залучати різні 

кольорові фільтри з метою забарвлення екрана. Високі музичні тони фіксувалися 

яскравими кольорами у середині екрана, тоді як низькі розмивалися по всій його 

поверхні. Англійський художник та інженер  

А. Рімінгтон винайшов у 1893 р. модель колірного органа у вигляді величезного 

семафора з дванадцятьма ліхтарями, з яких також проєктувалося електричне 

світло на екран [1].  

Засновником сучасної спектроскопії американський учений  

А. Майкельсон передбачав появу новітньої музики кольорів, коли поява 

виконавця на екрані супроводжуватиметься найвитонченішими варіаціями 

світла й кольорів, що накладаються на хвилюючі звукові акорди [6, c. 2].  

Повсякденне людське буття супроводжується нашою здатністю до 

резонансу тону й ритму, похідного від звуку та кольору, що засвідчує залежність 

нашої психіки від них. Подібно до того, як комусь подобається один колір, а 

другому – інший, кожному з нас імпонує певний тип звуку.  

У музичному співі одним подобається баритон або бас, іншим же – тенор  
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або ж сопрано. Одних слухачів розчулюють глибокі звуки віолончелі, тоді  

як інших приваблює звук скрипки. Зазначене зумовлюється, зокрема, мірою 

індивідуальності людини, характером її темпераментності, практицизмом  

та романтичності натури тощо. Спостерігаються ситуативні зміни індивідуальної 

захопленості конкретним кольором у діапазоні від блакитного до жовтогарячого 

[3, с. 57–58 ].  

Кольори різної конкретної привабливості, за твердженням Аристотеля, 

могли співвідноситися подібно музичним співзвуччям і бути взаємно 

пропорційними. Сьогодні подібне сполучення кольору і звуку є буденною 

практикою, яку використовують театральні та музичні заклади, неодмінним 

атрибутом функціонування будь-якого закладу дозвілля. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Дроздова О. Цветомузыка (исторический очерк) URL: 

http://www.adada.ru/pub_04_drozdova.php (дата звернення: 16.01.2020). 

2. Кандинский В. О духовном в искусстве. М. : Архимед, 1992. 

107 с. 

3. Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. М. : Сфера, 2004. 352 с. 

4. Холл Мэнли П. Энциклопедия. М. : Спб., АСТ, Эксмо, 

Мидгард, 2007. 864 с. 

5. Ямвлих. О Пифагоровой жизни. М. : Алетейа, 2002. 192 с. 

6. Michelson Albert Abraham. Lights waves and their uses. Albert 

Abraham Michelson. Chicago : The University of Chicago Press, 1903. 198 p. 

 

 

Образ В. Ф., викладач  

кафедри кіно-, телемистецтва,  

Київський національний університет 

 культури і мистецтв, 

м. Київ, Україна 

 

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ У РЕЖИСЕРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ  

ІВАНА КАВАЛЕРІДЗЕ 

Роботи І. П. Кавалерідзе відзначаються історичною інформативністю, 

достовірністю і культурою зображення. Це особливо помітно в його ранніх 

творах. Він одним з перших став знімати українське історичне кіно. 

Слід не забувати, що І. Кавалерідзе мав великий досвід роботи  

у дореволюційному кіно. У цьому сенсі попередні професійні навики його досить 

відчутно позначилися на художній інтерпретації дебютного фільму «Злива», в 

якому він був і сценаристом, і художником. Інша назва картини була більш 

промовистою: «Офорти до історії Гайдамаччини». 

Задум художника був грандіозний – розповідь про історію України за 

останні 200 років, починаючи з повстання бідноти в XVIII ст., в результаті якого 
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Україну поділили між собою Росія і Польща і до подій громадянської війни поч. 

ХХ ст. 

Зрозуміло, що не все однаково вдалося І. Кавалерідзе в цьому сміливому 

художньому експерименті. 

Показати впродовж шести частин фільму епоху в двісті років – завдання не 

легке Кавалерідзе підійшов до оформлення свого фільму не старою 

режисерською стежкою. За історією багато сцен відбувається коло Умані. 

Легенда про те, як селяни, побачивши, що йти за Гонтою не варт, закопали  

в землю зброю, приписує цю подію уманським лісам. Кавалерідзе відмовився від 

експедиції до Умані й знімає все, не виходячи і воріт Одеської фабрики. 

Варто звернути увагу на те, що Ґонту грав Іван Мар’яненко. Акторові 

кузбасівського театру «Березіль» було нелегко призвичаїтися до вимог німого 

кіно, а головне – до стилю стрічки, коли доводилось відмовитися від суто 

театральних здобутків, яких він досяг в аналогічній ролі на сцені. 

З цього приводу у І. Кавалерідзе читаємо: «Враження справив на мене 

Мар’яненко в ролі Ґонти, і перш за все в сцені, де вбиває своїх дітей і накриває 

їх червоною китайкою. Ґонта стоїть на першому плані, а вдалині «за горбом», 

шалено кружляє танець: то вирине чиясь рука з шаблею, то злетить вгору 

козацька шапка. Музика при цьому далека від веселощів, вона ридає  

і співзвучна тому, що переживає Ґонта – Мар’яненко» [3, с. 103]. 

Актор у фільмі мусив знайти новий ритм руху і жестів свого героя, 

зберігши лише зовнішній вигляд величність і монументальність театрального 

персонажа. Адже І. Кавалерідзе постійно попереджав, що постать Ґонти  

у фільмі – скульптура, яка не потребує акторських і театральних «гримас». Він 

був категорично проти того, щоб обличчя героя було покраяне штучно 

підкресленими пристрастями. «Шкурат, виліплений мною вже давно, корився 

моїм задумам. А Мар’яненко часто скаржився на те, що я не даю йому грати. 

Потім, побачивши сам дубль, де він грав, як у театрі, не заперечував, коли ми  

з ним же його відкидали...» [4, с. 266]. 

На нашу думку, не можна підходити до акторської роботи І. Мар’яненка  

у «Зливі», не врахувавши режисерського задуму, структури фільму, поєднання в 

ньому специфічних форм кіномистецтва із скульптурою, що вимагали від акторів 

особливої виразності, максимального використання їхніх зовнішніх даних і 

пластичних можливостей. З цього випливає, що у фільмі І. Мар’яненко загалом 

на місці в цікавому акторському ансамблі кінокартини. Нагадаємо, що ще раз 

актор зіграв Івана Ґонту у фільмі І. Кавалерідзе «Коліївщина». 

«Коліївщина» – був першим фільмом  із задуманої режисером трилогії, що 

мала охоплювати події від середини ХVІІІ століття до перших десятиліть 

ХХ століття. Ось як це описує І. Кавалерідзе: «Три століття визвольної боротьби 

на Україні мені хотілось зобразити в триптиху «Коліївщина», «Прометей», 

«Дніпро». Велике історичне полотно повинно було закінчуватись в двадцятому 

столітті перемогою народу. Третю частину – «Дніпро» – я так і не зняв» [3, с. 

102]. 
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Важливо вказати, що зображення соціального й національного гноблення 

селян і їх боротьби за незалежність, пафос викриття і широта розмаху повстання 

характерні як для поеми «Гайдамаки», так і для фільму «Коліївщина». А події 

зв’язані з головним героєм фільму Семеном Неживим переплітаються з 

епізодами, змальованими в поемі Т. Шевченка «Гайдамаки». 

З цього приводу у С. Дубенка читаємо: «С. Неживий – історична особа. Він 

був учасником антишляхетського повстання XVIII ст. Пробудження  

і зростання його свідомості, вступ до лав повстанців, одруження з Оксаною 

подано в фільмі майже цілком за образом Яреми Галайди» [1, с. 134]. 

Не забуваймо, що фільм датований 1933 pоком, коли сучасне і минуле 

розглядалося лише з класових позицій. Як наслідок, сценарій «Коліївщини» 

зазнав 17 «переробок», аби Гонта й Залізняк не сприймалися як національні 

герої. Таким чином, перед виходом на екран «Коліївщину» дуже скоротили, від 

чого фільм лише втратив у художньому плані і через затримки у виробництві 

майже на рік не став першим українським звуковим ігровим фільмом. 

«Доводиться не раз змінювати сценарій, слідуючи вказівкам та консультаціям 

істориків. А історія теж змінюється… Точніше, ставлення до неї» [3, с. 100]. 

У 1935 р. І. П. Кавалерідзе створює фільм «Прометей». 

Проте, С. Дубенко зауважує: «Незабаром після виходу на екрани 

«Коліївщини» в одному з журналів з’явилася замітка про те, що  

І. П. Кавалерідзе 1934 р. ставитиме фільм «Сон». Працюючи над сценарієм, він 

розширює попередній задум, беручи для майбутньої картини окремі ідеї творів 

Кобзаря «Кавказ», «Сон», ряд поезій та висловів, занотованих Шевченком  

у щоденнику. Незабаром трест «Україн-фільм» у постанові від 17 квітня 1934 р. 

затверджує сценарій І. Кавалерідзе «Прометей», в якому «викривається 

експлуататорська суть феодальної царської Росії і колонізаторство її політики.., 

для чого використано революційну творчість Шевченка...»  [1, с. 138]. 

Слід звернути увагу на те, що драматургія, крім того, була побудована на 

реальних подіях в Росії, Україні, на Кавказі. Значну роль відігравали також 

автобіографічні матеріали. І. Кавалерідзе, зокрема, відтворив тут у загальних 

рисах історію свого діда-грузина, що був силоміць вивезений з Мінгрелії на 

Україну. 

У 1958 р. Іван Петрович розпочинає зйомки біографічного фільму 

«Григорій Сковорода». Образ мандрівного філософа був близький митцю своїми 

ідеями, поглядами на призначення людини. Сковородинське бачення життя з 

погляду вічності, крізь призму Всесвіту глибоко запало в душу Кавалерідзе ще в 

молоді роки. Понад півстоліття І. П. Кавалерідзе працював над образом Григорія 

Сковороди: у скульптурі, кінематографі, драматургії.  

У світовій культурі важко назвати приклад, коли б автор відтворив одну  

й ту ж історичну постать у різних видах мистецтв. 

Нагадаємо: стрічка створювався у часи, коли для фільмів історико-

біографічного жанру був певний штамп побудови сценарію, який мав певні 

обмеження та рамки. Розповідь про будь-якого історичного діяча, як відомо, 

часто обмежувалася тоді стереотипною схемою без урахування його 
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індивідуальності. С. Зінич та Н. Капельгородська вказують на те, що така 

соцреалістична тенденція певною мірою згубно позначилася і на стрічці 

Кавалерідзе, на загальній інтерпретації образу філософа, з якого радянські 

ідеологи ліпили  богоборця, що не відповідало історичній правді. «Адже, 

враховуючи побажання членів художньої ради студії, митець був змушений 

відійти від літературного сценарію, скоротити всі події, пов'язані з учнем 

Григорія – Василем Гомарою, відмовитись від широкого показу епохи, дещо 

осучаснити соціальні погляди свого героя» [2, с. 141]. 

Справді, охопити за короткий екранний час усю багатогранність натури 

головного героя, переказати усі етапи його життя, зрозуміло, неможливо.  

У трактуванні І. Кавалерідзе фільм розповідає тільки про перший період життя 

діяльності Г. Сковороди (40–60-ті рр. XVIII ст.). 

Незважаючи на те, що у виконанні народного артиста УРСР  

Олександра Гая герой фільму, можливо, зовні не завжди схожий на портрети 

Сковороди. Та художня достеменність цього образу переконує глядача  

[2, с. 136]. 

Зауважуємо, що протягом кінокартини головний герой говорить мало, але 

кожне його слово, кожен жест промовисті й символічні. Завдяки цьому 

драматургія від цього не втрачає емоційності й дієвості. Особливо цікаві сцени, 

де Сковорода показаний у Петербурзі, при дворі російської імператриці. Режисер 

вдало відтворює холодну світську атмосферу царських покоїв, де люди здаються 

бездушними манекенами, серед яких Григорій, хоч і почуває себе врівноважено 

й гідно, зовсім чужий і непотрібний. Разом з тим фільм Кавалерідзе далекий від 

розповіді лише про одну людину, а передає зміст його епохи та настрої і 

прагнення сучасників філософа. У цьому сенсі найбільш вдала з цього погляду 

друга половина фільму, де драматургія набирає більшої емоційної сили й 

дієвості. 

Мистецька спадщина Івана Петровича Кавалерідзе як скульптора, 

режисера, драматурга величезна й нерівноцінна, проте є в ній видатні твори, які 

становлять визначні віхи не лише в творчій біографії митця, а й в культурній 

спадщині нашого народу. Вона викликає то захоплення, то суперечливі, а 

подеколи й негативні оцінки. Майстер чутливо сприймав стилістичні пошуки 

свого часу, але об’єктом його мистецтва завжди була історія людини та її 

внутрішній світ. Він відкидав все зайве, створюючи образ, що ставав символом, 

алегорією, не боялись композиційних новацій, експериментів із світлом, 

віртуозно використовуючи естетичні якості матеріалу. 
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ГРАФІКА СУЧАСНОГО ПРИНТ-АРТУ 

Принт як спосіб оздоблення зовнішнього вигляду людини несе у собі 

закодований інформаційний посил і бере свій початок ще від первісного побуту, коли 

таку декоративну функцію (а також магічну й оберегову) виконували татуювання. 

Тобто історія розвитку художнього принтування тканини сягає прадавніх часів і має 

широкий видовий та образний діапазон [2; 3]. 

Сьогодні означений дизайнерський прийом, безумовно, зазнав змін – 

наприклад, на користь спрощення автентичного малюнку української вишивки 

за рахунок її відтворення у вигляді нанесення принту, що значно полегшує 

догляд за подібними речами та, в той же час, зберігає потрібну етнічну 

стилістику. Однак, тим не менше, сутність даного способу оздоблення 

текстильних виробів дедалі набуває все більшої популярності, знаходячи нові 

шляхи реалізації та розвиваючись у контексті історичних та соціокультурних 

змін. Саме цей факт і обумовлює актуальність дослідження графіки сучасного 

принт-арту у всіх її проявах. 

Перелік наукових джерел, що безпосередньо чи опосередковано 

стосуються цього дослідження, містить порівняно невелику кількість 

українських авторів. Зокрема, нашу увагу привернули роботи таких 

дослідників, як С. Березненко, О. Лагода, М. Мартищук, О. Кириченко,  

А. Баранова та інших. Зазначені науковці зупинялися на питаннях, 

пов’язаних з оздобленням текстильних матеріалів у контексті моделювання 

одягу, висвітлюючи особливості творчого процесу, здебільшого,  

з художньої точки зору. 

Натомість, закордонні дослідники – К. Сент-Клер, М. Щосер, Юн Фіш, Дж. 

Уїлсон, М. Бовлес, К. Ісаак, М. Анью, Л. Візбрун, Ж. Ріелло – цікавилися принт-

артом в його широкому розумінні – історією принту та зв’язком  

із загальними мистецько-технологічими процесами, культурно-історичними 

взаємовпливами тощо; а у вузькому баченні – розглядали відповідні технологічні 

інновації та проблему розмежування внесків дизайнера, друкаря та гравера у 

створення одного артоб’єкта.  

Принт-арт у наш час продовжує активно розвиватися і постійно 

оновлюється оригінальними художніми ідеями, створюючи чергові тематичні 

групи і розширюючи існуючі. Тематика принтів в українському текстильному 

дизайні сьогодні достатньо різноманітна та охоплює великий простір. Вибір та 

виробництво принтів зростає прямо пропорційно попиту на одяг з принтами, що 

постійно популяризується. 

Дизайн нових матеріалів для проєктування текстильних виробів та одягу є 

одним з найважливіших етапів сучасної фешн-індустрії, в тому числі 
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вітчизняної. Використовуючи матеріал як джерело творчості, дизайнер бере до 

уваги його пластичність, фактуру, здатність до драпірування та формоутворення, 

що залежать від сировинного складу, способу виготовлення, обробки, 

оздоблення тканини тощо. Відповідно до задуму автора та ескізу майбутнього 

виробу, обираються методи проєктування і матеріали з набором властивостей, за 

допомогою яких можна отримати бажану форму [1; 4]. 

Жоден бренд, що поважає себе, не буде використовувати чужі принти  

у своїх розробках. Винятком можуть бути лише класичні зображення – смужка, 

клітинка, горох. При цьому, безумовно, тільки авторський принт здатен глибше 

розкрити ідею колекції, урізноманітнити художні образи моделей, підкреслити 

особливості силуету, форми та колористику.  

Наразі у цій сфері не існує жодних обмежень, модними стали неочікувані 

поєднання різних пропорцій і фактур, нестандартні колірні комбінації,  

3d-принти, доповнення графіки вишивкою, аплікацією, з навмисними дефектами 

фарбування, в також з каучуку, силікону, неону. Місце розташування принта у 

виробі також втратило будь-яку традиційність. Крім того, принт у вигляді тексту, 

який несе глибокий або, навпаки, примітивний сенс, став частиною субкультури 

[8; 10]. 

Багато брендів роблять колаборації з художниками, архітекторами, 

скульпторами. Часто принти, сворені для одягу, знаходять реалізацію на 

інших поверхнях: аксесуарах, посуді, взутті, домашньому текстилі або навіть 

меблях. 

Сучасні види візерунків і принтів для тканин можна умовно розділити на 

дві групи [13]:  

1) образотворчі орнаменти, в основу яких покладені об’єкти 

реального світу – рослини, тварини (зооморфні мотиви), пейзажі, 

зображення людини (антропоморфний мотив), різні інші предмети; 

2) необразотворчі орнаменти – геометричні елементи, абстрактні  

і психоделічні зображення, які спочатку могли мати реальний прототип, 

але змінилися до невпізнання. 

Більш давніми є геометричні види візерунків на тканинах: вони походять 

від космогонічних уявлень людей про світ і від технологічних способів 

виготовлення предметів. Це такі відомі мотиви орнаментів, як смужка, зигзаг, 

клітина, ромб, трикутник тощо [13]. 

За тематичним критерієм графіку принт-арту найчастіше розподіляють на 

9 типів: принт з рослинною тематикою (в т.ч. квіткові мотиви), святковою, 

релігійною, етнічною, а також абстрактний, з написами, з логотипами,  

з фотографічним зображенням та з геометричними елементами [4]. 

Здобутки сучасних дизайнерів у розробці принтів на сьогодні достатньо 

солідні, адже представляють собою величезний простір яскравого графічного 

матеріалу. Це відповідні колекції таких закордонних майстрів, як А. Маккуїн, 

М. Каранц, Р. Куйнолд, та вітчизняних – П. Веллер,  

Р. Боринського, Л. Лобанової, Н. Шрамович. Творчі доробки зазначених 

дизайнерів демонструють розмаїття авторських методик створення  
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принт-арту (ручний розпис тканини акриловими фарбами і друк 

оригінальних зображень на домашньому текстилі, одязі та аксесуарах 

мотивується як класичними живописними зразками, так і сучасними 

сюжетними чи абстрактними образами) [9; 10; 12; 14].   

Варто також зауважити, що процес творення принту – довготривалий  

і копіткий. Він передбачає не лише високу креативність автора-дизайнера,  

а й складну технологію виконання проєкту на матеріалі (вручну чи за 

допомогою спеціального обладнання). Сучасні технологічні можливості 

дозволяють зробити зображення якісним, чітким, стійким до зовнішніх 

впливів та довговічним.  

Серед популярних у всьому світі типів нанесення принтів на текстильну 

поверхню – технологія термопереносу. Вона використовується для 

персоналізації і нанесення нескладного (не фотографічного) зображення на 

футболки, бейсболки, корпоративний, робочий та спеціальний одяг, одяг для 

відпочинку, спортивну форму, бандани, краватки, косинки, будь-які головні 

убори та верхній одяг, а також сумки, рюкзаки, парасольки, туристичні 

аксесуари, іграшки та декоративну продукцію. Способом термопереносу 

можна нанести логотип або рекламний напис практично на всі текстильні 

вироби і виготовити одяг і аксесуари з корпоративною, політичною або 

спортивною символікою [5; 6; 8]. 

Окрім того, у галузі принт-арту сьогодні активно використовуються 

сублімаційний та цифровий друк, технології мармурування, батикування, 

«Tie Dye» тощо [7; 8; 11]. 

Як видно з проведеного аналізу сучасної принтової графіки, у наш час цей 

мистецький напрям потужно набирає популярності і демонструє високий 

потенціал у контексті розвитку реклами, фешн-індустрії та інших галузей 

дизайн-діяльності. Тому, попри складність процесу реалізації відповідних 

розробок, зразки принт-арту дають широкий простір для мистецтвознавчого 

аналізу, відображаючи сучасні соціокультурні тенденції в Україні та світі. 

Так, формулюючи узагальнену коротку характеристику даного сегменту 

образотворчого мистецтва, варто відзначити: 

1) художній образ сучасних принтів багатоликий з точки зору 

змістовності й символічності та різностильовий; 

2) композиція принтової графіки орієнтована на традиційні 

закони, але,  

в той же час, схильна до яскравих експериментів (нестандартне 

розміщення елементів принту на готових виробах, незвичні фактурні 

поєднання, оригінальні оптичні ефекти тощо); 

3) колористика зображень має широкий діапазон, вигідно 

підкреслюючи при цьому як ахроматичні, так і поліхромні колірні 

комбінації, де інколи мають місце дисгармонійні поєднання; 

4) серед тематичних різновидів принтів найпопулярнішими 

сьогодні  

є шрифтові композиції, логотипи брендів та зображення з 
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анімалістичними  

і рослинними мотивами; 

5) технологія нанесення малюнка на текстильну поверхню 

зазвичай диктується дизайнерською ідеєю та особливостями самого 

зображення, яке повинне відповідати всім критеріям якості, тому 

застосовуються різні методи. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Кириченко О.М., Баранова А.Г. Отделка как средство создания 

зрительных иллюзий в одежде . Вісник ХДАДМ: теорія мистецтва. №1, 2015. 

С. 13-18. 

2. Куценков П.А. Психология первобытного и традиционного 

искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 231 с. 

3. Лагода О.М. Мода і мистецтво: взаємодія в контексті репрезентацій 

. Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр.; за ред. Даниленка В.Я. Харків : ХДАДМ, 2014.  

№ 1. С. 20–26.  

4. Цимбал О.М., Березненко С.М. Інформаційна структуризація 

авторських орнаментальних принтів та їх роль у сучасному дизайні одягу. 

Kyiv Text Fashion -2018 : International Scientific Conference 1-2 November 2018, 

Kyiv, Ukraine: зб. наук. статей. С. 114-118. 

5. Jacquie Wilson. (2001) Handbook of textile design. Principles, processes 

and practice. 147 p. 

6. Melanie Bowles, Ceri Isaac. (2012) Digital Textile Design, Second edition. 

192 р. 

7. June Fish (2005) Design and Printing Textiles.160 p. 

8. https://print-info.ru/articles/printer-po-tkani.html 

9. https://volodymyrets.city/read/misto/32938/hudozhnicya-vruchnu-

rozpisue-odyag-i-stvoryue-printi-yaki-roblyat-prosti-rechi-dizajnerskimi 

10. https://www.sublimationinks.com/textile-printing-industry/ 

11. https://printinghistory.org/timeline/ 

12. https://unp.news/obshestvo/hudozhnij_dizajn_uzhgorodskij_hudoz

hnik-abstrakcionist_stvoriv_kolekciyu_rozpisanogo_dzhinsovogo_odyagu_foto_-

_allow 

13. http://artukraine.com.ua/a/print-yak-tvir-mistectva-cinnist-

rozvitok-tekhnika/#.XaI2Ry-ZOys 

14. https://opinionua.com/2019/03/22/dizajnerka-larisa-lobanova/ 
 

 

Олійник В. А., канд. мистецтвознавства, 

ст. викладач кадедри мистецтв; 

Шкель В. О., магістрант, 

ПВНЗ «Київський університет культури», 

м. Київ, Україна 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ БАНЕРНОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ 

https://volodymyrets.city/read/misto/32938/hudozhnicya-vruchnu-rozpisue-odyag-i-stvoryue-printi-yaki-roblyat-prosti-rechi-dizajnerskimi
https://volodymyrets.city/read/misto/32938/hudozhnicya-vruchnu-rozpisue-odyag-i-stvoryue-printi-yaki-roblyat-prosti-rechi-dizajnerskimi
https://www.sublimationinks.com/textile-printing-industry/
https://printinghistory.org/timeline/
https://unp.news/obshestvo/hudozhnij_dizajn_uzhgorodskij_hudozhnik-abstrakcionist_stvoriv_kolekciyu_rozpisanogo_dzhinsovogo_odyagu_foto_-_allow
https://unp.news/obshestvo/hudozhnij_dizajn_uzhgorodskij_hudozhnik-abstrakcionist_stvoriv_kolekciyu_rozpisanogo_dzhinsovogo_odyagu_foto_-_allow
https://unp.news/obshestvo/hudozhnij_dizajn_uzhgorodskij_hudozhnik-abstrakcionist_stvoriv_kolekciyu_rozpisanogo_dzhinsovogo_odyagu_foto_-_allow
http://artukraine.com.ua/a/print-yak-tvir-mistectva-cinnist-rozvitok-tekhnika/#.XaI2Ry-ZOys
http://artukraine.com.ua/a/print-yak-tvir-mistectva-cinnist-rozvitok-tekhnika/#.XaI2Ry-ZOys
https://opinionua.com/2019/03/22/dizajnerka-larisa-lobanova/


223 

 

Банерна реклама в інтернеті – продукт синтетичний. У ньому  

є запозичення від друкованої реклами – куплена площа, від телевізійної – 

презентація повідомлення за певний, дуже короткий, час, і є дещо своє – 

можливість організації інтерактивного спілкування з аудиторією. 

Справжній банер – це не просто флеш-анімація або GIF-зображення. Це 

приклад складного мистецтва, що містить мікс особливостей різного роду медіа. 

А отже, для проєктування такої продукції потрібно застосувати широкий спектр 

ідей, які зможуть забезпечити всі характеристики якості: інформативність, цікаве 

вирішення, оригінальність, зручність у користуванні.  

І в кінцевому підсумку все це має гарантувати бажання користувача перейти на 

відповідний сайт за посиланням або, як мінімум, запам’ятати своє спілкування  

з брендом [1]. 

Одна з найпоширеніших помилок вважати банер інструментом продажів, 

оскільки банерна продукція не має таких ресурсів. Для продажу товару або 

послуги потрібен набагато тонший і складніший інструмент, яким може стати 

веб-сайт. Тому основною метою банера є заманити потенційного покупця  

зі стороннього сайту на ваш, де для нього вже створено майданчик – цілком 

реальна мета для невеликого рекламного матеріалу. 

Саме нерозуміння цієї мети веде до того, що в банер намагаються наділити 

максимальною інформацією про товар/послугу, допускаючи  

грубу помилку. Натомість, доречними на цій площині будуть різноманітні 

слогани й заклики (загрози, переконання, благання, провокації тощо),  

котрі «працюватимуть» на користь зацікавлення аудиторії потрібною 

інформацією [2]. 

Крім рекламно-заохочувальної мети, банери нерідко використовують  

і для інформування користувачів сайту про що-небудь. Наприклад, про появу 

нового сервісу або про день народження творця сайту. Та незалежно від цілей 

використання банера, принципи його створення залишаються незмінними. 

Відповідно до розташування банерів в мережі Інтернет, можна виділити 

«зовнішні» і «внутрішні» банери. Перші розташовуються на одному 

(рекламному) сайті і за допомогою гіперпосилання ведуть на інший – 

рекламований. Внутрішні банери використовуються, в основному, з метою 

інформування користувачів сайту про що-небудь. 

За метою створення банери можна поділити на «інформаційні»  

та «приваблюючі». Важливо відзначити, що у низці випадків такий розподіл 

може носити вельми умовний характер. Так, наприклад, банер, метою якого  

є залучення нових користувачів на сайт, може одночасно з цим інформувати про 

появу на цьому сайті нової послуги, і навпаки, банер, явно не пов’язаний  

з рекламою і що інформує про зміни в структурі сайту, може містити 

гіперпосилання на внутрішню сторінку того ж сайту. 

За технічною характеристикою розрізняють три види банерів: банер, 

зроблений на основі флеш-технології чи HTML, анімований банер (анімований 

GIF) і простий графічний банер (PNG, GIF, JPEG). Вибір того чи іншого типу 

залежить від різних факторів (наприклад, від цільової аудиторії). Зрозуміло, що 
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невелика флеш-гра в кутку екрана здатна зацікавити молоду аудиторію,  

а людям старшого віку потрібно щось більш статичне і консервативне. Також  

за допомогою аналізу статистики сайту можна легко визначити, чи має сенс 

використовувати інтерактивний банер [2]. 

Більшість банерів націлені на заклик до дії. Залежно від того, наскільки 

велике бажання придбати товар виникає відразу після перегляду реклами, можна 

судити про ефективність окремого повідомлення. Якщо бізнес націлений на 

продаж, необхідно знати, як привернути увагу потенційних клієнтів.  

У цьому випадку «заклик до дії» (call-to-action) полягає в тому, як саме ви 

переконуєте клієнта зробити що-небудь. Наприклад, встановивши кнопку 

«клікнути тут» («click here»), «купити зараз» («buy now»), «зареєструватися» 

(«register») або щось подібне, ми чітко спрямовуємо поведінку користувача. Це 

реальний шанс об’єднати відвідувачів сайту або глядачів реклами на ТБ, щоб 

вони змогли просунутися на інший рівень (рівень покупців) і придбати товар, 

послугу. Ефективний «заклик до дії» викликає почуття необхідності вчинити дію 

прямо зараз. Або «заклик до дії» може пропонувати рішення будь-якої проблеми 

чи просто підказати, як клієнт може здійснити покупку [1, c.184]. 

Компанія «Nielsen» в рамках дослідження «Trust in Advertising» з’ясувала, 

що в даний час онлайн-банери – найменш надійний вид реклами, що програє 

навіть традиційним оголошенням в газетах і журналах. Це пов’язано з багатьма 

факторами, серед яких можна виділити основні: 

реклама не викликає довіри; 

оголошення не відповідає очікуванням; 

аматорський дизайн банера; 

«банерна сліпота». 

Оскільки люди давно навчилися користуватися інтернетом  

з максимальним комфортом, були вироблені певні користувальницькі звички 

пошуку важливої інформації. Ми шукаємо ключовий контент в тих місцях 

сторінки, де він, найімовірніше, буде розміщений (виходячи з минулого досвіду). 

Це наслідок нашої вибіркової уваги, що виділяє обмежені ментальні ресурси на 

досягнення основної мети, при цьому ігноруючи менш значущі джерела 

інформації [3]. 

Намагаючись протистояти цьому, інтернет-маркетологи розробляють 

інноваційні рекламні формати. Наприклад, оголошення на всю сторінку. Деякі 

бренди йдуть на відчайдушні заходи – зокрема, просять своїх відвідувачів 

відключати блокувальники реклами. 

Проте, навіть нові формати реклами не стануть оптимальним рішенням  

у довгостроковій перспективі. Принаймні, на думку Якоба Нільсена  

(Jakob Nielson), котрий у власному інтерв’ю The Media Briefing сказав наступне: 

«У світі, що оточує нас, так багато різних стимулів, що для виживання людям 

необхідно відсівати зайві подразники. Якщо до вас надходить новий, незвичний 

стимул, то ви будете помічати його доти, поки свідомість не підлаштується під 

змінену реальність. Ось чому при виході нового формату з’являється безліч 

звітів і прес-релізів, які повідомляють про багаторазове зростання рейтингу 
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кліків. Але ви ніде не побачите прес-релізу за тим же форматом через два роки – 

коли показники знизяться до загального рівня» [3]. 

Можна констатувати, що розвиток банерної реклами на сьогодні помітно 

гальмується. Проте, існує ряд перевірених часом методів, що дозволяють 

підвищити CTR [3]: 

Розміщення оголошень / позиційні зміни. Оскільки користувачі практично 

не звертають уваги на контент в правій частині екрану, розміщення оголошень в 

новому місці допоможе підвищити перегляди, а, можливо, і кліки; 

Стандартний вигляд, але сміливий дизайн. 

Типографіка, що зміцнює довіру. Якісні онлайн-банери, як правило, містять 

потужний заголовок і один заклик до дії. Так що зміцнити довіру користувачів і 

оптимізувати показники можливо за допомогою типографіки. 

Експерименти з кольорами і розмірами, щоб виділити банер. Рекламні 

оголошення повинні виділятися серед інших елементів ресурсу.  Але при цьому 

потрібно дотримуватися певної етики. Не можна обманом провокувати людей на 

клік по банеру – це погана практика, яка знищить репутацію бренду. 

Так, банерна реклама втрачає ефективність і сучасні користувачі постійно 

звикають до нових форматів просування, включаючи їх в область «сліпоти». Але 

методи вирішення цієї проблеми існують. Адже для того, щоб отримати хороший 

CTR, не обов’язково хитрувати і «вимагати» клік за будь-яку ціну. Банер, у 

першу чергу, повинен бути помітним, але при цьому знавці своєї справи мають 

поважати аудиторію, адже від поваги до клієнта залежить репутація. 
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ВИКОРИСТАННЯ LIVE LOOPING  

У СУЧАСНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ ПОПМУЗИЦІ 

Live Looping — процес виконання музичного твору, що полягає в записі  

і відтворенні повторюваних  аудіо семплів в реальному часі за допомогою 

спеціальних пристроїв або програмного забезпечення. Такий тип музикування 

стає все більш поширеним в сучасній електронній попмузиці України. Цей підхід 

особливо популярний для імпровізацій, проте дозволяє виконувати  
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і повноцінні композиції, які повинні бути спеціально складені або адаптовані для 

лупінга. 

Перші спроби створити лупінг почалися  майже одразу після винайдення 

магнітофону. Використовувалися ножиці, щоб вирізати петлі, записані на плівці, 

їх склеювали і повторювали або використовували кілька магнітофонів, щоб 

записати певну повторювану інформацію. Довжина петлі могла бути змінена 

тільки шляхом зміни швидкості стрічки. Таким способом створював музичні 

твори французький композитор та інженер П. Шеффер, що був засновником 

конкретної музики. В якості звукового матеріалу конкретної музики можуть 

використовуватися, наприклад, звуки падаючих крапель води, шум поїзда, 

голоси птахів, скрип дверей, зітхання, крики, фрагменти мови, спів людини, 

фрагменти звучання акустичних музичних інструментів. Одним  

з перших прикладів конкретної музики  була «Симфонія для однієї людини», 

створена в 1950 році П. Шеффером і П. Анрі.  

У попмузиці Live Looping почався зі стрічок в 60-х рр., значно покращився 

з цифровими блоками затримки приблизно в 1980 роки і став простим у 

використанні з виділеними інструментами цифрового циклу з  

1992 р. Використання комп’ютера, персоналізація і інтеграція з записом стало 

можливим в 2002 р. Знамениті музиканти, що використовують  

цю техніку: Dub FX, Beardyman, Rocky Leon, Xander MC, KT Tunstall.  

«Live Looping - це як інструмент: хоча кожен може видавати звук на клавіатурі, 

потрібно тренуватися натискати клавішу в потрібний момент!» [2].  

Лупінг – це природна еволюція жанру бітбоксинг, популярного в хіп-хоп 

середовищі ще з поч. 80-х р. На відміну від бікбоксеров, лупінг-артисти 

використовують сучасні технології, що дозволяють по черзі відтворювати 

відразу кілька  звукозаписних доріжок. Лупінг-артисти використовують 

широкий спектр комп`ютерних програм і електронних девайсів. «Live Looping 

можна розглядати як  процес виконання музичного твору, який спирається на 

запис з послідовним відтворенням закільцьованих аудіо семплів в реальному 

часі, що може здійснюватись  як за допомогою пристроїв, так і спеціального 

програмного забезпечення» [1, с. 630]. Ось лише неповний список найбільш 

популярних програм, розроблених спеціально для цього стилю музики: FlyLoops 

Looping Studio, Live Loop, Mobius, Ambiloop, Loopy Llama, SooperLooper, 

Augustus Loop. Серед технічних пристроїв для Live Looping варто виділити Vox 

VDL1, Gibson / Oberheim Echoplex, Boomerang,  

Akai Headrush e2 pedal, Lexicon Jam Man, Electrix Repeater, Digitech Digidelay, 

HardWire DL-8, Electro Harmonix 2880, Damage Control TimeLine,  

Korg Kaossilator, Korg Kaoss Pad, Looperlative LP1, LP2 pedal,  

Backline Engineering RiffBox. 

Один з яскравих представників цього жанру - британець Dub FX став 

популярний завдяки відеозаписам, розміщеним на каналі You Tube. Все,  

що звучить під час його концертів, записується під час цього ж самого виступу.  

І ніколи - заздалегідь. Таким чином, виступ містить в собі також і елемент 

перформансу. Dub FX використовує  семпли ударних, електронних  тембрів, 
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майстерно їх поєднує з вокалом, біт-боксом та акустичними інструментами.  

В деяких композиціях він експериментує з бек-вокалом, вокальною та 

інструментальною імпровізаціями, що створюється в різних напрямках, таких як 

диско, бріт-поп, world music [3]. 

В українській попмузиці Live Looping представляє гурт Mavka, у музиці 

якого етнічні народні мотиви поєднано  електронікою, ембієнтом та даунтемпо. 

Гурт було створено у 2013 році  Іриною Лазер (вокалістка, композитор, 

виконавець) та Олексієм Мікрюковим (композитор). В репертуарі гурту  

є багато цікавих обробок українських народних  пісень та власних композицій  

в народному стилі, виконаних на луп-станції. В деяких композиціях 

використовується лише накладання вокальних партій, що вдало імітує 

злагоджений хор, який співає в академічній манері. Такими є обробки 

українських народних пісень «Щедрик», «Небо ясні зірки вкрили». В деяких – 

використовується весь арсенал засобів музичної виразності луп-станції – як  

в обробках  українських   народних    пісень «Небо і земля», «Ой час-пора, гості 

з двора». В обробці різдвяної колядки  «Ой в Єрусалимі» використовується  

в якості бек-вокалу спів у народній манері, що поліфонічно поєднується  

з основною мелодією. В обробці колядки «В глибокій долині»  

використовуються в якості супроводу цікаві електронні тембри та шуми у стилі 

кіберпанк, які не спотворюють ліричну мелодію пісні, а лише відтіняють  

її. Композиції українського гурту органічно доповнюють кінострічки  

та театральні вистави. У червні 2019 р. гурт  створив музику  

до хореографічного дослідження «Folkstrance» німецької танцюристки  

В. Ланглотт. Музика групи Mavka використана в театральних постановках 

«Саша, винеси сміття» Молодого театру та «The People  

Are Singing» театру Royal Exchange Theatre. Авторська музика гурту 

використовується у фільмі «Казка про гроші», а власну версію пісні «Гей, 

соколи» було створено для документального фільму «Рубіж. Грубешівська 

операція».  

Дана техніка все частіше використовується різними виконавцями. Вона 

дозволяє наповнювати фактуру за рахунок простих семплів, разом з тим ця 

техніка дозволяє створювати цікаві композиції. Її опанування потребує 

глибокого вивчення, як на практичному, так і на теоретичному рівнях. 
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ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ  

НА ШПАЛЬТАХ ЖУРНАЛІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

Актуальною науковою проблемою сучасності є відтворення цілісною 

панорами розвитку мистецької критики в Україні та виявлення тих факторів, що 

зумовили шляхи її розвитку від перших кроків до сьогодення. Важливим етапом 

у розвитку художньої критики є період певної організаційного упорядкування 

діяльності театрів в Радянській Україні у другій половині  

20-х років ХХ ст. Після Жовтневого перевороту 1917 року, національно-

визвольних змагань в Україні 1918–1921 рр., політики воєнного комунізму, що 

позначилися на культурно-мистецькому житті України, настав період певної 

стабілізації, пошуку єдиної доктрини культурного розвитку. Одним з важливих 

знарядь впровадження ідеологічних настанов у художній культурі влада 

визнавала мистецьку критику на шпальтах засобів масової інформації (газети, 

журнали). У Харкові 1925 року почав видаватися спеціалізований театральний 

журнал «Нове мистецтво» (1925–1929), який став важливим суб’єктом 

художньо-критичного дискурсу України. У сьомому номері за 1925 рік 

К. Рафальський виступив з розгорнутою статтею про критику в художньому 

житті, визнаючи недостатність уваги до неї. Автор наголосив на динаміці змін 

художнього розвитку суспільства і відповідних завданнях критики, що «повинні 

розглядатись і ставитись у загальному розрізі завдань, що стоять перед державою 

в царині художньої політики, яка в 1925 році значно відрізняється від художньої 

політики 1919–20 року, а ця остання не подібна до художньої політики 17 й 18 

років» [2]. Автор доводить, що на зміну абстрактно-революційній агітації в 

мистецтві і критиці поступово приходять «ідеологічно-художні цінності». Він 

розуміє природність відходу від суто антихудожньої агітаційності, стремління до 

художньо-цінного за змістом й формою твору.  

У публікації чітко проглядаються політико-ідеологічні настанови: театр та 

художня критика позиціонуються як одне «з наймогутніших знарядь соціальної 

перебудови», «фактор виховання суспільності». Також К. Рафальський вважає 

критику важливим чинником художньої пропаганди, яка повинна стати на шлях 

«більш глибокого, продуманого підходу до мистецького життя, під знаком 

збільшених художніх вимог» [2]. 

Дискусії щодо естетичних канонів та марксистських основ художньої 

діяльності та її критики, розпочаті у Ленінграді та Москві, доходять й до України. 

Бере на озброєння марксистські принципи у розробці теорії художньої критики 

М. Христовий, доводячи виховну роль художньої критики: «Критика мусить 
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висловлювати «художні тенденції класові», художні тенденції організатора 

суспільства в нашу епоху – пролетаріату. Одним словом сучасна критика мусить 

бути марксівською… Час почати виховання марксівської критики… маємо 

шукати й виховувати кадри нашої марксівської критики взагалі й театральної 

зокрема» [5]. Не занурюючись у сутність ідей марксизму дописувач 

використовує цей термін як певний штамп, який наділяє рисами ідейної 

благонадійності, правильності. 

Автор стверджує, що театральна критика є соціально необхідним фактором 

у будівництві соціалістичної культури, що критик повинен вміти співвіднести 

свої думки і враження із завданнями часу, загальною театральною політикою. 

М. Христовий впевнений, що художня критика ніде і ніколи не була настільки 

популярна, «не мала такого масового споживача» – пролетаріат. Орієнтація на 

маси апріорі позбавляла художню критику елітарності, глибокого художнього 

змісту, інтерпретаційних ознак тощо. Основними оцінними параметрами для 

критиків, на думку автора статті, мають стати ідеологічна відповідність, 

соціальна важливість. 

У сьомому номері журналу «Нове мистецтво» за 1926 р. вміщено статтю 

«Знову й знову про те саме» (на жаль, автор не зазначений) [1], де констатується 

брак «сталих методів і будь-яких принципів та виразної лінії роботи» в художній 

критиці. Висловлюється занепокоєння відсутністю єдиного методологічного 

орієнтиру. Вже відчувається наступ на особистісно-індивідуальні прояви у 

висловлюваннях критиків. Автор вважає, що  

в театральних рецензіях багато «випадковостей», «панування індивідуального 

смаку», «кумівства». Дописувач відверто виступає проти індивідуальних 

симпатій, естетизму та ідеалізму в мистецтві та критиці, вважає їх спадщиною 

буржуазного суспільного ладу. 

Автор посилається на резолюцію ЦК ВКП(б) (не називаючи її) «Про 

політику партії в області художньої літератури» (1925), що стала важливою для 

подальшого культурного розвитку. Тут були сформульовані завдання критики: 

вона є «одним з головних виховних знарядь в руках партії» [3]. Відповідно 

резолюції висловлюється позиція, що критика стане вихователем суспільства, 

коли озброїться сталими науковими методами та базуватиметься на своїй ідейній 

перевазі. Автор звертається до марксистської етики, що заперечує індивідуальні 

смаки, наполягає на використанні критиками наукового марксистського методу. 

Тут лунає заклик до ліквідації безпринципності, еклектизму, передреволюційної 

буржуазної спадщини; кардинальної зміни принципів критичного підходу до 

театру й методів роботи. 

Місію критика автор вбачає не лише в аналізі творів, він повинен бути 

«суддею мистецтва», «найважнішим чинником організації психології мас». 

Вихідними положеннями для критики мають бути «ідеологія свого часу», 

«соціально-суспільна вартість», «класовість» (відбиття класової ідеології 

пролетаріату), «наближеність до сучасності» [1]. 

Проблема теоретичних основ художньої критики не обмежувалась 

дискусіями на шпальтах газет, регулярно вирішувалась в СРСР в нормативний 
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спосіб. Окрім вже згаданої резолюції, вийшов ще ряд документів щодо 

художньої критики, зокрема, наприкінці грудня 1926 року Відділом друку Бюро 

ЦК ВКП(б) було затверджено «Тези про театральну критику» [4]. Тут окрім 

різного роду роз’яснень щодо ролі художньої критики у радянському 

суспільстві, пропонувалися і способи боротьби з неякісною критикою: «Всякий 

прояв халтури, неграмотності, або півзнання в галузи театральної критики, 

захованій під недобре засвоєною марксівською фразеологією та апломбом, 

цілком протилежним наявності справжнього знайомства в справі мистецтва та 

політики партії, необхідно нещадно переслідувати і виживати з нашого 

вжитку» [4]. У цих тезах вже відчутні тиранічні тенденції, що поступово 

вкорінювалися у життя. 

Отже, у другій половині 20-х рр. ХХ ст. в Україні, що входила до складу 

СРСР, розгорнулися пошуки методологічного підґрунтя художньої критики, що 

вже відійшла від антихудожньої агітаційності пролеткульту, але не була 

орієнтована на аксіологічні та гносеологічні принципи 
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ТЕХНІКА ТВАНГ У СУЧАСНІЙ ВИКОНАВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

Вокальна майстерність виконавця зумовлена рядом чинників. Окрім таких 

загальнозрозумілих як наявність розвиненого голосового апарату надзвичайно 

важливим фактором є використання  різноманітних технік. Чималу роль відіграє 

їх доречне застосування, яке є природним, дозволяє розкрити образність, 

закладену у творі, надати йому нового прочитання, яке  

б не спотворювало авторський задум. Серед технік, які поширені у виконавській 
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практиці, варто згадати тванг. Звукова фарба, яка утворюється при використанні 

даної техніки, є такою, що урізноманітнює специфіку естрадного вокалу. 

Особливістю естрадного вокалу є те, що кожен естрадний співак повинен 

віднайти власний неповторний саунд, обрати індивідуальну манеру співу та 

сформувати незабутній сценічний образ. Власне такий шлях пов’язаний  

з намаганням виробити нові техніки  та прийоми звуковидобування. Причому 

цей процес є безперервним, адже він відповідає на запити споживача музичного 

продукту – слухача. «Розвиток вокальної теорії і педагогіки відбувався адекватно 

змінам вимог сценічної практики. Змінювалися уявлення про використання 

регістрів, резонаторів, техніки дихання» [2, с. 184]. Виховання вокаліста включає 

в себе ряд компонентів, зокрема постановку дихання, вирішення питань, 

пов’язаних з орфоепією, сценографією. Проте чимале значення має  оволодіння 

практичними навичками виконавської культури та різними режимами 

звукоутворення. Так одним з типів звукоутворення, який надає голосу 

принципово іншого забарвлення, є тванг.  

Н. Фоломєєва визначає тванг наступним чином: «тванг (від англ. «twang» 

– гугнявість) – особливий звук, який утворюється при одночасному закритті 

м’якого піднебіння і «коміра» гортані. Від загальновідомого явища імпедансу 

Р. Юссона, яке за суттю своєю схоже на тванг, відрізняється місцем локалізації: 

імпеданс стосується, передусім, ротової порожнини, а тванг – гортані, тобто 

значно нижче» [3, с. 46]. 

Розглянемо дану техніку більш детально. Тванг є таким типом 

звукоутворення, який надзвичайно поширений для представників англомовних 

країн. Власне для їх типу мовлення характерна назальність, яка пов’язана  

з проголошенням закінчення «ing». Для його вимовляння потрібно видобувати 

звук начебто у ніс. Дана практика характерна для більшості американців, 

особливо для південних штатів Америки. Відповідно, використання цієї техніки 

для вокалістів даного мовного ареалу виступає природним. 

Одна з дослідників твангу, теоретик та практик вокального мистецтва 

А. Єгорова відмічає його практичне значення. «Значення твангу, як для 

сучасного, так і для академічного вокаліста, важко переоцінити. Він заповнює ті 

частоти простору, які не зайняті іншими інструментами, адже у багатьох дана 

характеристика відсутня. Присутня вона тільки у деяких духових інструментів, 

типу труби, саксофона, через які людському голосу пробитися дійсно складно, 

тому вони ніколи і не солюють разом з вокалістом» [1]. Тванг можна 

застосовувати як певну фарбу, проте часом він може ставати базовою 

характеристикою голосу, як, наприклад у таких співачок, як Сіа. 

Тванг – це техніка, яка дозволяє співати досить голосно, менше 

втомлюватись, вона надає можливість посилювати резонанс голосу, не 

відчуваючи напруги. При виконанні твангу тембр голосу стає таким, в якому 

додається металевий та дзвінкий призвук. Це відбувається завдяки тому, що 

наявна вібрація голосових зв’язок, причому вони замикаються в розтягнутому 

стані. Деякі дослідники пояснюють тванг як певну гугнявість у голосі. Гугнявий 
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звук у техніці тванг можна отримати, коли язичок опускається, пропускаючи 

потік повітря в носову порожнину, внаслідок цього формується носовий звук. 

Відзначимо, що існує декілька різновидів твангу. Це назальний та 

гортанний тванг. Різниця між ними є такою, що передбачає занурення у техніку 

видобування твангу. Назальний тванг є більш пронизливим та пласким, 

натомість об’ємним є оральний тванг.  Хоча їх звуковидобування передбачає 

однакову роботу м’язів, проте різниця полягає у наявності чи відсутності 

носового призвуку. За допомогою назального твангу досить добре вдається 

передавати відчуття інтимного мовлення, такого, яке передбачає виклад 

справжніх емоцій, не прихованих. Гортанний тванг, який використовується після 

назального, надає більшої можливості демонстрації широкого спектру голосу, 

панорами.  «"Чистий" (оральний) тванг вийде лише при закритті  

і м’якого піднебіння, і "коміра" одночасно. А оскільки за своєю фізіологічною 

суттю всі вони – сфінктери, тобто реальний ризик продовжити природний 

«алгоритм» подальшим закриттям і голосових, і помилкових зв’язок. Назалізація 

ж в процесі освоєння твангу здатна перервати цей ланцюжок, обдуривши 

природний механізм, і звести до мінімуму можливість стиснення помилкових 

голосових зв’язок, виключивши подальшу фонотравму (відчуття «подряпини» в 

горлі)» [1]. 

Дана техніка досить мало ще опанована вітчизняними виконавцями, вона 

є для них менш природною, хоча й чимало українських вокалістів визнають, що 

співати англійською або італійською їм «зручніше», ніж українською мовою, що  

зумовлене іншою фонетикою голосних. Техніка тванг є перспективною та такою, 

опанування якою сприятиме розвитку виконавських здатностей вокаліста, 

розширить виразні можливості його голосу та сприятиме досягненню потрібного 

образу. 
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СЦЕНІЧНІ ТА ВОКАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ 

ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВЦЯ 

Проблема розкриття художнього образу виконавця завжди актуальна  

й значима для розуміння специфіки естрадно-вокального мистецтва та 

пов’язаної з ним педагогічної роботи. Музично-виконавська майстерність 

передбачає творче «прочитання» твору, розкриття у своєму виконанні емоційно-

смислового його змісту з привнесенням індивідуального досвіду розуміння та 

переживання музики, що надає інтерпретації особливої неповторності й 

переконливості. Так формується художній образ як «узагальнене художнє 

відображення дійсності, вбране у форму конкретного індивідуального явища» [4, 

с. 418].  

Моделювання художнього образу естрадного виконавця – один  

з найскладніших процесів, у межах якого задіються музичне сприйняття, уява, 

пам’ять і музичне мислення. Музикант-виконавець повинен оперувати в процесі 

музичних сприйняття певною системою уявлень про інтонації, найпростішими 

виразно-образотворчими засобами. Важливу роль звісно відіграє саме музично-

образне мислення, ступінь розвиненості якого залежить від того, яке місце воно 

займає у підготовці музиканта. Його розвиток нерозривно пов’язаний зі 

здатністю осмислити логіку музичної мови. Також створити якісний художній 

образ в структурі вокального естрадного твору неможливо без розвитку творчих 

здібностей, що вимагає від виконавця того ж таки нестандартного, оригінального 

мислення. 

Ключовою рисою художнього образу в структурі вокального естрадного 

твору є комплексність вимог і специфічних характеристик, які виявляються під 

час його розкриття. Вже на етапі формування готовності до концертного виступу 

(вибір репертуару, робота над піснею, аналіз художнього і музичного тексту, ідеї 

тощо.), вокаліст починає працювати над моделюванням свого художнього 

образу, звертаючи увагу на сценічні та вокально-технічні аспекти. Як зазначають 

О. Тринько і В. Бокоч, методика роботи з формування художнього образу 

вокального твору передбачає: «1) вдосконалення виконавської техніки: робота 

над чистотою мелодії; тембр, дикція; 2) розвиток самостійності при роботі з 

текстом музичного твору: читання тексту, вивчення його особливостей; творча 

інтерпретація тексту відповідно до образу;  

3) акторська майстерність: способи передавання різних видів емоцій на сцені; 

завдання на розвиток творчої імпровізації при поданні образу вокального 

естрадного твору» [5, с. 66]. 

Під сценічним аспектом моделювання художнього образу естрадного 

виконавця розуміється в першу чергу формування його сценічного іміджу. 

Правильно побудований імідж може допомогти виконавцю не тільки  

з меншими моральними і психологічними витратами адаптуватися  

до майбутнього виступу, але й донести до глядача зміст музично-художнього 

номеру. Дослідники В. Шепель і В. Горчакова у своїх працях [2; 6] пропонують 

наступні рекомендації щодо створення сценічного іміджу естрадного співака:  

1) створення картограми виконавця; 2) створення картограми художнього 
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персонажу твору, який виконується; 3) особистісне налаштування виконавця;  

4) «фейсбілдинг» (робота над обличчям); 5) кінесика і жести; 6) дизайн одягу; 7) 

«зачарування словом» (культура, манера спілкування); 8) «зачарування звуком» 

(вокальні дані співака); 9) енергетика та харизматичність; 10) система 

самозахисту (стресостійкість, фізичний самозахист).  

Враховуючи важливість цих якостей, без яких навряд чи вдасться співаку 

створити сценічний імідж, Є. Петренко пропонує звернути увагу на три етапи 

моделювання зазначеного іміджу, прямо пов’язаного з твором, що виконується. 

Це такі етапи: 1) внутрішня робота над образом (іміджевий розвиток образу 

персонажа твору, іміджевий аналіз образу персонажа, іміджева трансформація та 

активація образу персонажа); 2) зовнішня робота над образом (стилізація образу, 

ресурсне забезпечення іміджу персонажа музичного твору, професійна 

індивідуалізація виконавця, актуалізація цілі створення іміджу та вивільнення 

іміджевих ресурсів виконавця); 3) управління іміджом (створення матеріальних 

інформаційних іміджевих носіїв, наповнення зовнішнього іміджевого простору 

необхідними матеріальними та інформаційними іміджевими носіями та 

оперативне довільне регулювання іміджевого простору). «Освоюючи всі 

перераховані вище позиції та етапи формування сценічного іміджу естрадний 

виконавець повинен вийти на більш високий професійний рівень, відповідно 

цьому необхідно вчити» [3, с. 114].  

Виконуючи народні та класичні твори, співаку доводиться працювати  

в рамках певного канону, регламентованого звучання. В естрадній музиці 

вітаються неповторність, індивідуальність звучання голосу співака, тому 

основне завдання естрадного виконавця – пошук власного звуку, оригінальної, 

впізнаваної манери співу. Для вирішення цього завдання вокалісту необхідно 

опанувати досить широкий діапазон технічних прийомів, що є невід’ємними 

складовими моделювання його художнього образу. Йдеться про субтон (м’який, 

приглушений спів з придихом); граул, або флатер (гортанний спів; такий прийом 

називають «гарчанням»); фальцет (спів «без опори», що дозволяє розширити 

діапазон в бік високих нот); штробас (специфічний прийом співу дуже низьких 

нот); філірування звуку (умінням плавно змінювати динаміку). Також для 

виконання естрадної музики вокалісту необхідно оволодіти специфічними 

прийомами інтонування, серед яких гліссандо («ковзання» по нотах), бендінг 

(«під’їзд» до ноти), вібрато (інтонаційний розхитування звуку з пульсацією), спів 

блюзового «брудного» (dirty) тону (неточне інтонування ноти, пов’язане з 

усвідомленим підвищенням або пониженням звуку) [1, с. 97]. 

Безумовно не потрібно забувати про правильне дихання, а також уміння 

використовувати мелодійні прикраси (форшлаг – застосування допоміжного 

звуку; смер – підвищення або зниження звуку з обов’язковим поверненням до 

основної ноти; трель – виконання двох звуків з ритмічною та інтонаційною 

амплітудою). 

Отже, інтегративний характер готовності майбутнього естрадного 

вокаліста до концертних виступів забезпечується не лише узгодженістю 

основних компонентів особистості музиканта-виконавця, включаючи позитивне 
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ставлення до професії, стійку мотивацію та мобілізацію всіх психофізіологічних 

систем, але й моделюванням органічно збалансованого художнього образу, до 

складу якого входять сценічний та вокально-технічний елементи. За умови 

ефективного розвитку цих елементів забезпечується успіх виступу та усієї 

творчої діяльності естрадного виконавця.  
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ТРАДИЦІЇ СТИЛЮ СОУЛ  

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВОКАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 

Одним з розповсюджених сучасних стильових напрямків  поп-музики 

є соул. Він виник в середині ХХ ст. в США і довгий час був музикою 

афроамериканських виконавців. Засновниками стилю вважають  Рея Чарльза  

та Джеймса Брауна, які першими створили композиції в цьому стилі. Ця 

танцювальна, легка для сприйняття музика принесла з собою незвичну 

імпровізаційність, що походила від співу госпел та блюзу і проявлялась  

в віртуозних вокальних партіях, що будувались на звуках мінорної пентатоніки, 

на численних розспівах основних фраз, що призводили до яскравих кульмінацій 

і демонстрації  усього вокального діапазону співака.  

У 1960-х роках соул стає найбільш популярним напрямком негритянської 

музики. Найяскравіші представники південного соулу шістдесятих – Сем Кук, 

Арета Франклін. У процесі розвитку соул розповсюджується серед білих 

музикантів європейського походження. Цей підстиль називають «блакитноокий» 

соул. У виконанні Джо Кокера, Роберта Палмера соул набуває нових рис – від 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC_%D0%9A%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD
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танцювально-мелодійного до більш рішучого і декламаційного. Кульмінація 

розвитку стилю соул (мейнстрім)  припадає на 80–90-ті рр.  

і пов’язаний з творчістю таких видатних вокалістів як Смокі Робінсон,  

Уітні Х’юстон, Мерайя Кері, Лютера Вандроса, Стіві Уандера. Багато пісень тих 

часів мають спільні риси: розслаблений, неспішний темп і м’які, плавні вокальні 

пасажі, що разом з майстерним аранжуванням  створюють загальний 

романтично-еротичний настрій у слухача. Соул стає настільки популярним, що 

відомий продюсер, музикант та композитор Квінсі Джонс створює своєрідну 

соул-ораторію «Handel's Messiah: A Soulful Celebration» – це євангельський 

альбом різних артистів, що вийшов у 1992 році на  студії Warner Alliance.  

Твір – це аранжування ораторії «Месія» Г.Ф. Генделя, що  отримало високу 

оцінку за використання багатьох стилів афроамериканської музики, включаючи 

духовну музику (госпел), блюз, регтайм, біг-бенд, джаз-фьюжн, R&B та  

хіп-хоп. По суті, кожна з частин ораторії  Г.Ф.Генделя  аранжована для певного 

соул-виконавця за допомогою живих та електронних інструментів таким чином, 

щоб він міг її прикрасити своїми вокальними імпровізаціями. Серед співаків, що 

приймали участь у цьому проєкті  були такі знаменитості, як С. Уандер, гурт The 

Yellowjackets, Тевін Кемпбел, Даяна Рівз, Ел Джероу, Чака Хан  

та багато інших. Цей проєкт є яскравим прикладом професійного виконання  

та імпровізування у стилі соул,  сміливих  ідей з боку аранжування, де з перших 

тактів у вступі демонструється зародження та еволюція афроамериканської 

музики на американській землі, в кожному номері голоси підбираються  

у відповідності до авторського задуму Г.Ф. Генделя, а в фіналі звучить святковий  

госпел-хор за участю усіх виконавців. Альбом отримав премію Греммі в 1992 р. 

за кращий альбом сучасної духовної (євангельської) музики,  

а також премію «Голуб 1992» за сучасний Євангельський альбом року. 

Із сер. 90-х рр. стиль соул починає втрачати популярність  

і поступається більш динамічним течіям  ритм-енд-блюзу, що увібрали в себе 

елементи  хіп-хопу. До таких належать, в першу чергу, хіп-хоп-соул і неосоул. 

Н. Вербина та В. Живов зазначають: «Такі вокальні стилі, як блюз і соул, мають 

в своєму арсеналі схожі виконавські прийоми, тому що у витоків їх становлення 

стояли афроамериканські  види пісенної творчості – спірічуел 

і госпел, відповідно» [2, с. 2]. Сучасний напрям r'n'b  увібрав в себе вокальну 

манеру та імпровізаційність від стилю соул. 

Отже, на сьогоднішній день розрізняють близько 16  розгалужень стилю  

соул. В різних країнах світу він має своїх представників і певні національні 

особливості. Серед вітчизняних виконавців вирізняється молодий співак Laud, 

який у своїх піснях  демонструє цікаве поєднання стилів соул та R&B. Зазвичай, 

соул важко відокремити від англійської вимови. Але йому вдалося 

проінтонувати в україномовних піснях кращі традиції  імпровізаційної манери 

співу соул  з додаванням власної неповторності.  У його репертуарі є авторські 

пісні та інтерпретації відомих композицій в стилях фанк, соул, ейсід-джаз. 

Наприклад, в пісні «Відчуваю» мелодія заспіву побудована на чергуванні 

речитативних та мелодійних фраз з мінливою ритмічною структурою, що 
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створює ефект «розспіваного репу» і скоріше нагадує розповідь, а в приспіві 

мелодія за ритмом   стає  стабільною, в ній переважає мелодійне начало, а паузи 

в кінцях  фраз заповнюються вокальною імпровізацією в манері соул.  В пісні 

«Виринаю» мелодія заспіву та прекорусу побудована на інтонаціях  мінорної  

пентатоніки, а в приспіві – звучить діатонічний «хук», що притаманний хітовим 

поппісням. Мелодія другого заспіву та останнього приспіву варіюється  

в традиціях соул. Інтерпретація української  народної  пісні побудована  

на поступовому відході від теми, що в перших куплетах інтонується близько  

до оригіналу, а потім все більше змінюється, транспонується все вище й вище  

і в кінці звучить в мажорі, а в коді взагалі звучить імпровізація, що близька  

до джазової завдяки використанню офф-пітч – «особливого елементу 

афроамериканської музики, що заключається в мікро-відхиленні від точного 

звуковисотного виконання певних тонів (наприклад, блюзових тонів)»  

[1, с. 92–93]. Таке переосмислення  надає пісні свіжого подиху. 

Соул – це стиль, який не втрачає своєї актуальності в сучасній вокальній 

практиці. Він є таким, що прикрашає виконавську манеру вокаліста та допомагає 

створити власний неповторний індивідуальний стиль. 
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МУЗИКА ТА АРХІТЕКТУРА: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ 

Здавалося б досить важко знайти дещо спільне між такими видами 

мистецтва, як музика та архітектура. Музика сповнена рухом, в ній статика 

завжди змінюється динамікою. Процесуальне начало є основою даного часового 

виду мистецтва. Натомість архітектура є символом статики, це просторове 

мистецтво, для якого процесуальність зовсім не притаманна. Разом з тим наявні 

певні аспекти, які свідчать про можливість певних паралелей між цими видами 

мистецтва. Більше того, між ними можлива взаємодія. Розглянемо це питання 

більш ґрунтовно. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1033548
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=735125
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828504
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Досить важливі зауваження стосовно специфіки музики та наявності в ній 

рис, що пов’язують її з архітектурою, надавали ще за доби середньовіччя.  

Мислителі зауважували, що за рахунок того, що собор був центром 

середньовічної культури, музика також набувала архітектонічні риси. «Антична 

музика за конструктивним принципом була тілесно-пластичною, середньовічна 

– архітектонічною; за участю у спілкуванні антична музика не відігравала тієї 

ролі, яку відігравав церковний спів в середньовіччі, але в ту та іншу епоху,  

а також у всі наступні музика формувала унікальну чуттєву основу 

саморозвитку» [1, с. 53].  

З розвитком музичних форм та жанрів, які починаються вже після доби 

середньовіччя, в музиці  починає проявлятись архітектонічність, тобто 

стрункість та виваженість кожного елементу твору. Г. Лессінг вказував, що ясна, 

чітка архітектоніка має бути у різних  розділах музичної форми. Ще більш 

глибокі взаємозв’язки між твором музичним та винайденням у ньому рис, які 

споріднюють з  архітектурою знаходив представник німецької класичної  

філософії – Г. Гегель.  Дані мистецтва поєднуються за рахунок того, що саме 

архітектоніка, тобто структура музики починає надавати конкретний зміст, який 

дозволить його зрозуміти навіть у суто інструментальному творі. «Зміст твору 

може бути чітко визначений композитором, однак, незалежно від такого змісту, 

головне може для нього полягати в архітектоніці музичного твору,  

в його духовності. У цьому сенсі музична творчість може виявитися почуттям, 

позбавленим думки, чимось таким, що не має потреби в усвідомленні глибин 

культури і душі» [2, с. 71]. 

Спроби синтезувати різні види мистецтва стали однією з основних ознак 

доби романтизму. Зокрема у творчості Ріхарда Вагнера стала наголошуватись 

ідея того, що відокремлені мистецтва не можуть надати істинного знання, вони 

багато в чому обмежені. Натомість їх поєднання дозволить розкрити глибинний 

зміст, донести його до реципієнта. «Саме там, де поєднується сценічна дія, 

поезія, скульптура, живопис, архітектура та музика існує справжнє мистецтво. 

На його думку, окремі види мистецтва є обмеженими, вони лише натякають на 

істину» [2, с. 96]. Подібні ідеї продовжили свій розвиток у XX ст. Синтез 

мистецтв пропагував Олександр Скрябін, проте не зміг реалізувати  

у практичному вимірі. Чимало авторів зазначали про те, що  архітектура  

є «застиглою музикою», натомість такий французький композитор XX століття, 

як Артюр Онеггер вказував на те, що музика може бути уподібнена  

до геометрії, що рухається у часі.  

У XX–XXI ст. виникає новий підхід, пов’язаний з поєднанням архітектури 

та музики. Зокрема він реалізувався завдяки ряду авторів та виконавців. 

Надзвичайно масштабний задум виник у Карлгайнца Штокгаузена. Його цикл із 

семи опер – гепталогія «СВІТЛО. Сім днів тижня» стала справжнім викликом 

для постановників, адже в ній було поєднано чимало видів мистецтва і за життя 

композитора вона жодного разу не ставилась повністю. Для композитора музика 

набула глибокого філософського сенсу, подібного до того, який у неї вкладали 

стародавні мислителі. Зокрема Штокгаузен наголошував, що музика передає не 
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людські почуття, а, власне, будову Всесвіту, тобто в певному значенні його 

архітектоніку. «Головна ж антитеза Штокгаузена європейській класичній 

концепції полягає в усуненні суб’єкт-об’єктної опозиції як світоглядної основи. 

Музика тепер сприймається <...> як об’єктивне явище природи, частинкою якого 

є й сама людина, що відкриває музику особистим духовним зусиллям» [3].  

Інший підхід до інтеграції архітектури та музики запропонувала 

виконавиця-піаністка Надія Шпаченко – українка, що нині мешкає у США, яка в 

2020 р. потрапила в дві номінації Греммі: «Найкраща класична збірка»  

і «Продюсер року в класичній музиці». Серед її досягнень є винайдення 

програми, в якій композитори звертаються до архітектури. Вона виконує на 

фортепіано п’єси, які пов’язані з різними архітектурними спорудами. Частина 

концертів, які облаштовувала Шпаченко, була пов’язана з музикою  

XIX–XX ст., натомість ряд творів було створено сучасними американськими 

композиторами, що були написані спеціально на замовлення Надії у 2015–

2016 рр.  

Н. Шпаченко грає не лише на роялі, але грає також і на іграшкових 

фортепіано, клавесині та перкусії. Кожен її виступ, особливо ті, які пов’язані  

з виконанням творів, що присвячені певним архітектурним спорудам, 

супроводжуються медіа-матеріалами. Безумовно це впливає на сприйняття 

творів, полегшуючи та унаочнюючи зв’язки між архітектурою та музикою. Вона 

має диплом доктора музичних мистецтв і магістра Університету Південної 

Каліфорнії. Окрім виконавської діяльності вона також є професором музики в 

Каліфорнійському державному політехнічному університеті у Помоні.  

Доволі цікавим є те, що ті будівлі, яким було присвячено нові музичні 

п’єси, відносяться до відносно нових, або таких, що мають неповторний 

характер, складну архітектуру, змішання різних матеріалів та типів структури. 

Це такі нові будівлі, як: Національна асамблея в Даха (Бангладеш) збудована 

архітектором  Л. Кан, Американський музей мистецтв-візіонерів, розташований 

у Балтіморі  штату Меріленд, штаб квартира InterActiveCorp's  

на Манхеттені, збудована Ф. Гері та його власний будинок, або Резиденція Гері. 

Дещо іншу цінність, в тому числі суто культурну, мають Будинок композитора 

Аарона Копланда, Ньюгрейндж — стародавнє мегалітичне курганне поховання 

в Ірландії, Лоуелл Хаус – один із дванадцяти будинків для студентів 

Гарвардського університету та ряд інших будівель.  

Безперечно подібний синтез архітектури та музики відкриває нові 

горизонти, стаючи своєрідним новим перспективним напрямком, який в епоху 

медіатехнологій зможе набути чимало прихильників.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  

У КОНЦЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ 

Акустичні інструменти – це ті інструменти, які звучать «самі по собі», без 

допомоги яких-небудь додаткових технічних засобів. До них відносяться всі 

інструменти симфонічного і духового оркестрів, всі народні інструменти.  

Солідні фірми-виробники створюють спеціальні мікрофони для 

конкретних інструментів. Їх існує безліч, тому не будемо їх 

перераховувати - варто зазирнути в каталог, і можна знайти все, що потрібно. 

Для багатьох інструментів:  смичкових, ударних, духових – існують 

мікрофони із кріпленням на інструмент, що дуже зручно, так як звільняє 

музиканта. Він не «прив’язаний» до мікрофонної стійкі, рукам ніщо не заважає, 

та й мікрофон розташовується максимально близько до джерела звуку. Якщо 

шоу не статично, то краще застосовувати мініатюрні радіомікрофони, що 

дозволяє музикантові пересуватися по сцені. 

Як правило, доводиться підсилювати звук «тихих» інструментів, особливо, 

якщо це змішаний склад, коли на тлі ударної установки  

і електрогітари грають, наприклад, флейта, кларнет, маримба (хоча вона сама по 

собі звучить досить голосно), або скрипка. У таких випадках краще 

застосовувати конденсаторні мікрофони, так як вони, як відомо, більш чутливі, і 

більш точно передають динамічний діапазон, особливо на «верхах». Адже 

акустичні інструменти в основному володіють досить тихим звуком, мікрофон 

потрібно постаратися направити точно на звуковипромінювач інструменту  

і розташувати якомога ближче, охопивши при цьому весь інструмент або якусь 

його частину, якщо застосовується кілька мікрофонів.  

Струнні смичкові інструменти. Найкращий варіант – розташувати 

мікрофон безпосередньо в корпусі інструменту, і тим самим значно підвищити 

рівень сигналу і звести нанівець виникнення «зав’язок». Деякі  

фірми виробляють мініатюрні конденсаторні мікрофони, наприклад, DPA, 

Country Man, AKG, Sennheiser та ін. Якщо не існує готових кріплень, можна 

виготовити їх самостійно, наприклад, зі звичайних «крокодилів». Такий варіант 

хороший для скрипки, контрабасу, а також для гітар. Фірма  AKG випускає для 

контрабаса спеціальну підставку для струн з вмонтованим п’єзодатчиком. Але 

такий ідеальний варіант, з можливістю вибору спеціалізованого мікрофона, 

зустрічається дуже часто. Найчастіше доводиться озвучувати будь-які акустичні 

інструменти стандартним набором універсальних мікрофонів (SM 58, SM 57 та 

ін.) Але найголовніше – мікрофон не повинен заважати виконавцю. Мікрофон 

слід направляти на звуковипромінювач (у смичкових – ефа, f-образний отвір у 

корпусі інструмента), розміщуючи його наскільки можливо близько, в 

середньому приблизно на відстані 20 см. Для контрабаса кращий варіант – це 
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підмішування двох сигналів: з мікрофона і з звукознімача. Звукознімач, як 

правило, дає більш конкретний звук, але не багатий обертонами. Якщо звук 

знімати мікрофоном, то «розігнати» його до потрібного рівня гучності буває 

досить складно – зате краще відтворюються низькі частоти. У контрабаса 

мікрофон направляється також на ефу. 

Струнні щипкові інструменти. Тут мікрофон також повинен бути 

спрямований на звуковипромінювач. Звукопідсилення акустичної гітари схоже 

зі звукопідсилення смичкових інструментів. Мікрофон також направляється  

в сторону звуковипромінювача, тобто в бік круглого отвору в декі інструмента. 

Слід врахувати для всіх струнних інструментів, що мікрофон, 

встановлений ближче до грифу інструменту, сприймає більш низькі частоти, тоді 

як мікрофон, розташований ближче до підставки інструменту, відтворює більше 

середніх і високих частот. Попросіть будь-якого гітариста або скрипаля, зіграти 

спочатку звук близько к грифу, а потім близько до підставки інструменту, і 

відразу зрозумієте, в чому різниця. 

При озвучуванні струнних інструментів, звук у яких відтворюється 

медіатором (мандоліна, банджо, домра), слід врахувати, що близьке 

розташування мікрофона може передати небажані призвуки, наприклад, 

випадкові удари медіатора про деку інструмента. Відстань до інструменту тут 

може бути більша. 

Цимбали мають широкий частотний діапазон. Кращий варіант для такого 

озвучення - це конденсаторні мікрофони, але також підходять будь-які 

універсальні або інструментальні динамічні мікрофони. Зручно розташувати 

мікрофонні стійкі збоку від інструменту на відстані близько півметра, щоб вони 

не заважали виконавцю. 

Дерев’яні і мідні духові інструменти. Розташовувати мікрофон слід на 

відстані 15–20 см від випромінюючого отвору. Якщо взяти, наприклад, флейту, 

то краще за все мікрофон розташовувати навпроти губ виконавця, так  

як в цьому місці сила звуку є максимальною. З розтруба ж частіше виходить не 

максимальний за силою звук, а максимальний повітряний потік. Існує 

нетрадиційний спосіб озвучування кларнета, запропонований одним 

скандинавським музикантом – два інструментальних мінімікрофона 

прикріплюються до браслету на правій руці виконавця. Теж вельми вдалий 

варіант. При озвучуванні мідних духових, а також саксофона, мікрофон краще 

розташовувати як раз навпаки розтруба інструмента на невеликій відстані.  

Баян і акордеон. Щоб передати весь спектр звукового діапазону цих 

інструментів, найкраще підзвучувати  баян і акордеон «з обох рук». Мікрофон 

для озвучування басів ставиться з боку лівої руки, а мікрофон для озвучування 

основної клавіатури – з правого, де існує випромінюючий отвір, прикритий 

декоративною накладкою. Тут необхідно знайти точну відстань від мікрофона до 

інструмента, так як при дуже близькій відстані можна передати небажаний стукіт 

кнопок і клавіш, а неправильний напрямок мікрофона може передати небажаний 

шум міхів. 
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Ударні інструменти. Про озвучуванні ударної установки написано вже 

досить багато. Для перкусійних інструментів (конги, бонги і ін.) Існує безліч 

спеціальних інструментальних мікрофонів, що кріпляться безпосередньо на обід 

інструменту. Оскільки ці інструменти мають досить гучне звучання, проблема 

«витягування» звуку тут не існує – буває досить одного конденсаторного 

мікрофона, розташованого над цілою групою інструментів. Напрямок та висоту 

розташування доведеться встановлювати дослідним шляхом, так як це багато в 

чому залежить від манери гри виконавця. 

Клавішні інструменти. Про озвучування рояля також вже було написано 

досить багато. Але кожного разу доводиться заново шукати краще місце 

розташування мікрофона. Багато в чому це залежить від самого інструменту. 

Існує безліч класичних способів озвучування рояля двома мікрофонами, 

спрямованими на струни в басах і дискантах. Також існує спосіб зняття звуку  

з поверхні, що відбиває кришки. Є способи зняття звуку з різних накладок  

і отворів, а також знизу з-під рояля. 

Коли це необхідно? Я часто стикався з проблемою, коли при повністю 

відкритій кришці рояля інструмент звучить досить яскраво, але не м’яко. Ця 

проблема ускладнюється, якщо присутні ще якісь більш тихі інструменти. Тому 

часом розміри залу вимагають того, щоб кришка рояля була закрита, але, 

характер даного музичного твору вимагає, щоб інструмент при цьому був 

підзвученим. У такому випадку доводиться ставити мікрофон під рояль. 

Так що, буває, доводиться озвучувати і піаніно. Існує також кілька способів 

озвучування піаніно: при відкритій верхній кришці два мікрофони ставляться 

над нижнім і верхнім регістрами на необхідній відстані. Буває, вдаються до 

іншого способу озвучування піаніно: повністю знімають передню кришку, і 

мають у своєму розпорядженні мікрофони так само, як в першому випадку  [1, с. 

18–30]. 

Треба пам’ятати, що в житті не буває універсальних рецептів.  

У формуванні звуку беруть участь багато факторів: сам інструмент, акустика 

приміщення (або її відсутність, якщо концерт відбувається на вулиці), якість 

мікрофонів, а також вуха, голова і досвід звукорежисера. 

Тому  кілька порад. Корисно, перед тим як ставити мікрофон, послухати 

звучання самого інструменту. Не слухайте поради музикантів про те, як, на їхню 

думку, повинен звучати їх інструмент. Музикант необ’єктивний. Він сприймає 

звук зі сцени, як би в його дзеркальному відображенні, і не може бути в цей 

момент слухачем. 

І пам’ятайте, що головне завдання при звукопідсиленні акустичних 

інструментів – передати правильне звучання тембру. Так що, слід підходити до 

кожного конкретного випадку творчо. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ  

ЕСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ 

Робота з естрадним вокальним ансамблем будується на основі досягнень 

багатьох наук: музикознавства та естетики, психології та педагогіки. В основі 

роботи творчого колективу лежать захопленість і духовна спільність, що 

визначають діяльність творчого колективу. Через виконавську діяльність 

розкриваються любов до музики та ансамблевого співу.  Дана форма діяльності 

є однією з найбільш розповсюджених серед тих, які представлені в мистецькій 

практиці сьогодення, тому доречним є висвітлення тих аспектів, які наявні при 

роботі з подібними колективами. 

Варто відзначити, що вокальний ансамбль є формою, яка є набагато більш 

розповсюдженою, ніж ін. форми музикування. У ній можуть брати участь різні 

учасники, в тому числі й ті, хто не мають достатньої підготовки.  

«У сучасному світі спів є можливістю творчого самовираження, демонстрацією 

красот голосу та проникливого виконання. Вокальний ансамбль вважається 

однією з яскравих та цікавих колективних форм роботи з дітьми, молоддю та 

дорослими» [1, c. 517]. Одною з важливих складових, на яку треба звертати 

увагу, є те, що учасники ансамблю мають різні виконавські можливості. Тому 

має бути людина, яка буде корелювати питання розподілу партій, обирати певні 

творчі «амплуа», слідкувати за просуванням гурту. Досить важко подібні 

організаційні питання виконувати одному з учасників колективу. Адже для такої 

діяльності потрібне певне відсторонення, вміння поглянути на процес роботи з 

колективом об’єктивно. Тому в багатьох колективах, навіть тих, що  

є досить камерними за складом є керівник. Індивідуальна робота керівника  

з учасниками ансамблю носить багатоплановий характер. Коли мова йде про 

естрадних вокалістів, їх діяльність є набагато більш різноплановою, ніж  

у інших виконавців. Набагато більше уваги приділяється промоушену, увазі до 

іміджу співаків, їх просуванню. Дані питання контролюються та узгоджуються з 

керівником.  

Під час репетицій, концертів, студійних записів, виступів на радіо, 

телебаченні та в процесі підготовки до них учасники ансамблю повинні 

виконувати всі вказівки керівника, точно слідувати встановленому режиму 

роботи. У міжособистісному спілкуванні набувається досвід емоційно-творчих 

контактів на основі взаємної зацікавленості та доброзичливого ставлення один 

до одного. В результаті продуманої навчально-виховної роботи розвивається 

творча ініціатива кожного учасника ансамблю і відкривається перспектива для 

розвитку всього колективу. Керівник ансамблю повинен долучати різноманітні 

психологічні підходи, які б дозволяли отримати найбільш високу 

результативність від усіх учасників колективу. Доречним буде навести вислів 
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вітчизняних дослідників, які підкреслюють важливу роль різних наук, при 

здійсненні організаційної роботи з ансамблем. «Організаційна і змістовна робота 

з вокальним колективом в умовах функціонування культурно-освітніх центрів 

будується на основі досягнень таких наук, як: музичний менеджмент, 

музикознавство, естетика, психологія, педагогіка, методика музичного 

виховання і вокальне навчання» [1, c. 518]. 

Для успішного існування вокального ансамблю велике значення має 

правильно обраний репертуар. Репертуар повинен відповідати завданням 

музично-художнього виховання ансамблю і, в той же час, повинен бути 

доступним за вокально-технічним і виконавським рівнем. Вкажемо, що учасники 

колективу можуть мати не надто визначні вокальні дані, проте вдало підібраний 

репертуар надасть можливість творчо представити себе як учасника ансамблю. 

«Йдеться про те, що в процесі ансамблевого співу навіть при наявних вельми 

скромних вокальних даних у кожного учасника ансамблю з'являється 

можливість самовираження, публічної демонстрації власних досягнень» [1, c. 

518].  В репертуар необхідно включати твори різноманітні за формою, жанром, 

змістом. При виборі твору необхідно враховувати наступні параметри: кількість 

голосів; їх теситурні можливості; інтонаційні, ритмічні, динамічні складності; 

наявність акомпанементу («живий інструментальний ансамбль» або 

«фонограма»). Ці ж принципи лежать в основі вокальних аранжувань. Музично 

- виконавський процес в ансамблі передбачає оволодіння його учасниками 

системою спеціальних музично-теоретичних вокально-ансамблевих знань, умінь 

і навичок, застосування яких нерозривно пов’язане  

з теорією і практикою музичного виконавства. 

Теорія і практика роботи з вокальним ансамблем невіддільні від основних 

прийомів роботи з ансамблем. У методиці вокально-ансамблевої роботи знання 

акустичних закономірностей і механізму роботи голосового апарату необхідні 

для керівника і учасників ансамблю. В умовах розвитку музичної культури  

і підвищеної  зацікавленості слухацької аудиторії, все частіше відчувається 

потреба  в осмисленні накопиченого вокально-ансамблевого досвіду. 

Створюються нові музичні стилі, розширюється  база звукозапису, виникають 

нові комп’ютерні програми. Усе це призводить до  зміни завдань, що стоять 

перед вокальним ансамблем. Разом з тим з’явилися нові методичні погляди, 

прийоми звуковидобування та новітній саунд дизайн. Завданням керівника 

колективу виступає моніторинг програмного забезпечення, технічного 

устаткування, яке б полегшило діяльність виконавців, сприяло більшій 

результативності. Важливу роль треба приділяти іміджевим технологіям, 

просуванням діяльності колективу як певного проєкту, який є своєрідним, 

неповторним та таким, що відповідає на запити аудиторії.  

У тому числі необхідно приділяти увагу постановці номерів, щоб кожен 

виступ можна було представити у вигляді певної вистави, яка має свою 

драматургію, певним чином сценічно оформлена. «Поняття естрадного 

ансамблю необхідно розглядати у взаємозв’язках із суміжними видами 

мистецтва  – драматичним і  музичним театром, хореографією» [2, с. 47]. Подібні 
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чинники розширюють можливості виконавців, сприяють ринкоспроможності 

музичного продукту, який вони створюють та є нагальною потребою, що 

висувається перед вокалістами в умовах сьогодення. 
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ПЕРЕНЕСЕННЯ СТРУКТУРИ  

ФОЛЬКЛОРНОЇ СТРАШНОЇ КАЗКИ  

НА ЖАНРОВУ СТРУКТУРУ ФІЛЬМУ ЖАХІВ 

У сучасному суспільстві фільми жанру хоррор, а особливо його 

відгалуження на зразок слешеру, що однозначно розраховані, насамперед, на 

підліткову аудиторію, певною мірою виконують функцію формування моделі 

«правильної» поведінки, донесення інформації про важливість дотримання 

суспільних стандартів, певної психологічної адаптації до жорстокості 

зовнішнього світу.  

По суті, сьогодні вони беруть на себе ту роль, що раніше відводилася 

чарівним казкам, допомогу у вихованні підростаючого покоління.  

Для стрічок цього типу не обов’язкова наявність елементів містики  

і фантастики. Вбивство тут трактується як покарання героя і подається як 

результат нехтування нормами суспільної моралі, ігнорування специфічної межі 

чи заборони, котрі чітко прочитуються як такі у координатах екранного простору 

стрічки. У своєму глибинном розумінні вони рівнозначні «табу» архаїчних 

культур.  

Рівноцінний казковим лиходіям антагоніст, приміром, маніяк («Хеллоуін» 

Дж. Карпентера) чи фантастична істота («Джиперс Криіперс» В. Сальви) 

починає «полювання» в той момент, коли межа залишається позаду, хоча міг 

зустрічатись героям і до того. 

Його діям у ролі ізольованої, самовідчуженої від суспільства чи взагалі 

потойбічної істоти завжди дається пояснення: порушення психіки, жорстоке 

виховання чи генетичні мутацій, або й інфернальна сутність.  

Важливими є й інші ознаки споріднення між казкою і хорором. Так, 

С. Гладких вказує на «локальність царства» (ізольована місцевість, глухий ліс), 

будову сюжету за схемою «біда – протидія», боротьбу потрапивших у пастку 
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героїв за виживання без осмислення наслідків своїх вчинків, а також раптовість 

перешкод (ламається машина, зникає зв’язок тощо) [3]. Та в хорорі ці аспекти 

значно загострені для посилення межових ефектів: «Поза сумнівом, міфічні, 

«казкові» фільми жахів прагнуть прибрати всі відтінки; … вони умовляють нас 

відкинути дорослу схильність до аналізу і знову стати дітьми, бачити тільки 

чорне або біле», − стверджував С. Кінг [4, с. 15]. Здобувши популярність  

у 1970-х, такі фільми утримують свої позиції, хоча і зазнають суттєвих 

модифікацій і втрачають позірну наївність. 

Спорідненню сприяють і різні джерела сучасної «культури страху»: 

«Умовно кажучи, культура страху сучасного кіномистецтва живиться із двох 

джерел. Перше – це міфологічне тло, так звані «казки біля вогнища»: оповіді про 

духів, привидів, демонів та інших надприродних істот... Друге – страшні історії 

з реалістичним підґрунтям, які траплялися або за певних умов могли трапитися 

насправді (фільми про серійних убивць, маніяків, генетичних мутантів, віруси, 

лабораторних істот, що вирвалися на волю і т. п.). Сучасним каталізатором 

першого є художня література і кіно, другого – передовсім, щоденний 

інформаційний контент тривожного характеру в ЗМІ: теракти, катастрофи, 

стихійні лиха, вбивства» [1].  

У межах зв’язків з минулими формами передачі такого роду досвіду, 

сучасне кіно виявляє значну потужність у створенні власної міфології. При 

цьому «задача нових міфів, породжуваних екраном, − сповнення обмеженості 

людських можливостей, звільнення від страхів перед невідомими  

і неконтрольованими процесами, що відбуваються у сучасній культур. Екранна 

культура пропонує глядачеві нову міфологічну реальність, яка... звільняє від 

страху перед завтрашнім днем, пропонує уявний «рай» ілюзій, за яким ховаються 

більш досконалі технології ... контролю над «мовчазною більшістю», 

нав’язування зручних для соціуму пріоритетів» [5, с. 1]. 

Так, вільний доступ до інтернету, де можна знайти часто зняте на камеру 

мобільного телефону відео із зображенням актів насильства (від побиття 

школярами однолітка до тортур і страт військовополонених), сприяє створенню 

і типологізації певної культурної метафори – тих способів і форм, «завдяки яким 

культура сприймає, оцінює і потім легітимізує насильство (фізичне,  

в першу чергу), виробляє специфічні дискурси і художні жанри, породжує 

особливі техніки репрезентації, здійснюючи тим самим процедуру переведення 

реального в символічне» [6, с. 11]. І хоча очевидно, що у цьому людство певною 

мірою повертається до епохи публічних страт, закономірним  

є й перехід від «страшних» казок до більш ефективних форм передачі досвіду. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АРАНЖУВАННЯ  

ДЛЯ ВОКАЛЬНОГО ЕСТРАДНОГО АНСАМБЛЮ 

Одним з невід’ємних компонентів вокального естрадного співу є вибір 

музичних творів. Причому надзвичайно важливу роль відіграють такий чинник 

як вибір того чи іншого аранжування, що можуть докорінно змінити саунд 

музичного твору. Саме тому доречно звернутись до питання, які саме 

компоненти мають враховуватися при написанні аранжувань. Дане питання не  

є достатньо висвітленим та має важливе практичне значення. 

Аранжування – одне з найважливіших складових успіху «музичного 

твору». Аранжування – перекладення музичного твору для іншого, ніж  

в оригіналі, складу виконавців [2, с. 6]. Вдало створена мелодія ще  

не є «хітом». Для того, щоб композиція отримала нове звучання, необхідно з 

особливою точністю підібрати до неї інструменти, придумати оригінальну 

обробку звуків, відповідно до жанрової спрямованості і відповідно до 

авторського задуму знайти ритмічний супровід, не порушуючи індивідуального 

музичного стилю. 

Наступним етапом виступає створення певної форми композиції, побудова 

драматургії розвитку, яка б подолала одноманітність заспівно-приспівної форми, 

в якій написана більшість пісень. Численна кількість співаків і груп на нашій 

естраді виконують пісні одноголосно. Слухати таке виконання стає не цікавим. 

Саме тому, необхідно правильно підбирати  

бек-вокальні партії, що будуть відповідними голосу соліста. Можна відмітити, 

що чимало вокалістів, які співають на бек-вокалі, згодом мають надзвичайно 

високий рівень кваліфікації, що дозволяє їм згодом стати першокласними 

солістами, які влаштовують свою власну кар’єру.  

Наступним кроком є вибір тональності для аранжування пісні. Вибір 

тональності продиктований необхідністю створення найбільш сприятливих умов 
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для звучання голосу. Зазвичай тональність змінюється тоді, коли теситура 

основної мелодії не відповідає реальним можливостям вокалістів даного 

ансамблю. В таких випадках обирається тональність, в якій теситура, що 

охоплює верхню і нижню межі основної мелодії, стає доступною для виконання 

співаками. 

У той же час може виявитися, що ця обрана тональність не є комфортною 

для окремих солістів ансамблю. Уникнути цих незручностей можна шляхом 

деякого спрощення їх партій. Як зазначає з цього приводу М. А. Римський-

Корсаков: «Чим легші, та більш практичні партії виконавців – тим більше можна 

досягти художньої виразності» [1]. Слід також зауважити, що, незважаючи на ті 

незручності, що можуть виникнути для окремих інструментів, пріоритет у виборі 

та встановленні тієї чи іншої тональності завжди залишається за вокалістами. 

Звідси обов’язковим стає правило, що вимагає від аранжувальника в кожному 

конкретному випадку уточнення виконавських можливостей як вокалістів, так і 

інструменталістів. Однією з важливих складових вокального аранжування є 

дотримання правил голосоведіння. Голосоведіння – найважливіша властивість 

фактури. До специфічних ознак голосоведіння відносяться: 

вільний розвиток голосів з їх опорою на варіантність з можливим 

перехрещуванням; 

перемінність голосів з точки зору призначення основного мотиву і його 

підголосків; 

тяжіння до тонічного тризвуку і виділення опорних тонів, що формує 

певний лад (унісон на початку і завершенні фраз, октавно-унісонне закінчення 

пісень та ін.); 

переважання прямого (рідше непрямого) руху голосових ліній над 

протилежним рухом голосів; 

закономірне розшарування голосів на підйомі при збігу кульмінаційних 

вершин в русі голосових ліній і з’єднання їх на інтонаційному спаді. 

Умовно різновиди голосоведіння можна класифікувати, розділивши на 

групи: 

1. Пряме ведення голосів – найбільш поширений вид, де можливо 

дублювання голосів, супроводжуване злиттям їх в унісон. У випадку 

паралельного руху голосів однотипні інтервали, за винятком терцій, виникають 

рідко, переважає їх змінно-змішане сполучення. 

2. Стрічкове голосоведіння представлено інтервальним дублюванням 

голосів. 

3. Непрямий рух голосів може бути коротким, тимчасовим і довгим, 

пролонгованим. 

4. Протилежне голосоведіння спостерігається при розхідному  

і зустрічному русі голосових ліній в кульмінаційних зонах драматичного 

характеру; нерідко - в умовах розвитку контрастного підголоску у верхньому 

голосі, що протиставляється лінії низьких чоловічих голосів.  

У створенні вокального аранжування є місце для сольної імпровізації 

окремих вокалістів, тож деякі композиції бувають написані з урахуванням таких 
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випадків. При його написанні багато чого залежить від музичного стилю, в якому 

створено пісню. Вивчення закономірностей сучасних стилів поп-музики є одним 

з завдань естрадного вокаліста. 

 Вокальне аранжування – складна і творча робота, що вимагає чималих 

музичних знань і умінь, фантазії і натхнення, постійного особистісного розвитку. 

Написання аранжувань, яке потребує багатьох практичних знань, навичок та 

вмінь, мають здійснюватися композиторами при тісній співпраці з конкретним 

колективом чи співаками-солістами. Разом із тим, виховання навичок написання 

аранжувань має здійснюватись й також для виконавців-практиків, в тому числі й 

серед вокалістів, що безперечно розширить їх кваліфікаційний рівень, створить 

нове коло можливостей застосування власних творчих здобутків.  
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ТРАДИЦИИ МЕНЕСТРЕЛЕЙ – ИСТОКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

Современный интерес к старинной музыке среди музыковедов  

и исполнителей – явление распространившееся за последние сто лет (если 

считать от Ванды Ландовской) и в ширину, и что главное – в глубину. За это 

время точка отсчета истории европейской академической музыки плавно 

передвигалась от Баха к Монтеверди, потом к Филиппу де Витри и целому 

пласту анонимной музыки эпохи Возрождения, и совсем недавно –  

к средневековым органумам. О творчестве менестрелей в контексте музыки 

профессиональной заговорили совсем недавно, когда оказалось, что устная 

традиция на самом деле не такая уже и устная. Образцы профессионального 

нецерковного творчества сохранились в очень небольшом количестве, однако 

они есть. Менестрели, действительно, часто были неграмотными,  

да и записывать музыку у них не возникало необходимости, поскольку это была 

живая традиция, в которой изобретательная импровизация и новизна выдумки 

ценились выше следования канонам [6, c. 199]. Отголоски данной эстетики 

звучат еще в барочной импровизации каденций и мелизмов и постепенно 

затухают с приходом венских классиков, чтобы потом снова  

появиться в отличном от академического, но все же профессиональном 
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искусстве джаза [6, c. 20]. Однако, отдельные случаи сохранившихся  

в манускриптах рондо, шансон, естампи, лэ, шасе и даже танцев позволяют 

современным исследователям пусть не полностью, но хотя бы частично 

восстановить картину того, что звучало на улицах средневековых городов. Кого 

же нам благодарить за произведенную фиксацию данных произведений? Песни 

менестрелей порой находятся в самых неожиданных рукописях. Например,  

в конспекте лекций художественного факультета Венского университета  

(A-Wn Cod. 5455 Han), или под одной обложкой с юридическими документами, 

средневековым научным сборником «Liber Naturae» и церковными мотетами, 

записанными зальцбургским монахом (A-Wn Cod. 2856 Han «Mondsee-Wiener 

Liederhandschrift»). Однако, встречаются и специально труверские манускрипты, 

например  «Chansonnier du Roi» (F-Pn fonds français 844), или хранящийся в 

Лондоне GB-Lbl Egerton 274. Закономерно, что среди приведенных рукописей 

только одна находится в Париже, хотя образцы уличного творчества, найденные 

в них, являются французскими. Книги путешествовали по Европе так же 

активно, как и менестрели. Возможно именно благодаря странствиям 

менестрелей мы сегодня имеем единую для всей европейской музыки 

интонационную, ладово-гармоническую и метро-ритмическую основу. И, 

безусловно, общий инструментарий. 

Музыка менестрелей – это музыка первого впечатлений, музыка, которая 

не живет на бумаге, а только в восприятии и памяти своих исполнителей  

и слушателей. Потому она должна быть яркой и запоминающейся. Для того, 

чтобы произведение не пало жертвой естественного отбора, средневековые 

композиторы-поэты-музыканты использовали контрасты и преувеличения, 

театральность и гротеск. Мы живем в век рекламы, и современное искусство 

также поставлено в  условия, в которых привлечение аудитории – одна из 

важнейших задач. Эта тенденция существовала уже в XX веке с его стремлением 

к эпатажной зрелищности и шокирующим звучаниям (вспомним, к примеру, 

русские сезоны Дягилева, балеты Стравинского, оперы Пуленка  

и в целом творчество французской шестёрки). Не случайно в это же время 

возникает интерес к старинной музыке в научных и творческих кругах: первые 

её исследуют, вторые – создают произведения в стиле неоклассицизма (следует 

уточнить, что термин «неоклассицизм» в современном музыковедении 

охватывает не только венских классиков, но и всю «доклассическую» музыку).  

Еще один аспект музыкальной (и не только) эстетики, общий  

для искусства средних веков и ХХ века – это пародия и сатира. Менестрели 

смеются над духовенством [3, c. 12], над феодалами и даже над монархами [6, 

c. 82]. При помощи музыкальных и поэтических художественных средств они 

высмеивают то, что уродливо, низко и глупо в современном им обществе. Те же  

средства в ХХ веке особенно активно используют художники, которым выпало 

на долю жить и творить в условиях Союза Социалистических Республик. Они, 

как и менестрели во времена инквизиции,  вынуждены прятать свой 

нонконформизм под гротескными масками, смеяться, чтобы не молчать. 
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Вспомним, к примеру, «Антиформилистический раёк» Шостаковича (к слову, 

даже сам термин «раёк» так же имеет средневековые корни). 

В европейской музыке упомянутого выше периода так же есть множество 

отголосков, отсылок и прямых подражаний культуре Средневековья. Музыка 

возвращается к своим истокам. Возможно, это и есть то колесо фортуны, которое 

в своё время вдохновило Орфа на создание одного из грандиознейших 

произведений сценичного жанра. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Владышевская Т. Музыкальная культура Древней 

Руси. Москва : Знак, 2006. 468 с. 

2. Келдыш Ю. История русской музыки в 10 т. Т1 

Древняя Русь  

XI-XVII вв., Москва : Музыка, 1983. 384 с. 

3. Лихачев Д.  Смех в Древней Руси. Ленинград : 

Наука, 1984. 295 с. 

4. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада: 

Пер. с фр. / Общ. 

ред. Ю. Л. Бессмертного; Послесл. А. Я. Гуревича. М.: 

Издательская группа Прогресс, 1992. 376 с. 

5. Мозер Г. И. Музыка средневекового города. 

Ленинград : Тритон, 1927. 72 с. 

6. Cапонов М. Менестрели. Москва : Классика XXI, 

2004. 398 с. 

7. Фаминцын А. Скоморохи на Руси. С.-Петербург, 

1889. 191 с. 

8. The Digital Image Archive of Medieval Music. URL: 

https://www.diamm.ac.uk 

 

 

Совгира Т. І., канд. мистецтвознавства, 

 ст. викладач кафедри мистецтв, 

ПВНЗ «Київський університет культури», 

м. Київ, Україна 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ТРИВИМІРНОГО ДРУКУ  

В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ: СПЕЦИФІКА,  

СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Митці живописного мистецтва з покон віків прагнули надати зображенню 

об’ємності та тривимірного ефекту. Збережені фрагменти малюнків Десятинної 

церкви кінця X ст., фрески Чернігівського Спаса з реалістичною світлотіньовою 

забарвленістю свідчать про пошуки митців ілюзії об’ємності зображення. 

Однак, родоначальником нової живописної техніки «chiaroscuro», що надала 

полотнам ілюзію тривимірного зображення за рахунок співставлення світла та 

https://www.diamm.ac.uk/
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тіней, став відомий на весь світ вчений та інженер Леонардо да Вінчі. Секрет 

глибини, перспективи та об’єму його полотен «Мона Ліза» (1503–1506) та 

«Таємна вечеря» (1495–1498) донині не розкритий науковцями. Справедливо 

вважати, що його картини натхненні грою світлотіні та мають стереоскопічний 

ілюзорний ефект [2]. 

Перші судження про стереоскопічне зображення знаходимо в західно-

європейських та американських наукових розвідках: «Внесок у фізіологію 

бачення», Англія (Вітстон, 1838) [6], «Два нові стереоскопічні методи», 

Німеччина (Роллман, 1853) [5], «Стереоскопія», (Англія, 1856) [4]. 

Стереоскопічне («стерео» – об’єм, тілесність, «скопео» – бачу, 

спостерігаю) зображення – зображення, яке під час перегляду виглядає об’ємним 

(тривимірним), здатне передавати форму зображуваних об’єктів, характер їх 

поверхні (фактуру), взаєморозміщення предметів у просторі та інші зовнішні 

ознаки. Об’ємність стерезображення зумовлена бінокулярним стереоскопічним 

ефектом (стереоефектом), що виникає під час розглядання об’єкта обома очима 

[3, с. 315]. 

Однак, поняття «тривимірності» нині являє собою не тільки 

«стерескопічне об’ємне зображення», – а й ототожнює вторинну реальність, 

мистецтво, що може створювати реальні артефакти (тривимірні об’єкти) за 

допомогою тривимірного друку. 

«3D-друк – процес створення твердих тривимірних об’єктів будь-якої 

форми з цифрової комп’ютерної моделі» [1, с. 23]. 

Перші експерименти створення 3D-моделей датуються 1970–1980 рр.. 

Однак принтери на той час були надто великими та мали високу собівартість, 

тому їхнє виробництво було обмеженим. 

З огляду на специфіку експлуатації виробів визначається матеріал, який 

буде використовуватись для друку тривимірних моделей. 

Найбільш вживаним витратним матеріалом є пластик. Один з його 

різновидів – ABS-пластик (Акрилонітрілбутадієнстірол, АБС) – ударостійкий 

матеріал, що використовується в автомобільній галузі, у виробництві 

спортивного інвентаря, ручок та креплінь побутової техніки, меблів, іграшок 

(зокрема конструкторів LEGO) тощо. Однак ABS виробляється  

з нафтопродуктів, тому заборонений для побутового та медичного застосування 

(нагрівання, взаємодії з алкоголем, їжею, ліками). 

На відміну від ABS, пластик PLA (полілактид) виготовляється  

з полімолочної кислоти, є безпечним для середовища і людини, 

використовується як у виробництві побутових товарів (харчових упаковок та 

посуду), так і в медицині (наприклад, для виробництва ниток). Багато видів PLA 

світяться в ультрафіолеті, що відкриває простір для творчості в різних видах 

біжутерії, прикрас тощо. Окрім того, з PLA виготовляють форсунки 

фароомивачів, кивки для рибалки, ленти, шини тощо. 

Також використовуються такі види пластику як PVA (полівільний спирт), 

ударостійкий полістирол та пластик HIPS (лімонен), Prototyper T-Soft 

(Filamentarno), з яких виготовляється продукція для декоративного та 
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прикладного секторів; гнучкі пластики, що за своїми властивостями дуже схожі 

на гуму, Rubber (сфера використання – заміна гумових виробів), FLEX (сфера 

використання – виготовлення декорацій, прикрас, браслетів, чохлів для 

телефонів). 

З нейлону виготовляються протези та інші медичні деталі, зубні щітки, 

оправи для окулярів, струни для гітари через те, що цей матеріал є інертним по 

відношенню до тіла людини. 

Професійні 3D-принтери можуть виготовляти моделі з металу, кераміки та 

багатьох інших матеріалів, однак це стосується виключно промислового та 

професійного застосування. У повсякденному житті такі принтери  

є недоступними через високу собівартість та великі розміри. 

У разі виготовлення художнього виробу чи макету, 3D-принтер дає 

можливість отримати готовий об’єкт з відповідним масштабом всіх деталей  

та виготовити необхідну кількість однакових елементів, що значно скорочує час 

виготовлення та підвищує якість кінцевого виробу. Тривимірний друк надав 

можливість копіювати музейні експонати та розташовувати їх будь-де. 

Наприклад, Космо Венман роздрукував 3D-копію зображення древньої 

мармурової афінської скульптури (438 р. до н. е.), що являє собою голову коня. 

Інший приклад: публічна інсталяція «Будь своїм власним сувеніром» 

(Барселона) від компанії «blablablab»: датчик Kinect сканує та виготовляє 

тривимірну копію (тривимірний об’єкт) перехожих . 

Сьогодні технологія 3D-друку є вийнятковим інструментом, що дозволяє в 

замкнутому і безперервному циклі пройти весь ланцюг проєктного процесу: від 

зародження ідеї до кінцевого проєктного результату. 

Здійснене дослідження не претендує на вичерпний аналіз теми. Зважаючи на 

стрімкий розвиток 3D-технологій та їх впровадження в усі сфери діяльності 

людства, залишається відкритим широке поле для подальших досліджень. 
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ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ АКТОРА 

(за Є. ГРОТОВСЬКИМ) 

Специфіка театрального мистецтва на сучасному етапі характеризується 

новаційним баченням режисерів, різноманітними інтерпретаціями, 

переосмисленням та контекстуалізацією традиційних сценічних творів.  

Проведення аналізу особливостей методик за психофізичними тренінгами 

Є. Гротовського на сучасному етапі має важливе значення для осмислення 

проблематики світового театрального мистецтва та новітньої системи навчання 

актора.  

 Фізичні прояви людського стану знаходяться у центрі виконавської 

майстерності.  Наприклад, мім у стародавніх греків, як форма, що пов’язана з 

фізичною розповіддю історії; давні азіатські вистави, в тому числі японські 

Кабукі та Но, Китайська опера та Санскритський театр, в яких кодифіковані 

жести та символічні рухи репрезентовані в єдиному складному дійстві 

(прогулінка малим колом означає тривалу подорож в традиційному китайському 

театрі; розмахування руками і всіма пальцями в Санскритському театрі означає 

дощ та ін.); стародавні африканські форми виконавської майстерності, в яких 

різниця між танцями і театром зовсім незначна або взагалі відсутня – усі рухи є 

частиною виразності виконавства. У сер. ХVІ ст. італійські виконавці Комедіа 

дель арте покладалися на фізізацію як на один  

із засобів спілкування на сцені та розважання глядачів – спритні жартівливі 

фізичні дії, вставні буфонадні трюки з арсеналу комічних персонажів  

або, першочергово, невеличкі імпровізаційні сценки, так звані лацці (lazzi) 

( Smith, 1912, pp. 5–10).  

 Засоби фізичної виразності надають на сцені стільки ж інформації про 

персонаж та події, як і мовні. У ХІХ ст. французький теоретик сценічного 

мистецтва Ф. Дельсарт кодифікував власну систему виражальних засобів, 

поєднавши жести, рухи тіла та мову. К. Станіславський, який на думку багатьох 

дослідників є засновником психологічного реалізму в дії, наголошував на 

важливості балансу між внутрішньою, ментальною розміреністю та 

внутрішньою фізичною дією, особливо в більш пізніших роботах. Терміни 

«внутрішній» та «зовнішній» слугують введенням до теорії К. Станіславського 

про майстерність актора, розробку персонажа та розвиток дії, а їх баланс – 

необхідною умовою для створення повноцінного образу (Toporkov, 1998, р. 34). 

Д. Слов’як (2007, р. 3) зазначає, що на формування методики  

Є. Гротовського неабиякий вплив здійснила книга П. Брантона «Мандрівка  

в таємничу Індію» (1934 р.), кілька розділів якої присвячено Шрі Рамане 

Махарші – відомому індійському філософу, який створив власне вчення на 

основі адвайта-веданти, в якому самопізнання зосереджується на понятті «Я»  
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і на питаннях до себе самого «Хто я?», «Що таке я?» та ін. (Zimmer, 1948, p. 23), 

решта ж – взаємодії мандруючого Індією англійця з мудрецями, гуру, йогами, які 

шукають містичну мудрість і стан присутності. Внаслідок інтерпретації системи 

фізичних дій К. Станіславського, яка передбачає вихід за межі емоційної та 

психологічної пам’яті як основи дії і віднайдення взаємозв’язку між фізичною 

дією та психологічною відповіддю, продовжуючи дослідження його методу 

фізичної дії, Є. Гротовський, акцентуючи на тому, що осмислене зростання не 

відбувається випадково або самостійно (Richards, 1995, р. 105), створив власну 

методику яка сприяє глибокому, осмисленому розумінню актором себе самого 

та професії. 

У пошуках засобів позбавлення спротиву акторського організму, була 

створена методика результатом якої стала свобода від тимчасового інтервалу між 

внутрішнім імпульсом та зовнішньою реакцією таким чином, що імпульс стає 

вже зовнішньою реакцією, тобто імпульс виникає одночасно з дією  

і «глядач бачить не тіло, а ряд видимих імпульсів» (Grotowski, 1995, рр. 15–16). 

Деякі сучасні дослідники поділяють діяльність Є. Гротовського на п’ять 

етапів, для яких основоположними є завдання віднайдення правдивості на сцені, 

усунення затисків та встановлення психофізичного зв’язку. Проте, на думку 

польського науковця З. Осінського (1980, р. 25), формування театральної 

концепції та режисерського метода Є. Гротовського відбувалися протягом 1959–

1969 рр., тоді як протягом 1970–1990-х рр. театральні принципи режисера 

набували розвитку в процесі нових експериментів.  

Аналіз етапів формування психофізичного тренінгу Є. Гротовського 

засвідчує еволюційність даного підходу протягом часу – від традиційних 

учбових занять для акторів,  дослідження ритуальних, культурних традицій та 

людського стану з неперспективної точки зору, до остаточного етапу 

переглянутого навчання акторів, з новим розумінням, відношенням та зв’язками 

за межами традиційної західної практики виконавської майстерності. 

Розблокування та вивчення психофізичного процесу лишалося важливою 

частиною кожного етапу Є. Гротовського, не дивлячись на те, що фокусування 

та методика вивчення відрізнялися. Відтак, методику режисера можемо вважати 

еволюційною відпочатку, оскільки базуючись на досвіді йоги, азіатських вистав, 

гаїтянському народному танці і музиці, а також роботі К. Станіславського про 

фізичні дії, вона набувала нових форм у розвитку.  

Таким чином, методика Є. Гротовського окрім розширення діапазону 

виражальних засобів шляхом регулярних фізичних, розумових та мовних 

самовдосконалень, має на меті відкриття особистого способу створення 

сценічного образу та винайдення власного художнього підходу.   

М. Коморовська – відома польська актриса і педагог, яка співпрацювала з 

Є. Гротовським протягом 1961–1968 рр. акцентує на важливості сприйняття 

особливого способу мислення режисера, концентрації на тому, що надає  

мистецтву театра своєрідність – взаємовідносинах глядача і актора, здатностості 

актора зазнавати трансформацій безпосередньо перед глядачем та архітектурі 

сценічного простору, як місці їх зустрічі (Komorowska, 2015, p. 57). Новаційним 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramana_Maharshi#CITEREFZimmer1948
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підходом М. Комаровської до психофізичного тренінгу Є. Гротовського є 

акцентування на розблокуванні пам’яті тіла та концентрації, оскільки тіло актора 

має бути чуттєвим інструментом, без якого сценічна творчість неможлива, а 

також співіснуванні спонтанності та дисципліни, які не є взаємовиключними, а 

скоріше протилежними поняттями, що «не послаблюють одне одного, а 

взаємопосилюють» (Grotowski, 1995, p. 89). Посилаючись на думку Є. 

Гротовського, що повсякденна природність сприяє приховуванню істини, а 

«форма схожа на пастку з наживкою, з якою духовний процес реагує спонтанно 

і проти якої він бореться» (Grotowski, 1995, p. 17), М. Комаровська (2015, p. 58) 

акцентує на важливості процесу перетину власних кордонів та обмежень, під час 

побудови форм, імпульсів та наборі знаків. 

В одному з небагатьох письмових звітів Є. Гротовського – книзі «На 

шляхах до вбогого театру» (1965 р.), відображено інтеграцію фізичних, 

вокальних, розумових, емоціональних та енергетичних складових життя актора, 

які сприяють особистісному розумінню через саморозкриття до правдивості, як 

мети. На думку деяких вчених, ця праця є свого роду словником для навчання 

актора. Наприклад, термін «Шлях заперечення» («Via negativa») виражає 

необхідність видалення блокування, перед тим як актор зможе віднайти 

правдивість вираження та присутності. За словами Є. Гротовського (1995, рр. 16–

17) головна увага методики зосереджена на «дозріванні» актора через 

викорінення блоків. 

Є. Гротовський невипадково відмовився від кодифікації або запису 

методики – своєрідної філософської школи, яка наближена до духовних практик 

– він вважав, що усталене в письмовій формі легко можуть невірно трактувати, 

більше того, висловлював думку, що техніка яку він наслідує, його власна 

методика, вміщує постулат про «глибоку зраду», оскільки якщо учень відчуває 

власну техніку, то віддаляється від інструктора, від його портеб, які той розуміє 

на своєму шляху, через свій власний процес, а відтак кожна інша методика є 

стерильною (Kumiega, 1985, р. 111).  

На сучасному етапі інує декілька відомих новаційних методик, які 

базуються на психофізичних тренінгах Є. Гротовського, вони викладаються в 

багатьох провідних світових мистецьких навчальних закладах, не лише в 

європейських країнах, а й у США (наприклад, Школі мистецтв Тіш Нью-

Йоркського університету (NYS's Tisch School of the Arts) – центрі навчання в 

галузі виконавського та медіа-мистецтва; Йєльській школі драми (Yale School of 

Drama) – факультету Йєльського університету (Нью-Хейвен, Конектікут) та ін.).  

На думку Д. Чайкіна, відомого американського театрального режисера і 

актора, який стверджував, що «кінцева цінність театру – це протистояння всіх 

живих тіл в кімнаті зі смертністю, яку вони поділяють: вісцеральна конфронтація 

з реальністю, що людина живе зараз», присутність стає своєрідним зіткненням 

виконавців та загальних реалій глядачів та емоціональних реакцій, які поєднують 

ці дві групи людей – їх спільна реальність включає світ поза простором 

постановки (Pasolli, 1970, р. 83). 



259 

 

Метою психофізичного тренінгу Є. Гротовського є сприяння розробки 

актором власного діапазону фізичної виразності («фізичне прослуховування»). 

На нашу думку жодна з існуючих новаційних методик психофізичного 

тренінгу за Є. Гротовським не може бути визнана бездоганною для усіх акторів 

без винятку, проте кожна з них пропонує нескінченні можливості для 

саморозвитку та самовдосконалення шляхом навчання. 

 Методика Є. Гротовського сприяє віднайденню актором глибокого 

розуміння себе та своєї професії за допомогою психофізичного дослідження того 

як вийти за межі звичок та блоків. На сучасному етапі театральними режисерати 

та акторами – інструкторами методик за психофізичним тренінгом Є. 

Гротовського, досліджено розумові та фізичні перешкоди, які найчастіше 

проявляються в акторів на сцені, а також розглянуто роль уяви в навчанні акторів 

на основі рухів. Специфіка новаційних методик навчання акторів полягає не в 

копіюванні концепцій та вправ тренінгу Є. Гротовського, а в своєрідній адаптації 

та розвитку набутих навичок у поєднанні з власними підходами.  Проаналізовані  

методики засвідчують здатність актора розвинути не лише власні фізичні, а й 

духовні здібності, проте не шляхом оволодіння професійних навичок, а шляхом 

досягнення абсолютної цілісності фізіологічних та інтелектуальних здібностей, 

а відтак, актуалізують питання формування термінологічної бази та системи 

критеріїв новітніх підходів до сценічної акторської майстерності.      
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ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА 

Современная осведомленность о китайском современном искусстве на 

Западе сильно отличается от того, что представляет собой современное 

китайское искусство в Китае. По словам Б. Эриксон, канадской 

исследовательницы современного Китая, «… то, что отмечалось на Западе как 

китайское «современное искусство», не было представлено вообще в 

национальных и провинциальных музеях Китая и не преподавалось в 

художественных программах школ и колледжей. Единственным местом, где я 

нашла «современное искусство», были частные галереи, принадлежащие 

иностранцам, и некоторые мастерские художников, расположенные в 

отдаленных промышленных районах в Пекине и Шанхае» [2]. Необычное 

расхождение между маргинальностью современного китайского искусства в 

своей стране и признание его ценности на Западе заставляет современных 

искусствоведов ставить вопрос о том, что делает китайское современное 

искусство настолько значительным на Западе [3].  

В эссе о западном восприятии китайского современного искусства историк 

искусства и куратор Бернхард Фибихер идентифицирует четыре общих темы для 

анализа, которые повторяются в текстах о китайском современном искусстве: 

«экзотический китайский художник», «бывший китайский – ныне мировой 

художник», «китайский художник как угроза» и «китайский художник как 

диссидент» [5, c. 47]. Самая популярная из них – «китайский художник как 

диссидент» – стала центральной после 1989 года и инцидента на площади 

Тяньаньмэнь [5, c. 86]. Как отмечает Фибихер, именно последнюю тему 

«демократический Запад сразу же полюбил» [5, c. 101], чем повлиял на 

популярность и формирование таких китайских стилей современного искусства, 

как political-pop и циничный реализм, которые «очень хорошо продавались за 

рубежом» [5, c. 54]. Китайское «диссидентское искусство», как отмечает Бритта 

Эриксон, также оказало благоприятное влияние на средства массовой 

информации, поскольку оно «привлекло внимание, показывая человеческое лицо 

нации, слишком долго скрываемое тайной» [2].  

Совокупность тем «противостояния и непризнания», «свободного 

художественного высказывания» представляет особенно богатую конвергенцию 

ценностей, связанных с искусством, политикой и самобытностью. Именно это 

пересечение ценностей, найденное в «китайском художнике как диссиденте», 

спровоцировало постановку вопросов, которые имеют значение для всего 

современного китайского искусства. Какую роль играет диссидентство, 

художественная и/или политическая роль в признании китайских художников? 

Какую роль играет противостояние в том, как современное искусство, китайское 
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или иное, признается и ценится? Каково значение «противопоставления» как 

художественного выражения? 

Для этих вопросов важны два определения: термин «современное 

искусство» и «китайский». Современное искусство, как это термин 

рассматривается наиболее часто, – это направление, которое претендует на 

значительную часть поля мирового искусства. Оно невероятно разнообразно и 

может включать в себя живопись, скульптуру в самых разных материалах, 

инсталляции внутри и вне музея, видео и мультимедиа, тексты и перформансы. 

По мнению большинства искусствоведов и кураторов, современное искусство 

чаще всего противопоставляется модернистскому искусству, поскольку первое 

обычно подчеркивает концептуальные практики, а не эстетический формализм 

предмета искусства. Даже с этим признанным отличием от модернизма 

современное искусство также часто называют «авангардным» в том смысле, что 

оно считается самой «продвинутой» или новейшей формой искусства в данном 

месте или на определённой территории. Особенно важным для этого 

определения является признание того, что глобальное или международное поле 

современного искусства, также является западным продуктом. Под этим 

подразумевается, что западные учреждения и кураторы в «ключевых культурных 

центрах», таких как Нью-Йорк, Берлин, Париж и т. п., продолжают управлять 

валидацией и оценкой этого художественного направления [1].  

Современные произведения искусства могут быть созданы и признаны за 

пределами этих «центров» в таких местах как Китай, Канада и др., но для того, 

чтобы быть признанными на самом престижном уровне международного поля, 

произведения и художники должны быть отмечены и представлены в этих 

«центрах». Современное искусство относится к искусству, которое часто 

экспонируется на ведущих художественных площадках, как Музей Гуггенхайма 

и Музей современного искусства в Нью-Йорке, Тейт Модерн в Лондоне, Центр 

Жоржа Помпиду в Париже, и на важных международных биеннале, таких как 

Венецианская биеннале и Documenta. Современное искусство также является 

искусством, которое коммерчески представлено на международных 

художественных выставках, таких как Art Basel (в Европе, США и Гонконге) и 

FIAC (Foire Internationale d'Contemporain) в Париже [4].  

Обращаясь ко второму термину – слову «китайский», можно отметить, что 

оно относится как к национальной, так и к культурной идентичности. Хотя 

культурную самобытность можно приписать любому китайскому этническому 

наследию, национальная идентичность, в данном вопросе соотносится 

конкретно с художниками, происходящим из Китайской Народной Республики 

(КНР). Именно эти художники, особенно поколения, рожденные после 

коммунистической революции, были связаны с культурными и социальными 

реформами в Китае до и после 1989 года. И именно эти же авторы стали самыми 

успешными китайскими художниками на мировой арене современного 

искусства. Они были признаны за свою культурную самобытность, о которой 

свидетельствуют их имена, их происхождение и, часто, использование образов и 

идей в творчестве, которые на Западе признаны китайскими, т. е. термин 
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«китайский» относится к этой двойной идентичности. Не предполагается, что 

такая идентичность была врожденной, скорее, как предположил Стюарт-Холл 

[6], данный феномен был построен различными сходящимися дискурсами, 

которые объединяются, когда китайские художники узнают Запад и западное 

искусство узнаёт о них. Холл определяет такое тождество как точку встречи, 

точку шва между, с одной стороны, дискурсами и практиками, которые 

пытаются «расспросить», говорят с нами или приветствуют нас как социальных 

субъектов, а с другой стороны, процессы, которые производят субъективности, 

которые выстраивают нас как предметы, о которых можно «говорить». 

Важной является мысль, что эта «точка встречи» или «шва» – 

идентичность китайских художников, возникает из сочетания собственной 

презентации художника и «стратегического» позиционирования [6]. Например, 

использование китайских изображений в работе – и как представители мирового 

и западного поля искусства понимают и опосредуют культурные и национальные 

проявления художника, которого они признают происходящим из КНР. Придя 

на Запад, китайские художники, таким образом, признаны и «атрибутированы» 

идентичностью, которая отвечает требованиям «конкретных исторических и 

институциональных мест» в поле современного мирового искусства.  
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 КОНФЛІКТ РЕЖИСЕРІВ: РІЗНИМИ ШЛЯХАМИ ДО ЄДИНОЇ МЕТИ 

(К. С. Станіславський – В. І. Немирович-Данченко) 

Загальний творчий шлях Станіславського і Немировича-Данченка був 

складний. Можна навіть сказати так, що це співтовариство не було ідилічним. 

Безмежно поважаючи один одного, цінуючи один в одному художника, вони 
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майже не переставали внутрішньо сперечатися один з одним, а сперечаючись, 

шукали і знаходили різні шляхи для розширення єдиної художньої платформи – 

сценічного реалізму. 

Спільність життєвих ідеалів, поглядів на творчість, єдність естетичної 

позиції були основою цієї чудової багаторічної дружби, яка завжди відрізнялася 

схильністю до взаємних поступок, до взаєморозуміння. Розбіжності, які 

виникали між ними, стосувалися майже завжди своєрідності методів і прийомів 

роботи. Якщо спробувати визначити, де джерело цих розбіжностей, чому творчі 

пошуки цих двох людей йшли в якійсь мірі по різних руслах, то, неминуче 

приходиш до висновку: Станіславський, в кінцевому рахунку, все життя прагнув 

до створення науки про акторське мистецтво, до створення стрункої системи 

поглядів на акторську творчість.  

Немирович-Данченко, працюючи поруч із Станіславським, будуючи разом 

з ним театр, відчував свою місію значно скромнішою. 

Творцем «системи» був Станіславський. Немирович-Данченко, створюючи 

свої чудові вистави і стверджуючи єдність естетичних принципів Художнього 

театру, гуртувався на наукових узагальненнях, зроблених Станіславським, 

безперервно і суттєво збагачуючи їх. Два геніальних художника, дві своєрідні 

індивідуальності твердо спиралися на єдину естетичну платформу і, 

експериментуючи, створювали науку про акторське та режисерське мистецтво. 

Сутність протиріч між однодумцями 

1. У чому ж полягали розбіжності великих учителів сцени? Мабуть, перша 

творча суперечка між цими двома театральними художниками виникла в період 

роботи театральної студій на Кухарській (1905), активним учасником якої був В. 

Е. Мейєрхольд. Саме тоді К. С. Станіславський уперше запропонував аналізувати 

п’єсу етюдним методом. Володимир Іванович не прийняв цього експерименту. 

Але в той час у відповідь на заперечення Немировича-Данченка Костянтин 

Сергійович ще не міг відповісти інакше як: «Для мене це експеримент. Я хочу 

так спробувати працювати над спектаклем» [1, с. 237], хоча по суті своїй це було 

початком відкриття, яке через багато років він сформулював як новий метод 

аналізу п’єси. І Немирович-Данченко і Мейєрхольд не зрозуміли тоді, що на їхніх 

очах відбувалося народження нового, цінного методу. Минуло тридцять років. І 

тільки в 1935 р. Станіславський з новою, подвійною силою переконаності став 

проповідувати знайдену їм в результаті величезного праці та геніального 

прозріння ідею аналізу п’єси в дії. 

2. Хоча в працях Костянтина Сергійовича немає спеціальної глави з описом 

цього відкриття, величезну цінність представляють собою окремі його роботи, 

статті, висловлювання з цього питанн. Історичний і теоретичний аналіз 

показують зроблений в них висновок, що метод дієвого аналізу є, з точки зору 

автора Системи, найголовнішим і найвірнішим способом впливу на акторську 

уяву, емоційну пам’ять і, як результат – набуття актором вірного сценічного 

самопочуття в любих пропонованих обставинах ролі. Тобто, кінець кінцем 

відкритий метод ставав найефективнішим стимулятором саме сценічної 

роботи актора над роллю. 
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Цей метод знаходиться в протиріччі з проблемою задуму, на якому так 

наполягав Немирович-Данченко. Безперечно, позиція Володимира Івановича –  

у необхідності неодмінної активної вимоги задуму – абсолютно правильна, але 

тільки з точки зору першого, умоглядного  методу К. С. Станіславського, при 

якому аналіз п’єси здійснювався на основі уявних дій актора, відштовхуючись від 

внутрішньої характерності ролі або «життя людського духу».  

Для методу аналізу ролі на основі фізичних дій такий режисерський підхід 

до роботи з актором неможливий. А ось і підтвердження від самого 

К. С. Станіславського: «Навіщо по місяцях сидіти за столом і вичавлювати  

з себе неактивний почуття? Навіщо змушувати його починати жити крім дії? 

Ідіть краще на сцену і відразу дійте, тобто виконуйте те, що вам в даний момент 

доступно. Слідом за дією само собою, природно, по нерозривному зв’язку  

з тілом з’явиться всередині і те, що в даний момент є почуттю» [2, с. 350]. 

3. М. О. Кнебель стверджувала протилежне: «я вважаю неправильною 

точку зору, ніби методикою дієвого аналізу знищується проблема режисерського 

задуму. Мені здається, що цей хибний погляд заважає розумінню ідеї  

і Станіславського і Немировича-Данченка. Одною з найважливіших ланок 

методу дієвого аналізу є «розвідка розумом» до і після етюду. Але чи можлива 

вона, якщо у режисера немає задуму? Чи можливо поступове, цілісне об’єднання 

учасників навколо надзавдання майбутньої вистави, якщо  

у режисера відсутній задум? Звичайно, ні. Немирович-Данченко до кінця свого 

життя наполягав на необхідності «процесу зараження актора словом режисера. 

Чи маємо ми право пройти мимо цього положення Немировича-Данченко? 

Звичайно, не маємо, тому що позиція Немировича-Данченка розкриває 

величезну вимогливість до режисера, до його вміння проникнути в образну суть 

п’єси, до вміння знайти точні, образні для актора слова, до «чуйності в роботі  

з актором» [3, с.114–115]. 

4. Проти такого ставлення до режисерського задуму і змісту його роботи 

втім, ніхто з послідовних прихильників методу і системи Станіславського  не 

заперечує. Хіба, що близькі та екзальтовані ентузіасти або адепти прем’єрства, 

театру «подання» де роль режисера, як відомо, незначна. До того ж неможна не 

рахувати що К. С. Станіславський двояко відносився до форми передачі такого 

режисерського задуму. З одного боку він ненавидів такі «застільні» балачки 

акторів з іншого писав що, «Таким чином, я повстаю не проти самих бесід, 

застільної роботи, а проти їх несвоєчасності». [4, с. 313–315]. 

«Станіславський, захоплюючи своїх учнів новою методикою, акцентував 

увагу на творчому самопочутті актора в первісному процесі проникнення  

в роль. Немировича-Данченка хвилювала проблема задуму в першу чергу  

з позиції режисера.  

Режисерський задум у Станіславського і у Немировича-Данченко завжди 

був точний, цілеспрямований і ясний. Але Костянтин Сергійович намагався не 

виявляти свою мету перед актором, домагаючись, щоб вона виникла як би 

мимоволі – зсередини, органічно, в результаті внутрішніх і зовнішніх дій, власних 

роздумів актора над роллю і п’єсою в цілому.  
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А Володимир Іванович був переконаний в тому, що, поки він не  розкрив 

акторові свого задуму, акторська уява мовчить, і творчий процес не може йти 

в правильному напрямку. Тому він не шкодував часу для «зараження» акторів 

своїми баченнями» (курсив наш – М. Т.).  

Мабуть, питання зовсім не в тому, чи повинен режисер повідомляти 

акторові свої задуми щодо ролі, в цілому чи ні, а в тому коли до початку роботи 

або в її процесі (десь в кінці роботи над роллю) він повинен це робити. Але так і 

не знайшов їм місця в своєму новому методі, оскільки інтуїтивно відчував 

корінне протиріччя між старим і новим підходами до роботи актора над роллю. 

Етюдний метод позволяв актору в процесі цієї роботи вичерпно на практиці 

відповісти на всі ті питання які необхідно було йому теоретично роз’яснювати  

в рамках умоглядного методу. Тому ці роз’яснення залишились незатребуваними 

в новому методі К. С. Станіславського. 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗМІ  

У ПОЛІТИЧНОМУ МАНІПУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

Будь-який із засобів масової комунікації та інформації має свої переваги. 

Але сьогодні серед ЗМІ телебачення посідає перше місце як по привабливості, 

образності, доступності, так і по можливості впливати на масового глядача на 

вербальному і невербальному рівні. Ймовірно, цю пальму першості ТБ 

триматиме ще довгий час. Телевізійні повідомлення – особливо тепер, за 

наявності супутників зв’язку – поступають з усього світу. Великий дар 

телебачення полягає в тому, що весь світ набув зримості. Людина минулого 

міцно зберігала в собі те, що сучасна соціологія назвала «сукупним соціальним 

досвідом», «моделлю світу». Вона возила цей досвід із собою по світу як 

невагомий, але неминучий багаж. У епоху телебачення не людина їздить по 

Землі, а образи зі всього світу – з усіх країн і континентів – спрямовуються до 

телеглядача і, втративши матеріальність, крутяться навколо нього, немов для 
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того, щоб покірно потрапити в його «сукупний соціальний досвід» і «модель 

світу».  

Телеглядач сприймає інформацію з великою довірою, ніж прочитавши про 

цю подію в газеті або почувши по радіо. Між тим одна і та ж передача може дати 

найнесподіваніші для авторів результати сприйняття: викликати тривогу і страх, 

роздратування і навіть нервовий зрив телеглядачів, а може бути, захоплення і 

натхнення. Для прикладу, новостійні програми телебачення. Тут основний 

акцент приділяється негативним, лякаючим подіям. Більшість випускних новин 

стають предметом дискусії серед глядачів.  

Значення телебачення сьогодні настільки велике, що та політична сила, яка 

контролює його, швидше за все, пануватиме і в суспільно-політичному житті в 

цілому. Інформація стала вирішальним стратегічним ресурсом в усіх сферах 

людського життя. За останні роки, разом з різким ростом цифрових технологій, 

з’явилися абсолютно нові форми подання інформації (вони навіть торкнулися 

оформлення студійних інформаційних блоків).   

На думку учених, «наша картина світу лише на десять відсотків 

складається зі знань, заснованих на власному досвіді. Все інше ми знаємо (чи 

вважаємо, що знаємо) з книг, газет, радио- і телепередач». 

Творчі і управлінські рішення, що приймаються у зв’язку  

з функціонуванням телеканалів, формуються, як правило, без професійної 

соціальної діагностики, без урахування реакцій, інтересів і переваг телеглядачів. 

Розширення цифрових технологій призводить до пошуків  

в області нової образності: наблизившись до «максимального відображення 

реальності», телебачення створило свій світ «реальніший за реальний», що 

спричинило ще більше роздроблення суспільства і народження субкультури. 

Якісні характеристики цій, безперечно, істотній складовій нашого 

повсякденного життя, її вплив на соціально значимі процеси вивчені явно 

недостатньо.  

Різко зміст сучасного телебачення змінився, вимагає нових форм подання 

інформації. За допомогою придуманих фактів і штучно створених образів можна 

маніпулювати свідомістю аудиторії, впливати на її смаки і пристрасті, навіть 

впливати на зміни форми правління державами. Проте звинувачувати  

в тенденційності «четверту владу» складно, тому що в таких випадках вона 

застосовує ряд відпрацьованих прийомів, які не потрапляють ні  

під які норми діяльності ЗМІ, але при цьому дуже дієві.   

Сучасні інформаційні потоки на телебаченні сьогодні не можна розглядати 

тільки з точки зору чистої журналістики, соціології, психології дії  

і сприйняття - необхідно чітко позначити, що вони є частиною образної системи 

телебачення. 

Безцеремонні, не стримувані жодними легальними чи моральними 

обмежувачами пропагандистські кампанії в Україні змінили систему засобів 

масової інформації та масової свідомісті. 

Громадську думку в Україні тепер навряд чи можна розглядати в якості 

активного елементу політичної системи. Ми не можемо спостерігати зараз  
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в Україні феномена артикулювання соціальними групами свого волевиявлення. 

Все, що ми можемо бачити зараз, це в кращому випадку схоже на пасивне  

і малозрозумілий «масовий настрій». Українське суспільство інертно і байдуже 

дивиться за тим, як засобами масової інформації використовується нібито їх 

думка для артикуляції своїх власних інтересів.  Можна констатувати факт, що 

зараз в Україні думкою володіє велика політична вага, але тільки «як символ 

самого себе» у ЗМІ.  

Замість того, щоб поступово вирощувати молоде громадянське суспільство 

в державі, культивувати демократичні цінності і формувати реальну громадську 

думку, щоб потім спираючись уже на цю «справжню» думку суспільства, 

впливати на політичний курс, власникам засобів масової інформації набагато 

зручніше самим зготувати фіктивний «глас народу»  

і, спираючись на псевдо-підтримку народних мас, впливати на політично значимі 

події. З метою досягнення політичного результату засоби масової інформації 

використали напівмаргінальну оціночну стилістику, яка часом виходить за межі 

елементарних приписів. Замість політичної стратегії, розробки, прийняття і 

застосування тих або інших політичних рішень, влада весь час звертається до 

техніки кризового управління інформацією, де всі засоби хороші. Політика, що 

проводиться останнім часом у засобах масової інформації сприяла значному 

зниженню здатності критично мислити у масової аудиторії.  Товариству бажають 

вселяти політику саме в тій «символічній» формі, в якій її подають у засобах 

масової інформації. Політично активний потенціал суспільства витрачається 

виключно на споглядання політичного шоу. У наявності відчуження від активної 

діяльності в політиці, зводиться до пасивного спостереження за подіями, що 

відбуваються.  

Утім не варто надмірно драматизувати ситуацію. Чи не обрушивши 

нинішній соціальний порядок, ліквідувати його не можливо. Якщо виходити зі 

здорового прагматичного реалізму, потрібно визнати, що ЗМІ не може 

функціонувати в суспільстві без певних правил виробництва «реальності»  

і скасувати ці правила навіть заради важливих моральних міркувань неможливо. 

Люди можуть виокремити корисні риси засобів масової інформації в політиці, 

так як впорядкування масових дій, контроль за громадським емоційним настроєм 

може грати важливу і позитивну роль в політиці.  

В умовах, коли багатомільйонні суспільства, величезні економічні та 

технологічні ринки і тісний взаємозв’язок економіки і держави стають 

об’єктивною реальністю, контрольованість та керованість громадською думкою 

за допомогою ЗМІ ставати не менш важливим фактором, ніж чесні  вибори. 

Однак занадто часте зловживання маніпулятивного потенціалом ЗМІ не  

в інтересах широких мас, применшує «здоровий» потенціал символічної 

політики в ЗМІ.  Перетворення політики в «транквілізатор» лише на час здатне 

зберегти лояльність суспільства по відношенню до влади, якщо проблема 

реальна не вирішується ситуація рано чи пізно обернеться соціо-економічною 

кризою. І тоді, не дивлячись на всю могутність ЗМІ, розрив між об’єктивною 

реальністю і віртуальною реальністю не зможе бути заповнений. Навпаки, чим 
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більше механізмів «символічної політики» ЗМІ буде задіяно, тим жорстокішим 

буде шок для людей від зіткнення з реальністю. 
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ОСОБЛИВОСТІ АРАНЖУВАННЯ  

ДЛЯ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ A CAPPELLA 

Практика ансамблевого співу має глибоке коріння і не втрачає своєї 

актуальності в умовах сьогодення. Одним з розповсюджених колективів  

в сучасній поп-музиці України є вокальний ансамбль а капела. Дослідження 

особливостей написання творів для такого виконавського складу, в тому числі 

 й аранжувань, є завданням, що сприятиме формуванню уявлення про ті аспекти, 

на які треба звертати увагу композиторам, аби їх твір мав не лише високу 

художню цінність, а й було легко виконувати. 

Співом «а капела» називають будь-яку вокальну музику (соліст, вокальний 

ансамбль, хор і комбінації вокальних складів) без інструментального супроводу. 

Він поширений в народній творчості, церковній музиці. Стиль співу «а капела» 

розвивався також в світському вокальному мистецтві від доби  Відродження. 

Репертуар колективу, який співає a capella, має бути зручним  

і різноплановим. В умовах розвитку неакадемічної музики виникає потреба 

створювати зразки вокально-ансамблевих творів, які були б орієнтовані на 

досить широку слухацьку аудиторію. Проблеми музичного аранжування  

з кожним роком стають більш актуальними і значущими, так як сучасність дає 

нам підставу говорити про постійне підвищення попиту на аранжувальну роботу 

в досить  різних  жанрах поп-музики (пісня, блюз, балада). Д. Чуфаров зазначає 

про те, що аранжування відіграє важливу роль: «Роль аранжування  

в сучасній музиці складно переоцінити, існує неймовірна кількість стилів  

і прийомів аранжування. Є цілі напрямки музики, в яких відсутність 

аранжування є неможливою, тобто, по суті, аранжування в такій музиці  

є первинним і, як правило, може з’явитися раніше музики і слів» [2]. 

Фактурна організація ансамблів a cappella  – це надзвичайно складна 

задача. Твори a cappella  можна віднести до найскладніших жанрів виконавської 

майстерності, де поєднуються важливі теоретичні положення про типи та види 

викладу звукової тканини, її параметри і елементи, функції голосів, що 

розглядаються з точки зору їх поєднання, характеру, вокалізації поетичного 

тексту і виконавських можливостей співочих голосів. Надзвичайно дієвим  

є використання поліфонічних принципів у аранжуванні творів для колективу  

а капела. «Поліфонію в аранжуванні використовують для створення виразніших 

ліній. Голос, який співає мелодію самостійно, не настільки виразний, як два 
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самостійних голоси, які одночасно відтворюють різні мелодії. Поліфонія робить 

музику складнішою і водночас дає змогу втілити кілька цікавих музичних ідей» 

[1, c. 37]. 

А cappella – мистецтво, яке досягається тільки завдяки  зіспіваності 

ансамблю і професіоналізму керівника. Існує безліч варіантів розвитку твору – a 

cappella, наприклад: послідовний розвиток від двоголосся до чотириголосся, 

чому відповідає зміна тембрового колориту і конкретних прийомів (інтервальне 

дублювання, унісонний зачин і хоровий приспів, змішаний тип багатоголосся). 

Можна використовувати мінімум засобів вираження, які цілком органічні для 

цього жанру: сувора діатоніка, тональна стійкість, натурально-ладові звороти, 

що і створює загальний колорит твору. Все залежить від фантазії і творчого 

польоту. 

Жанр a cappella багатий і колористичними знахідками,  і цікавим 

тембровим поєднанням. Змінюючи тембральне забарвлення теми зміщенням її  

в різні регістри, поступово ускладнюючи ансамблеву тканину збільшенням 

кількості голосів від двоголосся до восьмиголосся, зміною видів викладу, 

хвильовим фактурним наростанням і спадом, згущенням і розрідженням 

звукової тканини, можна досягти образотворчих ефектів, викликаючи асоціації з 

підсиленням  і затуханням поривів вітру. Хорові партії можна трактувати по-

різному, – залежно від їх вокальних особливостей і функціональних завдань,  

в результаті чого кожен голос наділяється індивідуалізованою  мелодичною 

лінією, утворюючи в поєднанні з іншими пластичну звукову тканину, що 

відрізняється чистотою і ясністю голосоведіння, плавністю і змістовністю. 

В арсеналі аранжування a cappella є найрізноманітніші вокально-хорові 

засоби: спів на склади, голосні звуки, спів із закритим ротом, glissando, імітація 

інструментальних прийомів. У творах можна додати яскраві фонічні ефекти  

з різкою зміною регістру і гармонії, поділом виконавського ансамблю на два 

семантично відособлених фактурних шари, контрастне чергування тембрових 

груп, багатогранне використання  голосів соло, чистих і змішаних тембрів різних 

партій, які лунають як порізно, так і в унісонному викладі. А cappella  значно 

розширює вокально-технічні ресурси ансамблю, використовуючи кластери, 

glissando, говір, клацання, вигуки, вільний лінеарний розвиток голосів, неточну 

фіксацію звуку. Важливо тонко відчувати специфіку ансамблевого співу a 

cappella, що проявляється в тісному взаємозв’язку поетичного слова і музики, 

вокальній природі мислення, глибокому знанні співочих голосів (це 

проявляється у застосуванні переважно зручних за теситурою, мелодійністю 

голосоведіння, ефективністю використання вокально-тембрових фарб), 

природних властивостях виконавського ансамблю, різноманітності регістрів і 

тембрів всього хору і кожної індивідуальної партії. Серед вітчизняних 

колективів, що представляють ансамблевий спів a cappella  

є такі гурти, як «Mansound», «Дюктайм», «Пікардійська терція», які вже багато 

років створюють чарівні аранжування у цьому стилі співу. 

Розвиток ансамблевого співу  а капела в нашій країні вказує на те, що  

в майбутньому питома вага різних обробок буде неухильно зростати, так само як 
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і роль аранжувальника.  Саме тому варто чимало уваги приділяти тим 

характеристикам, які мають бути наявними у вокальних творах. Перспективним 

напрямком є дослідження найкращих вокальних творів а капела, що можуть 

стати зразками для наслідування. 
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ПРИНЦИП ДІАЛОГУ В ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОМУ МИСТЕЦТВІ 

Будь-який вид мистецтва передбачає звернення до реципієнта, 

передбачаючи здійснення діалогу. Даний принцип у значній мірі можна віднести 

і до естрадно-джазового мистецтва, де діалогічність присутня на різних рівнях. 

Розглянемо на яких рівнях можливе створення діалогу у даній сфері музичної 

практики. 

Діалог – це місце здійснення комунікації між представниками, що мають 

різні погляди. Для діалогу обов’язково потрібне існування «іншого», що 

зумовлює  взаємодію різних агентів. «Динаміка діалогу тримається на 

актуалізації смислу тільки в зіткненні з іншим смислом, який існує лише як 

відносини, тобто для набуття «свого» смислу необхідне діалогічне відношення 

до «чужого» смислу, слова, свідомості, факту, в якому відбувається прийняття 

«чужого» як рівноправного» [3, с. 50]. 

Ряд мислителів зазначали, що власне принцип діалогу пронизує усе 

людське буття, без якого воно неможливе. В основі становлення людини як носія 

культури закладається мовлення, яке стає запорукою взаємодії, досягнення 

порозуміння. Більше того сама людина можлива лише у діалозі. Відомий 

культуролог М. Бахтін зазначав про дану особливість діалогу: «Діалогічні 

відносини... – це майже універсальне явище, що пронизує всю людську мову, всі 

відносини і прояви людського життя, взагалі все, що має сенс і значення... Де 

починається свідомість, там починається й діалог» [1, с. 92]. Відповідно, 

діалогічність є перманентною ознакою людського існування. Варто дослідити, 

які ж саме рівні діалогічності можна прослідкувати у естрадно-джазовому 

мистецтві. 

http://study-music.ru/aranzhirovka-vvedenie/
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Наприклад, такі дослідники джазу як Д. Лівшиць [2] вказували на те, що  

у джазі існує діалогічність двох типів – це зовнішній діалог (наявний  

у створенні музичної композиції, в основі якої лежить імпровізація, причому 

тема одна, а імпровізації – різні) та внутрішній діалог. На думку Лівшица, 

внутрішній діалог – це своєрідний  діалог поколінь, який реалізується 

виконавцем з композиторами та інтерпретаторами минулого під час виконання 

музичного твору.  

Найбільш наочно комунікація у джазовому мистецтві проявляється під час 

імпровізацій, які виступають точкою зв’язку різних виконавців бенду чи малого 

ансамблю між собою. Таке можливо під час взаємодії у процесі виконавців під 

час спільної колективної гри, і, ще в більшій мірі в процесі колективних 

імпровізацій. Формою діалогу, яка наявна і у естрадній музиці,  

 і у джазі є спілкування з аудиторією, з публікою. Якщо звернутись до історії, то 

саме публіка може стати співучасником творчого процесу. Варто згадати 

чисельні виступи Ф. Мерк’юрі у складі гурту «Queen», коли діалог соліста та 

публіки, включали елемент імпровізації, сприяли інтеграції усіх учасників 

комунікації. На формальному рівні вони слугували зв’язками між різними 

композиціями. Також можливі були подібні імпровізаційні діалогічно 

побудовані епізоди, метою яких ставало піднесення рівня емоційного сприйняття 

твору. Це супроводжувалось плесканням у долоні, підспівуванням, 

запалюванням світла, що сприяло створенню унікальної атмосфери.  

Для джазового мистецтва діалог з аудиторією присутній під час такої 

форми як джейм-сейшн, а не лише під час концертів. «"Спілкування" аудиторії з 

джаз-бендом є неодмінною складовою джазових концертів та джем-сейшн’ів. 

Публіка виступає не тільки емоційною підтримкою виконавцям (плескаючи  

у долоні в такт музиці, пританцьовуючи і т. ін.), але стає й «співавтором» 

імпровізаційного процесу. Джазовий виконавець-імпровізатор у процесі 

виконання чекає від публіки реакції-співучасті» [3, с. 63]. Можна навести 

приклади виступів Боббі Макферріна, які самі по собі виступають формою 

діалогу. Як внутрішнього, так і зовнішнього. МакФеррін є своєрідною  людиною-

ансамблем, причому це треба розуміти, як на буквальному, так і на 

метафоричному рівні. Він часто  співає а капела, проте здійснює це  кількома 

голосами одночасно. Його оригінальна вокальна техніка швидкого перемикання 

з нормального низького голосу на фальцет дозволяє вести мелодію і виконувати 

басову лінію одночасно. До того ж  в своїх виступах він нерідко виконує  

й ритмічну лінію, поплескуючи себе рукою по грудях. Таким чином він додає  

й лінію  перкусії. 

На своїх концертних виступах Боббі Макферрін чимало уваги приділяє 

саме роботі з публікою. Під час першої половини концерту він прагне зосередити 

глядацьку увагу, створити одночасно стан зосередженості, який сприятиме 

можливості отримати зворотну реакцію, а також внутрішньої розкутості. 

Обов’язковою частиною «другого» розділу його концертів стає спільний спів з 

глядачами: всіма разом, потім окремо, дуетом, і знову хором. «Для розспівування 

МакФеррін пропонував різні музичні фрази, які повторювалися без найменшої 
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фальші, потім перейшов до диригування залом по частинах, розподіливши різні 

фрази за правою і лівою стороною… Кульмінацією і одночасно перевіркою 

аудиторії на зрілість став вже традиційний для концертів МакФерріна спів разом 

з залом «Ave Maria» Баха-Гуно, в якому співак залишає для себе лінію прелюдії 

Баха, не призначену для вокалу, а залу віддає мелодію Гуно» [4]. 

Власне принцип діалогу в естрадній та джазовій музиці наявний на різних 

рівнях. Зокрема він проявляється у внутрішній діалогічності та зовнішній. Вона 

досягається у процесі взаємодії учасників ансамблю, у внутрішньому діалозі 

учасника з композитором, а також у комунікації з публікою. Саме дана ознака 

надає естрадно-джазовим виступам такого рівня емоційної налаштованості, яка 

приваблює аудиторію. 
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РУХ ПОІНФОРМОВАНОГО ВИКОНАВСТВА  

В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ 

Поінформоване виконавство є напрямком, що набув актуальності 

протягом останніх років. Причому якщо в Західній Європі він вже набув чималої 

популярності, проте в українському просторі він лише поступово починає 

привертати увагу виконавців та слухачів. Аналіз даного явища досі  

є мало дослідженим напрямком у вітчизняному музикознавстві, представленому 

окремими розробками українських авторів.  

Розвиток сучасних практик виконавства генетично сходить до трьох 

самостійних напрямків – актуалізація, автентизм і авангард. Хоча поділ на ці 

напрямки є багато в чому умовним, проте можна  розділити їх за такими 

критеріями, як музичний матеріал та інструментарій. Коли мова йде про 
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актуалізацію, то виконавці намагаються виконувати «класичну» музику, ту яка 

вже перевірена часом, проте здійснюють це за допомогою сучасних нових 

музичних інструментів.  Якщо ж виконується той самий музичний матеріал, 

проте здійснюється на музичних інструментах, які відповідають часу, в який 

була написана музика – йде мова про автентизм. У разі ж виконання нової 

сучасної музики за допомогою нових інструментів, в тому числі тих, що 

експериментально видозмінюються – йде мова про авангард.   

Отже, рух автентизму або історично поінформованого виконавства 

пов'язаний з використанням старовинних інструментів або їх копій, зроблених  

в наш час. Тобто звернення до таких інструментів як віола да гамба, барокова 

скрипка, віуела, повздовжня флейта, клавесин, молоточкове фортепіано, 

натуральна труба, сакбут та орган виступає однією з ознак за якою можна 

відрізнити виконання, зроблене в контексті практики автентизму та такого, що 

на подібне не претендує. 

 Розвиток автентичного виконавства  в XX ст. було ініційовано не лише 

певним зрушенням у практичній сфері, а й в тому числі завдяки теоретичним 

працям, де було піднято питання про необхідність вивчення історичного спадку 

минулого. Зокрема йдеться мова про працю Арнольда Долмеча «Інтерпретація 

музики XVII і XVIII  ст., за матеріалами сучасників», в якій автор наголосив на 

тому, що розвиток мистецтва майбутнього можливий лише за умови 

дослідження минулих досягнень, причому в принципово новому ключі. «Жодне 

мистецтво не може розвиватися природно до тих пір, поки воно не обґрунтовано 

справжнім розумінням досягнень минулих поколінь. Нехтування цією істиною є 

головною причиною марнославного прагнення до оригінальності та хибних 

експериментів, які привели музику у нинішній хаос. Ми не можемо більше 

допустити, щоб хто-небудь стояв між нами  

і композитором» [1]. Відзначимо, що ця праця вийшла ще в 1915 році, тобто її 

поява корелювала до такого напрямку як ретроспективний неокласицизм, що був 

досить яскраво представлений в музичній культурі початку XX століття. 

Представники даного напрямку почали творчо переосмислювати та 

використовувати елементи музичних напрямків попередніх століть. Теоретичні 

розробки Долмеча стали доповненням до його практичної діяльності, адже він 

розпочав діяльність  з відродження старовинних інструментів, згодом із записом 

творів композиторів минулого з використанням тих інструментів. Так його запис 

«Добре темперованого клавіру» Й. С. Баха на клавікорді сприяло 

розповсюдженню історичного виконавства.   

Наступним кроком стало використання інших складів оркестрів для 

виконання творів. Зокрема йдеться про зменшення кількості учасників, що 

більше відповідало б специфіці барокового звучання, адже найбільшою мірою 

історичне поінформоване виконавство стосувалось музики доби бароко.  Почали 

формуватися цілі оркестри та камерні ансамблі, які спеціалізувались виключно 

на музиці барокової доби. Цей процес більш систематизовано розпочався з 

середини 50-х років XX століття і продовжується до нашого часу. Так першими 

«ластівками» стали Cappella Coloniensis, що виникла в 1954 році  
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у Кельні, а також низка інших колективів: Concentus musicus, Collegium Aureum,  

La Petite Bande, Musica Antiqua Köln, La Chapelle royale, Les Arts florissants,  Le 

Concert des Nations та ряд інших.  Серед тих колективів, що виникли у 90-ті роки 

варто виділити швейцарський  колектив I Barocchisti (1998), російські Musica 

Petropolitana (1990), «The Pocket Symphony» (1996), оркестр «Pratum Integrum» 

(2003). В українському просторі також існує ряд колективів, які спрямували 

увагу на виконання старовинної музики – це «Silva rerum», «Aulos», ансамбль 

Костянтина Чечені, «Castrum Hung», «Pracht-Ensemble», «Luna Ensemble». 

Разом із виконанням інструментальних творів почали виникати «історично 

поінформовані» постановки оперних творів. Однією з основ нового погляду на 

вокальні партії музичних творів  стало використання контртенорів, які мали 

виконувати той матеріал, що було написано для співаків-кастратів. До 

розповсюдження руху автентизму їх партії або виконувались в іншому регістрі 

або допускалось виконання жінками. Дана практика значно змінювала 

сприйняття твору та ставало іншою версію композиторського твору. 

Надзвичайно велику роль відіграла організація фестивалів старовинної 

музики, які, сприяли інтеграції любителів старовинної музики та подальшому 

розвитку руху автентизму. Варто згадати  Інсбрукський фестиваль барокової 

музики в Амброні, який почав проходити з 1980 року. Також подібні фестивалі 

старовинної музики було засновано у Лондоні, Бостоні, Бонні, Антверпені, 

Санкт-Петербурзі та ін. містах.  

В українському мистецькому просторі протягом останніх років також 

відбувся значний прорив, пов’язаний з розвитком історично поінформованого 

виконавства. Це не лише поява перших постановок, витриманих у дусі 

автентизму, ініційованих в рамках проєктів Open Opera Ukraine, як-от 

постановки Г. Персела «Дідона та Еней», Г. Генделя «Ацис і Галатея». Варто 

згадати також появу освітнього проєкту, пов’язаного з розвитком аматорського 

барокового хорового співу. Художнім керівником хору стане Наталія Хмілевська  

– професійна вокалістка та хормейстерка, засновниця колективу «Vox Animae» 

та артистична директорка Open Opera Ukraine. Хормейстером хору виступить 

Євген Маляревський, який був  артистом хору в проєктах «Дідона та Еней» й 

«Ацис і Галатея».  

Історично поінформоване виконавство є одним з прогресивних напрямків, 

представлених у сучасній музичній культурі. Воно починає набувати розвитку і 

в українському мистецькому просторі, виступаючи основою для переосмислення 

спадку минулих поколінь та його адаптацією до сучасних реалій. 
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ЧЕРТЫ ИМПРЕССИОНИЗМА В ПЕЙЗАЖНЫХ КАРТИНАХ  

ЯНА ВЭНЬЛЯНА 

Живопись импрессионистов – это эпохальное явление в истории западной 

живописи, расцвет которого пришелся последнюю треть 19 – начало 20 веков. 

Его влияние на искусство распространилось по всей Европе, а далее и по всему 

миру. Однако наибольшее развитие импрессионизм получил во Франции. Со 

второй половины 19 века до начала 20 века во Франции появилось много 

мастеров импрессионизма, которые создали большое количество классических 

шедевров, знакомых нам по сей день. Наиболее яркими представителями 

импрессионизма являются К. Моне, Э. Мане, К. Писсарро, О. Ренуар, А. Сислей, 

Э. Дега и др. 

Ян Вэньлян (1893–1988) – известный китайский художник и педагог. Он 

начал изучать живопись в возрасте восьми лет, затем учился в Японии и с 1927 

по 1932 год продолжил обучение во Франции в Национальной высшей школе 

изящных искусств в Париже у Эрнеста Лорана (1859–1929). Э. Лоран был одним 

из мастеров масляной живописи в Европе. [4, с. 196–197]. Его живописный стиль 

находился под сильным влиянием французского импрессионизма. 

Янь Вэньлян в созданных во Франции таких своих произведениях, как 

«Церковь Святого Марка в Венеции» (1930), «Каналы Венеции» (1930), «Колизей 

в Риме» (1930), «Торговые кварталы района Путо» (1933) стремится  

к реализму, однако одновременно с этим некоторые его работы написаны под 

влиянием импрессионизма [1, с. 141]. 

В работе «Церковь Святого Марка в Венеции» (1930) можно почувствовать 

тень импрессионизма. На картине изображена форма церкви, которую так любят 

импрессионисты. Художник фокусируется на отношениях света в картине. 

Объекты не изображаются глубоко, а цвет используется для выражения 

соотношений между различными объектами. В процессе создания эскизов 

быстро улавливается вспышка света и тени. В области тени используется не 

только темный цвет, но и обыгрываются тонкие изменения контрастного цвета, а 

мазки кисти деликатны и легки, что является типичной импрессионистической 

работой. Китайский искусствовед Дуань Цзюнь считает, что эта работа может 

считаться самым высоким уровнем пейзажной живописи во время пребывания 

Яна Вэньляна в Европе [2, с. 6]. Ян Вэньлян считается также ярким 

представителем китайского пейзажа того времени. 

В работе «Каналы Венеции» изображен пейзаж переулка на закате. 

Древние стены с обеих сторон размыты потоком воды. Стены отражаются на 

поверхности воды. Общий цветовой тон очень равномерный. Основное внимание 

уделяется улавливанию света и тени в поисках новых изменений  

в серых тонах. Вся картина яркая и художественная. Хотя размер работы невелик, 

пейзаж закончен. Данная картина необычайно важна для понимания творчества 

импрессионистов. 
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Печатная графика оказала глубокое влияние на создание эскизов китайской 

масляной живописи, делая создание китайской пейзажной живописи более 

новым и разнообразным. [3, с. 34] Влияние Яна Веньляна на развитие масляной 

живописи очевидно для всех. Его вклад в создание пейзажной зарисовки и 

масляной живописи для художественного развития китайской масляной 

живописи огромен. Вернувшись в Китай, он посвятил себя художественному 

образованию и использовал свои знания для содействия развитию китайской 

масляной живописи.  
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ДИДАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 

 ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Дослідники питання творчості розглядають його в різних ракурсах. Так, 

Д. Б. Богоявленська [1] вважає, що власне творчість починається там, де перестає 

бути тільки відповіддю, тільки рішенням поставленого завдання. Тобто, там, де 

самоцінним являється сам процес діяльності, а не лише результат. Саме в цьому 

виході за межі заданого, в цій здатності до продовження пізнання за рамками 

вимог заданої ситуації, і криється таємниця вищих форм творчості, здатність 

бачити в предметі щось нове, таке, чого не бачать інші. Творчість забезпечується 

посиленою діяльністю особистості, тобто її цілеспрямованою активністю. 

Творчість – похідне інтелекту, заломленого через мотиваційну структуру. 
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Л. С. Виготський взагалі має своєрідну точку зору щодо того, що таке 

творчість: «Те, що ми називаємо творчістю є зазвичай тільки катастрофічний акт 

пологів, що з’явився в результаті дуже довгого внутрішнього виношування та 

розвитку плода».  

Процес розуміння того, що таке творчість, сам вимагає творчого підходу. 

У всіх судженнях вчених ми можемо прослідкувати думку, що специфічними 

властивостями творчого процесу, продукту та особистості є їх оригінальність, 

слушність, валідність, адекватність завданню. Наприклад, одне з розумінь 

творчості – незвичайні прояви ординарних процесів [8]. Саме творча діяльність 

людини робить його істотою, зверненою до майбутнього, творить його та 

видозмінює своє сьогодення.  

Для вивчення творчості Богоявленська ввела одиницю її аналізу – 

інтелектуальну активність [1]. Це продовження пізнавальної діяльності, не 

зумовлене ні практичними потребами, ні зовнішньою чи суб’єктивною 

негативною оцінкою роботи. Вчена виділяє декілька рівнів інтелектуальної 

активності. Якщо навіть при найдобросовіснішій та енергійній роботі 

досліджуваний залишається в рамках способу дії, знайденого спочатку, то це 

показник пасивного рівня – безініціативне прийняття того, що задане ззовні. Ще 

однією відмінною рисою пасивного рівня є нетерпляча потреба в нових 

враженнях, як тільки звик до старих; в цьому розпізнається незрілість думки, 

поверхневість. Для людини ж з найвищим рівнем інтелектуальної активності – 

креативним, емпірично знайдена закономірність стає не кінцевим пунктом 

розумового процесу, а проблемою – самостійною метою дослідження. Другим 

рівнем інтелектуальної активності є евристичний. 

Одним з головних завдань школи є виховання мислячої людини. 

Психологами показано, що ступінь удосконалення чуттєвого пізнання залежить 

не стільки від розвитку органів чуттів, скільки від ступеня розвитку мислення. 

На жаль, сучасне навчанння розвиває в дітях найчастіше лише один бік – 

виконавчі здібності, а більш складний та важливий бік – творчі здібності людини 

залишаються на волю випадку і у більшості залишаються на плачевному рівні. 

Найважливіша функція педагога в тому, щоб допомогти учню своєчасно 

осмислити надбаний досвід, адже основне – знизити психологічну 

навантаженість в процесі навчання, саме вона небезпечна, а не обсяг інформації. 

При вмілій інструментовці та правильно вибраній позиції педагога акт спільного 

осмислення стає актом співробітництва, співтворчості, адже сама природа 

творчості суперечить прямому управлінню цим процесом.   

Природа щедро наділила кожну здорову людину можливостями 

розвиватися, і потрібно лише знайти, як реалізувати ці можливості, і тоді кожна 

здорова людина зможе піднятися на найбільші висоти творчої діяльності. 

Творчість – доля всіх в тому чи іншому ступені, вона ж є нормальним та 

постійним супутником дитячого розвитку. Генетики стверджують: духовний 

розвиток не записується в генах. Геніальність – це не відхилення, це оголення 

природних можливостей.  
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Не можна погодитися з теоріями, в яких здатність до творчості 

розглядають як наявність вродженого інтелекту. Людина не народжується 

творчо мислячою від природи, цю творчість треба розвивати, створюючи певні 

умови, навіть в випадку відсутності часткових задатків, які компенсуються за 

рахунок розвитку інших, споріднених. Н. А. Лук [3] з цього приводу резонно 

зазначає: «Творчо мислить той, хто хоче творчо мислити». Психічні якості не 

«дозрівають», а складаються в залежності від умов, в яких дитина живе  

та виховується. В усі куточки шкільного життя: в поведінку, відносини, режим  

та ритми діяльності, зміст, форми і методи виховання та навчання, у вправи 

повинен ввійти дух творчого начала, а не тільки в сфері пізнавальної діяльності. 

Потрібно озброїти студентів вмінням «бачити». 

Творчі здібності треба розвивати орієнтуючись на індивідуально-

психологічні особливості учнів та психологічну готовність педагога  

до реалізації методів роботи з обдарованими дітьми. Вибір методів творчої 

роботи залежить від віку учнів, їхнього розвитку, інтересів, характеру. Але 

максимальний позитивний ефект виховання можна досягнути лише тоді, коли 

“вектори” учительського, батьківського, суспільного (всі види середовища, 

масові засоби комунікації) виховання співпадають по направленості  

та є творчими по суті, по формам і характеру поставлених цілей [4].  

Для розвитку творчих здібностей потрібно підштовхувати дітей  

до рішення, а не вирішувати за них. Творче мислення починає працювати  

в кожної і будь-якої нормальної людини, коли саме життя, практика наражають 

її на якісь труднощі, перепони, що виступають у вигляді більш чи менш складних 

задач, які збуджують їх розум, примушують мислити, шукати  

і знаходити відповідні рішення. Проблеми створюють творчість. Істота, яка  

є цілком пристосованою до оточуючого світу, не могла б нічого бажати, ні  

до чого прагнути, і, звичайно, нічого не могла б творити. 

До числа умов, які сприяють творчості, відноситься комплекс, який 

починається з створення особливостей ситуації, що сприяє інтуїтивному 

схопленню ідеї рішення творчої проблеми, і закінчується вихованням 

необхідних здібностей, створенням творчого клімату, якостей особистості 

творця [5], адже створення нового творчого продукту багато в чому залежить від 

особистості творця та сили його внутрішньої мотивації.  

Ставлення до пізнавальної діяльності як до самостійної цінності, високо 

значимої для індивіда, забезпечує високий рівень творчості. Якщо для людини 

«мета творчості – самовіддача, а не галас, не успіх», тоді стає можливим такий 

розвиток творчої думки, який веде до проникнення в глибинні шари дій. Якщо 

самоцінним є сам процес діяльності, то в цьому випадку він не обривається, він 

розвивається. «Треба шукати не тих, хто знає більше, а тих, хто знає краще» 

(М. Монтень).  

Те, що дитина бачить і чує, є першими опорними точками для його 

майбутньї творчості. Він накопичує матеріал, з якого з часом буде будувати його 

фантазія. Далі йде дуже складний процес переробки цього матеріалу. Навіть 

психологами показано, що ступінь удосконалення чуттєвого пізнання залежить 
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не стільки від розвитку органів чуттів, скільки від ступеня розвитку мислення. 

Цікавою в цьому питанні є точка зору Б. М. Теплова  

та Д. Б. Богоявленської [1]: всебічно розвинута особистість повинна бути 

розвинута не тільки пізнавально-інтелектуально, але й морально-естетично, 

духовно багатий і творчо окрилений. «Особистість значного музиканта не 

вичерпується власне «музичними» властивостями. Великим музикантом може 

бути тільки людина з великим духовно-інтелектуальним та емоційним змістом. 

Можна брати не технікою, віртуозністю, а змістовністю та глибиною виконання. 

Інтелектуальність та багатство світосприйняття перетворюють виконавця в 

музиканта. В. О. Сухомлинський справедливо вважав, що  

в навчанні та вихованні «на першому місці мають стояти не заучування, а думка, 

пізнання предметів, явищ навколишнього світу».  

Багато дослідників цього питання наголошують, що мотивація повинна 

бути не егоїстична [1]. Основні мотиви – мотиви власного росту, власного 

удосконалення. Серед визначальних якостей творчої особистості називають 

навіть такі, як незбалансованість розвитку, порушення уваги [8], імпульсивність, 

почуття гумору, нерівномірність в засвоєнні окремих дисциплін [3], величезна 

вразливість, дар передбачення [5], надмірна дратівливість або індиферентність, 

не рахуючи таких витікаючих з сказаного раніше рис, як спрямованість до 

інтелектуального успіху [1], допитливий розум (творча людина в вирішенні 

проблеми весь час йде в глибину), рішучість, незадоволеність досягнутим, 

готовність до ризику, незалежність судження, цікавість до пізнання, критичний 

погляд на усталене, легкість асоціювання, розкутість мислення [3], вміння 

людини самостійно переносити раніше відомі знання та вміння в зовсім нову 

ситуацію, напруженість уваги, фантазія, видумка [5], самостійність в пошуку та 

переборі можливих варіантів руху  

до мети, спостережливість, вміння аналізувати, комбінувати, співставляти, 

знаходити зв’язки та залежності, закономірності, переборювання звичного 

погляд на предмет та стереотипи дії. В процесі творчого мислення потрібна 

здатність відірватися від логічного розгляду фактів, щоб поєднати елементи 

думки в нові системи [3].  
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КОНВЕРГЕНТНІСТЬ ЖАНРІВ СУЧАСНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 Проблема конвергентності жанрів та загальних жанроутворюючих 

чинників в контексті розвитку засобів масової інформації в цілому  

і телебачення зокрема, актуальна у сучасному науковому вимірі. Вивчення 

проблеми жанрових новацій сучасного телебачення дає можливість визначити 

етапи еволюції жанрів екранних творів, відтворити реальні історичні події  

і факти розвитку телебачення, розглянути процес подальшого розвитку жанрів  

і жанрових утворень. Дослідження трансформації жанрів є важливим завданням 

сучасної науки мистецтвознавства, оскільки в процесі еволюції жанрів екранних 

творів виникають гібридні форми, з’являються нові жанрові утворення, 

змінюється контент телепередач, формуються нові прийоми  

і методи подання інформації. Структурні зміни у світовій медіа системі, а саме 

входження в процес глобалізації і формування інформаційного суспільства, 

посилення впливу на дифузію усієї жанрової системи соціально-економічних  

і політичних перетворень, актуалізують важливість дослідження специфіки 

універсалізації і інтеграції жанрів сучасного телебачення. 

Нині для телевізійної продукції характерна інтеграція елементів 

інтерактивності, конвергентності і мультимедійності – відображення подій  

в режимі «наживо» і постійного оновлення інформаційних ресурсів. Результатом 

цього процесу є трансформаційні процеси телевізійних жанрів – поєднання, 

контамінація, дифузія, в результаті яких в традиційні жанри інтегрують 

інноваційні елементи і відбувається симбіоз декількох жанрів. Специфічні 

процеси, характерні для кожного окремого жанроутворюючого чинника 

викликають видозміни телевізійних жанрів в цілому, проте не призводять до їх 

відмирання. Поява великої кількості нових телепередач  

і форматів, які неможливо ідентифікувати відповідно до традиційної типології 

жанрів журналістики, засвідчує прискорений розвиток телебачення і не 

відповідає його розвитку з теоретичної точки зору. 
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Типовою ознакою перетворень телебачення початку 1990-х і характерною 

рисою для усіх країн пострадянського простору, стало орієнтування на 

комерційний прибуток, що сприяло появі форматів телевиробництва  

і наповненню ефірного простору новими формами і жанрами. Нове 

альтернативне телевізійне мовлення, зароджене в 1990-х рр. в результаті 

деструктуризації, демонополізації і приватизації, як характерних процесів  

в системі телебачення, еволюціонуючи в умовах конкурентної ситуації, 

сформувало нові підходи до принципів створення ефірної продукції і творчих 

методів роботи. Ефірний продукт державних і комерційних інформаційних 

каналів співпадає за деякими критеріями жанрової типології, проте відрізняється 

особливостями жанрової дифузії і жанрових інновацій. 

На сучасному етапі, відповідно до потреб глядача, розважальна функція 

телебачення домінує, порівняно з просвітницькою і виховною,. Подібне 

функціональне зрушення зумовило кардинальні зміни в жанровій структурі  

і значно активізувало процес жанрових трансформацій на телебаченні. Розвиток 

телебачення на сучасному етапі характеризується різноманітними структурними 

і смисловими перетвореннями телевізійного процесу, що передусім 

відображається в асиміляції традиційних телевізійних жанрів і появі нових – 

інноваційних. В першу чергу це відображається на трансформації новинних 

програм – створенні парановинних і квазіінформаційних програм, масовому 

наслідуванні інфотейменту і шоктейменту. 

Трансформація жанрової системи телебачення на сучасному етапі 

характеризується збільшенням сегмента розважального телебачення, 

утворенням нових жанрових моделей інтерпретації емпіричної і організації 

екранної реальності, розширенням сукупності функцій телебачення  

і телевізійної журналістики, прагненням до сенсаційності. Це вплинуло на 

особливості формування жанрової системи, трансформації традиційних  

і становлення нових жанрів. Орієнтування на комерційний прибуток, що 

посприяло появі форматів телевиробництва і наповненню, з часом, ефірного 

простору новими формами і жанрами, стало типовою ознакою перетворень 

вітчизняного телебачення початку 1990-х рр., характерною для усіх країн 

пострадянського простору. 

Нове альтернативне телевізійне мовлення, зароджене в 1990-х рр.  

в результаті деструктуризації, демонополізації і приватизації, як характерних 

процесів в системі телебачення, еволюціонуючи в умовах конкурентної ситуації, 

сформувало нові підходи до принципів створення ефірної продукції  

 

і творчих методів роботи. Тепер виробники телевізійного контенту значно 

активізували процес підвищення рівня телепрограм, інвестуючи значні кошти  

і створюючи конкурентоздатну ефірну продукцію. Жанрова політика провідних 

телеканалів спрямована на підвищення рівня в межах популярних концепцій,  

з метою сприяння осмисленого використання культурної складової програм. 

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновки, що теорія жанрів 

знаходиться в процесі постійного розвитку, а еволюція телебачення 
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характеризується різноманітними структурними і смисловими перетвореннями 

телевізійного процесу, що передусім відображаються в асиміляції старих, 

традиційних телевізійних жанрів, які активно використовуються, і появі нових –

інноваційних. Отже, усі телепрограми і жанри сучасного телебачення можна 

розглядати як систему, в якій зміна одного елементу впливає на екзистенцію 

інших, а результатом цих трансформацій є жанрові зміни і зміщення. 
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ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛЬНОСТІ В ЗНАКОВІЙ СИСТЕМІ 

ЕКРАННОЇ КУЛЬТУРИ 

Питанню, наскільки реальність, представлену знаковою системою  

в екранній культурі, можна вважати реальністю, присвячена низка досліджень, 

які доводять, що перенесені на екран об’єкти у їх представленості, незалежності 

і цілісності також є реальністю, яка передує усякій мовній конвенції. Умберто 

Еко у своїй праці «Відсутня структура» («Отсутствующая структура») вказує, що 

перенесені на екран дії перетворюються на значимі жести показу реальності і, у 

цьому випадку, можливість присутності суб’єкта у такого роду відображенні 

реальності видається найбільш правдоподібною: «…я перевожу погляд, 

піднімаю руку, змінюю позу, сміюсь, танцюю, б’юся навкулачки і усі ці дії у той 

же час є актами комунікації, за допомогою яких я промовляю до інших, між тим 

як інші за тими ж самими діями роблять якісь висновки про мене» [3, с. 164]. 

Оскільки мова кіно і мова, якою ми користуємося в реальності ідентичні, то такі 

дії (піднята рука, сміх, танець і т. д.) не були винайдені спеціально для кіно, що 

дає підстави стверджувати, що суб’єкт в кіно займає власне місце як перенесене 

з реальності в процесі кінодійства означуване, що актуалізується в рамках 

фільмічної дії. Однак жестикуляція – це не природа: «Рухи людського тіла не є 

інстинктивними природними рухами,  

а представляють собою засвоювані системи поведінки, які значно варіюються  

у різних культурах» [3, с. 165]. Таким чином, це не є «реальність» як природна 

реальність, неусвідомленість докультурного стану, бо коли ми робимо аналогічні 

рухи у житті, то ця система дій має значення в реальному житті,коли ж це саме 

дійство відбувається на екрані, то такі дії включаються у світ знаків, властивих 

лише екранній дії. В силу означеного, ми не можемо вести мову про однозначне 

місце суб’єкта в рамках екранного простору, згідно законів останнього там 

присутній свій суб’єкт, присутність і відсутність якого залежить від кон’юнктури 

кожного фільмування у відповідності до обраної системи знаків і сконструювати 

реальність на екрані досить проблематично. Але екран зачаровує, притягує, 

лякає в силу «злого демону образів» (назва статті Ж.  Бодрійяра). Ж. Бодрійяр 
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веде мову про технічне відтворення, яке детермінує разючу подібність з 

реальністю і ця подібність має демонічну основу, бо технологічно створені 

«образи насправді схожі на реальність, сама ця схожість диявольська» [1, с. 162]. 

Це образи-симулякри, які не можуть наблизитися до реальності, тому 

«пускаються в авантюру тотального зваблення, починають набувати образу 

усього, що входить в його оточення» [1, с. 164].  

Реальний суб’єкт і суб’єкт на екрані співвідносяться як реальне  

і симулякр, тобто присутність суб’єкта в реальності має зворотну дію – 

відсутність його в екранному дійстві, ця відсутність повторно переходить  

у стан присутності, але вже іншого змісту, потрапляючи у інші умови «не-

реальності», коли суб’єкт набуває нових характеристик. Ж. Бодрійяр наводить 

приклад з фільмами про війну, в основі яких реальні війни: «Війна стає 

фільмом», однак фільм не в змозі стати війною, тому відбувається підміна, яка 

зовні дуже схожа, але все ж є лише штучним нагадуванням того, що було 

насправді. Солдат, який розповів свою історію про війну, пройшовши її від 

початку до кінця, відсутній у ній, коли війна стає фільмом. Однак, солдат 

розповідаючий свою історію, проходить всю кіношну війну і тим самим він усе 

ж таки присутній, але це вже не той солдат, який знає про війну, це солдат, який 

знає про фільм про війну. У цьому і є головна демонічність симуляції, образності 

в кіно. Від подібних штучних нагадувань «повсюдно стираються залишки 

справжньої пам’яті» [1, с. 167]. 

Відомий теоретик кіно, психолог Антоніо Менегетті вказує на те, що не 

варто драматизувати подібну ситуацію образу у кіно, бо «кожний образ – це 

таїна, яка несе у собі реальність». Образ в кіно – це alter ego суб’єкта-глядача, 

який спостерігає за екранним дійством і сприймає образ в його цілісності 

[2, с. 23]. Відповідність конкретного суб’єкта конкретному образу, дозволяє 

«…проявитись внутрішньому світу, а спостереження за низкою синхронізованих 

образів, які змінюють один одного, дає можливість зрозуміти те, що вони 

провокують, на що впливають. Внутрішній зміст глядача провокується і тому 

проявляє себе, що і дозволяє його «побачити» [2, с. 96]. Навіть симульована, 

зконструйована реальність здатна викликати у глядача-суб’єкта зворотну 

реакцію, збурити його думки і бажання: «В залежності від того, якою мірою 

кожен з нас спотворює глибинну об’єктивність фільму, можна визначити 

розміри неповноцінності його «Я», чи величину віднятого комплексом у «Я» 

свідомості. Отже, наскільки суб’єкт емоційно захоплений фільмом, настільки він 

володіє інструментом порівняння, що дозволяє розкрити себе для себе» [2, с. 94]. 

Кінообрази, захоплюючи суб’єкта-глядача, сприяють самоідентифікації, 

дозволяють через заперечення не-реальності фільму, 

 або ж надмірній реалістичності, по-іншому поглянути на життєву реальність. 

Глядач, повіривши кінодії і кінообразам, зі знанням справи використовуючи 

знаки представлені в кіно, за умови, коли вони представлені таким чином, що 

здатні відобразитись в реальному суб’єкті, отримує здатність перевести погляд 

на власну життєву реальність. Тому саме у ці моменти суб’єкт-глядач отримує 

можливість через призму кіно максимально зануритись у реальність. 
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ДИНАМІКА ПРИСУТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕСЕРІАЛІВ  

В ЕФІРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ  

(1991–2019) 

Жанр серіалу з’явився в США в 30-і рр. XX ст. Тоді серіал вже був за своїм 

форматом схожий на сучасні серіали: мініпостановки транслювалися на радіо 

кожен день в один і той же час. Кожен день розповідь зупинялася на 

найцікавішому моменті і тривала наступного дня, що служило мотиватором 

повернутися слухати постановку.  

Головною цільовою аудиторією серіалів 30-х років були домогосподарки, 

які забезпечували серіалам значні рейтинги і залучали рекламодавців. 

Найпершими і найбільшими рекламодавцями радіо серіалами стали виробники 

прального порошку і мила. Звідси і пішла сучасна назва серіалів «мильні опери» 

[1]. 

Із появою і розвитком массового телебачення серіали стали транслюватися 

не по радіо, а по телебаченню. Одним із перших серіалів у США був 

«Дороговказне світло» (Guiding Light). Це найдовша мильна опера в США: з 1930 

по 1950 рр. вона виходила як радіошоу, а з 1952 по 2009 рр. виходила в телеефір 

на каналі CBS, вона потрапила в «Книгу рекордів Гіннеса». Із початку свого 

створення і за весь час існування серіал був номінований на різні премії 375 раз 

і отримав 98 нагород. 

Глядачі СРСР на цей момент не були знайомі з продовжуваними не один 

рік телеепопеями, але трохи пізніше, в 1964 р. на телеекранах з’явився 

багатосерійний телевізійний художній фільм – стрічка із завершенною логікою 

сюжету і обмеженою кількістю серій.  
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Перший закордонний серіал, який транслювався в СРСР, був показаний у 

1971 р. на Центральному телебаченні. Це була «Сага про Форсайтів» [2]. 

Уявлення про багатосерійні фільми як про окремий напрямок склалося 

тоді, коли в телевізійний дискурс вітчизняного телебачення вторглися західні 

програми. Сталося це під час перебудови, і процесс приживання цих форм 

відбувався в 90-ті.  

Для того, аби максимально адекватно оцінити масштаби розвитку 

вітчизняного кіновиробництва в останні роки, необхідно, насамперед, згадати 

про стан розвитку кіноіндустрії практично до Революції Гідності, коли 

провідним місцем заробітку для вітчизняних акторів та кіностудій був 

російський прокат, а ефіри провідних телеканалів заповнювалися виключно 

російським продуктом. Поодинокі випадки проникнення на вітчизняний ринок 

українських телесеріалів не мають вводити в оману, оскільки визначити з 

перегляду тих-таки «Сватів», де саме відбувається дія фільму, вкрай складно, і 

навіть не через стовідсоткову російськомовність усіх героїв стрічки. Іншими 

словами, російське кіновиробництво часто обирало українські локації для 

зйомок, проте українська тематика в фільмах знаходила свій максимальний вияв 

у особливостях вимови героїв-українців (із гіперболізованим «шоканням» та 

«геканням») та інших викривленнях дійсності.  

Розглянемо частотність виходу нових серіалів на наших теренах від часу 

здобуття Україною незалежності. В якості вірогідного джерела візьмемо 

український сегмент популярної інтернет-енциклопедії «Вікіпедія», де для 

аналізованої проблеми створено окрему тему – «Українські телесеріали» [3]. Там 

за роками розташовано кількість одиниць зазначеного продукту, вироблених та 

поставлених у відповідний рік.  

Зауважимо, що від початку незалежності й практично до Революції 

Гідності ситуація з виробництвом серіалів демонструвала показники, що можна 

назвати гнітючими. На телевізійні екрани виходило максимум один-два серіали 

на рік, а окремі роки взагалі рясніють порожнечею в цьому плані, так, наприклад, 

у 1995, 1997, 1999, 2004, 2005 роках не було вироблено жодного вітчизняного 

серіалу [3]. Для 90-х рр. така ситуація спричинена тотальним безгрошів’ям у 

сфері кінематографу та наявністю в ефірі латиноамериканського продукту, у 

двотисячні ж на український ринок здійснили експансію російські виробники 

серіалів, отримавши домінування над ним на дуже довгий термін. Відповідно, за 

увесь час державної незалежності України було випущено 135 багатосерійних 

фільмів. Із них 95, або 73 відсотки від кількості всіх українських серіалів, було 

випущено в період з 2014 по 2019 рр., який сміливо можна назвати «серіальним 

бумом» в історії вітчизняного кіно, оскільки до того подібної активності не 

спостерігалося [3].  

Таким чином, разючі зміни у суспільно-політичному житті України, 

постання нових реалій (анексія Криму, окупація Донбасу, агресивна політика 

Росії проти України) змусила вітчизняне кіновиробництво змістити акценти  

та орієнтуватися, передусім, на вироблення власного якісного продукту. 
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СВІТЛО І КОЛІР В ФОТОГРАФІЇ 

Про те, що фотографія – світлопис, знають навіть малі діти. Однак 

сучасними фотоапаратами можна знімати, взагалі не замислюючись про світло. 

Будь-який, навіть самий простенький цифрокомпакт забезпечений програмним 

режимом, який позначається латинською буквою P (від англ. Program). Цей 

чарівний режим дозволяє отримувати зображення майже в будь-яких умовах 

будь-якому користувачеві. Однак, настає етап коли фотограф хоче сам керувати 

світлом. Тоді світло перетворюється з технічної складової на засіб виразності [1, 

с. 34]. 

Світло має двоїсту природу: він одночасно і хвиля, і частка. Стартувавши 

від Сонця фотон через 8 хвилин 19 секунд перший раз стикається з будь-якої 

часткою речовини в атмосфері Землі, а відбитий Місяцем світло добирається  

до нас за 1,255 секунди. Шалена швидкість у цього спринтера – 300 тисяч 

кілометрів на секунду. Спалах блискавки видно задовго до того, як пролунає 

грім. Інформація, отримана зоровим апаратом, для нас важливіше тактильної  

і звукової - за принципом краще один раз побачити ... [1, с. 5]. Тому фотографії 

прийнято вірити навіть більше, ніж друкованому слову. Проте вона 

ірраціональна: навіть документальну фотографію можна легко підробити, 

вплинувши на зміст і форму. 

Світло, діставшись до Землі, розсіюється і забарвлюється. Фотографи по-

своєму інтерпретують метаморфози світла в колір і назад. Для цього вони 

використовують чорно-білі і кольорові світлофільтри, а також графічні 

редактори, здатні змінювати картинку до невпізнанності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
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Сонце випромінює величезний потік електромагнітного випромінювання, 

але тільки малу частину ми сприймаємо як видиме світло. Всі інші 

електромагнітні хвилі людина ігнорує. Є, правда, дві частини невидимого для 

людей хвильового випромінювання, що примикає до видимого, – 

ультрафіолетові та інфрачервоні хвилі. Людина їх не бачить, але фотографічна 

оптика може фокусувати. І тому ця частина сонячного випромінювання також 

утилізована фотографами. Словом, фотографія використовує в корисливих цілях 

невеликий діапазон довжин хвиль і частинок, але фотографів тільки він  

і цікавить. Решта багатство залишається енергетикам і вченим [2, с. 23]. 

Колір. Після літнього дощу здивованим поглядам є веселка-дуга  ̶ сім 

кольорів безперервного спектра, плавно перетікають з одного в інший. Білий 

колір сонця немов знімає паранджу, що приховує прекрасне кольорове обличчя. 

Точно такий же спектр веселки виникає на поверхні столу, якщо покласти на 

нього скляну призму і направити на неї промінь сонячного світла. Призма 

відхиляє хвилі, що входять до складу білого кольору, на деякий кут, причому для 

кожного кольору цей кут свій. Так стають видимими невидимі на репший погляд 

кольори спектру, з яких і складається біле світло сонця. 

Око людини фіксує випромінювання від фіолетового до червоного,  

в фізичних величинах довжини хвиль приблизно від 390 до 770 нм (нанометр – 

одна мільярдна частина метра). До фіолетовому примикає ультрафіолетове 

випромінювання, яке людина не бачить і погано переносить, але фотографувати 

ультрафіолетові картинки навчився [3, с. 12]. За червоним випромінюванням 

слідує невидиме для нас інфрачервоне. Його використовує ІК-фотографія. Для 

любителів цифр наведу приблизну таблицю довжин хвиль кольорів видимого 

спектру: 

від 390 до 440 – фіолетовий 

від 440 до 480 – синій 

від 480 до 510 – блакитний 

від 510 до 550 – зелений 

від 550 до 575 – жовто-зелений 

від 575 до 585 – жовтий 

від 585 до 620 – оранжевий 

від 630 до 770 – червоний 

У всіх предметів на Землі свої взаємини з фотонами. Будь-яка поверхня  

в залежності від властивостей може поглинати випромінювання Сонця, а може 

його відображати. Якщо придорожній камінь поглине всі хвилі видимого 

спектру ми побачимо чорний камінь. Але якщо камінь виявиться розбірливим  

і поглине тільки хвилі від 390 до 620 нм, ми побачимо відкинуті хвилі від 630 до 

770 нм, які сприймаються нами як червоні, тобто забарвленість предметів 

виникає за принципом віднімання (або поглинання) якоїсь частини 

випромінювання білого світла. 

Око людини можна порівняти з простеньким однолінзовий об’єктивом, 

тоді як сучасні об’єктиви іноді мають близько дюжини лінз. Дно очного яблука 

вистелено світлочутливими елементами – паличками і колбочками. А на матриці 
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фотокамери розташовані сенселі – чутливі до світла напівпровідникові елементи, 

які реєструють кількість квантів світла і перетворюють світло  

в електричний заряд. Колбочки вміють розрізняти кольори, але тільки при 

інтенсивному світлі дня [4, с. 45]. Палички пристосовані для роботи  

в напівтемряві. Вони не сприймають кольору, і тому для людини в темряві всі 

кішки сірі. 
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 кафедри режисури і майстерності актора, 
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 культури і мистецтв, 

м. Киів, Україна 

 

ІНФОТЕЙНМЕНТ – ЖАНР НА МЕЖІ ІНФОРМАЦІЇ ТА РОЗВАГИ 

У сучасному соціокультурному суспільстві телебачення займає величезне 

місце і є одним з найбільш важливих засобів масової інформації. Стрімкий 

прогрес новітніх технологій і трансформація основних засобів комунікації 

привели до збільшення конкуренції, разом з посиленим впливом корпоративних 

економічних інтересів. Це змусило вивести теми сюжетів з категорії 

пріоритетних стратегій в так звану категорію людської цікавості і освітлення 

сенсаційних фактів, що спричинило виникнення нового жанру інфотейнмент 

(infotainment, від англ., information – інформація і entertainment – розвага) – вид 

телепередач, інформація в яких подається для аудиторії в легкій, максимально 

розважальній формі, який допомагає представити об’єктивну картину реальності 

в розважальному ключі, додає яскравості і видовищності програмам. 

Термін інфотейнмент в науковий обіг ввів знаменитий американський 

дослідник медіакультури Нейл Постман у своїй книзі «Розважатися до смерті» 

(Amusing ourselves to death. New York, 1985). Він вважав, що телебачення, яке 

займає центральне місце в культурі США, подає будь-яку тему у формі 

видовища: Політику, релігію, новини, війну, спорт, сексуальність, освіту  

і виховання – телебачення видозмінює так, що ці проблеми не мають жодної 

цінності або значущості, окрім розважальної. Місцем народження інфотейнмент 

вважають Сполучені Штати Америки. Його появу зв’язують  

з виходом до ефіру програм «Добрий ранок, Америка»! (Good Morning, America) 

і «Ю.Ес. Ей.тудей» (USA today). Класикою жанру інфотейнмент називають 

програми розважального телеканалу MTV. 
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У 80-х рр. XX ст. у зв’язку з падінням рейтингів інформаційних програм, 

з’явилася необхідність у винаході чогось нового, нестандартного. З’явилася 

тенденція не обтяжувати глядача серйозною спеціалізованою інформацією,  

а подавати її в максимально полегшеній формі, за допомогою використання гри 

і нових методів і прийомів. На основі розгляду інноваційних процесів на 

телебаченні, виникненні великої кількості телевізійних каналів, їх 

конкурентності і економічних інтересів, виявлені причини, які сприяли 

виникненню нового формату інфотейнмент. Інтенсивні процеси pазвитку 

суспільства (технічного прогресу, комунікацій, інтернету, соціальних мереж, 

медіа продукції, та ін.), а також зміна моделей поведінки і світогляду людей 

призвели до трансформації комунікативної картини світу. Змінилися культурні 

цінності, моральні переконання, комунікативні ідентичності. 

Аналітики пов’язують поширення інфотейнмент з посиленням тенденції 

до приватизації і монополізації інформаційно-розважальної індустрії, яка 

витіснила публічну сферу інформаційного простору. Комерціалізація інформації 

призвела до розмивання кордонів між жанрами і появи нового формату 

інфотейнмент – симбіоз інформації і розваги. У будь-яких інформаційних 

програмах наявні елементи розваги – спроба задовольнити запроси глядача або 

за допомогою цікавості повідомлення, його сенсаційності, розрахованої в 

пропорції  між жахом і комізмом, або завдяки особовому стилю звернення 

ведучого до своєї аудиторії. Іноді, на роль ведучого, продюсери програми 

запрошують представників кіноіндустрії або шоу-бізнесу. По-перше, вони вже 

своїй персоною привертають увага аудиторії, а по-друге, артисти можуть зіграти 

певні емоції, що не завжди виходить у професійних журналістів. 

Привертає увагу глядача і використання комп’ютерної графіки, візуальні  

і звукові ефекти. Під час передачі новин використовують банери, анонси, 

заставки, ілюстрації, таблиці, графіку та ін. Важливе і створення яскравої, 

насиченої кольором картинки. Завдяки цим характеристикам глядач 

запам’ятовує образ і, можливо, знову повернеться до перегляду програми. За 

таким  принципом працюють і звукорежисери, підбираючи звукові ефекти, які 

запам’ятовуються. Сьогодні телевізійники для залучення уваги аудиторії 

використовують різні новітні підходи до зйомки. Наприклад, зйомка  

з квадрокоптера дозволяє відобразити масштабність тієї або іншої події, 

віддалити або приблизити певний предмет, який відіграє ключову роль  

у сюжеті. Нерідко кореспонденти знімають від першої особи за допомогою 

портативної екшн-камери, яка може кріпитися на самого кореспондента або 

машини знімальної групи, чи звичайного смартфону. Таким чином, глядач стає 

безпосереднім учасником події. Використовуючи infotainment, можна подавати 

будь-яку інформацію, розміщуючи сюжети контрастністю – життя і розваги 

багатих людей і проблеми бідняків, нещасні випадки і серйозні досягнення. 

Таким чином, розповідаючи про різні події, автори урізноманітнюють програми, 

роблять їх конкурентоспроможними, піднімають їх рейтинги.  

Сьогодні використання інфотеймент в телевізійних програмах є одним  

з must have. Питання лише в тому, що вважати інфотеймент і як презентувати 
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його аудиторії. Застосування засобів і прийомів подачі інформації і розваги саме 

по собі не визначає ні кінцевий вид телевізійних проєктів, ні його якість, тому 

головні акценти в таких передачах можуть сильно мінятися. При перегляді 

конкретних програм важливим є культурний контекст, в якому вони 

створюються і використовуються. Проблема полягає в тому, що в цих програмах 

інфотейнмент використовується дуже спрощено, на шкоду професії, і в тому, що 

самі ці програми замінюють інформаційні і аналітичні передачі. Успішність цих 

проєктів багато в чому пов’язана з тим, що вони, поки що, зберігають монополію 

на форму подачі матеріалу. 

Отже, інфотейнмент – унікальна естетично-розважальна форма подачі 

медійної інформації, в якій присутні елементи театралізації і ігор,  

і є закономірним результатом розвитку різних соціокультурних форм. Це 

складний поліжанровий феномен сучасного вітчизняного телевізійного 

простору, що характеризується різноманітністю форматів (інформаційне шоу, 

вранішнє телевізійне шоу, ток-шоу, телевізійна гра, докудрама та ін.). Окрім 

головних структурних компонентів (інформація і розвага), його специфічними 

типологічним ознаками є домінування форми над змістом, 

поліфункціональність, полістилістика, емоційність подання матеріалу, візуальна 

привабливість, універсальність і комерційна орієнтація на рейтинги. 

 

 

Чу Вэньшо, аспирантка  

Белорусской государственной 

 академии искусств, 

г. Минск, Республика Белорусь 

 

ОБМЕН В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ» 

Оглядываясь на историю развития китайского искусства, можно заметить, 

что на протяжении последнего столетия отношения между Китаем и Западом 

представляют собой важный теоретический и практический вопрос в области 

искусства, который влияет на все аспекты деятельности в сфере искусства. 

Соответствующие исследования на тему обмена в области искусства Китая  

с зарубежными странами также получили довольно значительный прогресс. 

Выдвижение инициативы «Один пояс и один путь» – это важный стратегический 

выбор современного Китая с целью дальнейшей интеграции  

в процесс глобализации. Данная инициатива не только отражает изысканность 

древней китайской культуры, но в еще большей степени проявляет особенности 

современного художественно-культурного обмена; является не только путем 

взаимной выгоды и дружбы, но и путем обмена. Искусство – это духовное 

связующее звено между стратегическими партнерами из разных стран, а также 

культурный мост взаимопонимания и взаимного признания между разными 

народами. По этим причинам следует осознать необходимость создания 

механизма обмена в области искусства в рамках «Один пояс и один путь»  
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и тщательно проанализировать множество сложных вызовов, возникающих при 

создании такого механизма. 

Для укрепления строительства «Один пояс и один путь» необходимо 

построить соответствующий механизм обмена в области искусства. 

«Один пояс и один путь» – это важный стратегический план, выдвинутый 

на XVIII съезде КПК с целью реализации двух «целей столетия», консолидации 

всех ресурсов страны и содействия совместному процветанию всех стран-

участниц данной инициативы. Искусство как незаменимое ядро развития 

культуры способствует развитию «Один пояс и один путь», предоставляя 

исторические возможности для возвращения китайской цивилизации в главное 

русло общемировой цивилизации. Древний Шелковый путь отражал культурное 

единство и сплоченность; как на сухопутном, так и на морском пути китайские и 

зарубежные первооткрыватели, объединяя передовые ресурсы прибрежных 

стран, осуществляли взаимные контакты и достигали взаимной выгоды. Широко 

известно, что по древнему Шелковому пути происходил обмен достижениями в 

области искусства керамики и фарфора и производства шелка из Китая, западной 

аграрной культуры, культурных ценностей из стран Южной и Юго-Восточной 

Азии, искусства изготовления стекла и скульптуры из Европы, а также обмен в 

области религии, танцев, музыки, живописи, литературы и др. Процветание 

древнего Шелкового пути заложило прочную основу и создало благоприятные 

исторические условия для инициативы «Один пояс и один путь». Выдвижение 

данной инициативы является продолжением художественно-культурного обмена, 

поэтому создание механизма такого обмена имеет особую важность. 

Каждая из стран-участниц «Один пояс и один путь» имеет свои 

преимущества. Регион Средней Азии обладает богатыми ресурсами, но что еще 

более важно – чрезвычайно высокими достижениями в области религиозной 

культуры, музыки, живописи и др. Тем не менее, вследствие ограничений  

в развитии, эти передовые достижения культуры и искусства не проявили себя  

в полной мере на международной арене. Создание же механизма культурного 

обмена позволит глубоко раскрыть потенциал культуры и искусства различных 

регионов, открыть мировой рынок, позволит совместно наслаждаться 

культурными ресурсами разных стран, будет способствовать тесной связи 

Восточной Азии с Европой, построению моста международного сотрудничества 

в области культуры и искусства. 

«Один пояс и один путь» является не только путем экономического 

развития, но в еще большей степени – путем художественно-культурного обмена. 

Распространение достижений науки, культуры и искусства древнего Китая 

посредством Шелкового пути по всему миру впоследствии сыграло важную 

стимулирующую роль в развитии современной западной науки,  

а передовая западная культура, в свою очередь, проникала в Китай, активизируя 

безграничные жизненные силы китайского общества. Известный современный 

американский политолог Сэмюэл Филлипс Хантингтон отмечал: «Цивилизации 

определяются наличием общих черт объективного порядка, таких как язык, 

история, религия, обычаи, институты, – а также субъективной 
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самоидентификацией людей». Что касается культурной идентификации, 

особенно идентификации национальной культуры одной страны другими 

нациями, то она зачастую выражается посредством какого-либо символического 

объекта, отличающего данную культуру от культурных ценностей других наций. 

Создание механизма обмена в области искусства в рамках инициативы «Один 

пояс и один путь» позволит превратить различия между разными 

национальными культурами в национальную самобытность, способствуя их 

развитию и принятию другими странами-участницами данной инициативы на 

основе принципов открытости и толерантности, заимствованию зарубежной 

культуры и искусства с целью дальнейшего развития. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что во времена древнего Шелкового пути 

обмен в области искусства в большей степени являлся «побочным продуктом» 

политического и экономического обмена, он не проводился целенаправленно,  

а происходил самопроизвольно. В то время как в общем плане строительства 

«Один пояс и один путь», хотя оно и направлено, главным образом, на развитие 

экономики, четко отмечается необходимость культурной взаимосвязи  

и укрепления близости между народами, совместного построения Сообщества 

единой судьбы человечества посредством обмена в области культуры  

и искусства. Это вывело обмен в области культуры и искусства на 

беспрецедентно высокий уровень, укрепило осознание необходимости такого 

обмена, что сделало вопрос о создании механизма обмена в области искусства 

актуальным и важным. 

Проблемы, возникающие в ходе построения механизма обмена в области 

искусства 

Тот факт, что строительство «Один пояс и один путь» будет активно 

способствовать глобализации экономического развития, уже не требует 

доказательства, а интеграция и глобализация экономики еще больше 

подчеркивает национальное своеобразие и самобытность культуры. Обмен  

в области искусства как важная составная часть культурного обмена также 

сталкивается с множеством вызовов в ходе построения механизма обмена, и эти 

вызовы представляют собой насущную проблему в ходе развития. 

Недостаточность «всеобщей культуры» стран-участниц проекта. «Один 

пояс и один путь» охватывает несколько десятков стран Юго-Восточной Азии, 

Южной Азии, Средней Азии, Западной Азии и Северной Африки, Центральной 

и Восточной Европы, СНГ и др., каждая из которых обладает собственными 

национальными особенностями. Хотя в плане видов и форм искусства эти страны 

имеют много общих или схожих черт, однако в содержащемся в них культурном 

духе наблюдаются огромные различия. Это означает, что в процессе развития 

необходимо искать «всеобщую культуру» разных стран, укреплять взаимный 

эмоциональный отклик, тем самым способствовать обмену в области культуры и 

искусства между странами. Тем не менее, поиск «всеобщей культуры» – вовсе не 

простая задача, т. к. условия жизни, исторический фон, религия, обычаи разных 

стран в корне различаются. Обмен в условиях культурного многообразия может 

способствовать развитию «Один пояс и один путь», однако при проведении 
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мероприятий по обмену огромные различия  

в культуре и искусстве разных стран неизбежно приведут к возникновению 

препятствий и даже разногласий и недопонимания. Несомненно, осознание  

и принятие различий является главным смыслом обмена в области искусства. 

Несовершенство системы развития искусства. Каждая страна-участница 

инициативы «Один пояс и один путь» имеет свои характерные национальные 

особенности, между странами существуют глубокие региональные  

и культурные различия, их развитие происходит неравномерно, поэтому  

в развитии отрасли культуры некоторых стран существуют проблемы 

несовершенства инфраструктуры, особенно это касается регионов Средней Азии 

и Юго-Восточной Азии. Это важный фактор, препятствующий построению 

механизма обмена в области искусства, а также «слабое звено», затрудняющее 

углубление сотрудничества в рамках «Один пояс и один путь». 

Нехватка соответствующего механизма управления. Развитие отрасли 

культуры и искусства в Китае началось достаточно поздно, поэтому в стране не 

хватает совершенной системы экспорта культуры и искусства за рубеж  

и механизма управления. На протяжении последних нескольких лет культура и 

искусство в Китае поступательно развиваются, на международной арене заметно 

выделяется обмен и развитие в области музыки, анимации, художественного 

дизайна, хореографии, сценического искусства и др., особенно с точки зрения 

произведений на тему традиционной культуры. Тем не менее,  

в отрасли культуры и искусства в Китае не было разработано целенаправленных 

управленческих мер, учитывающих специфику и потребности «Один пояс  

и один путь». Слабость механизма развития данной отрасли в определенной 

степени ослабляет развитие культуры и искусства в рамках «Один пояс и один 

путь», создает определенные препятствия для создания механизма обмена  

в области искусства. 

Ответные меры для создания механизма обмена в области искусства. 

Поиск культурной общности. Преодоление недостатка общей культуры  

в развитии «Один пояс и один путь» можно начать с религиозной культуры: 

конфуцианства, буддизма и христианства. Хотя конфуцианское учение не 

является религией, его культурный дух и художественные взгляды оказывают 

большое влияние на весь мир, особенно азиатские страны. В этом плане 

Институты Конфуция могут стать важной платформой для обмена в области 

искусства. Буддизм имеет более чем двухтысячелетнюю историю развития  

в Китае, является одним из трех столпов традиционной китайской культуры. 

Древний Шелковый путь издавна заложил основу для взаимодействия в области 

буддийской культуры между Китаем и другими странами на Шелковом пути. 

Строительство китайского храма Чжунхуа в Непале создало благоприятные 

условия для обмена в области религиозной культуры. В провинции Юньнань, 

издавна получившей славу священного места в буддизме, на базе 

«благоухающего буддийского царства» – города Дали – собирались материалы 

буддийской культуры, которые привлекали монахов из других стран, способствуя 

развитию культурного обмена. Западная христианская религия также имеет 
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долгую историю распространения в Китае, различные виды искусства, 

связанного с христианской верой, оказали глубокое и обширное влияние на 

китайскую культуру и искусство. Таким образом, общий язык  

в области религиозных верований может содействовать развитию культуры  

и искусства. 

Рациональный механизм развития. Во-первых, необходимо разработать 

политические меры, благоприятствующие экспорту культуры и искусства, 

создать базы сотрудничества и обмена, которые предоставят платформу для 

обмена в области искусства; создать новые модели обмена, включив в него 

туризм, театр, литературу, традиционную музыку, танец и другие элементы 

древнего Шелкового пути. Во-вторых, необходимо укреплять долгосрочное 

развитие обмена в области искусства, создавать механизмы подготовки кадров; 

взаимодействовать с мероприятиями по художественно-культурному обмену  

с зарубежными странами, включить «Год культуры Китая и России», «Мост 

китайского языка» и другие формы обмена в инициативу «Один пояс и один 

путь»; открывать Институты Конфуция, центры исследования цзиндэчжэньского 

фарфора и культуры Дуньхуана и другие базы китайской культуры и искусства за 

рубежом, что позволит в полной мере проявить их роль в развитии «Один пояс и 

один путь». В-третьих, опираясь на собственные особенности и преимущества 

культуры и искусства стран-участниц данной инициативы, укреплять обмен и 

сотрудничество в области кино и телевидения, музыки, живописи, скульптуры, 

танца, искусства керамики и т. д., расширять взаимодействие между молодежью 

разных стран, проводить фестивали анимации, выставки живописи и другие 

мероприятия по обмену или телевизионные шоу «Китай ищет таланты», 

«Говорит молодежь мира» и др., которые будут содействовать дальнейшему 

развитию обмена в области искусства, создавать более благоприятные условия 

для создания механизма такого обмена. 

«Один пояс и один путь» – это сложный стратегический проект, развитие 

которого неотделимо от культурного обмена, а обмен в области искусства 

является важным средством и способом культурного обмена. Обмен в области 

искусства извилист и сталкивается с небывалыми трудностями и неудачами,  

и мы должны лицом к лицу встречать встающие перед нами вызовы, 

рассматривать обмен в области искусства в качестве начальной точки для 

расширения связей со странами-участницами данного проекта, способствовать 

совершенствованию механизма обмена в области искусства в рамках «Один пояс 

и один путь», сделать художественно-культурный обмен его важной  

и неотъемлемой частью. 
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ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР  

И НАЧИНАЕТСЯ НОВЕЙШИЙ ТЕАТР? 

 В искусстве XXI века процессы происходят хаотично, в быстром темпе. В 

мультикультурную и мультидисциплинарную эпоху искусство стало 

гибридным. Стили, направления, жанры безо всякой логики соединяются и 

сливаются друг с другом. В такой ситуации, даже самым опытным 

исследователям сложно провести грань не только между эпохами или 

направлениями, но и между жанрами, поскольку в театральном искусстве налицо 

основная тенденция – многообразие многожанрового и мультистилистического 

продукта. На этом фоне неудивительно, что становится проблемой периодизация 

современного и текущего (новейшего) искусства, установление границ между 

сменой эпох или периодов. 

В сегодняшней театральной науке актуальны два термина: «современный» 

и «новейший» – семасиология, дефиниция и границы. Интересно, что 

подразумевает или где заканчивается современный и начинается новейший 

театр? Где проходит граница между ними, и есть ли она вообще? Этими 

вопросами не раз задавался не один исследователь искусства. Именно эти 

вопросы стали одной из самых актуальных проблем современной театральной 

науки. 

В международной искусствоведческой науке для определения 

современного искусства используются два понятия – «modern» и «contemporary». 

Оба переводятся на грузинский как «современный». Эти термины встречаются 

как синонимы в разных учебниках, и одновременно, как отличные друг от друга 

термины, которые проводят границы периодов в современном искусстве. 
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Первоначально посмотрим, как разъясняет термин «modern» толковый 

словарь английского языка (Оксфордское издание): 1.1 сегодняшний или 

последнего периода, случившийся в течение десятилетий прошлого новейшего 

времени, обозначает этот век; 1.2. иногда, то, что сиюминутно, ново и охватывает 

последние идеи; 1.3. стиль (направление) в искусстве, архитектуре и культуре, 

который отвергает традиционный стиль и ценности.  

Понятие «contemporary» в этом же словаре объясняется следующим 

образом: показатель сегодняшнего периода, его синонимы: 1.1. современный, 

сегодняшний, текущий; 1.2. это период, который происходит сейчас, текущий. 

Как выясняется из пояснения, современный («modern») более широкое понятие, 

чем новейший («contemporary»), между этими двумя понятиями, несмотря на их 

синонимичность, имеется различная семантическая нагрузка, также, как и в 

грузинском языке. В английском языке оба слова встречаются со средневековья. 

Более конкретно же слово «modern» возникло в английском языке в 1450 году из 

диалекта Восточного Мидланда (сегодня штат Техас, территория США). А 

«contemporary» также встречается со средних веков (с 1630 года), и пришло в 

английский язык из латинского содружества. Значительную справку об 

употреблении слова «contemporary» дает Оксфордский толковый словарь 

английского языка: «Современный (новейший) можно сказать о сегодняшнем 

периоде, во избежание недоразумений лучше разделить слова: современный и 

новейший. Если мы говорим об «Отелло» и елизаветинском периоде, тогда 

лучше использовать «modern», а если говорим о сегодняшнем искусстве, жизни, 

о том, что происходит сейчас, тогда лучше использовать слово «contemporary», 

таким образом мы избавим себя от неловкости и недопонимания». Со временем 

понятие «modern» стало синонимом современного, а «contemporary» – термином, 

определяющим понятие новейшей эпохи. 

Ученые и исследователи разных областей искусства уже давно используют 

понятия: современный и новейший, часто как синонимы, параллельно же для 

разделения или установления границ между временем и эпохой, хотя эти 

границы  общеприняты и признаны, так как невозможно точно разделить 

современную  и новейшую эпохи. Границу между современным и новейшим 

искусством разные ученые понимают по-разному. Это зависит от того, о каком 

периоде, об искусстве какой страны, о каком театре мы говорим.  
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БРЕГЕНЦСКОГО ОПЕРНЫЙОГО ФЕСТИВАЛЯ 

Большой популярностью в ХХI в. пользуются фестивали «под открытым 

небом». Благодаря таким мероприятиям популяризируется и получает «новую 

жизнь» музыкально-театральное искусство, а праздничная атмосфера и 

творческая свобода обеспечивают возможность проявить изобретательность и 

выйти за пределы повседневной деятельности. Особо выделяется фестиваль на 

воде в австрийском городе Брегенц [1]. Необычность, смелость задумки 

мгновенно привлекают внимание и интерес зрителей. 

Во второй пол. ХVIII – нач. ХIХ вв. профессиональная музыка звучала  

в салонах, домах знати и королей. Вена, ставшая музыкальной и культурной 

столицей Европы, была пропитана музыкой, начиная от уличных ансамблей  

и заканчивая профессиональными исполнителями, выступавшими во дворцах 

знати, соперничавшей друг с другом в блеске музыкальных увеселений  

[2, с. 56]. Французская революция вывела музыку из салонов на площади. На 

первое место выступил духовой оркестр. Звуками труб и боем барабанов 

заполнились просторы улиц, садов и площадей во время политических 

манифестаций, погребальных церемоний, военных выступлений и всенародных 

празднеств. В ХIХ в. стали строиться городские концертные площадки. В Вене 

утверждалась новая городская культура, но она была весьма неоднородна  

[2, с. 102]. Вокруг профессиональных музыкантов сгруппировывались кружки 

любителей серьезной музыки. Собрания кружков старались проводить тайно на 

квартире у кого-либо из членов кружка. Во время этих собраний много 

музицировали, изучали музыкальное наследие выдающихся композиторов, 

спорили и обсуждали вопросы искусства. В ХХ в. музыка начинает 

осмысливаться как глобальное явление, усиливается ее потребительски-

развлекательная функция. Музыка исполняется в концертных залах, 

филармониях, на открытых городских площадках, в рамках музыкальных 

фестивалей и т.д. 

Брегецский фестиваль – это один из крупнейших оперных фестивалей 

 в Европе, который ежегодно начинается в июле и длится месяц, собирая 

любителей оперы со всегомира. Фестиваль проходит в г. Брегенце на берегу 

Боденского озера зародился в 1946 г. Первую оперу «Бастьен и Бастьенна» 

В.А. Моцарта поставили на двух сценах, размещенных на плавучих баржах: на 

одной располагался Венский симфонический оркестр, а другая держала главную 

сцену. В зрительном зале под открытым небом могло разместиться 6500 человек. 

В случае дождливой погоды был построен крытый зал на 1000 мест [1]. На 

сегодняшний день конструкция сцены преобразилась: на дне озера построили 

основание из бетона, на котором размещается надводная часть сцены. К 

очередному представлению она меняет свой облик, перевоплощаясь  

в основную декорацию постановки. После окончания оперного сезона 

конструкции сцены не разбираются, а остаются до следующей постановки. 

Фестиваль пользуется огромной популярностью и считается самым 

инновационным в мире. Постановщики и режиссеры применяют яркие 

спецэффекты, сложные сценические декорации, новейшие акустические 
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системы. Они полностью используют и водную поверхность Боденского озера, 

перемещая туда часть действия. Расположение сцены дает режиссерам 

невероятные возможности в реализации своего замысла. 

На фестивале представляются классические и современные постановки 

опер В. А. Моцарта, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Р. Бернстайна. Режиссеры 

осуществляют достаточно свободные интерпретации опер, большое внимание 

уделяют визуальной стороне и зрелищности постановки, ее направленности на 

широкого зрителя. 

В рамках фестиваля свои работы показывают представители различных 

музыкальных и театральных коллективов, выступающие на различных 

площадках. Плавучая сцена (нем. Seebühne) – площадка под открытым небом на 

Боденском озере с расположенным на берегу амфитеатром на 7 000 мест. На этой 

площадке проходят масштабные представления музыкальных спектаклей, в том 

числе опер и балетов. Фестивальный театр (нем. Festspielhaus) – площадка для 

показа редко исполняемых классических оперных постановок  

и концертов. Мастерская (нем. Werkstattbühne) – площадка для современных 

театра и оперы. Театр на зерновом рынке (нем. Theater am Kornmarkt) – 

площадка для оперетты и драматических спектаклей. Театр «Космос»  

(нем. shed8/Theater Kosmos) – площадка для драматических спектаклей и кросс-

культурных представлений [3]. 

Спектакли Брегенцкого фестиваля поражают воображение зрителей, 

удивляют и захватывают. Музыка, исполняемая на открытом воздухе, 

приобретает свежесть звучания и легкость. Фестиваль привлекает зрителей 

своей необычностью и новизной, а артистов – возможностью интересных 

экспериментов и открытий. Многочисленные технические инновации помогают 

режиссерам «погрузить» зрителя в свой замысел, создать нужное настроение  

и впечатление. Роскошные костюмы, невероятные декорации, сложнейшие 

сценические механизмы, свет, игра артистов, обилие трюков и необычных 

постановочных решений превращают оперный спектакль в развлекательное шоу. 

У таких представлений есть сторонники и противники, которые приводят 

весомые аргументы в пользу своего мнения. А. Тителя считает, что 

«осовременивание иногда ломает драматургию и корежит музыку. 

Искусственная концепция рвет на части тело оперы. С другой стороны, 

благодаря «бурям и натискам» в режиссуре и сценографии мировой оперный 

театр живет полной жизнью, число премьер постоянно растет. феерическое, 

незабываемое действо оперы «на воде» привлекает большое количество 

зрителей. Опера популяризируется, получает второе дыхание и «открывается 

заново» в ХХI в. 

Таким образом, Брегенцский фестиваль самый значительный, собирающий 

наибольшее количество зрителей. Каждый год в рамках фестиваля проходит 

около 80 культурных мероприятий, которые привлекают более 200000 

посетителей. Изменился сам феномен фестивального движения. Увеличение 

числа разножанровых фестивалей, использование нетрадиционных оперных и 

концертных сцен, позволяет говорить о фестивальном буме в XXI в. Стало 
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очевидным, что развитие театральных традиций в мировой культуре напрямую 

связано с фестивальным движением, которое предоставило практикам театра 

уникальные организационные и творческие возможности. 
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ЕКШЕН-ПАРКИ МАЙБУТНЬОГО: CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

МІСТА КИЄВА 

За останнє десятиліття XXI ст. серед об’єктів міської соціальної 

інфраструктури рекреаційного призначення міста Києва почали активно 

набувати популярності нові види майданчиків для проведення молодіжного 

дозвілля, так звані «молодіжні тематичні зони». Ці інфраструктурні об’єкти 

досить цікаві з точки зору дослідження та узагальнення їхніх соціо-культурних, 

естетичних, культурно-просвітницьких та екологічних особливостей, зокрема  

у контексті формування нового різновиду мистецтва [2; 5]. 

Охоплюючи коло питань, що стосуються узагальнення відомостей про 

молодіжні тематичні зони як новітні об’єкти міської соціальної інфраструктури 

рекреаційного призначення, було досліджено першочергові причини, які 

спонукають їхню появу. Як виявилося, це пов’язано, в першу чергу,  

з просуванням лозунгів «відкрите місто», «місто для молоді», появою нових 

видів фізично-культурної активності, масштабних торгово-розважальних 

центрів, гучними закликами до здорового способу життя у світі, і в Україні 

зокрема [1].  

Історично склалося, що молодіжні тематичні зони прийшли на зміну 

«традиційних форматів» дозвілля, таких як ковзанки, боулінг, баскетбол, 

волейбол, футбол тощо. Окрім цього, більшість аналітиків вважають, що 

поштовх розвитку цьому напряму надав новий формат торгово-розважальних 

центрів, що взяли на себе завдання організації дозвілля і розваг відвідувачів.   
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Серед досліджених соціальних інфраструктурних об’єктів рекреаційного 

призначення найбільш поширеними у Києві є майданчики для воркауту, 

роллердроми, спеціально облаштовані бігові і велосипедні доріжки, батутні  

і мотузкові парки, майданчики для картингу, міні-футболу, боксу, паркуру, 

катання на скейтбордах, скалодроми, центри ігрового навчання «Авіатренажер» 

та «Радіокеровані моделі» [4]. 

З переліку зазначених вище майданчиків для фізичних активностей уваги 

заслуговують мотузкові парки, які розраховані на різну вікову категорію людей. 

Саме цей аспект робить їх вельми поширеними у наш час.  

Значною популярністю у молоді користується воркаут – вулична 

гімнастика, що являє собою спортивну субкультуру, оскільки її зазвичай 

відносять до любительського виду спорту та фізичної культури. Воркаут 

передбачає виконання різних фізичних вправ на спеціально встановленому 

вуличному спортивному обладнанні: турніках, брусах, шведських стінках,  

горизонтальних сходах, рукоходах й інших конструкціях. Основна увага 

акцентується на роботі з власною вагою, розвитку сили і витривалості. Люди, які 

захоплюються таким спортом, називають себе по-різному: воркаутери, вуличні 

спортсмени або вуличні гімнасти [3; 4]. 

Потужний потенціал розвитку мають тематичні майданчики для боксу, 

паркуру, роллердроми та скалодроми. Зокрема, значної популярності набуло 

мистецтво паркуру, що представляє собою швидкісне переміщення і подолання 

перешкод з використанням стрибкових елементів, яке в даний час активно 

практикується і розвивається.   

Оцінюючи в цілому проаналізовані молодіжні тематичні зони м. Києва, які 

входять у перелік сучасних об’єктів міської соціальної інфраструктури 

рекреаційного призначення, можна впевнено стверджувати те, що саме вони  

є першою сходинкою формування справжніх масштабних «екшен-парків», ідея 

організації яких полягає в максимально широкому наборі фізичних активностей 

різного спрямування, згрупованих поряд на великій території. 
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РОБОТА РЕЖИСЕРА З АРХІВНОЮ КІНОХРОНІКОЮ 

Документальний фільм всесвітньовідомого новозеландського режисера 

Пітера Джексона «Вони ніколи не стануть старшими» (2018) крім того, що став 

подією у світовому кіномистецтві, актуалізував численні питання щодо 

режисури документального кіно. Він знову спричинив дискусію про межі 

дозволеного в екранній документалістиці, зокрема у роботі з архівною 

кінохронікою. Чи дійсно документальний фільм є справжнім документом?  

І якщо так, то документом чого саме? Чи не перетворюється стара кінохроніка в 

руках режисерів на потужний засіб маніпуляції, про що багато десятиліть тому 

попереджав Андре Базен? Фільм Пітера Джексона не лише ставить запитання,  

а й дає переконливі відповіді. Він став серйозним аргументом для тих режисерів, 

хто вважає за правомірне активно втручатися у документальний матеріал, маючи 

для цього переконливі ідейні та творчі аргументи. 

Режисер фільму «Вони ніколи не стануть старшими»  і велика команда 

фахівців з комп’ютерних технологій, реставруючи кадри хроніки,  досягли  

нечуваної для старої кіноплівки якості зображення. Парадокс: безліч режисерів 

намагаються відзняти свої ігрові фільми у такий спосіб, щоб на екрані виникло 

відчуття документальності. А тут режисер демонструє справжню кінохроніку  

у такому вигляді, що вона сприймається як ігровий блокбастер найвищого 

ґатунку. Іноді здається, що ти бачиш кадри з ігрового фільму Сема Мендеса 

«1917» (2019). 

Фільм вражає глядача як неймовірною якістю зображення, так і звуком.  

У цьому документальному фільмі персонажі старої кінохроніки на екрані 

розмовляють. Хоча, як відомо, синхронний звук у кіно з’явився значно пізніше 

Першої світової війни. За півтора десятиліття до Джексона була зроблена інша 

вражаюча спроба озвучити стару кінохроніку. Кінорежисер Сергій Лозниця  

у документальному фільмі «Блокада» (2005) здійснив  звуковий експеримент. 

Документальні кадри фільму про блокаду Ленінграда під час Другої світової 

війни він озвучив синхронними шумами. Кадри набули ще більшої виразності. 

Фільм «Блокада» не містив  жодних інтерв’ю, коментарів та музики. Він 

складався лише з зображення та синхронних шумів.  Такий режисерський 

прийом одразу зробив дуже незвичним навіть знайоме зображення і міцно 

захоплював увагу глядачів. У фільмі Пітера Джексона «Вони ніколи не стануть 

старшими» продемонстрований трохи інший підхід.  Автор не обмежився лише 

ретельно зробленими синхронними шумами, а й озвучив репліки героїв. 

Спеціалісти по губах розшифрували багато слів і фраз, якими обмінюються на 

екрані реальні люди і синхронно їх озвучили. Один з солдатів, наприклад, 

передає вітання мамі. Офіцер робить останні настанови перед боєм. Вражаючий 
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епізод фільму розповідає про те, як між боями солдати розважаються, граючи  

в аматорському оркестрі. Цей епізод синхронно озвучений спеціально 

написаною музикою (згідно з інструментами, які ми бачимо в кадрі). Майстерно 

зроблено соло солдата-дотепника, розташованого на першому плані. Усе це 

надає візуальному ряду стовідсоткову достовірність і переконливість. 

Фільм «Вони ніколи не стануть старшими» розпочинається більш-менш 

традиційно. Спочатку ми бачимо стару чорно-білу кінохроніку. Британія 

напередодні війни. Останні мирні дні. Мобілізація до армії. Тренування 

новобранців. Армія відбуває до Європи. Перші бої на території Бельгії. Все це 

більш-менш відоме і знайоме. Візуальний удар по глядачах режисер наносить не 

одразу, а після цього довгого дещо відволікаючого вступу. На двадцять шостій 

хвилині фільму, коли на екрані з’являються кадри фронтових будень, 

відбувається несподіване. Раптом зображення починає збільшуватися, заповнює 

всю площину екрану. І стає кольоровим. Замість звичних метушливих кадрів 

старої хроніки, перед ошелешеним глядачем проходять довгі кадри з незвично 

вишуканими, як  для старої кінохроніки, рухами камери і – головне! –  

з нормальною швидкістю рухів персонажів на кіноекрані. Усе це справляє 

невідпорне враження. І не дає змоги ні на мить відволіктися від екрану. 

Після першого захоплення цим твором настає час для аналізу. І тоді 

виникають запитання: а чи можна взагалі таке робити? І тоді виникають 

запитання: а чи можна взагалі таке робити? Адже режисер значно трансформував 

відзнятий більше ста років тому кіноматеріал. Додав колір, озвучив репліки, 

змінив швидкість плівки, за допомоги новітніх технологій надав зображенню 

сучасної якості, зробив кожен рух камери математично  

і художньо довершеним і пластичним. Глядач на початку двадцятого століття 

бачив зовсім інші кадри. І враження від побаченого у нього було іншим. Тодішнє 

дзеркало, на думку рецензента, по-своєму віддзеркалювало саме ту епоху.  Ті 

старі кадри хроніки надихнули, зокрема, і Чарлі Чапліна на створення фільму 

«На плече!» (1918), що був стилізований під ту, оригінальну фронтову 

кінохроніку, а не під вишукане кольорове і звукове зображення Пітера Джексона. 

Тобто, сучасний режисер свавільно трансформував документальну основу свого 

фільму. А чи треба таке робити? Якщо діяти за логікою Джексона, то можна, 

наприклад, старовинні гобелени часів вікінгів, де зображені справжні лицарі, 

перетворити на об’ємні анімаційні твори і теж видавати  

за документальний твір. 

Попри усі теоретичні дискусії та дотепні аргументи, будь-який режисер 

чудово розуміє: те, що вражало і захоплювало глядачів сто років тому, сьогодні 

сприймається зовсім інакше. Технічна недовершеність старих кадрів стає 

бар’єром між екраном і глядачем. Сучасна публіка має робити  величезні 

зусилля, аби емоційно долучитися до людей, що смішно метушаться на екрані та 

подій, що мали місце сто років тому. Оригінальна хроніка, яку нібито нищить 

Джексон з численними подряпинами та іншим технічним браком,  

із збереженням нестабільної швидкості зйомки (10–17 кадрів на сек) заважає 

сучасній людині безпосередньо і щиро сприймати життя на екрані. Рухи 
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солдатів, метушливі і незграбні викликають посмішки. Стара техніка, що колись 

відповідала найвищим технічним стандартам, здається кумедною  

і недолугою. Між екраном і сучасними глядачами виникає дистанція, яку важко 

подолати. Бо на екрані дуже не схожі на нас люди. Напевно, дурніші, бо 

виглядають і поводять себе кумедно. У фільмі Пітера Джексона танки першої 

світової війни, які ми побачили у кольорі з нормальною швидкістю  

і відповідним звуком викликають не більше посмішок, ніж сучасні танки 

«Абрамс». І люди на екрані – це точно такі самі люди, як глядачі в залі. Це вже 

не смішно, не кумедно. Будь-які бар’єри між екраном і глядацьким залом 

зникають. Усе це нібито відбувається сьогодні.  Кадри, що колись могли 

зацікавити лише професійних істориків та вузьке коло поціновувачів  давнини  

у фільмі Джексона несподівано перетворюються на вражаючі портрети людей, 

які  є точним відбитком нас самих. Давні події набувають загрозливої 

актуальності. І на це вже не можна дивитися зверхньо  з іронічною посмішкою. 

Технічні маніпуляції Джексона з кадрами призводять до набагато більш 

серйозних наслідків, ніж, скажімо, просте розфарбування фільму «Сімнадцять 

миттєвостей війни» (1973)  у колір. Відповідаючи на закиди деяких критиків, 

Джексон наголошує на тому, що оператори часів Першої світової війни  

із задоволенням знімали би у кольорі, записували б звук, користувалися 

стабілізуючими пристроями під час зйомки, якби у них були такі можливості. 
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А. РИБАЧУК ТА В. МЕЛЬНИЧЕНКО – ЗАБОРОНЕНІ 

ХУДОЖНИКИ: СМИСЛОВИЙ КОНТЕКСТ 

Завдяки довгим подорожам, постійним спостереженням та замальовкам 

людського побуту, А. Рибачук та В. Мельниченко присвятили більшу частину 

свого життя, відтворенню достовірного образу людського народу у своїх 

роботах. Вони були і залишаться  легендою  Українського «неофіційного» 

мистецтва 60-х років. Зародилась їх пристрасть до спостережень з поїздки на 

Північ. Ще студентами художнього інституту А. Рибачук і В. Мельниченко 

вибрали місце проходження літньої практики – на морі. На Баренцовому морі, 

що є окраїнним морем Північного Льодовитого океану, яке омиває береги Росії 

та Норвегії. Приїхавши туди художники жили у місцевого населення, в умовах 

людей, які живуть серед постійної зими. Це була їхня перша поїздка, в якій митці 

провели два місяці.  
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Ада Рибачук розповідає, що їх вразила чистота природи, духовний світ 

місцевих людей  та філософія відношення до землі цих людей: «На острові, 

завжди відчуваєш, що живеш на острові, можливо це відчуття схоже на духовний 

дотик. Спершу має бути людській простір, який сам є бажання, або, краще, 

нестримність, а, можливо, умова, відправитися за море, за горизонт, за межу, 

хоча б землі, море перейти, а там, невідомо де, на краю землі зустріти невідоме» 

[1].   

Пізніше митці ще багато разів поверталися на Північ, за натхненням та 

образністю. Загалом Володимир Мельниченко і Ада Рибачук  провели там сім 

років. У їх подальших роботах дуже виражено простежується вплив Півночі.  

 Є серія скульптур та малюнків присвячених народу та побуту людей з Півночі. 

Величезну роль у творчості Ади Рибачук і Володимира Мельниченко 

зіграли незліченні поїздки по Україні. Довгий час вони їздили по селах України 

та збирали фольклорні традиції, філософію відношення людей до похоронних 

обрядів. Вони спостерігали за обрядами прощання, вивчали, змальовували, для 

того, щоб передати та зберегти їх у своїх творах. Силу і духовність прощального 

процесу. Всі їх подорожі та спостереження стали основою для  

їх безцінних творів мистецтва, письмових нарисів. 

У книжці «Бабине літо. Крик птаха VI» В. Мельниченко згадує: «Природа 

вічна і це одне із вимірів часу. Проживши своє життя, все  залишилось з нею  

в дітях, внуках, правнуках, пам’яті односельчан, у пам’яті землі, на котрій вона 

працювала і жила, і в яку вона пішла. Сам вік баби Голяни – її старість – межа 

життя та смерті – тут особливо глибока художня і філософська категорія»  

[2, c. 132].  

У 60-х рр. ХХ ст. почалася розробка проєкту «Парк Пам’яті» на території 

Байкового цвинтаря у Києві. Ада Рибачук і Володимир Мельниченко 

продовжують свої подорожі Україною у пошуках сюжетів вже для Стіни пам’яті. 

Спостерігаючи за людським побутом, спілкуючись з людьми вони роблять дуже 

багато записів й замальовок, які стають майбутніми сюжетами для творів. Їх 

манить надзвичайна сила місцевої філософії переходу душі  

в інший світ. Смерть – частина наступного неминучого етапу. Життя та 

спостереження у селах народжують образ та ескіз майбутнього шедевру. 

Стіна пам’яті – це найбільший рельєф у Європі. Його довжина – 213 м,  

а заввишки  від 4,5 до 16 м. Приблизна загальна площа рельєфу – майже  

2 200 кв. м. Створювалась Стіна як частина великого комплексу крематорію 

«Парк Пам’яті».  

Саме пам’ять намагалися зберегти своїми обрядами та традиціями люди  

у селах, в яких так багато провели митці. За їх задумом, кожен, хто проводжає  

в останню путь близьку людину, йдучи по території крематорію, не має 

відчувати самотність. Навпаки відчуття присутності має допомогти пережити 

втрату. Художники намагались розповісти про життя поколінь, а завершенням 

сюжетів була відображена філософія «який прекрасний світ». 

Стіна, на якій відбито безліч людських історій, породжує відчуття 

присутності. Рельєф складався із десятків скульптурних епізодів, кожна мала 
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окрему сюжетну лінію. Про невблаганність смерті, силу пам’яті й безсмертя 

душі. На початку Стіни – образ жінки-берегині, жінки-дощу, яка втілювала 

посилання зверху. Далі – особисте горе кожного, кому доводилося йти  

у похоронній процесії, і велич людського життя – звідси образ Ікара і Прометея, 

весни, райдуги, квітучого саду, подвигу, творчості. Образ зла – Бабин Яр, 

Аушвіц. У фіналі шляху, перед самими дверима зали прощання – образ людини 

з розпростертими руками, що символізує перемогу життя.  

Це тільки декілька сюжетних історій із десятка присутніх на Стіні.  

В результаті поєднання художнього і логічного, це один цілісний філософський 

сюжет, а під стіною штучне озеро, де віддзеркалюються монументальні фігури.  

Робота над проєктом тривала з 1968 по 1981 рр. А. Рибачук  

і В. Мельниченко працювали над Стіною 13 років. Кожен елемент роботи 

наділений душею, тому що всю роботу вони виконували вдвох і декілька 

робочих, які займалися зваркою  каркасів. Великий відрізок життя художники 

віддали Стіні. У березні  1982 р., коли Стіна була майже закінчена, залишилося 

лише покрити бетонну поверхню кольоровою глазур’ю, сталось лихо – влада 

вирішила, що рельєфи на Стіні не відповідають радянським вимогам і було 

прийняте рішення залити рельєфи  бетоном. Нищення стіни тривало три місяці, 

роботи проводились у дві, три зміни, поспішали, щоб встигнути до свят  

1500-річчя Києва.  

Попри численні спроби київської інтелігенції заступитися за колег та  

їх твір, стіна була повністю залита бетоном. А. Рибачук і В. Мельниченко довго 

відстоювали свій твір, але всі спроби були марні. Робота, в яку художники 

вкладали всі свої сили, була знищена – звичайне для радянських часів явище.  

Є багато офіційних і неофіційних версій, чому влада пішла на цей злочин. Одна 

з них це те, що Стіну не зрозуміли у вищому партійному керівництві.  

Є й версія, згідно з якою тодішньому першому секретарю ЦК КПУ 

Володимиру Щербицькому не сподобалися «неслов’янські» носи на обличчях 

міфічних персонажів Стіни пам’яті. 

Художників звинуватили у самовільності, ніби затверджували одні ескізи, 

а вийшов зовсім інший твір. Масштаб злочину радянської влади перед 

художниками неосяжний. Влада знищила унікальний та глибокий світ життя, 

смерті, фольклору, народності. Один  з наймасштабніший  проєктів всього їх 

життя. 

О. Балашова у статті «Це світове явище, а не лише українське, або 

радянське: куратори й митці про АРВМ» зазначала: «Цікаво, що з одного боку, 

Ада і Володимир були «вмонтовані» в систему того часу, а з іншого – були надто 

вільними й самобутніми. Система не смогла їх «відформотувати» та 

«перетравити», як це було з багатьма іншими.  Це були люди, з дуже 

футуристичним, космополітичним мисленням. Вони фокусувалися на 

інтелектуальних сенсах, виходили за межі побутового життя. Вони були 

просякнуті любов’ю до людини, до Всесвіту, до природи» [1].  

Фільм «Шелест кроків» про людську трагедію. Про світ, який зруйнували. 

Світ під бетоном. Але на щастя, такий спосіб знищення залишив надію, яка стає 
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реальністю в наші дні – Стіну починають потрохи відновлювати. Все своє життя 

художники мріяли та чекали на це. А. Рибачук не змогла дочекатися, вона 

померла у 2010 р. Втрата дружини була дуже болісною для В. Мельниченка. На 

жаль, вона не дочекалася розкриття стіни. Епізод, стіни, частину якої чистили від 

бетону, називається «Оборона Вітчизни».  

Стрічка наповнена спогадами художника. Фільм будується на монологах, 

спогадах і роздумах. В стрічці присутні ілюстративні матеріали, численні 

замальовки, записки та начерки митців, які вони робили під час подорожей.  
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СПЛАВ РОКУ ТА АКАДЕМІЧНОЇ МУЗИКИ В ЖАНРІ РОК-ОПЕРИ 

Попри те, що існує чимало стильових напрямків у музиці, які вже давно 

набули самостійного розвитку та стали такими, що мають постійну кількість 

прихильників, часом виникають нові жанри, які поєднують те, що здавалося  

б є не поєднуваним. На перший погляд досить важко уявити щось спільне між 

академічною музикою та роком. Проте за рахунок того, що чимало явищ 

 у музичній культурі виникають як результат синтезу різних елементів вже 

відомих стилів, часом народжуються по-справжньому цікаві феномени, які 

змінюють уявлення про замкненість музичних напрямків. Жанр рок-опери зміг 

поєднати чимало елементів рок-музики та академічної музичної практики. 

Висвітлимо це питання. 

Рок-опера  – це доволі складний жанр, який багато в чому близький  

до мюзиклу. Разом з тим між ними існує набагато більше відмінностей, ніж між 

деякими класичними операми та рок-операми. Насамперед, вкажемо на те, що 

рок-опера стала жанром, який унаслідував структурні елементи від опери. В ній 

часто наявні арії, речитативи, ансамблеві та дуетні сцени, а також хори.  

В мюзиклі структура побудови музичного матеріалу може бути набагато 

простішою. Серед вокальних номерів можуть превалювати не арії, а пісні,  

де буде використовуватися куплетна форма, проста мелодика. Звісно, це  

є певним спрощенням і у ряду композиторів принципової відмінності між 

мюзиклом і рок-оперою може не бути, принаймні на формальному рівні.  



307 

 

Один з перших компонентів, якій виник у рок-опері з академічної музики – 

це структура твору. Другий чинник, який вказує на тісні зв’язки  

з академічною музичною практикою – це використання оперного вокалу. Він 

досить часто сполучається з рок-манерою співу. Точніше, можливий варіант, 

коли певні персонажі співають у академічній манері співу, а інші – виконують 

партії у естрадній, рок-манері. Подібний вибір може здійснювати як композитор, 

спираючись на специфіку створених ним художніх образів, так  

і власне виконавці, які володіють тією чи іншою вокальними манерами. Рок-

стилістика проявляється у рок-опері також у виборі тематики, обраних 

інструментах, що характерні для рок-музики – гітара, бас-гітара, ударна 

установка. Причому характерними є тривалі гітарні соло, притаманні для різних 

напрямів рок-музики. 

Зазначимо, що власне жанр рок-опери не є єдиною формою, яка пов’язана 

з взаємодією року та академічного шарів. Існують також експериментальні 

виступи, де поєднуються вже сформовані виконавці, що належать до різних 

стильових напрямків. Також формою взаємодії цих пластів музичної культури 

виступають суто рок-виконавці, які працюють у напрямку симфо-рок і т. п. 

«Поєднання академічного вокалу та рок-саунду може приймати досить різні 

форми: 1) виникнення жанру рок-опери, який дозволив віднайти певний баланс 

між різними музичними напрямками; 2) створення спільних концертних проєктів 

зірок оперної сцени та популярних виконавців; 3) поява рок-гуртів, що працюють 

у напрямку art-rock чи симфо-рок, де найчастіше використовується жіночий 

оперний голос та звична для рок-музики сукупність виразних засобів та 

прийомів» [1, с. 551]. 

Доволі актуальним постає питання про подібність рок-опери та мюзиклу, 

які часом розрізняються у композиторів виключно за назвами, а не  

за сутнісними ознаками. Зауважимо, що все ж таки на жанровому рівні  

у багатьох рок-операх та мюзиклах наявний ряд відмінностей. Для мюзиклу 

характерна більша увага до танцювального компонента, який виступає одним  

з ключових рушіїв драматургії, нарівні з музичним розвитком. Ряд дослідників 

вказували на те, що, якщо прибрати з рок-опери музичний компонент,  

то фактично вона зникне. Проте, якщо зчинити те саме з мюзиклом – то він 

просто перетвориться на п’єсу. Досить наочно це можна продемонструвати на 

прикладі мюзиклів, представлених сучасними американськими музичними 

стрічками. Наприклад, «Бріолін» спочатку виник як двухактний мюзикл Джима 

Джейкобса та Уоррена Кейсі, що вперше був поставлений в Чикаго в 1971 р. 

Згодом по ньому було знято стрічку, в якій в головних ролях знялись Джон 

Траволта та Олівія Ньютон-Джон. Хоча слухачам надзвичайно сподобалась 

музика, проте постановка була неможлива без танцювальних номерів, які 

додавали драйву. Подібні ознаки наявні і у такому музичному фільмі-мюзиклі, 

як «Ла-Ла Ленд» та ряді інших.  

Розмірковуючи про поєднання рок-стилістики та академічної музики  

у жанрі рок-опери, варто наголосити на тому, що воно поєднано з усією історією 

музичної культури, а не лише якимись конкретними зразками оперного жанру.  
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Сучасна дослідниця А. Комлікова зазначає: «Рок-опера має незаперечний зв’язок 

із традиційними оперними формами, що складалися протягом століть. Але 

помилково пов’язувати її винятково із якимось окремим оперним стилем. 

З’явившись 1967 р., рок-опера увібрала у себе всю історію розвитку зі значними 

розбіжностями, вона сприйняла та перейняла усе, що відбулося у академічній 

опері від часів зародження до сучасності» [2, с. 10]. Окрім цього в багатьох рок-

операх, особливо коли їх авторами виступають професійні композитори, а не 

рок-музиканти, в ній можуть бути наявними принципи симфонічного розвитку, 

може бути наявна система лейтмотивів, використання хорових номерів, які 

будуть апелювати до духовної та культової музики.  

Доволі позитивним чинником є поступове формування рок-опери і на 

українському музичному ґрунті. Проте, на відміну від західних зразків жанру, 

вони рідко доходять до етапу постановки чи постійної циркуляції на сцені 

театрів.  Разом з тим наявна певна динаміка формування жанру, яку виокремлює 

А. Комлікова. «З огляду на нечисленість зразків та всього 30-річне існування 

жанру на теренах України, можна сказати, що рок-опера перебуває на стадії 

пошуків і становлення. Перша хвиля інтересу, яка виникла наприкінці 

 80-х років, пройшла дуже швидко (до початку 90-х), а відродження 

зацікавленості, яке відбувається в 2000-ні на ґрунті нових досягнень електронної 

музики та звукозапису, сприяє продукуванню нових яскравих творів даного 

жанру» [2, с. 51]. Рок-опера є жанром, що має значний потенціал, адже він 

виступає дітищем академічної музичної культури, що має тривалу історію та рок-

стилістику, що здатна вдихнути нове життя та енергію  

у класичний жанр. 
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ДІАПАЗОН ТІЛЕСНОГО РУХУ ТІЛА  

ТА ПЛАСТИЧНА КУЛЬТУРА АКТОРА 

В умовах сучасного виконання програми з майстерності актора і нового 

стандарту викладання ускладняються завдання у виховані та формуванні 

зовнішньої акторської техніки. Зовнішня техніка характеризує ступінь 
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підготовленості акторського апарату втіленням по відношенню до творчості. 

Воно формується у досвіді багаторічної практичної роботи, починаючи  

з театральних вузів, де закладаються її основи. Першорядну роль в цьому процесі 

відіграють дисципліни пластичного циклу. Відсутність на   освіти у вищих 

навчальних театральних закладах культури і мистецтва. 

На межі XX і XXІ ст. стало відомо, що в Україні стало якісно більше 

талановитих акторів, режисерів і теоретиків театру. Усі ці таланти вирощувалися 

викладачами з майстерності актора  та режисури в вузах країни. 

Нині акторський талант майбутнього артиста формують викладачі  

з майстерності актора. Перетворити цього майбутнього актора в виразного  

і пластичного сценічного виконавця можна за допомогою спеціальних 

комплексів вправ, що тренують необхідні рухові навички, тобто «Системи 

психофізичного виховання актора». Ця «система» зароджувалася в театральних 

студіях і театрах України дуже давно. Всі, хто займалися її становленням  

в українській театральній школі, стверджували, що її секрет полягає в одному –  

в  регулярності    практичних занять. І на думку спеціалістів, тільки ця 

регулярність зможе поліпшити якості рухових навичок, необхідних артисту для 

потреб театру. Ось саме цей момент і є основним в існуючій сьогодні проблеми 

психофізичного виховання майбутніх акторів в провінційних інститутах 

культури і мистецтв України. 

Проблеми психофізичного виховання майбутніх акторів  існує менше  

в столичних театральних інститутах завдяки традиційним формам викладання 

дисциплін рухового циклу в стабільних і достатніх обсягах навчальних годин. 

Ймовірно, з цієї ж причини в столичних театрах дуже багато чудових акторів,  

а в провінційних більше «посередній», хоча є дуже багато винятків. Більшість 

цих самих середнього рівня професійної підготовки з пластики акторів  

в більшості і випускають провінційні навчальні заклади культури і мистецтв. 

У більшості провінційних театрів України вже не один десяток років 

спостерігається відсутність видовища в повному обсязі, того, що кожен театр 

зобов'язаний забезпечувати для глядача. Глибоко переконаний, що один тільки 

вокал не зовсім відповідає вимогам видовищам театрально – сценічного шоу, але 

ж часто тільки піснями у виставі і насичуються глядачі. З репертуару театрів 

майже зовсім зникли вистави у яких можуть бути складні пластичні  

і танцювальні сцени, або, наприклад, сценічні бої і фехтування, і т. п. Ця 

тенденція відмови від пластичних, танцювальних і батальних сцен, загалом, 

зрозуміла –актори не зовсім готові до такої роботи. Мені здається, що актори не 

здатні добре себе почувати в сценах з «пластично руховими надмірностями», 

тільки тому, що вони раніше мало були цього навчені і зараз недостатньо 

натреновані на виконання якого б то не було пластичного матеріалу. Слабка 

професійна підготовка актора трапляється, найімовірніше, не через халатність 

навчальних його фахівців, а за браком часу та наполегливої праці сучасної 

молодої людини. 

Ми інколи забуваємо благородні закони ремесла – професії, які так високо 

цінував Станіславський: «володіння жестом і тілом». Ханс–Тіс Леман  
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у своїй книзі «Постдраматичний театр» писав: «…мова зараз йде про 

найважливіші елементи майстерності, про якісну подію і про присутність 

учасників дії, про сіміотіку тіл, про жести та рух акторів про композицію 

простору…» [1, c. 56]. 

У закордонних школах тренінги з «Дисципліни пластичного циклу» для 

студентів, (майбутніх акторів і режисерів), викладають практично майже кожен 

день. 

Сучасна пластична культура актора – поняття досить не нове  

в театральній та навчальній сфері. Цим терміном з деяких пір визначається одна 

з ознак професійної майстерності, необхідного акторові для успішної роботи над 

створенням повноцінного сценічного образу. Актор, перш ніж приступити до 

перевтілення в образ, повинен спочатку знайти ті душевні і тілесні якості, які 

характеризують створюваний образ, а ще раніше, в навчальному закладі, він 

повинен навчитися занурення в цей самий процес формування «людського духу» 

і «людського тіла» ролі. Коли в навчальному закладі не вистачає часу для 

формування духу і тіла, про яку успішності творчого процесу актора можна 

говорити! Ступінь професійної майстерності артиста залежить не тільки від його 

«природної» творчої обдарованості, а й від його вміння користуватися особистим 

оптимальним робочим методом, який і забезпечує успішність його творчого 

процесу. Основними компонентами в процесі формування пластичної культури 

артиста є дисципліни пластичного циклу і «арсенал індивідуальних пластичних 

засобів артиста». 

К. С. Станіславський в пошуках шляхів підвищення пластичної культури 

актора пробував скористатися всіма відомими йому методами фізичного 

вдосконалення. Спочатку в «систему психофізичного виховання артиста» були 

включені: гімнастика, фехтування, атлетика, акробатика, жонглерство, 

виправлення індивідуальних фізичних недоліків, танець, ритміка, хода, 

пластика, елементи анатомії і фізіології (дихання), клас манер, сценічний рух, під 

яким мався на увазі ряд прийомів сценічної техніки, що вимагають особливої 

тренування (бійка, боротьба, перебіжки, падіння і т. д.). Г. Крісті  

у своєму посібнику писав: «Пластичними К. С. Станіславський називав такі 

рухи, котрі розвиваються по безперервній лінії, і найбільш цілеспрямовано 

втілюючи дію. Ніякої іншої пластики без конкретної, ціленаправленої дії він не 

визнавав» [2, c. 191]. 

Практика педагогічної та режисерської роботи К. С. Станіславського 

виявила обмеженість можливостей кожної з цих дисциплін. Відомі окремі 

критичні висловлювання К. С. Станіславського про танці, жонглюванні, боксу, 

атлетики, гімнастики з точки зору їх придатності в справі виховання актора. 

Кожна з цих дисциплін розвиває лише окремі необхідні актору якості: 

акробатика – відвагу, рішучість, мобілізованість; танець – музикальність, 

визначеність і закінченість рухів, поставу; гімнастика – скульптурної тіла, 

гнучкість і т. п. Відчувався брак таких рухливих дисципліни, які б увібрала  

в себе найцінніше з усіх суміжних з огляду на специфіку театру. З тією  

ж проблемою зіткнулися і інші сучасні  режисери Українського театру. Бо як 
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писав  М. Чехов: «Тіло треба розвивати внутрішньо, при допомозі нашої психіки, 

і не тільки зовнішніми засобами …» [3, c. 41]. 

Виходячи з досвіду роботи з акторами найрізноманітніших напрямків, 

викладачі розробили, більш глибше та ґрунтовніше, на базі театральних 

інститутів, навчальний предмет «Виховання сучасного актора через рух та 

пластику». 
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ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ КОНФІГУРАЦІЇ СЦЕНІЧНОГО  

ТА ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРІВ 

Із ХVII до поч. ХХ ст. мало хто планував побудувати театр в іншій, ніж  

у архітектурній формі зі традиційною сценою-коробкою та з обов’язковим 

складовим елементом – порталом: в театрі арка, що відокремлює сцену від 

глядацької зали, через яку глядач дивиться виставу. Простір, що утвооюється  

в середині арки – дзеркало сцени, так звана «четверта стіна»). При цьому форма 

зали переважно підковоподібна або закруглена та з декількома ярусами, що 

примикають до сцени, від якої зал відділений тим самим порталом. За порталом 

кріпиться завіса. За завісою розміщується закулісна техніка, що сприяє швидким 

змінам декорацій. Власне цей тип архітектури театру був розроблений для 

італійської опери у ХVII ст.  

Варто зауважити, що у той час як сьогоднішній театр переважно 

відокремлює глядачів від виконавців «четвертою стіною», то театри 

Єлизаветинської Англії та Іспанії ХVI та ХVII століть були відкритими сценами 

(thrust stage), структурованими так, щоб актори виступали в самому центрі своєї 

аудиторії. Відкрита сцена, яка також називається сценою осьового 

навантаження, або платформою – театральна сцена без порталу, що виступає  

в глядацький зал і оточена з трьох боків аудиторією. Англійські театри 

еволюціонували з постоялих дворів, в той час як іспанські театри народились  

із коралів. Це були двори, часто двори монастирських лікарень, обгороджені 

стінами кількох будинків. В обох випадках майданчик для сцени буд піднятим. 
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Деякі глядачі стояли навколо нього, а інші спостерігали за виставою з вікон та 

галерей, що оточували двір [1, 2]. 

У перші роки 20 століття англійський актор-менеджер Вільям Поель 

(William Poel, 1852–1934) запропонував ставити п’єси Шекспіра, так, щоб 

співвіднести виконавців та публіку таким чином, як вони були на 

єлизаветинській сцені. Засноване В. Поелем Єлизаветинське сценічне 

товариство (Elizabethan Stage Society, 1894–1905), проводило вистави без 

декорацій та сучасних постановочних засобів, максимально наближаючи їх до  

театральних умов, за яких писав Шекспір. Використовуючи у своїх постановках 

в основному акторів-аматорів, фактично відкидаючи застосування декорацій  

та працюючи в умовах єлизаветинської сцени на відкритій платформі, 

постановки Поеля відрізнялися стрімкою та музичною манерою декламації, 

безперервністю дії у нелокалізованих сценах, дотриманням текстів Шекспіра  

та більш інтимними стосунками між акторами та публікою. У цій манері він 

створив 17 постановок Шекспіра [4]. Методи постановки В. Поеля стали чи не 

найважливішим чинником, що сформував підхід до шекспірівських постановок 

у ХХ столітті.  

Ідеї В. Поеля поступово набули впливу  і в 1953 р. саме такий театр, без 

завіси та з глядачами, що сидять з трьох боків від нього, був побудований для 

Шекспірівського фестивалю у Стратфорді (Stratford Shakespeare Festival)  

в Онтаріо, Канада. Всесвітній успіх фестивалю у подальшому значно вплинув на 

художні підходи у театральному оформленні. Театр «Глобус» був відновлений у 

Лондоні у 90-х рр. ХХ ст. із дотриманням жорстких реконструктивних принципів 

[3] (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Театр Глобус, Лондон. Урочиста вистава з нагоди відкриття театру «Глобус» 

 у Лондоні, 12 червня 1997 року  

Досвід показав, що відкрита сцена з розвиненою авансцено виявилася 

зручною не тільки для єлизаветинських п’єс, але і для широкого репертуару. 

Ймовірно, відкрита сцена ніколи повністю не замінить портальну, яка 

залишається більш придатною для багатьох п’єс, які були написані для 

виконання в умовах сцени-коробки, включаючи високо реалістичні комедії 

Р. Шерідана та О. Уайльда. З іншого боку, реалістичніші п’єси Г. Ібсена, Б. Шоу 

та А. Чехова, усі написані для традиційного театру зі сценою-коробкою та 

авансценою, однак добре піддаються втіленню й на відкритій сцені. 
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Сьогодні існує низка причин віддати перевагу відкритій сцені. По-перше, 

більше людей може розміститися в заданому просторі, якщо їх розташувати 

навколо сцени, а не просто перед нею. Це важливо не лише з комерційної точки 

зору, але й з мистецьких міркувань – щільна аудиторія породжує більшу 

концентрацію та більше почуття єдності. 

Друга перевага відкритої сцени полягає в тому, що актори знаходяться 

ближче до своєї аудиторії, і тому їх можна краще почути та побачити. Цю точку 

оспорюють прихильники портальної сцени-коробки, які стверджують, що актор 

у якийсь момент дії може повернутись спиною до певної частини глядачів і, як 

наслідок, його буде гірше видно і чутно. Однак, якщо відкриту сцену 

використовувати ефективно, спина актора ніколи не буде повернена до когось 

протягом декількох секунд поспіль. Натомість, відкрита сцена дозволяє акторам 

більше відчувати свою аудиторію. 

Після того, як аргументи на корись відкритої сцені були вперше висловлені 

та набули популярності після середини ХХ ст., багато театрів – наприклад, 

«Арена» у Вашингтоні, округ Колумбія, були спроєктовані «по колу», щоб 

публіка повністю оточувала сцену. Інші театри наслідували приклад польського 

лабораторного театру Є. Гротовського, взявши за вихідну точку «порожню 

кімнату», в якій для кожної вистави може бути побудовано інше середовище, що 

кожного разу докорінно змінює стосунки між акторами  

та публікою. Поширення принципу т. зв. «чорної скриньки» в організації 

сценічного простору від 1960-х рр. і надалі демонструє популярність цієї 

конфігурації. У ній нейтральний простір – театральна табула раса – може бути за 

допомогою просторової конфігурації та мінімальної сценічної деталі бути 

перепроєктованою знову і знову в нескінченному розмаїтті. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Диксон В. Испанский ренессансный театр. Иллюстрированная 

история мирового театра / ред. Д.Р. Браун; пер. с англ. Москва: БММ, 

1999. С. 142–173. 

2. Томсон, Питер. Английский театр эпохи Ренессанса и периода 

Реставрации. Иллюстрированная история мирового театра / ред. 

Д.Р. Браун; пер. с англ. Москва: БММ, 1999. С. 173-220. 

3. Pallardy, R. (ed.). Open stage. Theatre. Encyclopædia Britannica. 

URL: https://www.britannica.com/art/open-stage (Last accessed: 27.02.2020). 

4. Speaight, R. William Poel and the Elizabethan Revival. Cambridge, 

Mass: Harvard Univ Press, 1954. 302 р. 

 

 

Юник Т. І., канд. пед.наук,  

доцент кафедри кіно-, телемистецтва; 

Прейзнер А. В., магістрант  

ПВНЗ «Київський університет культури», 

м. Київ, Україна 

https://www.britannica.com/art/open-stage


314 

 

 

ЗВУКОВЕ ОБЛАДНАННЯ НА ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ 

Якісно записаний звук є важливою складовою гарного фільму. Кіно  – це 

аудіовізуальний твір, тому роботі над звуком варто приділяти велику увагу.  

В деяких випадках, впливаючи на підсвідомість через контрапункти та звукові 

фактури, звук є більш важливою складовою ніж відеоряд. Максимальне 

занурення в цей процес відбувається при оптимальному та правильному синтезі 

аудіо та відео. У роботі Л. Трахтенберга відмічалося:  «Застосування звуків 

тільки за ознакою їх службового, ілюстративного визначення (наприклад, скаче 

кінь – тупіт копит, стріляє рушниця – постріл тощо) – не призведе глядача  

до задуманих автором асоціацій. Для цього звукові фактури так само, як  

і зорові образи, потрібно відбирати та приводити в образну форму, тоді вони 

будуть акцентувати сенс дії» [1, с. 7]. Тому потрібно досить прискіпливо підійти 

до вибору апаратури для подальшого використання якісно записаних шумів, 

звуків, діалогів тощо. 

На знімальному майданчику невід’ємним звуковим обладнанням, що 

використовується звукорежисером є: рекордер, мікрофон «гармата», мікрофон 

«петличка», навушники.  

Рекордер – це цифровий пристрій, до котрого підключаються зовнішні 

мікрофони. У ньому є декілька XLR виходів до яких можна підключити 

«петлички» та «гармати». У рекордерах також присутні вбудовані мікрофони 

(стерео-пара), тому вони здатні записувати одразу декілька мікрофонів 

(багатоканальний запис). Усі ці опції налаштовуються в меню рекордера.  

Варто відмітити, що важливою складовою цього процесу є синхронізація 

між відео та аудіо обладнанням, але ці питання вирішуються на етапі 

постпрадкшена при використанні професійних монтажних програм.  

Мікрофони типу «гармати» застосовуються у тому випадку, коли на записі 

потрібно передати акустичні особливості простору. Якісні мікрофони «гармати» 

є вузьконаправленими, що дозволяє їх використання при високому рівні 

оточуючих шумів або при знаходженні на великій дистанції від джерела звуку. 

Дані мікрофони мають обрізні фільтри низьких частот, що надає змогу відсікати 

деякі шуми для покращення запису. Як зазначав у своїй роботі К. Єршов: «При 

проведенні звукозапису, особливо в позастудійних умовах, невід’ємними 

якостями мікрофона повинні бути міцність корпусу та висока стійкість до 

зовнішніх впливів в процесі експлуатації, мала чутливість  

до коливань, різких змін положень, вітру» [2, с. 226]. «Гармати» виконані  

з стійких і непроникних матеріалів, що дозволяє використовувати їх при різних 

складних погодних умовах.  В деяких випадках під час стадії зведення звуку 

віддають перевагу саме матеріалам записаним на мікрофон «гармату». На 

натурних зйомках для мікрофонів потрібно використовувати спеціальні 

вітрозахисні фільтри, які знижують рівень шумів і покращують якість запису.  

Мікрофони «петлички» найпоширеніші мікрофони для запису діалогів,  

і, як правило, в кіно їх розташовують під одягом. Вони дають дуже якісний 

сигнал і гарну розбірливість мови, що створює умови для досягнення гарних 
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результатів при зведенні звуку. Так само як і «гармати», «петлички» мають 

вітрозахисний або поп фільтри.  

У процесі запису в розпорядженні звукорежисера мають також бути  якісні 

навушники, для чіткого моніторингу сигналу під час запису. 

Отже, узагальнюючи вище викладену інформацію стосовно звукового 

обладнання на знімальному майданчику можемо зазначити, що: 

1) для якісного запису та відтворення звуку дуже важливо здійснити 

правильний підбір обладнання;  

2) звукове обладнання, яке необхідне звукорежисеру на знімальному 

майданчику, повинно включати – рекордер, мікрофон «петличку», мікрофон 

«гармату», навушники; 

3) у процесі запису звуку звукорежисери застосовують мікрофони типу 

«гармата», для передачі акустичних особливостей простору, а також мікрофони  

типу «петлички»  для запису діалогів. 
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