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Секція 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА 

 

 
Пилипів В. І., канд. іст. наук, професор, 

ректор ПВНЗ «Київський університет культури», 

м. Київ, Україна 

 
ІДЕНТИЧНІСТЬ У КУЛЬТУРНОМІ ПРОСТОРІ ЛЮДИНИ 

Усвідомлення історії культури України та знання з історії культури світу 

суттєвою мірою впливають на інтерпретацію навколишнього світу. Культура 

немов збільшуване скло, крізь яке люди сприймають реальність. Це сприяє 

виникненню різноманітних варіантів соціальної дії та соціальних відносин. 

Подібне різноманіття варіантів є соціальним репертуаром, або конгломератом 

культурних інструментів людини [13, с. 174]. 

Зустріч з різними культурами може підтвердити існуючі переконання, 

викликати непорозуміння, тривогу або навіть агресію або ж розширити життєві 

горизонти. Певні культурні моделі можуть відображати конфліктні ситуації 

і одночасно пропонувати можливі способи їх вирішення [4, с. 43]. Сприйняття 

нових ідей, формування нової інтерпретації світу, усвідомлення різноманітності 

варіантів соціальних дій і відносин сприяють глибшому усвідомленню власної 

культурної ідентичності, яка передбачає відчуття самоідентифікіції до певної 

культури, прийняття певних культурних норм, патернів поведінки, ціннісних 

орієнтацій тощо. 

Культурна ідентичність є найважливішим ціннісним фактором розвитку 

етнічно різнорідних суспільств. Впливаючи на процеси інтеграції та дезінтеграції, 

культурна ідентичність виконує одночасно функцію індикатора внутрішнього 

стану поліетнічної спільноти як соціокультурної системи. 

Концепція культурної ідентичності постійно привертає увагу науковців. 

Вона потребує глибокого, багатогранного вивчення з теоретичних, методологічних, 

онтологічних позицій. Її розробка залежить від наукової орієнтації дослідників 

і основних припущень щодо природи та історії культурної ідентичності. 

Соціально-наукові підходи концептуалізують культурну ідентичність як 

процес «соціальної категоризації», який ґрунтується як на індивідуальному виборі, 

так і на відносинах між індивідом і групою/групами [1; 15]. Інтерпретативні 

культурні підходи розглядають культурну ідентичність як соціальний та 

культурний конструкт, який залежить не лише від людини, але динамічно 

створюється, обговорюється та посилюється в процесі взаємодії з представниками 

інгруп та аутгруп [3; 9; 14]. Представники критичного підходу розглядають 

культурну ідентичність як «ідеологічну конструкцію і представництво силових 

структур» [12, с. 224]. 
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Культурна ідентичність базована на суспільному досвіді соціуму, який 

об’єктивувався та інституціований у способі життя, характерний для членів 

окресленої спільноти та відрізняється від способу життя іншої спільноти 

і є унікальним. 

У контексті культури ідентичність постійно конструюється, а сам процес 
прийняття й виконання ролі, який опосередковується зовнішніми (соціальними, 

політичними) і внутрішніми (психологічними, емоційними) аспектами, триває 

протягом усього життя [11, с. 198]. 

Плинну культурну ідентичність можна розуміти як об’єднання двох 

ідентичностей – індивідуальної та групової – в одну. Отже, культурна 

ідентичність завжди знаходиться в процесі, вона ніколи не є абсолютно 

завершеним фактом [10, с. 61]. 

Якщо ми розглядаємо нашу ідентичність як статичну, аскриптивну, ми 

схильні або змушені відповідати певній системі очікувань щодо культурних 

норм, гендерних ролей, релігійних переконань тощо. Розуміння своєї 

ідентичності та ідентичності інших людей як динамічного процесу дозволяє 

постійно змінювати власну ідентичність відповідно до наших потреб, прагнень, 

очікувань, а не відповідно до того, на що очікує світ. 

Важливим аспектом є те, що в межах окресленої парадигми ми дозволяємо 

іншим людям побудувати власну ідентичність, утримуючись від стигматизації, 

соціального клеймування, сприйняття крізь призму стереотипів. 

Таким чином, ідентичність може бути визначена як приналежність до 

одних груп і диференціація від інших. Залежно від контексту, в якому ми 

перебуваємо, ми постійно переоцінюємо свою ідентичність. Наприклад, у єдиної 

жінки в групі чоловіків розуміння гендерної ідентичності може бути сильнішим, 

ніж у змішаній гендерній групі. Тому сучасні дослідники звертаються до концепції 

«множинних ідентичностей» [2; 16]. 

Хоча ця концепція в основному використовується для аналізу людей, які 

об’єднали у собі різні культурні традиції, вона може бути поширена на будь-яку 

людину в умовах зміни соціального контексту, «пошуки «Я» значною мірою 

є реакцією на впевненість науки у власних зусиллях пояснити навколишній світ 

і визначити місце людини у цьому світі. 

По суті, це пов’язано з визнанням того, що реальність, яку ми сприймаємо, 

не є реальністю per se, але, швидше, конструюється самим розумом. Саме тому 

постмодерна доба вельми скептично ставиться до пояснень, які претендують на 

абсолютну істинність. Замість цього вона фокусується на відносності істини для 

кожної людини. 

У постмодерністському розумінні все є інтерпретацією – ми самі створюємо 

свою реальність, інтерпретуючи навколишній світ. Реальність виникає через 

нашу інтерпретацію того, що світ означає для нас особисто. Надаючи перевагу 

конкретному досвіду над абстрактними принципами, постмодернізм стверджує, 

що результати власного досвіду є відносними, а не остаточними та універсальними, 

і намагається запропонувати нове розуміння людини в межах свого дискурсу» 

[6, с. 8]. 
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Ідентичність стає плинною, вона формується і постійно трансформується 

щодо способів представлення в культурних системах, які нас оточують. Як зазначав 

С. Холл, «суперечливі ідентичності всередині нас тягнуть у різних напрямках, 

так що наші ідентифікації постійно змінюються» [8, с. 227]. 

Ідентичність людини визначається як через самоідентифікацію (як ми 

ідентифікуємо себе), так і через гетероідентифікацію (як ідентифікують нас 

інші). На індивідуальному рівні ідентичність тісно пов’язана з необхідністю 

взаємодії з іншими людьми, з суспільством в цілому та з визнанням власної 

автономії. Найчастіше ідентичність, яку «привласнює» людина, відрізняється 

від ідентичності, яку «приписують» їй інші. 

Навіть крізь призму динамічного, конструктивістського погляду доби 

постмодерну люди часто припускають наявність лише однієї ідентичності. 

Подібний тип світогляду породжує когнітивний дисонанс, що є вкрай небезпечним, 

особливо за умов глобалізованого світу і зростаючих культурних контактів. 

Індивіди прагнуть зберегти позитивну самоідентифікацію і почувати себе 

в безпеці в рамках своїй ідентичності. Для досягнення цього використовуються 

різні стратегії. Одна з них полягає в тому, щоб зробити наголос на відмінностях 

інгруп та аутгруп, що може створити штучну категоризацію, яка підкреслює 

відмінності та зменшує подібність. Це часто призводить до конкуренції 

або конфронтації, які у деяких випадках спричиняють акти насильства та 

дискримінацію. 

Для уникання цього дисонансу і пов’язаних з ним проблем, для створення 

конгруентного наративу будь-якому індивіду потрібно інтегрувати різні 

аспекти своєї ідентичності для відчуття себе унікальною і повноцінною 

людиною [5, с. 31]. В опублікованому Радою Європи Європейському маніфесті 

щодо множинної культурної приналежності (European Manifesto for Multiple 

Cultural Affiliation) проголошується, що в певний час або на різних етапах свого 

життя люди можуть мати різну культурну приналежність: «Множинна 

культурна приналежність є одним із способів визнання місця плюралізму 

в контексті глобалізму. 

Зазвичай індивіди суб’єктивно ототожнюються з більш ніж однією 

соціальною групою. Крім того, люди часто використовують свої особистісні 

характеристики та міжособистісні стосунки і соціальні ролі як додаткові 

компоненти власної ідентифікації. Ці множинні ідентифікації з соціальними 

групами, характеристиками, стосунками та ролями допомагають людям 

орієнтуватися у світі. 

Для успішного міжкультурного діалогу необхідно знайти баланс між 

прийняттям власної ідентичності, визнанням культурних особливостей своєї 

групи та толерантним ставленням до представників культурних аутгруп. 

«Наразі множинна культурна приналежність стає фундаментом європейського 

громадянства. Це робить можливим сприймати і відчувати складний, 

диференційований розвиток культурної ідентичності у зрілих демократичних 

суспільствах… 
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По-перше, вона визнає спільноти, які приносять з собою різні характеристики 

з точки зору ідентичності, та, по-друге, дозволяє кожній людині мати декілька 

специфічних ідентичностей, які виражаються через приналежність до різних 

культур… множинна приналежність сприймається як можливість для окремого 

індивіда або групи відчувати одночасну або послідовну приналежність до 

певного набору цінностей або культурних характеристик, що поділяються 

кількома групами або спільнотами…» [7, с. 33]. 

Конструктивістський підхід до розуміння феномену культури, який став 

панівним у постмодерному світі, сприяв виникненню нової інтерпретації 

культурної ідентичності, яка розуміється як динамічний процес об’єднання 

індивідуальної та групової ідентичностей і не є абсолютно завершеною. 

Множинна культурна ідентичність сприяє здатності людини до змін, 

здатності справлятися з новими викликами, якими сповнений глобалізований 

світ. Ця здатність до адаптації є суттєвою передумовою покращення процесу 

міжкультурної комунікації в межах нової геополітичної конструкції світобудови. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Berry J.W. Introduction to methodology. Handbook of cross-cultural 

psychology. Vol. 1. Boston: Allyn and Bacon, 1980. P. 1-28; 

2. Burke P., Stets J. Identity Theory. Oxford University Press, 2009. 272 p. 

3. Collier M., Thomas M. Identity in intercultural communication: An interpretive 

perspective. In Y.Y. Kim & W.B. Gudykunst (Eds.). Theories in intercultural 

communication (International and Intercultural Communication Annual. Book 12. 

Newbury Park, CA: SAGE, 1988. P. 99-120; 

4. Danylova T. Overcoming the Cultural Differences: Parable as a Means of 

Intercultural Dialogue. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 

2013. №3. P. 42-51. 

5. Danylova T. The Way to the Self: The Novel “Steppenwolf” Through the 

Lens of Jungian Process of Individuation. Anthropological Measurements of 

Philosophical Research. 2015. №7. P. 28-35. 

6. Danylova T.V. Searching for the True Self: The Way of Nondual Wisdom. 

Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2017. №12. P. 8. 

DOI: 10.15802/ampr.v0i12.119069. 

7. European Manifesto for Multiple Cultural Affiliation. Р. 33-34. 

8. Hall S. The Question of Cultural Identity. In: S. Hall, D. Held and 

T. McGrew (Eds.), Modernity and Its Futures. Milton Keynes. Cambridge: Open 

University Press, 1992. P. 277. 



15 
 

9. Jackson R.L. The negotiation of cultural identity: Perceptions of European 

Americans and African Americans. Westport, CT: Praeger, 1999. 144 p.; 

10. Kim Y. The Identity Factor in Intercultural Competence. In D.K. Deardorff 

(Ed.). The Sage Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks, CA: Sage, 

2009. P. 53-65. 

11. Ohana Y., Otten H. A new intercultural learning concept for the European 

youth sector? Where do you stand? Intercultural learning and political education in 

contemporary Europe. Berlin, Germany: VS Verlag für Sozialwiessenschaften, 2012. 

P. 183-240. 

12. Shin C.I., Jackson R.L. A review of identity research in communication 
theory: Reconceptualizing cultural identity. In W.J. Starosta & G.-M. Chen (Eds.). 

Ferment in the Intercultural Field: Axiology/Value/Praxis. Thousand Oaks, CA: 

SAGE, 2003. P. 211-241. 

13. Swidler A. Culture and Social Action. In Ph. Smith (Ed.). The New 

American Cultural Sociology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1998. 

P. 171-187. 

14. Tajfel H. (Ed.). – Social Identity and Intergroup Relations (European 

Studies in Social Psychology). Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2010. 

546 p. 

15. Yep G.A. Approaches to cultural identity: Personal notes from an auto- 

ethnographical journey. In M. Fong & R. Chuang (Eds.). Communicating ethnic and 

cultural identity. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2003. P. 69-81. 

16. Данилова Т.В. Проблема людської ідентичності у постмодерній 

картині світу. Антропологічні виміри філософських досліджень. 2012. №2. 

С. 16-22. 

 
 

Zaspa I Y., the 1st year post-graduate student, 

specialty – 034 Culturology, 

Kyiv National University of Culture and Arts, 

Kyiv, Ukraine 
 

THE FEMALE IMAGE AS A SOCIO-CULTURAL CONSTRUCT IN THE 

CONTEXT OF GLOBALIZATION 

The female image is a multifaceted and interdisciplinary concept at the center 

of which is a woman. Feminine images are mostly viewed in the context of creativity 

and art. However, this image has a wider range of understanding. Let us consider the 

image of women as a socio-cultural construct in the context of globalization, as an 

example. 

These are the definitions of the word “construct” indicated in the dictionary of 

foreign words: “Construct (from the Latin constructus – adjective of the past tense 

from construere – to build, connect)” [3]. 
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If we analyze this concept through the prism of philosophy, then its meaning 

can be interpreted as – “an ideal object produced by consciousness” [3]. 

As for the psychology field, this concept is the name of the “value system used 

by the individual to classify the various objects of his living space” [3]. 

According to the dictionary, the construct “social” is the creation of a specific 

culture or society, which exists solely because people agree to act as if it exists.[3]. 

When we consider the female image as a socio-cultural construct, we mean the 

product of social and cultural construction. 

As it was noted in our study “Visual modes of representation of the female 

image in the media space of modern Ukrainian society” V.O. Marenyuk, social 

reality according to the concept of P. Berger and T. Lukman is not an objective 

reality, but is the result of constructive activity of consciousness. Thus, objective 

reality is replaced by intersubjectivity. Social reality turns into variations of collective 

ideas. Basing on these data, V. O. Marenyuk introduces the relationship of the female 

image with a symbolic universe, which P. Berger and T. Lukman define as “a matrix 

of all socially-objectified and subjective-real meanings” [4, p. 5]. 

The study by the Candidate of Cultural Studies G. P. Kovaleva and the 

Candidate of Philosophical Sciences V. O. Danilyan. “Transformation of female 

gender identity in the modern media space” scould be taken into account. The authors 

note that at the turn of the 20th and the 21st centuries. the world community is 

undergoing the “great changes” that extend to all spheres of life. Traditional value 

systems and ethical ideals are also undergoing a large-scale transformation. 

Information and communication technologies are being introduced in all spheres of 

public life and value priorities and the foundations of people's worldview are 

changing accordingly. All these are signs of the processes of globalization and the 

formation of media culture, which is one of the modern world typical features. The 

formation of a new post-industrial type of society is determined accordingly. 

Researchers emphasize the impact of these transformations that have taken place and 

continue to take place on gender perceptions and relationships between women and 

men. It is also worth noting the impact on the general condition of the family 

institution. The image of a woman, her role and position in modern society get a new 

meaning [1, p.1]. 

Candidate of Philosophical Sciences Kateryna Otkovych reveals a new 

perspective on archetypal images of women and compares them in European and 

Ukrainian cultures in her monograph “The Illusion of Freedom. The Image of 

a Woman from Traditionalism to Modernism”. The scientist notes that the separation 

of feminine and masculine factors as inferior and dominant are fixed in the spiritual 

and cultural heritage of mankind and actually led to the formation of certain cultural 

archetypes in the socio-cultural space of human. Thus, the formation of expectations 

from the behavior of one or another sex, as well as stereotypes is interpreted as an 

element of cultural experience gained by the individual in the process of 

socialization. The author believes that European culture absorbed and reproduced 

repressive experience of women, in the best order. Basing on this experience, it 

became  possible  to  analyze  the  deep  processes  of  retransmission  of  hidden 
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information in the works of future generations as a study of the spiritual heritage of 

ancestors. Ukrainian spiritual culture in the same way recorded and reproduced 

feminine and masculine in the cultural and art works and laid down gender ideas in 

the Ukrainian worldview. According to K. Otkovych, an important place was 

occupied by the selection of the female factor in the spiritual heritage of the nation as 

an important layer of the Ukrainian cultural tradition [5, p. 6 - 7]. 

The space of a woman's existence in all aspects should be taken into account 

while exploring of the female image as a socio-cultural. The review of this topic 

conducted by K. Otkovych, highlights the analysis of women's private space as an 

important place to identify the formation of social stereotypes about the rights and 

opportunities of women in the European culture. It is emphasized that the established 

space of a woman’s existence, which limits her, is presented as a repressive factor. 

This also includes the narrowing of a woman’s worldview and excessive care that 

hinders her contact with the world. Instead, going beyond the usual space for 

a woman is interpreted as a way to get rid of sexual inferiority, although it deprives 

her of family patriarchal care [5, p. 35]. 

K. Otkovych also considers the female image and position of women in the 

Ukrainian discourse. The problem of violence is deeply revealed both through 

opposition and the combination of women and men in culture. The formation of such 

a discourse is interpreted as a necessary prerequisite for the creation of qualitatively 

new images, the formation of a new foundation for morality, honesty with oneself, 

the search for freedom in one of the least studied cultures in Europe [5, p. 208]. 

While considering the female image in the context of globalization, both 

positive and negative factors can be observed. On the one hand, this phenomenon 

helps to establish connections between communities of people, see ways of development 

of other countries, highlight the problems of restricting women's rights, stereotyping, 

sexualization of the image of women in the socio-cultural field around the world. The 

most common and important feature of globalization is the formation of links 

between regions of the globe through economic, cultural and political interactions. 

Thus, certain phenomena become literally global. On the other hand, the more the 

interaction between these regions expands, the more up to date challenges arise. 

However, in our opinion, globalization does not create these challenges, but simply 

highlights existing problems that are in some way transforming and becoming visible 

in the global light. In itself, the concept of globalization is broad and has many 

interpretations. 

M. A. Kozlovets notes in his monograph “The Phenomenon of National 

Identity: The Challenges of Globalization” that each author, in fact, invests in this 

concept its own content, which varies depending on the ideological preferences and 

disciplinary integrity of the author. Moreover, we can find four types of globalization 

discourses in this work, according to R. Robertson and H. Hondkera. Tney are 

civilizational (regional), disciplinary (academic), ideological and feminist [2, p. 114]. 

The female image as a socio-cultural construct acquires new features and 

meanings in accordance with the changing conditions of society. There is no doubt 

that globalization has a significant impact on this process. The modern trends in the 
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culture of developed countries promote pluralism of views, freedom of expression of 

everyone. Today we see that the image of women in the socio-cultural space is 

becoming less driven into certain frameworks and stereotypes. However, according to 

experts, it should be constantly emphasized that the more spheres of activity and 

forms of public life there are, the more roles everyone can have in order to break 

down obstacles on the way to a consciously equal and happy society. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A MEANS OF CREATING 

SOUND-VISUAL IMAGE IN AUDIOVISUAL CULTURE 

Artificial intelligence has recently been used in screen culture to achieve 

a variety of goals – from organizational to creative. In addition, this phenomenon has 

become an element of many other types of human activity, acquired importance for 

the functioning of instruments within them. It is important to study this latest tool, its 

role in the audiovisual field and its socio-cultural significance. 

The issue of machine learning and artificial intelligence in general was 

considered in various aspects in the works of Ukrainian researchers, in particular 

from the art studies point of view of M. Mozhenko [1], from socio-cultural point of 

view in the works of T. Sovhyra [7], Yu. Trach [2] and others, as well as in foreign 

investigations of T. Birtchnell [3] and other authors. However, there are no separate 

publications that cover the interaction of artificial intelligence and sound-visual 

image in the screen field. 

Recently, the use of artificial intelligence for the production of audiovisual 

works has been rapidly developing. Using machine learning, the authors exploit 

computer technology to recognize, substitute or imitate the voice, sound, images of 
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a person, adding colors for black and white videos. The spread of such approaches 

can lead to tangible transformations in screen art and culture in general. T. Birtchnell 

investigates the use of artificial intelligence for the production of musical recordings, 

in particular for the mastering process [3]. In terms of its creative interaction with the 

material, this process is very similar to the sound mixing, as well as the various stages 

of work on sound for audiovisual works. 

The use of machine learning and a list of similar approaches can be compared 

to the emergence of cinema. The new audiovisual tool in previous times made it 

possible to see what people could not perceive with their senses: the phases of 

movement of objects and other experiments, as noted by D. Parkinson [6, p. 13], 

change of subjects in slow motion, also accelerated display of certain phenomena, 

etc. Artificial intelligence can be used to open a new perspective, a view of the world 

that is not available to human through the body’s own sensory system. Also, this 

perspective on the study of new technologies is combined with the theory of 

M. McLuhan, who during the analysis of the screen realm argued that the use of any 

such tools is a method of extension of human possibilities [5]. Ukrainian researcher 

of culture Yu. Trach gives a similar view of the German philosopher E. Kapp, 

concerning the understanding of technical means as a projection of the human body 

and organs [2, p. 40]. 

Yu. Trach also provides examples of the application of the research tool to 

create a soundtrack. In particular, it is used to write musical soundtracks. The author 

considers the use of such a method to create dubbing as a promising direction for 

artificial intelligence [2]. According to the researcher, which is also confirmed in 

Internet sources, machine learning is used in several areas in modern cinema, which 

are generally related to preparation for production, film promotion and more. There 

are already examples of using artificial intelligence to edit trailers, which can 

potentially lead to the emergence of tools for assembling feature screen works, 

vectors of such approaches can be seen in writing scripts, creating visual images of 

characters for movies, calculating marketing campaigns for films [2; 4]. Yu. Trach 

formulates a conclusion according to which the sociocultural significance of these 

processes in cinema is usually assessed by emphasizing the role of man as a creator, 

who must offer ideas inaccessible to the creation of artificial intelligence, machine 

learning. The researcher also notes that there is a question of autonomy of the process 

of computer creation of art, and emphasizes the need to combine the benefits of using 

this type of computing with human creativity [2, p. 289]. 

As an example of interaction sound-visual image with artificial intelligence in 

audiovisual culture is the work of D. Quayola “Transient”, in which abstract visual 

images projected on the screen, and at the same time music played on grand pianos 



20 
 

located on the stage based on the same specific computer commands. The use of artificial 

intelligence in modern audiovisual works is exploring by Ukrainian researcher 

T. Sovhyra [7]. This trend in audiovisual culture characterizes one of the possible 

transformations of the sound-visual image, namely technologising, computerization. 

Modern works is characterized by the use of specific tones, timbres, sounds, which, 

in the author’s opinion, are a reflection of these directions, strategies in culture. 

To conclude it should be noted that artificial intelligence is an important and 
relevant tool that affects not only the artistic methods of interaction of project 

creators with the material in the screen works and the audience, but also culture in 

general. The method of machine learning is used, in particular, for the production of 

sound-visual image, musical soundtrack. The phenomenon can enable people to look 

at life and society through a new perspective that is not achievable for the senses and 

perception. 
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CROSS-CULTURAL ASPECT AS A COMPONENT 

OF CREATIVE INDUSTRIES AT THE PRESENT STAGE OF 
DEVELOPMENT UKRAINIAN SOCIETY 

 

We strive to bring cultures into the individual 
consciousness and thus bring consciousness 

to the creation of intercultural relations. M. Bennett 
 

The development and dissemination of creative industries as a driving force in 
the cultural sphere, which have significant potential for cultural diversity, affect human 
development, synergistically combining culture, traditions, cultural values, culture and 
personality, culture and society, innovative ideas, and information technology. In this 
context, an important role is played by the implementation of the cross-cultural aspect, 
which ensures adaptation to globalization changes in the socio-cultural space of 
Ukraine. 

The development of creative industries, on the one hand, provides mobility, 
access to the global market, forms project thinking, uses many different resources, 
promotes human individuality and trust in society, and on the other – promotes the 
development and preservation of culture, history and traditions, creative environment, 
formation and deepening of intercultural contacts. 
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Thus, the priority vectors of the development of Ukraine’s creative industries 

are formed based on cross-cultural and intercultural interaction. Based on these 

positions and taking into account the development trends of the creative sectors, we 

note that the cross-cultural aspect contributes to the basis of cultural communicative 

exchange and interaction of different cultures and language communities. It is the 

information that forms the source of enrichment of knowledge about traditions, 

customs and cultural and creative preferences of the consumer of creative industries. 

In the process of interaction in the creative sectors, there is a formation of 

understanding of the uniqueness of national cultures, clarifying the role in the 

development and formation of cultural understanding of reality. 

In general, cross-cultural dialogue is implemented in the process of creative 

industries. From the standpoint of culturological research, cross-cultural dialogue can 

be revealed as the integration and interaction of cultures, cooperation of different 

national minorities, solving problems of value self-reflection of national cultures. 

Interesting for our study is the work of E. Hall, who proved the connection 

between culture and communication. The author focuses on the importance of taking 

into account the practical needs of different cultures, conscious values of one’s own 

culture at the level of knowledge of its prominent figures, ritual traditions or the most 

significant monuments of history and art [5]. Analyzing, we highlight the importance 

of cultural managers and creative individuals in the process of creative industries to 

develop the ability to build interaction, understand the values of other cultures, pass 

this knowledge and this experience of communication with other cultures from 

generation to generation. 

The theoretical and methodological analysis of the scientific literature makes it 

possible to understand the cross-cultural aspect as a system of knowledge about 

language, culture, the specifics of intercultural communication. In this case, the 

definition of «cross-cultural» (from the english. cross-cultural), in translation, means 

that occurs at the crossroads of cultures and creates a certain independent culture of 

communication [2]. The priority of the cross-cultural aspect is to identify the 

dependence of human behavior in the process of communicative interaction on 

cultural characteristics and factors [1, 13]. At the same time, we note that cross- 

cultural analysis is based on the application of the comparative method in the study of 

cultural variability in the construction of intercultural interaction [4, 5; 1, 14]. 

Complementing the above is the opinion of J. Berry [4], who notes that the 

cross-cultural aspect is, first, a comparison of two or more factors that differ 

significantly in different cultures; secondly, in determining the influence of cultural 

conditions on the behavior of the individual; third, in establishing a systematic 

relationship between cultural and behavioral variables, because cultures are dynamic 

and changeable [4]. Given this, the formation of effective intercultural interaction in 

the environment of creative industries directly depends on understanding the cultural 

characteristics of the consumer audience. 

In general, the sphere of creative industries plays a threefold role in the 

national innovation process: by definition it is the main source of innovative ideas 

and the emergence of new goods and services; offer services that can be a resource 
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for innovation activities of other enterprises that belong or do not belong to the 

creative sector; intensively use new technologies and often require their 

counterparties to adapt to changes in market demand, the introduction of 

technological change, thereby creating innovative impulses for technology 

manufacturers, as determined by the specifics of creative industries. 

The cross-cultural aspect is realized in the study of human behavior and social 

groups in the context of their cultural characteristics. At the same time, importance is 

emphasized on common and distinctive features in the structure, functioning and 

development of certain social and psychological phenomena in different cultural 

groups [2]. Modern ideas of cross-cultural interaction form universal models of 

communication processes and behavioral processes in the environment of creative 

industries through the prism of cultural development. In which knowledge of the 

intersection of cultures, cultural features of communication and behavior, the specifics 

of different national minorities dominate. Considering these positions, the cross-cultural 

aspect as a mechanism of worldview of different cultures and traditions characterizes the 

algorithm of business and interpersonal relationships formed in a particular person. The 

peculiarity of which is determined by the predominant type of interaction with the 

environment, features of social perception, communication skills and abilities of effective 

communicative interaction. That is why we consider the cross-cultural aspect as a priority 

component of the development of Ukraine’s creative industries. 

At the same time, in the creative industries, the cross-cultural aspect should be 

considered as an integrated multilevel integrity, «immersion» in culture, where 

a unique image of the world of the individual, which is the internal context of his life, 

is superimposed on the external context of his life. perceived. Accordingly, changes 

in a person's personal culture occur indirectly through a cross-cultural context [3, 5]. 

Given the fact that a wide range of interpretations of cross-cultural interaction is 

realized in accordance with the specifics of application in the creative industries, 

there is a meaningful impact on the content and the process of assigning new cultural 

patterns. At the same time, the cross-cultural context has an important formation of 

the creative potential of the individual, his values, which is expressed in the ability of 

the individual to mediate the dialogue of cultures. 

Current practice shows that effective communication as the ability to express 

their point of view clearly and clearly, in the cross-cultural aspect is formed taking 

into account the specifics of cultural characteristics, emotional expressiveness or 

emotional restraint and needs of consumers of creative industries in different 

conditions using different forms and methods of interaction. Analysis of the scientific 

literature makes it possible to identify priority aspects of effective communication in 

the environment of creative industries. In particular: conflict management, change 

management, result orientation, strategic vision, human resource management, team 

leadership, public speaking, communication with the press, negotiation, personal 

development and formation of one’s own style of communication. Largely based on 

principles such as the unity of rational and emotional in behavior, situationally, 

objectivity, humanism in building communications, cooperation orientation, 

development of subjects of communication and dynamics, science and legality. 
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Summarizing the above, the cross-cultural aspect as a component of the 

development of creative industries should be considered in a three-dimensional 

context. In particular: as a system of personal values in the process of forming 

communicative competence; as an algorithm of business and interpersonal 

relationships, which provides an opportunity to establish effective interaction in the 

environment of creative industries; as a mechanism of the worldview of different 

cultures and traditions. 
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БОЙКІВСЬКА САКРАЛЬНА КУЛЬТУРА НА КІНОЕКРАНІ 

За основу кінокартин використовують твори різних мистецьких видів, 

а особливо літературні твори. При створені кінострічки часто використовують 

натурні зйомки, а Бойківщина у своєму первозданному вигляді якнайкраще 

підходить для екранізації історичних фільмів. Особливістю цього краю є велика 

кількість культових споруд з автентичною архітектурою. 

Як зазначає О. Москаленко-Висоцька у статті «Особливості релевантності 

української екранізації», що «при всій схематичності поділу екранізації на різні 

види, при тому, що розподіл у мистецтві на види і роди має досить умовний 

характер, усе ж, сама практика розвитку кінематографа дає підстави зробити 

таку спробу. На нашу думку в екранізації можливо виділити три основні 

види» [4, с. 123]. Враховуючи вище сказане можна розглянути різні інтерпретації 

екранізації повісті М. Гоголя «Вій». 

http://dspace.nbuv.gov.ua/
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2131
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У 2018 р. було випущено кінострічку під назвою «Гоголь. Вій». Аналіз 

сюжету даної екранізації та порівняння його першоджерела з урахуванням 

тлумачення О. Москаленко-Висоцької: «Третій вид екранізацій – за мотивами. 

Він досить розповсюджений, бо дає можливість “виправдати” вільний злет 

фантазій режисерів, які скористалися брендом певного літературного твору. 

Кінематографічна практика надає кілька можливих модифікацій цього виду. 

В першому випадку – в межах одного сюжету можуть бути об’єднані декілька 

оповідань автора» [4, с. 125]. 

Можна зробити висновок, що згаданий фільм презентує саме такий вид 

екранізації. 

Чотирма роками раніше у 2014 р. зроблений фільм під назвою «Вій 3D», 

який також є екранізацією повісті «Вій». Аналогічне порівняння з поясненням 

другого виду екранізації О. Москаленко-Висоцької: «Авторська екранізація 

представляє собою зміну усталеного трактування характерів літературного 

твору, допускає видозміну сюжетної лінії, жанрове та стилістичне зміщення, 

значні купюри текстів, що, в результаті, позначається на характері конфлікту та 

його вирішенні, але залишає дух автора першоджерела» [4, с. 123]. Можна 

зарахувати фільм «Вій 3D» до авторської екранізації. 

Нині найпопулярнішою екранізацією повісті М. Гоголя є однойменний 

фільм  «Вій»  1967  року.  Згідно  з  роз’ясненням  О. Москаленко-Висоцька: 

«Перший з них умовно можна назвати – пряма екранізація. Її характерною 

рисою є надзвичайно бережливе ставлення до змісту першоджерела. Ступінь 

відступу від нього тут вкрай незначний. Режисер, зазвичай, намагається 

в основному зберегти авторський текст, суттєво не змінює дійові особи 

оригіналу, слідує авторській фабулі без суттєвих змін тощо» [4, с. 123]. 

При порівнянні сюжету з першоджерелом можна зробити висновок, що 

кінострічка «Вій» 1967 – це пряма екранізація. Виходячи з зазначеного вище 

слід вважати, що саме ця екранізація найбільш детально передає оригінальний 

зміст твору. За сюжетом повісті М. Гоголя «Вій», потрібно було віднайти 

старовинну дерев’яну українську церкву, оскільки саме з нею була пов’язана 

велика частина сюжету. 

Як зазначав сам М. Гоголь у творі «Вій», що «церква дерев’яна, 

почорніла, вкрита зеленим мохом, з трьома конусоподібними куполами, понуро 

стояла на краю села» [1, с. 176]. Згідно цього опису провадився пошук 

майбутньої натури. Проте на час зйомки фільму в Україні більшість церков 

було перетворено на склади, або використовували для інших потреб громади 

згідно атеїстичних поглядів радянського керівництва. 

О. Тереляк у «Літописі Бойківщини», зазначає що «наша Бойківщина 

багата на дерев’яні культові споруди: церкви, дзвіниці, каплиці» [5, с. 4]. 

Також Ю. Диба визначає, що «бойківська церква (Бойківська школа 

церковного будівництва) – самобутній, історично усталений тип українських 

християнських сакральних споруд східного обряду, поширений на теренах 

Карпатського етнографічного регіону Бойківщина. Це здебільшого зведені на 

основі зрубної конструкції тридільні в плані та триверхі дерев’яні споруди 
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загальноукраїнського типу, що вирізняються складним ярусно-ступеневим 

профілем покриття з допомогою “залому” – конструктивно-декоративного засобу 

звуження конструкції дерев’яних верхів церкви (бань) за допомогою чергування 

нахилених і вертикальних зрубів. За невеликої висоти самих заломів верхи 

бойківської церкви набиралися зі значної їх кількості (до шести), що є звичайно 

більшою, ніж в інших регіонах» [2]. Що збігається з описом Гоголівської 

церкви. 

О. Литовченко у статті «Екранізація повісті М. Гоголя “Вій” на 

Чернігівщині» вказує на те, що «закінчивши зйомки на Чернігівщині 25 серпня 

1966 р., знімальна група вирушила на Івано-Франківщину. Кіномитці 

перебували на Західній Україні до середини листопада 1966 р. Творчий 

колектив працював у кількох населених пунктах. Як і на Чернігівщині, тут було 

відзнято багато натурних епізодів кінокартини. Так, до остаточної версії 

кінострічки увійшов храм Успіння Пресвятої Богородиці, що в с. Горохолин 

Ліс. За сюжетом саме до нього померлу панночку несли для відспівування. 

Паралельно, в Москві, велась робота над узгодженням питання будівництва 

в павільйоні кіностудії «Мосфільм» бутафорської церкви для зйомок епізодів, 

що демонструють події в середині храму» [3, с. 150]. 

Таким чином, знімальна група для зйомки зовнішнього вигляду храму 

підібрала дерев’яну церкву села Горохолин Ліс, що знаходиться на межі 

бойківського краю. Яка на той час була в якості музею релігії, що не 

перешкоджало проводити зовнішні натурні зйомки. 

Нині бойківські церкви відновили свою початкову функціональність. 

Храми це чудові площадки як для ігрового кіно так і для документального. 

Кожен храм по-своєму унікальний і місце для його будівництва вибране не 

навмання. Наявність численних церковних предметів, які можуть слугувати 

реквізитом. Це все створює незвичайну атмосферу, яку ми часто бачимо у кіно. 
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ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗШИРЕНОЇ АНАЛІТИКИ 

Усі ми є свідками, як інтернет змінює наш світ і наше життя. Нині ми 

спілкуємося за допомогою мережі «Інтернет», шукаємо там інформацію, 

розміщуємо замовлення, товари і послуги, слухаємо музику і виконуємо масу 

інших користих дій. Але така взаємодія не обмежується людьми і організаціями. 

Наразі стрімко розвивається інтернет речей (англ. Internet of Things) – 

комп’ютерна мережа фізичних об’єктів («речей»), оснащених вбудованими 

системами (сенсорами) для системної взаємодії один з одним і зовнішнім 

оточенням. Уперше цей термін використав у 1999 р. Кевін Ештон на 

презентації компанії Procter & Gamble [2]. 

Судячи з усього, інтернет речей у найближчі роки докорінно змінить наше 

життя, в тому числі й інформаційно-аналітичну діяльність. Уже сьогодні інтернет 

речей суттєво впливає на виробництво, енергетику, сільське господарство, 

транспортну сферу і інші промислові сегменти економіки. І хоча Україна 

традиційно відстає з упровадженням новітніх інформаційних технологій у практику 

від розвинених країн світу, проте, на нашу думку, ненабагато. Як приклад, можна 

навести побудову в Києві сучасного міського дата-центру, в якому накопичується 

(збирається) інформація з усіх міських систем і сервісів. Установлені камери 

відеоспостереження допомагають поліції фіксувати в онлайн режимі 

порушення. Додатково планується встановлення сенсорів, що будуть фіксувати 

і аналізувати стан оточуючого середовища. Можливість об’єднати великий 

парк обладнання в єдину комп’ютерну мережу дозволяє отримати масу нових 

можливостей з точки зору експлуатації, керування і обслуговування. 

Датчики, (англ. sensor), що походять від дієслова sense (відчувати) 

в інтернеті речей є «органами відчуттів» автоматизованої системи, завдяки яким 

можна отримати інформацію про стан фізичних об’єктів. Обладнання цих об’єктів 

датчиками (сенсорами) дозволяє забезпечити сприйняття зовнішніх сигналів, таких 

як температура, вологість, положення у просторі, тиск, хімічний склад і багато 

ін. Обробка цих сигналів від системи датчиків дозволяє за допомогою аналітичних 

інструментів побудувати повну картину реального стану об’єкта, на підставі чого 

автоматизована система чи аналітик/оператор можуть застосувати ту чи іншу 

ефективну дію і будуть впевнені в її доцільності. 

Отже, маємо дієвий інструмент так званої розширеної аналітики. 

Розширена аналітика – один з головних трендів у галузі Data&Analytics за 

версією дослідницької агенції Gartner. Прогнозується, що ці технології стануть 

домінувати вже у 2022 році, а попит на них багаторазово зросте у найближчі 3–

5 років [1]. 
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Однак, цифрова трансформація – це не мета, а лише засіб переведення 

підприємства чи цілої країни в оптимальний стан за допомогою сучасних 

ІТ-інструментів, таких як інтернет речей, Big Data, Machine Learning та ін. 

методів штучного інтелекту. З погляду бізнесу, основна користь усіх цих 

технологій – це оптимізація поточних процесів та генерація нових можливостей. 

Що таке розширена аналітика (Augmented analytics)? Наведемо визначення 

від компанії «Gartner»: розширена аналітика – це застосування машинного 

навчання та інших методів штучного інтелекту для підготовки даних, 

їх аналізу та інтерпретації, щоб розширити людські можливості людей 

досліджувати та аналізувати дані, у т. ч. у рамках BI-платформ. Розширена 

аналітика підвищує ефективність аналітиків та керівників за рахунок автоматизації 

багатьох процесів Data Science, методів Machine Learning та розробки програмного 

забезпечення, управління даними та розгортання моделей штучного інтелекту [5]. 

Нині вкрай важливою проблемою у виробництві датчиків є їх мобільність, 

яка повинна дозволяти встановлювати такий датчик в будь-якому необхідному 

місці. Для того, щоб це сталося, необхідно зменшити їх габарити, забезпечити 

безпроводну передачу даних, здійснити енергонезалежність. Звичайно, всі ці 

проблеми будуть подолані, це тільки питання часу. Так, наприклад, нині вже 

існують технології, які дозволяють забезпечити енергонезалежність сенсорів за 

рахунок акумулювання енергії із зовнішнього середовища (перетворення 

в електроенергію зовнішнього освітлення, перепадів температури, вібрації/руху, 

електромагнітних хвиль тощо). 
Як ми розуміємо, одна з найсуттєвіших переваг інтернету речей – 

можливість системно керувати і контролювати всі процеси віддалено. 

Щодо використання інтернету речей в аналітиці, то тут безмежне поле 

застосування і впровадження. Для прикладу візьмемо декілька продуктів 

американської електронної корпорації «IBM» (https://www.ibm.com), де в розділі 

«Аналітика» пропонуються аналітичні системи на основі інтернету речей. 

Коротко охарактеризуємо деякі з них. 

1. IBM TRIRIGA – система, що за допомогою технологій інтернету речей 

і штучного інтелекту (ШІ) надає важливу інформацію на основі єдиної 

інтегрованої платформи для створення більш ефективних і привабливих 

робочих місць. 

2. IBM IoT Connected Vehicle Insights – конгвітивні технології, що 

дозволяють підключати автомобілі до мережі для отримання показників від 

сенсорів і систем, щоб зробити автомобілі більш зручними і розробити нові 

моделі ведення бізнесу. 

3. IBM Maximo – система, що забезпечує інтелектуальне управління 

активами організації з підтримкою функції моніторингу, обслуговування, 

комп’ютерного зору, безпеки і надійності на основі єдиної платформи. 

4. IBM Db2 Event Store – пропонується збирання даних з різних об’єктів 

і обмін ними за допомогою датчиків, електроніки і засобів зв’язку. Аналітична 

система з відповідною пам’яттю, що пропонує зв’язок з додатками, що керують 

подіями, а також аналітику реального часу. Система може одночасно зберігати 

і аналізувати більше 250 млрд подій на день. 

https://www.ibm.com/


29 
 

5. IBM Engineering Test Management – система для керування якістю, 

основана на вебтехнологіях і призначена для спільної роботи. Вона надає 

можливість детального планування тестування і керування результатами 

тестування [4]. 

Перелік можна було б продовжити. Але й названого достатньо, щоб 

зробити висновок про широке використання інтернету речей в інформаційно- 

аналітичній роботі. 

Крім того, ось деякі найбільш популярні сфери використання інтернету 

речей: 

- так звана технологія «розумного будинку». Наприклад, існують розумні 

термостати, кондиціонери, колонки, навіть годівниці для тварин та інші 

повсякденні пристрої, які виконують звичайні домашні функції. Це одна 

з найпопулярніших та перспективних сфер використання інтернету речей; 

- сільське господарство. Розумні пристрої дуже активно використовуються 

в сільському господарстві як у фермерстві, так і у сфері розведення тварин. 

Серед найкращих IoT-пристроїв у цій сфері можна відзначити дрони та 

різноманітні інструменти для перевірки складу ґрунту, прогнозу кліматичних 

змін, для перевірки стану здоров’я у домашніх тварин та відстеження 

місцеположення хворих тварин; 

- промисловість. У цій сфері використовується навіть спеціальний термін – 

промисловий інтернет речей або ж IoT. Якщо наводити приклади застосування 

IoT у промисловості, то можна згадати різноманітні сенсори, програмні 

системи та аналіз великих даних для розробки футуристичних дизайнів 

і точних підрахунків. Розумні машини здатні покращити продуктивність 

і виправляють людські помилки, які пов’язані із контролем якості й 

екологічністю; 

- ритейл (роздрібна торгівля). Розумні пристрої значно покращують досвід 

покупця, який зайшов у магазин. Найбажаніші товари та послуги з’являються 

прямо перед очима клієнта в потрібний момент. Інтернет речей дозволяє 

якомога точніше налаштувати рекламу, покращити процес постачання та 

процес аналізу найпопулярніших товарів. Якщо говорити про інтернет речей 

у торгівлі, то сюди ж можна віднести й безконтактну оплату та спеціальні 

додатки для здійснення покупок через інтернет; 

- охорона здоров’я. У переліку найкращих сфер застосування технологій 

IoT, сфера охорони здоров’я займає одну з найважливіших ланок. Інтернет 

речей впливає безпосередньо на життя людей та показує важливість медицини, 

як сфери діяльності в сучасному суспільстві. Саме завдяки IoT лікарі можуть 

допомагати людям через інтернет. За останні роки техніка пішла далі та вже 

медичні дрони готові прилетіти вам на допомогу з потрібними ліками; 

- технологія «розумні автомобілі». Більшість людей, кому довелося вести 

розумну машину вважають, що авто – це найкращий варіант використання 

інтернету речей на практиці. Світ, де таксі приїжджає без водія всередині – то 

ніби кадри з фантастичного фільму! Але це вже реальність. Безпілотні машини 

вже готові замінити звичайні авто. І найголовніше – такі автомобілі ретельно 
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прорахують маршрут та забезпечать вас комфортом і безпекою. Уже зараз люди 

користуються машинами зі штучним інтелектом, які обладнані купою 

сенсорних кнопок та автоматично під’єднуються до інтернету. Також до 

прикладів використання IoT в автопромисловості можна віднести і віддалене 

керування вхідними дверми або температурою в гаражі. Це дуже зручно; 

- пристрої, які носять на собі. До таких пристроїв можна віднести такі, які 

керуються за допомогою додатку на смартфоні та носяться людиною на тілі. 

Такі гаджети тісно пов’язані з медичними IoT-пристроями, оскільки за 

допомогою них можна прослідковувати базові медичні показники здоров’я та 

покращувати їх за допомогою певної стратегії лікування. Якщо брати до 

прикладу, то до таких гаджетів можна віднести продукцію компаній «Apple», 

«Samsung» та «Motorola». Вони розробляють фітнес-браслети, розумні імплантати, 

GPS-пояски та інші IoT-пристрої; 

- технологія «розумне місто». До IoT-технологій міста відносяться розумне 

паркування, карти шуму, розумне освітлення та дороги. Хоча зараз ця 

сукупність пристроїв знаходиться на стадії планування та розробки, але вони 

мають доволі далекоглядні перспективи. За допомогою IoT-технологій можна 

збільшити безпеку на міських дорогах, краще контролювати рух міського 

транспорту та забруднення великих індустріальних населених пунктів; 

- сфера постачання товарів. Інтернет речей у цій сфері дозволяють 

відстежувати товари, слідкувати за доставленням та вести відкритий обмін 

інформацією між ключовими учасниками ланцюжків постачання. IoT зменшує 

кількість робочих місць, що веде до зниження витрат та покращенню 

автоматизації праці; 

- енергетика. Розумна електромережа здатна автоматично збирати необхідні 

дані та моментально аналізувати циркуляцію напруги. Внаслідок, як клієнти, 

так і постачальники зможуть оптимізувати використання електрики. 

Цей далеко неповний перелік сфер застосування інтернету речей говорить 

сам за себе. Покращення ефективності будь-якої діяльності – одна з головних 

причин стрімкого розвитку і поширення інтернету речей. 
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ДИПЛОМАТІЯ КОРИСТУВАННЯ РЕСУРСАМИ: 

КРИПТОФІНАНСОВА ІНЖЕНЕРІЯ 

ВОДОРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Номінована рефлексія викликана новими економічних наративами: 

парадигми Поланьї, [11] М. Д. Саліза [13] про порушення взаємозв’язку між 

«взаємністю» та «перерозподілом» (концепт про порушення традиційних для 

виживання соціуму правил у формі «дипломатії взаємного користування 

ресурсами»); концепт екологічно чистої енергетики в термінах «водневої 

економіки» актуалізує виробництво водню з використанням невідновлюваних 

джерел енергії [2; 3; 5; 14]; Ф. Хайєка [6] про епоху «приватних грошей»; 

структурної асфацефатроніки як наукового напряму безпеки, основою якого 

є енергетичні інформаційні процеси в біосфері, соціальній, технічній системах 

(МТЄ-модель Першого Міжнародного конгресу «Наука і безпека» об’єднання 

людини (Man), технології (Tecnology), навколишнє середовище (Environment), 

intelligent enterprise (IE) – набір інновацій, що включають штучний інтелект 

(artificial intelligence, AI), енергетичний перехід із трьома основними завданнями 

(3D): D1– декарбонізація: вугілля, нафти / природний газ / поновлювані джерела 

енергії, аміак; D2 – децентралізація (Smart Energy Network) [7]. 

Дійсно, новітні фінансові інструменти (блокчейн) проникають в усі 

значні сфери життя, в тому числі й в паливно-енергетичному комплексі. Ряд 

дослідників [12] стверджують, що: (1) чисельність власників гаманців Bitcoin 

зростає; (2) провайдери гаманців знаходяться в Європі і Північній Америці; 

(3) треть гаманців –продукт з закритим кодом, при чому – 39 % гаманців 

є мультивалютними, а 52 % мають вбудовані функції валютообміну; (4) мережа 

Bitcoin найбільш популярна для здійснення міжнародних переказів (86 %); 

(5) найбільш затребувана послуга – мерчантсервіс (прийом коштів); (6) 79 % 

платіжних компаній мають усталені відносини з банками та платіжними 

мережами; (7) найбільша кількість бірж зареєстрована в Європі, на другому місці 

стоїть Азіатсько-Тихоокеанський регіон; (8) сектор майнінгу характеризується 

високою конкуренцією і постійною появою нових гравців (більшість пулів 

майнінгу розміщені в Китаї). 

Нині BP, Shell, Statoil запустили проєкт по створенню торгового 

майданчика на основі технології блокчейн. Зокрема: 1) у Британська стартап- 

компанія R Fintech представила власну криптовалюту Bilur із орієнтацією на 

нафтові ціни; 2) у Венесуелі створюється криптовалюта «Petroос» підтримана 

ресурсами нафти, газу, золота і алмазів в системі взаєморозрахунків [4]. 

R Fintech представила нову криптовалюту – bilur. Як і bitcoin, вона базується 

на блокчейні – розподіленому реєстрі, але, на відміну від аналогів, bilur 
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прив’язаний до вартості нафти і менше схильний до коливань. Прив’язку до 

нафти в R Fintech порівнюють із введенням в свій час золотого стандарту для 

оцінки традиційних валют. Фінансова компанія R Fintech розробила bilur для 

тих, хто регулярно використовує криптовалюти, але при цьому не хоче 

ризикувати через постійні коливання bitcoin, тому вважає більш вигідним 

фонди підтримувані фіксованим активом – подібно відміненому 45 років 

тому золотому стандарту для традиційних валют. Один bilur еквівалентний 

6.5 барелям нафти Brent і, відповідно, в ціновому виразі 356 дол (326 євро). 

R Fintech після придбання 1 млн барелів сирої нафти у Техаської нафтової 

компанії «Hockley» загальною вартістю близько 53 млн дол і 154 297 bilur 

планують отримувати прибуток за рахунок невеликої комісії з власників 

bilur – щорічно з них стягуватимуть 3 % – виключно за право володіння 

такою «цінністю». Проте цей намір сприймається критично, оскільки навряд 

чи такий крок додасть популярності новій криптовалюті – за bitcoin в гаманці 

ніхто не вимагає плати. Разом з тим, можливо вже стверджувати, що bilur як 

факт економічної сфери життя свідчить про продовження практики 

забезпечення криптовалют реальною вартістю, яка прив’язана до реального 

фізичного об’єкта. [1; 2; 4; 8; 9; 10; 11; 12]. У той же час bitcoin став 

офіційним платіжним засобом в Японії. Його приймають у 260 тис. 

магазинів. 

Середня вартість криптовалют тримається на рівні 1 400 дол, однак 

користувачі побоюються її обвалу. Нині триває дискурс щодо перспектив 

BitCoin. Рефлексуються два конкуруючих концепти щодо відповідності 

BitCoin критеріям валюти (засіб обміну, одиниця рахунку, та запас вартості) 

[9; 10; 11; 12]: 1. Ряд дослідників стверджує, що BitCoin не поводиться 

як реальна валюта, а швидше нагадує спекулятивні інвестиції (Velde 2013; 

Hanley 2014; Yermack 2014; Williams 2014 912; 4. Інші наділяють його якостями 

глобальної віртуальної валюту з потужним потенціалом у майбутньому (Plassaras 

2013; Satran 2013; Luther and White 2014) [9; 10; 11; 12]. 

Проте, нині не існує глобальної правової домовленості про статус 

BitCoin, оскільки не існує міжнародних законів, що регулюють BitCoin. 

Кожна країна по-різному позиціонує BitCoin, і правила постійно змінюються. 

Наприклад, Служба внутрішніх доходів США використовує BitCoin в якості 

бартеру на підставі ринкового підходу. Фінляндія розглядає BitCoin як товар 

із цінами. Німеччина визнала його приватною валютою. Однак інші держави- 

члени ЄС за великим рахунком перебувають у стадії очікування. З іншого 

боку, такі установи як Європейський центральний банк та Європейський 

банківський орган, визначають BitCoin як віртуальну валюту. В останні 

два роки спостерігається тенденція прискорення проєктів та стартапів 

з використанням блокчейнів в енергетичному секторі. Національний інститут 

стандартів і технологій Міністерства торгівлі США при встановленні 

Blockchain в якості трансактивної енергії використовує базову концепцію 

фінансових операцій peer to peer (P2P). Тобто: (1) зв’язок Blockchain 

із трансактивною енергію витікає із peer to peer (P2P) exchange of value 
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концепту; (2) трансактивна енергетика стає системою економічних та 

контрольних механізмів, що дозволяє динамічно балансувати попит та 

пропозицію по всій електричній інфраструктурі; (3) генерація та споживання 

електроенергії може бути повністю однорівнево децентралізовано за допомогою 

блокчейну; (4) проте, виникає більш ризикове середовище в порівнянні із 

звичайним централізованим обміном та торгівлею енергією. 

З огляду на багатообіцяючі переваги, які блокчейн пропонує транзактивній 

енергетиці, було визначено та класифіковано 65 проєктів: (1) на оптову 

торгівлю; (2) торгові платформи для комунальних послуг; (3) жетони енергії; 

підтримку торгівлі енергією для малих виробників та кінцевих споживачів; 

(4) торгівлю P2P у проєктах громади та мікромережах. Майже половина 

загальних проєктів зосереджена на оптовій торгівлі енергією. Географічно 

60 % проєктів зосереджено в Європі, а потім 14 % у Північній Америці та 

Азії [1; 2; 4; 5]. У Німеччині започатковано у 2017 р. проєкт «Enerchain» 

для 44 провідних європейських енергетичних торгових компаніям з метою: 

(1) розвитку оптової торгівлі; (2) розгортання технічної інфраструктури; 

(3) торгівлі електроенергією та газом децентралізовано без посередників та 

центральних ринкових платформ. Торги пройшли успішно, що стимулювало 

у 2019 році: створення платформи Enerchain 1.0 на базі Blockchain; розпочати 

позабіржову торгівлю енергією на основі спотових та форвардних контрактів 

на енергетичних та газових ринках; використовувати середовище блокчейну, 

яке забезпечує торгові процеси із швидкою синхронізацією даних між 

учасниками. З огляду на свої торгові можливості в енергетичних спільнотах 

(P2P), гнучкість між розподільчими мережами та оптовою доставкою на рівні 

балансуючих зон, платформа може стати провідною торговою інфраструктурою 

для ринків, що розвиваються. 

У Франції на основі блокчейн та інтернету речей (IoT) діє блокчейн- 

стартап Sunchain, що підтримується Enedis і надає можливість управління 

енергетичним обміном електростанцій Photovoltaic (PV) із споживачами 

(торгівля P2P). Розумні лічильники на основі IoT збирають і записують дані 

про виробництво та споживання на блокчейні Sunchain, де вони зашифровані. 

HydroCoin стала першою криптовалютою для блокчейн-спільноти, яка розширює 

можливості водневої галузі. Вчені [6] стверджують, що ця перша монета 

криптовалют, яка: (1) створила нову децентралізовану систему виробництва 

чистої енергії; (2) дозволяє спільноті блокчейнів брати участь у водневих 

технологіях. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: 

ВЗАЄМОВПЛИВ І ПОЗИЦІЇ У РЕЙТИНГАХ 

Рівень розвитку соціокультурної сфери обумовлює якість життя населення 

країни, ступінь розвитку суспільства, рівень культури і самобутності, репутацію 

країни у світі. За науковими канонами індустріального суспільства соціокультурний 

розвиток детермінувався економічним. У постіндустріальному суспільстві 

соціокультурні потреби визначають економічний розвиток, його пріоритети та 

напрями. 

Питання економічного та соціокультурного розвитку висвітлено в численних 

авторських працях. Зокрема, детальніше висвітлення культурної складової 

у системі сталого розвитку країни описано в праці [4]. Основні проблеми 

соціальної сфери України, виклики та ризики в соціальній сфері, які свідчать 

http://www/
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про  несформованість  в  Україні  цілісної  концепції  соціального  захисту 

(у т. ч. через слабкість соціальної інфраструктури) та обґрунтування шляхів 

покращення характеристик стану соціальної сфери в Україні відображено 

в праці [5]. На основних аспектах щодо забезпечення здоров’я людини 

(культура здорового харчування; культура здорового способу життя; система 

охорони здоров’я, у яких соціальна інфраструктура є вагомою) як базової 

складової формування та розвитку людського потенціалу та в контексті 

збереження міцного здоров’я як однієї з глобальних цілей сталого розвитку 

акцентовано увагу у праці [1]. Для забезпечення економічного та соціально- 

культурного розвитку будь-якої країни необхідна ефективна, дієздатна система 

формування та використання інтелектуального капіталу та інтелектуальної 

власності, техніко-технологічна модернізація економіки, впровадження інновацій 

у різних сферах життєдіяльності, що описано у статтях [2; 3]. 

Значна кількість індексів / рейтингів є комплексним свідченням / 

відображенням рівня соціокультурного та економічного розвитку країн. Вони 

максимально повно відображають основні показники усіх сфер і галузей, 

а також враховують вплив економічних, політико-правових, геополітичних, 

соціальних і культурних чинників, особливостей інфраструктури тощо. 

Зокрема, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс якості життя, 

індекс глобалізації, індекс легкості ведення бізнесу, індекс щастя комплексно 

відображають соціально-економічний стан досліджуваних соціально-економічних 

систем (країн), адже їх розрахунки спираються на систему показників. 

На перший погляд, рейтинги – індекс людського розвитку, індекс щастя, 

індекс соціальної глобалізації, індекс суспільства знань, індекс бідності – 

відображають соціальний аспект розвитку досліджуваних соціально-економічних 

систем. Проте, значення цих індексів – це досягнений результат досліджуваних 

аспектів, які сформувався під впливом системи чинників економічного, 

соціокультурного, поведінкового характеру тощо. 

Рейтинги, які насамперед відображають економічний стан країни 

(індикатор економічної свободи, індекс сприйняття корупції, рейтинг дефолту, 

кредитні рейтинги, індекс економічної глобалізації, індекс EMBI, індекс SEDA, 

індекс економічного ризику, індекс залучення прямих іноземних інвестицій, 

індекс сприйняття корупції, індекс мережевої зрілості) також варто аналізувати 

ширше. Адже, їх підґрунтя закладається у соціокультурній, політико-правовій, 

психо-поведінковій тощо площинах. 

Міжнародні рейтинги та індекси за рівнем соціокультурного стану 

відображають позицію України в світогосподарських процесах у порівнянні 

з іншими країнами. 

Індекс  людського  розвитку  є  одним  із  ключових  показників 

у міжнародних рейтингових системах у контексті саморозвитку особистості, 

адже характеризує можливість людини насолоджуватися повноцінним творчим, 

довголітнім і благополучним за рівнем соціокультурного стану життям. 

Рейтинг за індексом людського розвитку надає нам інформацію щодо 

тривалості життя; ВВП на душу населення (що обумовлює задоволення як 
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фізіологічних, так і культурних та духовних потреб людини); рівня освіченості. 

Тобто, індекс людського розвитку відображає як економічне зростання 

національної економічної системи, так і відображає реальні умови життя 

людини, де вона може реалізувати себе як особистість. 

Україна в опублікованому у 2021 р. рейтингу за індексом людського 

розвитку  піднялася  на  14  позицій  відносно  88  місця  за  показниками 

у попередньому звіті. Тобто, за результатами 2020 р. Україна посідає 74 місце із 

189 країн. Загальний коефіцієнт України дорівнює 0,779 (з максимальних 

1,000). Індекс валового національного доходу на душу населення становить 

13 216 дол. За результатами звіту 2021 р. очікувана тривалість життя українців 

становить 72,1 років; індекс освіти, який вимірює середню тривалість навчання 

населення, складає 11,4 років, а очікувана тривалість навчання населення – 

15,1 років. Очолюють рейтинг індексу людського розвитку такі країни як 

Норвегія, другу сходинку посідає Ірландія та Швейцарія [8]. 

Індекс щастя як індикатор економічного та соціального розвитку нації 

демонструє суб’єктивне відчуття щастя особою. Даний індекс включає такі 

складові: ВВП на душу населення, соціальний розвиток, здоров’я та тривалість 

життя, свободу вибору, задоволеність життям, рівень корупції, рівень 

духовного розвитку, стан культури, а також коригувальний коефіцієнт. 

Україна у «Всесвітньому звіті щастя-2021» посіла 110-е місце із 

досліджуваних 149 країн світу. Попри підняття у рейтингу щастя на 13 позицій 

у  порівнянні  з  позицією  у  «Звіті-2020»  та  на  23  позиції  порівняно  зі 

«Звітом-2019», Україна все ж займає низьке місце. Тобто українці не почувають 

себе щасливими. Варто зазначити, що «Всесвітній звіт щастя-2021» укладався 

за дещо іншими показниками, ніж у минулі роки через пандемію. У багатьох 

країнах дослідники не змогли провести опитування віч-на-віч, а тому більше 

зосередилися на рівнях ВВП на душу населення, індексах тривалості життя, 

благодійності, соціальній підтримці, рівні свободи та сприйняття корупції. 

Країнами,  які  показують  лідерські  позиції  за  індексом  щастя  у  світі, 

є Фінляндія, Данія, Швейцарія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція. 

Половина країн у першій десятці найщасливіших країн – скандинавські [9]. 

За індексом економічної свободи, який розраховується американським 

дослідницьким центром «The Heritage Foundation» разом з публіцистичним 

виданням  «The  Wall  Street  Journal»  Україна  посідає  позиції  серед  країн 

«з переважно не вільною економікою». Також Україна засвідчує неоднорідність 

розвитку національної економічної системи в розрізі її функціональних 

складових. За підсумками 2021 р. Україна погіршила позиції та опустилася 

на 127-е місце серед 178 країн у рейтингу економічних свобод. Лідерами 

у світовому співтоваристві за цим індексам у рейтингу 2021 р. є Сінгапур, 

Австралія, Швейцарія [6]. 

Комплексну інформативність дає також індекс глобалізації. На цьому 

аспекті також зосереджують обґрунтування розробники (дослідники Швейцарського 

економічного інституту та спеціалісти Швейцарського технологічного інституту), 

які позиціонують індекс як комбінований показник, який дозволяє оцінити 
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масштаб інтеграції тієї чи іншої країни у світовий простір та порівняти різні 

країни у розрізі компонент. Індекс визначається шляхом оцінки 24 показників 

у рамках 3-х основних груп: 

- економічної глобалізації з ваговим коефіцієнтом 36 % (обсяг міжнародної 

торгівлі, рівень міжнародної ділової активності, торгові потоки, міжнародні 

інвестиції, тарифна політика, обмеження та податки на міжнародну торгівлю 

тощо); 

- соціальної глобалізації з ваговим коефіцієнтом 39 % (рівень культурної 

інтеграції, відсоток іноземного населення, міжнародний туризм, міжнародні 

особисті контакти, обсяг телефонного та інтернет-трафіку, поштових відправлень, 

транскордонних грошових переказів, інформаційні потоки, розвиток 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури тощо); 

- політичної глобалізації з ваговим коефіцієнтом 25 % (членство держав 

у міжнародних організаціях, участь у міжнародних місіях (включаючи місії ООН), 

ратифікація міжнародних багатосторонніх договорів, кількість посольств та 

інших іноземних представництв у країні тощо). 

У звіті, опублікованому у 2020 р., Україна посіла 44 місце із 196 країн 

світу за індексом глобалізації (74,95). Найвищі індекси глобалізації показали: 

Швейцарія (90,79), Нідерланди (90,68), Бельгія (90,46) [7]. 

У більшості рейтингів країни-лідери і країни-аутсайдери повторюються, 

що є свідченням позитивного / негативного взаємовпливу різних показників, 

які беруться до розрахунків індексів у різних рейтингах, на результати 

соціокультурного та економічного розвитку кожної із країн. Позиції України 

в рейтингах є не лише свідченням існуючого економічного та соціокультурного 

стану. Оцінки за показниками-індикаторами свідчать про напрями 

життєдіяльності, які потребують коригування, модернізації. Посилення місця 

України у світовому просторі буде можливим за реалізації системи заходів 

соціокультурного, економічного характеру та забезпечення національної 

безпеки з огляду на глобальні виклики та загрози. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ 

У світі, що змінюється, креативні індустрії набувають нового, перспективного 

значення для розвитку економік країн світу та України. Генеральна Асамблея 

Організації Об’єднаних Націй визначила 2021 рік Міжнародним роком креативної 

економіки та сталого розвитку. 

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) визначає креативний 

сектор як цикл створення, виробництва та розповсюдження товарів і послуг, які 

використовують творчість та інтелектуальний капітал як первинні ресурси; 

діяльність, яка заснована на знаннях та зосереджена на мистецтві, але не 

обмежується ним, що потенційно може приносити дохід від торгівлі та прав 

інтелектуальної власності; матеріальні продукти та нематеріальні інтелектуальні чи 

художні послуги з творчим змістом, що мають економічну цінність та сприяють 

досягненню ринкових цілей; сектор, що стоїть на перехресті сфери послуг, 

промисловості та ремісничого сектору і становить новий динамічний сектор 

світової торгівлі [1]. 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6695
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9068
https://www.campiogroup.com/news/2021/rejting-stran-po-indeksu-ekonomicheskoj-
https://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index
https://hdr.undp.org/en/content/latest-
https://worldhappiness.report/ed/2021/
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За даними UNESCO та EY, культурні і креативні індустрії (ККІ) у світі 

приносять 2 250 млрд дол США доходів, що становить майже 3 % світового 

ВВП і забезпечують 29,5 млн робочих місць, 1 % активного населення світу. 

Найбільш прибутковими є сфери: телебачення (477 млрд дол США), образотворче 

мистецтво (391 млрд дол США) та газети і журнали (354 млрд дол США). 

Найбільша частка доходу, а саме: 743 млрд дол (33 %) належить Азійсько- 

Тихоокеанському регіону. До трійки лідерів входять також Європа (709 млрд дол.) 

і Північна Америка (620 млрд дол), що становить 31 % та 28 % відповідно [2]. 

Україна вже робить перші кроки в розвитку креативної економіки, 

зокрема в рамках Доктрини збалансованого розвитку «Україна-2030» зазначено, що 

розвиток креативної економіки є одним із драйверів економічного розвитку 

країни. Закон України «Про культуру» визначає креативні індустрії як види 

економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих 

місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження [3]. Креативні 

індустрії України включають візуальне та сценічне мистецтво, видавничу 

діяльність, дизайн, моду, IT, аудіовізуальне мистецтво, архітектуру, рекламу, 

бібліотеки, архіви та музеї, народні художні промисли. 

Стан сучасної креативної економіки і креативних індустрій в Україні 

характеризується стабільною позитивною динамікою. Незважаючи на зниження 

ВВП на 4 % та пандемію, економічні показники креативних індустрій України 

зросли у 2020 р. порівняно з 2019 роком (рис.1). 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

Рис. 1. Динаміка доданої вартості у креативних індустріях в Україні 

в 2016– 2020 рр., % від валової доданої вартості. 

Джерело: створено на основі [4; 5] 

Загалом у 2020 р. креативні індустрії згенерували 4,2 % доданої вартості 

української економіки. Це 132,4 млрд грн. Такий показник перевищує 

індикатори 2019 р. – 3,95 % [5]. Фактично за період 2016–2020 рр. обсяг 

доданої вартості в креативній індустрії в Україні збільшився із рівня в 55,154 

млрд грн в 2016 р. до 132,400 млрд грн в 2020 р. 
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Позитивну динаміку можна пояснити збільшенням частки ІТ сектору 

у структурі креативних індустрій, що виявився менш вразливим до кризи через 

пандемію. Якщо у 2019 р. частка ІТ сектору становила майже 43 % від загальної 

валової доданої вартості, то у 2020 вона зросла до 60 %. 

Усе більше людей обирають роботу у креативних індустріях. У 2020 р. 

цей відсоток збільшився до 4, це 360,3 тис. українців. У 2019 р. цей відсоток 

становив 3,8 %. У 2020 р. деякі види діяльності значно покращили свої 

показники порівняно з попереднім роком, особливо ІТ та дизайн, інші – 

постраждали від коронакризи. Найбільше суб’єктів господарювання знаходяться 

в ІТ секторі (76 % від загальної кількості підприємств). Найбільш 

постраждалими галузями очікувано стали такі сфери як демонстрація кіно та 

розповсюдження фільмів і телепрограм, які впали на 70 % та 37 %, відповідно. 

Загалом структура валової доданої вартості креативних індустрій у 2020 р. 

виглядає так (рис. 2.): 
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Рис. 2. Структура валової доданої вартості креативних 

індустрій в Україні, 2020. Джерело: створено на основі [4; 5] 

 

Кількість суб’єктів господарювання в креативній індустрії в Україні також 

мала динаміку до зростання із рівня в 134,7 тис. од. у 2016 р. до 230,743 тис. од. 

в 2020 р. Обсяг реалізованої продукції бізнесу у сфері креативних індустрій 

становив 333,9 млрд грн – це 3 % від загального обсягу реалізованої продукції 

в Україні [5]. 

У структурі міжнародної торгівлі України креативні товари не відіграють 

суттєвої ролі, вони становлять 1% експорту і 1,5 % імпорту на відміну від 

креативних послуг. У 2019 році експорт креативних послуг склав 30 % загального 

експорту послуг та 6,1 % імпорту [4]. 

Сучасний стан розвитку креативних індустрій в Україні характеризується 

кластерною моделлю організації, особливо в ІТ-сфері, та культивацією на 

території провідних українських міст, таких як Київ, Львів, Одеса, Харків та ін. 

Водночас в Україні поки що не вистачає розвиненої інфраструктури креативних 
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індустрій, хоча активно розвиваються різноманітні організаційні креативні 

хаби: коворкінги, майстерні, інкубатори, лабораторії і кластери. Ці нові 

простори дають змогу більшій чисельності людей продуктивно реалізувати й 

розвивати власні таланти і творчі здібності. 

Велику роль у активізації креативних індустрій у вітчизняній економіці 

відіграють такі програми Європейського Союзу з підтримки креативної 

економіки як позитивна практика діяльності креативних міст, креативних 

просторів, таких як «Креативна Європа», «Культура і креативність», Програма 

«ЄС – Східного партнерства». 

Таким чином, Україна має великий потенціал для розвитку креативної 

економіки. Деякі експерти прогнозують, що темпи зростання інновацій та 

креативної індустрії перевищуватимуть темпи зростання інших секторів 

економіки. Проте частка креативного сектора в економіці України нині 

залишається низькою, хоча з кожним роком має тенденцію до зростання, 

значною мірою завдяки ІТ-індустрії. Інвестування в креативну економіку може 

бути важливим фактором соціального розвитку, оскільки основні базові 

ресурси творчої економіки (інтелектуальний капітал, творчий потенціал, 

талант) базуються на людському капіталі. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 
У 1980 р. Е. Тоффлер написав книгу «Третя хвиля» [5]. У своїй праці він 

говорить про зміни,  які відбуваються у  світі, при цьому  наголошує на 

«технологічних хвилях» розвитку цивілізації, які одна за однією змінювалися. 

«Перша хвиля» відповідає аграрній цивілізації, «Друга» – індустріальній, а у фазі 
«Третьої» технологічної хвилі, яка припадає на сучасний стан, ключовим 

продуктом стає інформація. Згідно із Законом України «Про інформацію» термін 

«інформація» означає будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені 
на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [1]. 

Щодо трактування терміну «Інформаційне суспільство» існує багато 

визначень. Наприклад, М. С. Вершинін у своїй книзі «Політична комунікація 

в інформаційному суспільстві» виділяє такі особливості інформаційного 

суспільства: 

 суспільство нового типу (формується у результаті нової глобальної 
соціальної революції); 

 суспільство знань (наявність знань стає обов’язковою умовою 

благополуччя); 

 глобальне суспільство (відсутність кордонів інформаційного обміну) 

[3, с. 18]. 

«Інформаційне суспільство, – підкреслює О. О. Баранов, – будується всім 

суспільством, а для цього необхідно створювати умови, переконувати суспільство, 

що це є необхідним» [2, с. 36]. 

Розвиток інформаційного суспільства передбачає вирішення першочергових 

завдань вільного пошуку, отримання, виробництва та розповсюдження інформації 

для кожного члена суспільства, розвиток засобів масової інформації, формування 

загальнодоступних інформаційних ресурсів, надання доступних інформаційних 

послуг, забезпечення умов створення, розвитку та функціонування інформаційних 

систем, формування єдиного інформаційного простору країни та її інтеграції 

у світовий інформаційний простір, також використання нових інформаційних 

технологій спричиняє зростання правопорушень у галузі інформаційної безпеки, 

що зумовлює формування та розвиток відповідного науково-методологічного та 

правового базису, що забезпечує ефективне вирішення цих проблем. 

На сьогоднішній день важко навіть визначити всі перспективи, що 

відкривають світові нові інформаційно-комунікаційні технології. Інформаційне 

суспільство надає якісно новий рівень можливостей розвитку всіх сфер життя 

суспільства. Але не можна забувати також і про те, що нові можливості – це 

завжди й нові загрози. Тому слід дуже обережно ставитись до фундаментальних 

змін в інформаційній сфері. 
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Найголовнішими цілями в інформаційній сфері в усьому світі є: 
- максимальне задоволення інформаційних потреб людей в різних 

сферах діяльності; 
- кращі умови життя для населення; 
- висока ефективність суспільного виробництва; 
- стабільні соціально-політичні відносини в державі. 

Протягом багатьох років державна інформаційна політика охоплювала 
проблеми, які були пов’язані зі ЗМІ. Останнім часом інформаційна політика 
набула ширшого значення, включаючи окремі елементи захисту прав громадян 
та організацій на загальнодоступну інформацію, а також деякі аспекти інформаційної 
безпеки. 

Інформаційна політика пояснюється як сукупність заходів, які стосуються 
різних сфер діяльності держави та спрямовані на забезпечення прав громадян 
щодо доступу до інформації; як одна із особливих сфер життя людей, що 
відтворює, поширює інформацію, а також задовольняє інтереси країни та її 
громадян [4, c. 38]. 

На початку двадцятого століття почалося формування та розвиток державної 
інформаційної політики. Вона виражалась у різних програмах інформатизації. Зміст 
інформаційної політики існує в декількох варіаціях, які стосуються забезпечення 
науково-технічних, виробничо-технологічних та організаційно-економічних умов 
створення, а також застосування різних технологій інформатизації та утворення 
інформаційних ресурсів. 

Для розробників інформаційної політики в тій чи іншій сфері важливим 
є те, що у двадцять першому столітті відбувається інтенсивний розвиток 
інформаційних технологій на основі комп’ютерних систем. Варіанти 
розповсюдження інформації за допомогою комп’ютерної техніки мають 
перевагу перед консервативними. 

Інформаційна політика – інструмент політичного впливу та засіб руху 
політичних цілей. Суб’єкти цієї політики за допомогою інформації можуть 
впливати на людську свідомість, психіку, поведінку та діяльність. 

Свою особисту інформаційну політику ведуть багато країн світу, але вони 
відрізняються одна від одної тим, що ставлять різні об’єми завдань у даній 
сфері та різні рівні зацікавленості якоїсь з країн в процесі об’єднання 
з масштабною системою комунікації. 

Нині жителі України знаходяться у тяжких умовах різноманітних змін. 
Нашій країні властиві такі непостійні змінні умови: політичний та економічний 
стан, війна в східній частині, уповільнення введення реформ в економічній 
сфері, низький рівень розвитку інформаційної інфраструктури та виробництва 
різних інформаційних продуктів, ЗМІ в руках монополістів, застарілий 
потенціал у сфері науки, культури та освіти. 

Формуванню інформаційного суспільства України заважає низка проблем: 
слабка координація зусиль, низький ефект від використання різноманітних 
ресурсів, уповільнене введення інформаційно-комунікаційних технологій у сферу 
управління, повільне будівництво інформаційної інфраструктури, слабка підтримка 
досліджень в області інформатизації, майже відсутнє навчання з використанням 
сьогоденних інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Невідкладними завданнями уряду країни в інформаційній політиці 

є забезпечення вільного користування інформацією та різними видами діяльності, 

пов’язаної з нею, свободи слова та думки, ефективне виробництво і просування 

власного інфопродукту на ринку. Українське інформаційне суспільство буде 

розвиватись лише за однієї умови – комплексний підхід, який включає в себе 

стратегію інформатизації суспільства та керується різними пріоритетами країни 

з інтернаціональною практикою. 

Ефективна реалізація задуманих напрямів інформаційної політики буде 

здійснена за умови, якщо будуть розроблені та ухвалені відповідні для цього 

документи. Міністерство інформаційної політики, створене у 2015 р., було 

відповідальне за розробку Стратегії інформаційної політики України та Концепцію 

інформаційної безпеки, але, на жаль, це все ще не було реалізоване. 

При переході суспільства до інформаційного, держава грає дуже важливу 

роль. Реалізація інформаційної політики здійснюється за рахунок координації 

діяльності різних учасників процесу переходу. 

Теперішня держава є стимулом, прискорювачем змін, які відбуваються 

в інтересах громадян. Держава бореться з монополістами та слідкує за засобами 

масової інформації та іншими каналами комунікації, на юридичному рівні 

забезпечує доступ до інформації та інформаційних джерел, охороняє персональні 

дані, використовує інформаційні технології на благо відносин уряду з громадянами. 
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ПРОЦЕС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ» 

Модель процесу пошуку інформації (далі – ППІ) описує досвід користувачів 

як серію думок, почуттів і дій. Думки, які починаються як невизначені, 

розпливчасті та неоднозначні, стають більш чіткими, цілеспрямованими та 

конкретними у процесі пошуку. Почуття тривоги та сумнівів стають більш 

впевненими й визначеними. Люди шукають інформацію, яка має відношення 

до загальної теми на початкових етапах процесу пошуку та звужується до 

зосередженої теми наприкінці пошуку. Формулювання фокусу або особистої 

точки зору на конкретну тему є ключовим моментом у процесі пошуку 

інформації. У цей момент почуття змінюються з непевних на впевнені, думки 

змінюються з нечітких на більш зрозумілі, а інтерес зростає. Модель була 

перевірена в поздовжніх тематичних і великих масштабних дослідженнях 

різноманітних вибірок користувачів інтернету [1, с. 257–304; 2, с. 5–13]. 

Подальші дослідження вивчали реалізацію процесного підходу в контексті 

освіти та досліджували ППІ на робочому місці [3, с. 399–412]. 

ППІ описує звичайний досвід у процесі пошуку інформації для складного 

завдання, яке має дискретний початок і кінець та яке вимагає значної побудови 

та вивчення [4, с. 223]. Мета моделі ППІ – отримати сенс людиною у процесі 

пошуку інформації. Із точки зору користувача, головна мета пошуку інформації 

полягає у виконанні завдання, яке ініціювало пошук, а не лише у зборі 

інформації як самоцілі. 

Пошукова система представляє пошук інформації як засіб для досягнення 

мети. Із точки зору користувача, модель ППІ поділена у цілісному уявленні на 

шість етапів: 

- ініціація. Людина вперше усвідомлює нестачу знань, розуміння або 

почуття невпевненості і побоювання є звичним; 

- селекція. Визначається загальна область, тема чи проблема, а початкова 

невизначеність часто змінюється коротким почуттям оптимізму та готовності 

розпочати пошук; 

- дослідження. Зустрічається суперечлива, несумісна інформація, а також 

часто збільшуються невизначеність, плутанина та сумніви, і люди опиняються 

«в підвішеному стані» впевненості; 

- формулювання. Формується цілеспрямована перспектива та невизначеність 

зменшується, у той час як впевненість починає зростати; 

- збір. Збирається інформація, що має відношення до зосередженої точки 

зору, і невизначеність спадає в міру поглиблення інтересу та участі; 
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- презентація. Пошук завершується новим розумінням, що дає змогу 

людині пояснити свої знання іншим або якимось чином використати отримане 

знання [4, c. 197]. 

На першому етапі, ініціації, людина усвідомлює прогалину у знаннях або 

нерозуміння, де почуття невпевненості та побоювання є звичними. На цьому 

етапі завдання полягає лише в тому, щоб розпізнати потребу в інформації. 

Думки зосереджені на обмірковуванні проблеми, осмисленні завдання та 

зв’язку проблеми з попереднім досвідом та особистими знаннями. Дії часто 

передбачають обговорення можливих шляхів підходу або тем, які слід 

дослідити та знайти. 

На другому етапі, селекції, завдання полягає в тому, щоб визначити та 

вибрати загальну тему для дослідження та підхід, який слід використовувати. 

Почуття невпевненості часто змінюється оптимізмом після того, як вибір 

зроблено і є готовність почати пошук. Думки зосереджені на зважуванні 

потенційних тем із критеріями вимог до завдання, відведеного часу, особистого 

інтересу та доступної інформації. Прогнозується результат можливих виборів, 

і вибирається тема чи підхід, які мають найбільший успішний потенціал. 

Типовими діями є переговори з іншими людьми або надання попереднього 

пошуку доступної інформації, а потім швидкий перегляд і аналіз для огляду 

альтернативних тем. Коли  з будь-якої причини вибір затримується або 

відкладається, почуття тривоги, ймовірно, посилиться, поки вибір не буде зроблено. 

Третій етап  –  дослідження.  Цей етап  характеризується почуттям 

розгубленості, невпевненості та сумніву, які часто посилюються протягом 

цього часу. Завдання полягає в тому, щоб дослідити інформацію на загальну 

тему та розширити особисте розуміння. Думки, зазвичай, у цей момент, 

зосереджені на тому, щоб стати орієнтованим і достатньо поінформованим про 

тему, сформувати фокус або особисту точку зору. На цьому етапі в ППІ 

нездатність точно висловити, яка інформація потрібна, може зробити спілкування 

між користувачем і пошуковою системою незручним. Дії ж включають пошук 

інформації про   загальну тему, читання  для отримання  інформації  та 

пов’язування нової інформації з уже відомою. На цьому етапі інформація, що 

зустрічається, рідко поєднується з попередньою, а інформація з різних джерел 

часто здається непослідовною та несумісною. 

Люди можуть вважати ситуацію досить обнадійливою і навіть загрозливою, 

викликаючи відчуття особистої неадекватності, а також розчарування в системі. 

Насправді, деякі особи навіть можуть бути схильні взагалі відмовитися від 

пошуку на цьому етапі. Дослідження вважається найскладнішим етапом у ППІ, 

якщо отримана інформація може підвищити невизначеність. Це, у свою чергу, 

спричиняє падіння впевненості в правильності знайденої інформації. 

Четвертий етап ППІ, формулювання, є поворотним моментом, коли 

почуття невизначеності зменшується, а впевненість зростає. Завдання на цьому 

етапі полягає в тому, щоб з отриманої інформації сформувати цілісну думку. 

Думки передбачають собою виявлення та вибір ідей в інформації, з яких можна 
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сформувати цілеспрямований погляд на тему. Фокус у процесі пошуку можна 
порівняти з гіпотезою в процесі побудови. На цьому етапі тема стає більш 
персоналізованою. Хоча фокус може сформуватися в несподіваний момент 
розуміння, він, швидше за все, з’явиться поступово, оскільки кінцева мета стане 
чіткішою. За цей час, зазвичай, відзначається зміна почуттів, з ознаками 
підвищеної впевненості та відчуття ясності. Люди часто усвідомлюють свою 
участь у пошуку сенсу, наприклад, цілеспрямовано займаються «фокусуванням 
і звуженням», пошуком «нитки», «історії», «відповідей на всі свої питання», 
«центральної теми» чи «керівної ідеї». Чотири критерії, які використовуються 
для вибору теми, можуть бути знову використані для вибору фокусу: 

- завдання; 
- чого я намагаюся досягти? Час; 
- скільки в мене часу? Інтерес; 
- що мені особисто цікаво? Доступність; 
- яка інформація доступна мені? 

Збір – це п’ятий етап у ППІ, коли взаємодія між користувачем та 
інформаційною системою функціонує найбільш ефективно. На цьому етапі 
завдання полягає в тому, щоб зібрати інформацію, яка відноситься до обраної 

теми. Думки зосереджені на визначенні, розширенні та підтримці фокусу. Дії, 
у свою чергу, передбачають відбір інформації, що має відношення до 

зосередженої точки зору, і створення детальних нотаток щодо того, що 
стосується конкретно фокусу. Загальна інформація по темі більше не актуальна 
після формулювання. Людина з чіткішим відчуттям орієнтації може вказати 

потребу в доречній, цілеспрямованій інформації пошуковим системам, полегшуючи 
тим самим всебічний пошук доступних ресурсів. Почуття впевненості продовжує 
зростати, оскільки невизначеність спадає, а зацікавленість у проєкті поглиблюється. 

На шостому етапі, презентації, відчуття полегшення крокує поруч 
з відчуттям задоволення, якщо пошук пройшов успішно, чи навпаки розчарування, 
якщо це не так. Завдання полягає в тому, щоб завершити пошук і підготуватися 
до презентації чи іншого використання знахідок. Думки зосереджуються 
на кульмінації пошуку персоналізованим синтезом теми або проблеми. Дії 
включають зведений пошук, під час якого в знайденій інформації відзначається 
зменшення релевантності та збільшення надмірності [1, c. 257–304]. 
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СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 

У часи становлення суспільства процес управління стає дедалі складнішим, 

через це доводиться розв’язувати досить складні взаємозалежні задачі. 

Документ – важлива та невід’ємна складова будь-якої сфери людської діяльності. 

А поява інформаційних технологій та розвиток галузей діяльності провадить 

зростання масштабів інформації та шляхів її застосування. 

У сьогоденні ми витрачаємо досить велику частку свого часу на зв’язок, 

спілкування та процеси пов’язані з обробкою інформації. Діловодство систематизує 

роботу з документами та носіями інформації в установі, гарантуючи ощадливість 

ресурсів управлінських підрозділів. Під діловодством мається на увазі діяльність, 

що охоплює питання документування і організації роботи з документами під час 

реалізації управлінських дій. 

Сучасне документознавство являє собою систему актуально-принципових 

дій необхідних для злагодженої роботи компанії, установи або організації, 

пов’язану переважно з діловою документацією, що потрібна для діяльності 

сучасних закладів різних форм власності. Документ є головним носієм інформації 

будь-якої установи, саме він забезпечує організацію роботи у компаніях та інших 

інституціях. 

Як зазначає А. Н. Діденко у своєму посібнику «Дотримання стандартів 

із діловодства в практичній роботі органів управління та документування сприяє 

встановленню чіткого організаційно-технічного порядку, викоріненню 

бюрократизму й тяганини. Опанування прийомів раціональної роботи з 

документами дає змогу скоротити час на їх складання, опрацювання й пошук, 

організовувати чіткий контроль за проходженням та виконанням. Зрештою 

правильно підготовлений і належним чином оформлений документ – це свідчення 

культури виконавця» [1, c. 3]. 

Документ є носієм інформації, що слугує для засвідчення, ідентифікації 

та доведення будь-яких фактів, а отже, він має юридичну силу. Поняття 

«документ» є ключовим у понятійній системі документознавства. Воно 

відтворює властивості дійсно існуючих об’єктів, що слугують предметом 

практичної діяльності створювання, збору, аналітико-синтетичної обробки, 

збереженню, пошуку, розповсюдженню та застосуванню документної інформації 

громадянами. Визначення «документ» використовується у всіх сферах людської 

діяльності, але у кожній галузі це поняття може мати різні значення, залежно 

від об’єкта, якому надається статус документа. Воно інтерпретується по-різному 

в таких наукових дисциплінах, як інформатика, бібліотеко-, бібліолого-, 

бібліографо-, архіво-, музеєзнавство, а також у відповідних спеціальних галузях 
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діяльності – бібліотечній, музейній, архівній справі та бібліографії. Звідси його 

багатозначність, яка ускладнює спілкування та взаєморозуміння між спеціалістами 

документно-комунікаційної сфери. [2, c. 1] 

На сучасному етапі розвитку суспільства у будь-якій державі незалежно 

від моделі побудови економіки та суспільно-політичної організації банки та 

банківська система відіграють чималу роль. Банківська система підтримує 

безперебійне функціонування економіки держави, обслуговуючи готівкові та 

безготівкові грошові розрахунки, здійснюючи зберігання коштів фізичних та 

юридичних осіб, а також їх забезпечення кредитними ресурсами та багато 

інших видів операцій [3, c. 1]. 

«Банківська система є елементом фінансової системи країни. Через 

банківську систему діє механізм розподілу фінансових ресурсів та грошових 

коштів, відбувається їх мобілізація та залучення в економічний обіг. Стійкість 

та стабільність банківського сектору країни є однією з найголовніших 

передумов досягнення сталого розвитку національної економіки, натомість 

недостатній їхній рівень може призвести до кризових явищ у середині країни» – 

зазначається у праці «Банківська система України: сучасний стан та перспективи 

розвитку» [4, c. 21]. 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» установлює, що 

Банківська система України складається з Національного банку України та 

інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території 

України відповідно до положень цього Закону та інших законів України [5]. 

Наступним кроком варто розглянути що ж таке банківський документ. 

Банківські документи – це особлива, спеціальна група документації, для 

функціонування якої притаманні певні особливості і специфіка. 

Відповідно до «Положення про організацію бухгалтерського обліку, 

бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках 

України» (розділ ІІІ), документування банківських операцій головним чином 

відбувається шляхом оформлення первинних документів банку, які у Положенні 

класифіковано за такими ознаками [6]: 

1) за місцем складання: зовнішні (одержані від клієнтів, державних 

виконавців та інших банків); внутрішні (оформлені в банку); 

2) за змістом: касові; меморіальні (для здійснення безготівкових розрахунків 

із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських 

операцій). 

Окрім групування документів банку згідно із нормативною базою, на 

сьогодні найбільш повно схема класифікації банківської документації має 

такий вигляд: 

1) за призначенням: 

- розпорядчі – документи, що містять розпорядження про здійснення 

господарської операції; 

- виконавчі – документи, у яких підтверджується факт здійснення 

операції; 
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- документи бухгалтерського оформлення – складають на підставі 

відповідних виконавчих та розпорядчих документів для підготовки та 

полегшення облікових записів. 

1. За способом відображення: 

- разові – документи, які відображають одну або кілька операцій, що 

записуються в документ одночасно; 

- нагромаджувальні – документи, призначені для оформлення однорідних 

операцій за відповідний проміжок часу звітного періоду. 

2. За обсягом: 
- первинні – документи, які складають у момент здійснення операції 

і безпосереднього її відображення; 

- зведені – документи, які об’єднують низку первинних документів 

групуванням їх показників; 

3. За характером інформації: 

- документи, що є підставою для ініціювання проведення операції; 

- документи, на підставі яких формуються бухгалтерські проведення. 

4. За видом банківських операцій: 

- касові – оформляють операції з готівкою; поділяються на прибуткові та 

видаткові; до прибуткових належать: заява на переказ готівки, прибутковий 

касовий ордер; до видаткових – грошовий чек, заява на видачу готівки; 

- меморіальні – використовують для здійснення безготівкових розрахунків 

з банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських 

операцій; 

- позабалансові – прибуткові та видаткові позабалансові ордери; цими 

документами оформляють приймання та видачу коштовностей і документів, що 

зберігаються в касі та сховищі банку. 

5. За місцем складання: 

- зовнішні – документи, одержані від клієнтів, державних виконавців та 

інших банків; 

- внутрішні – документи, що оформляються всередині банку [6]. 

Якщо розглядати банк додатково і як юридичну особу, хочеться 

наголосити на тому, що, крім операційної діяльності, банк як юридична особа 

має вести інші документи внутрішнього призначення. До таких документів 

належать: організаційно-правові (статут, протоколи засідань, ліцензії, дозволи 

тощо), розпорядчі (накази і розпорядження керівництва), організаційні 

(положення про відділи, посадові інструкції, правила тощо), звітні, довідково- 

інформаційні та ін. 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

МІЖ ГРОМАДЯНАМИ ТА ВЛАДОЮ: ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ 

Електронне урядування – це надбання цивілізованого суспільства 

XXI сторіччя. Своєю появою воно зобов’язане розвитку мережі «Інтернет» та 

формуванню інформаційного суспільства сьогодення. Всесвітня павутина 

розвивається дуже стрімко, щоденно пропонуючи все більше розмаїття 

можливостей. Не є винятком і незліченна кількість видів послуг, у тому числі 

адміністративних, отримати які громадяни можуть із дому чи офісу 24 години 

на добу та сім днів на тиждень. 

Найголовнішим аспектом задля впровадження та продуктивного існування 

е-урядування є правильне користування ресурсами, а саме «за мінімальних 

витрат максимально оптимізувати систему і механізми здійснення державного 

управління із застосуванням ІТ» [1, c. 100]. За умови ефективного виконання 

даного кроку електронні послуги та регламенти у загальній системі електронного 

урядування будуть ефективно виконувати покладені на них функції, економити 

бюджет та час громадян, та розвиватися і самовдосконалюватися, доповнюватися 

або спростовуватися в залежності від потреб соціальних груп. 

Серйозною проблемою електронного урядування в Україні є недостатня 

обізнаність пересічних громадян про е-послуги, котрі дає можливість отримати 

он-лайн система електронного урядування, їх недовіра до засобів безпеки його 

інструментів. До того ж, станом на сьогодні, далеко не всі питання можна 

вирішити за допомогою даних послуг. Тому одною із важливих проблем 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18#Text
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електронного урядування в Україні є розширення спектру послуг, що можна 

отримати через інтернет. Важливим моментом є їх структурування за 

тематикою, розбивання масивів за спрямованістю до соціальних груп, що їх 

споживають. 

Вирішення проблем реорганізації надання адміністративних послуг он-лайн, 

інформування населення про їх доступність та переваги порівняно з класичними 

відвідуваннями установ – це робота, котру ще тільки потрібно виконати задля 

реалізації надання електронних адміністративних послуг та організації 

електронного урядування органами влади. Маємо успіхи у даній сфері, 

наприклад, «через інтернет-ресурси Держгеокадастру, Мінюсту, Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Мінекономрозвитку, Держархбудінспекції, 

Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, окремих місцевих 

ЦНАПів, уже надаються електронні адміністративні послуги або доступне їх 

замовлення в електронному форматі» [2, c. 48]. 

Вивчення питання та перші напрацювання науково-теоретичної бази за 

визначеною тематикою почалися досить давно. Проблеми, що виникають при 

впровадженні та наступному розвитку електронних послуг і регламентів 

у контексті електронного урядування, сьогодні активно досліджуються науковцями 

з України й інших країн світу. 

Піонерами у розробці та введенні систем електронного урядування 

зазвичай називають західні демократичні держави. Термін «е-уряд» вперше 

виник на початку 90-х, а практичні зрушення почалися наприкінці 90-х рр. ХХІ ст. 

Першим у світі ідею урядового порталу у 1999 р. реалізував Сінгапур, 

а європейським лідером у наданні електронних послуг у контексті електронного 

урядування є Велика Британія. В якій з 2000 р. реалізується програма «E-citizen, 

e-business, e-government» («Електронний  громадянин,  електронний  бізнес, 

електронний уряд») у рамках проєкту «Стратегічної структури для обслуговування 

суспільства в інформаційному столітті». Питання даної тематики регулярно 

висвітлюються на наукових конференціях, у тому числі й міжнародних [3, c. 16–18]. 

Професор з Каліфорнійського університету в Ірвайні Марк Варшауер, 

котрий є членом Організації Об’єднаних Націй, у 2004 році дав лаконічне 

та досить влучне визначення для поняття «е-уряд». На його думку, це 

використання інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосування 

урядом для надання інформаційних та державних послуг для людей [4, c. 33]. 

Незважаючи на влучність, дане визначення не є вичерпним та втрачає ряд 

важливих деталей та різноманіття форм. Наприклад, у звіті ООН за 2014 р. 

зазначено,  що у ширшому розумінні електронний уряд можна назвати 

використанням та застосуванням інформаційних технологій у державному 

управлінні для впорядкування та інтегрування робочих процесів та процесів 

для ефективного керування даними та інформацією з ціллю покращення 

надання державних послуг, а також розширення каналів зв’язку залучення 

громадян до процесів державної влади [5, c. 22]. 

Питаннями вивчення та розвитку е-урядування на теренах України 

займаються вітчизняні науковці. Дослідники І. В. Клименко та К. О. Линьов 
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у навчальному посібнику «Технології  електронного  урядування»  поняттю 

«електронний уряд» дають наступне визначення: «Це система збору, введення, 

пошуку, обробки, збереження та надання на вимогу користувача згідно 

з визначеними критеріями інформаційних ресурсів, покликана забезпечити 

надання державними органами всіх гілок влади численних послуг бізнесу та 

всім категоріям громадян, а також інформування громадян про роботу 

державних органів» [6, c. 5]. Вчені розглядали вплив громадян на процеси 

прийняття владою управлінських рішень, його значень. Велику частину праці 

складає тематика електронного урядування та інформаційно-технологічних 

аспектів побудови інформаційної системи електронного уряду. 

На відміну від вищезгаданих науковців, дослідники Голобуцький О. П. 

та Шевчук О. Б. привернули увагу наукової спільноти до дещо інших 

аспектів тематики. У праці «E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи 

не бути» розглянуто електронний уряд як неминучий елемент масштабного 

інформаційного перетворення суспільства. Також, на думку науковців, для 

створення і повномасштабного існування та функціонування електронного 

уряду як інструменту, потрібно виконати такі умови, як зміна нормативно- 

правової бази, вкладення бюджетних коштів у розвиток та реструктуризацію 

надання адміністративних послуг, перебудову існуючих регламентів, 

екологічних орієнтирів. До того ж, треба перерозподілити зони пріоритетної 

компетенції громадських та державних структур та, звичайно, провести роботу 

з населенням на розширення та оновлення цінностей. 

На думку дослідників, електронний уряд – це концепція здійснення 

державного управління, притаманна інформаційному суспільству, що ґрунтується 

на можливостях інформаційно-телекомунікаційних технологій та цінностях 

відкритого громадянського суспільства, характеризується спрямованістю на 

потреби громадян, економічною ефективністю, відкритістю для громадського 

контролю та ініціативи [7, с. 64]. 

І хоча за зазначеною темою написана велика кількість праць, все ж таки 

усі проблеми е-урядування не висвітлено та не розроблено і не повністю 

вивчено всі механізми та закони взаємодії пересічних громадян із представниками 

державної або місцевої влади через мережу «Інтернет» у світі в цілому та 

Україні зокрема. Навіть якщо подивитися на розуміння науковцями поняття, то 

можна зрозуміти, що на сьогоднішній день не існує однозначного визначення 

«електронного уряду» через те, що кожен з дослідників вбачає особливості й 

акцентує увагу на різних аспектах і контекстах функціонування явища. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЗАКЛАДІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Стрімке зростання обсягів інформації, яка використовується в управлінській 

діяльності освітніх, медичних, правових установ, підприємствах, її складність 
та швидке оновлення інформації робить акцент на необхідність використання 
інтегрованих систем документообігу. Які на сьогодні стали не просто засобами 
оптимізації внутрішніх процесів установ чи підприємств, а й насущною 
необхідністю в умовах неперервного прискорення ритму життя, суспільних 
процесів і стрімкого розвитку новітніх інформаційних технологій. На сьогодні 
одним із актуальних завдань в Україні є розвиток інфраструктури електронного 
документообігу. 

Впровадження електронного документообігу в Україні регламентується 
низкою законів та підзаконних актів, що складають базу нормативно-правового 
регулювання електронного документообігу. Серед законів України, які 
набули чинності, «Про електронні документи та електронний документообіг», 
«Про електронний цифровий підпис», «Про обов’язковий примірник 
документів», «Про Національну програму інформатизації», «Про Національну 
систему конфіденційного зв’язку», «Про захист інформації в інформаційно- 
телекомунікаційних системах» тощо. Таким чином, застосування електронного 
документообігу є законодавчо підкріпленим та досить поширеним на підприємствах, 
держаних установах України. Згідно Закону України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» встановлено, що електронний документ – це 
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, 
включаючи обов’язкові реквізити документа, зокрема електронного підпису. 
Іншими словами, електронний документообіг – високотехнологічний і прогресивний 
підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи різноманітних підприємств, 
організацій, установ, органів державної влади і місцевого самоврядування. 
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Документи використовуються в різних галузях знань, сферах людської 

діяльності й суспільного життя. Вони є об’єктом дослідження різних наукових 

дисциплін і тому поняття документ багатозначне і залежить від того, у якій 

галузі й для чого воно використовується. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію» [1], документ – це 

матеріальний носіи, що містить інформацію, основними функціями якого 

є її збереження та передавання у часі та просторі. 

В інших джерелах документ визначається як структурована одиниця 

інформації, призначена для сприиняття людиною і оформлена та зафіксована на 

матеріальному носієві в установленому порядку з дотриманням певної форми 

її подання та формуванням обов’язкових ознак: 

- функціональності – визначеності в межах існуючих суспільних 

відносин очікуваного впливу документа (в тому числі подальшого 

порядку дій) на його одержувачів після отримання та ознаио 

зі вмістом; 

млення 

- санкціонованості – визначеності фізичної і/або юридичної особи, 

яка відповідає у певний час за існування документа; 

- реєстрованості – визначеності унікальної ідентифікації документа 

у множині документів. 

Статтею 5 Закону Украіни «Про електронні документи та електроннии 

документообіг» [2] визначено, що електронний документ (далі – ЕД) – це 

документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, 

включаючи обов’язкові реквізити документа, склад та порядок розміщення 

яких визначається законодавством. При цьому ЕД може бути створений, 

переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну 

форму подання шляхом відображення даних, які він містить, електронними 

засобами або на папері у формі, придатніи ̆ для сприим̆ання иого змісту 

людиною. Обов’язковими реквізитами ЕД є дані, без яких він не може бути 

підставою для його обліку і не матиме юридичної сили. 

Відповідно до ст. 6 зазначеного Закону Украіни, обов’язковим реквізитом 

ЕД є електронний підпис, який використовується для ідентифікації автора 

та/або підписувача ЕД іншими суб’єктами електронного документообігу і дає 

змогу підтвердити його цілісність. Накладанням електронного цифрового 

підпису (далі – ЕЦП) завершується створення ЕД. Однак необхідно зауважити, 

що лише ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису 

(печатки), а інші види електронного підпису такого статусу не мають. 

Під системою документообігу розуміється сукупність методів, засобів 

і персоналу, що підтримує документообіг у межах встановленого регламенту 

документообігу. 

Електронний документообіг (далі – ЕДО) можна тлумачити як інформаційні 

технології, що реалізують життєвий цикл електронного документа. При цьому 

систему електронного документообігу (далі – СЕД) можна визначити як 

автоматизовану систему оброблення інформації, що реалізує ЕДО та спряжену 

з іншими системами документообігу. 
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Впровадження СЕД – процес тривалий і складний. Саме тому важливо 

визначити, наскільки необхідно впровадження для конкретної організації, чи 

окуплять переваги СЕД витрати на проєкт із впровадження і чи перевищать 

переваги СЕД його можливі недоліки. 

Будь-яка СЕД, насамперед, має задовольняти певні потреби організації. 

Щоб цього досягти «розробниками створюються такі СЕД, які будуть 

спрямовані на досягнення наступних цілей»: 

1. Забезпечення підвищення оперативності та якості роботи з документами, 

упорядкування документообігу, забезпечення контролю за виконанням. 

2. Зниження трудовитрат на рутинні операції. 

3. Забезпечення підвищення якості документів, створюваних в Організації. 

4. Забезпечення контролю проходження документів з моменту їх отримання 

чи створення до завершення виконання, надсилання чи оформлення у справу. 

5. Скорочення термінів проходження та виконання документів. 

6. Централізоване зберігання текстів документів, підготовлених у електронної 

форми та їх графічних образів. 

7. Можливість організації логічного зв’язування документів, що стосуються 

одного питання та оперативного пошуку документів з тематичного набору 

реквізитів [ 3, c. 23]. 

Для досягнення вищеназваних цілей СЕД повинні мати низку певних 

особливостей. Такими є наявність довідників, можливість інтеграції коїться 

з іншими програмними продуктами, застосування системи управління базами 

даних [ 3, c. 25]. 

Отже, необхідність застосування електронних документів у закладах 

вищої освіти і використання можливостей, що надає електронний 

документообіг для різноманітних суспільних потреб, в Україні стала на порядку 

денному ще у др. пол. 90-х рр. ХХ ст. До цього спонукав також і позитивнии ̆

суспільнии ̆досвід розвинених краін у ціи ̆сфері. 
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СВЯТО ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ НОВАЦІЇ 

Будь-який соціокультурний розвиток – це передусім зміни, надзвичайно 

динамічний час, який вимагає постійного пошуку інноваційних смислів. Тому, 

незважаючи на активні інформаційно-технологічні новації, комп’ютеризацію та 

інтернатизацію, увага дослідників дедалі частіше зміщується до вивчення їхніх 

багатосторонніх аспектів у соціальній і культурній площині. Про інтенсифікацію 

таких досліджень свідчить той факт, що майже всі прогностичні концепції 

останнім часом почасти зосереджені на дослідженні тенденцій у інтелектуально- 

духовних пріоритетах. 

Прихильники технократичного підходу до трансформації культури, коли 

будь-який соціальний комунікативний акт стає об'єктом технологізації, 

характеризують  її  у  таких  ракурсах:  «індустрія  культури»  (Т. Адорно, 

М. Хоркхаймер);  «суспільство  ризику»  (У.  Бек,  Е.  Гідденс,  Н. Луман); 

«постіндустріальне суспільство» (Е. Тоффлер); «мережеве суспільство» 

(М. Кастельс); «глобальне село» (М. Маршалл); «цивілізація дозвілля» 

(Ж. Дюмазедьє); «суспільство споживання» (Р. Барт, Ж. Бодрійяр, У. Еко); 

«суспільство спектаклю» (Г.-Е.Дебор); «розумний натовп» Р. Говард) [7, с. 4], 

«кінець соціального» (Ж. Бодрійяр), «зникнення соціального співтовариства як 

інституційно регульованого цілого» (А. Турен) та ін. 

Крізь призму технологізації, зокрема теорій віртуальних соціальних 

взаємодій, соціальної динаміки, колективних образів набувають нових обрисів 

уявлення про віртуальну соціалізацію, довіру, соціокультурну ідентичність [1]. 

Також основною проблемою технологізації, на думку В. Іонесова, стало 

ускладнення і примноження самої культурної реальності [2, с. 86]. 

В  аналоговій  культурі  зберігалося  міфосимволічне  наповнення, 

а в оцифрованій воно «випаровується», «зневоднюється» культурна тканина 

суспільства. У такій культурі культивуються симулякри, копії, скановані 

зразки, ламіновані вивіски, сурогати та інші одноразові атрибути й імітації. Так 

«залишається лише голий каркас самотніх, розосереджених й одноразових 

сутностей. Цей стан піддає серйозним випробуванням інтегральні здібності 

культури, її можливості організовувати порядок і пов’язувати між собою 

елементи соціальної системи» [2, с. 88]. 

Будь-які цінності, як і традиції, на думку філософа В. Плахова, 

піддаються змінам (differentia specifica). «Життя, особливості, роль, рух 

конкретно-історичних форм традицій цілком і повністю зумовлені її носієм – 

реальними суспільним відносинами, які складаються між людьми на основі 

матеріального виробництва» [5, с. 84–85], – зазначає дослідник. 
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Тому зміни, які відбуваються у святковій і повсякденній культурі, 

є закономірним результатом трансформацій у сфері матеріального виробництва 

та всій системі інтеракцій, включаючи бурхливий розвиток технологій. 

І хоча саме свято як традиція залишається незмінним, метаморфози, які 

з ним відбуваються, можуть бути безкінечно багатогранними. 

Новітні технології за підтримки ЗМІ фактично створюють «віртуальні 

форми повсякденності, що дають змогу психологічно змиритися з утратою 

реального життєвого світу» [3, с. 7]. 

Українська дослідниця М. Окрут зазначає, що повсякденність 

перетворюється на єдину реальність, в якій «тоне» все якісне різноманіття 

світу, усі його контрасти і внутрішні протиріччя, породжуючи профанну 

реальність, тобто вульгарність чи духовну порожнечу [4]. 

У такій профанній реальності, на думку В. Іонесова, людина перестає 

співпереживати і співчувати, стає бездушною, байдужою, безвідповідальною 

і безініціативною у вирішенні соціальних проблем [2, с. 87–88]. 

При цьому «…людина щоденно може заповнювати життя смислами, яких 

є багато і вони є толерантними, відмінними, багатогранними і самодостатніми» [6]. 

Незважаючи на великі потоки інформації та більш ширші можливості, 

сучасна людини невпевнена, емоційно віддалена, вона перестає радіти 

звичайним життєвим реаліям. Така людина навчилася жити онлайн, почасти 

втрачаючи звичні соціокомунікативні зв’язки і практики. 

У цьому контексті на думку спадає твердження Й. Хейзинги, що сучасна 

культура втрачає ігрову складову, а «якщо вона й грається, то ця гра фальшива» [8]. 

Так і сучасні свята, на думку дослідника, теж часто пов’язані з втратою ігрового 

компоненту. 
Відтак, технологізація свята як частини повсякденної реальності, почасти 

привносить в нього багато таких моментів, які, на нашу думку, перетворюють 

його на «фальшиву гру». 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТУРИЗМ» У СУЧАСНІЙ НАУЦІ 

Міжнародний туризм стрімко розвивається у глобальному масштабі. Світова 

практика показує, що міжнародний туризм є однією з найбільш прогресуючих 

галузей економіки в порівнянні з доходами від інших галузей господарства. Туризм 

став чинником інтеграції аспектів галузі економіки, сільського господарства, 

соціально-культурних, політичних, екологічних в єдине ціле, завдяки чому туризм 

став невід’ємною частиною економічного та соціального розвитку країн у всьому 

світі. Міжнародний туризм є функціональною складовою світової економіки 

важливість якої характеризується інтенсифікацією попиту на туристичні послуги 

в умовах глобалізаційних процесів. 

За останні десятиліття туризм постійно розвивався та набував ознаки 

диверсифікації, перетворюючись на один з найбільших економічних секторів 

у світі, зростання якого зумовлене попитом на туристичні послуги та послуги 

пов’язані з обслуговуванням туристів. Міжнародний туризм прямо впливає на 

встановлення міжнародних зв’язків між країнами збільшуючи кількість 

грошових надходжень від в’їзного туризму на експорт і ВВП країн, стимулює 

розвиток малорозвинених країн та країн з нестабільною економікою за рахунок 

привнесення іноземної валюти до державної казни. 

Стрімкий розвиток туризму як явища спричинив інтерес науковців до 

визначення та дослідження туризму. Термін «туризм» науковцями трактується 

по-різному і досі немає сталого визначення. За період дослідження явища 

туризму, його термінологія та окремої її частини міжнародного туризму 

постійно змінювалась, доповнювалась та розглядалась з точок зору економіки, 

соціології, культурології, географії та інших. 

Одним із перших офіційних визначень туризму наданим ООН у 1954 р., 

трактується як «активний відпочинок, що впливає на зміцнення здоров’я, 

фізичний розвиток людини, пов’язаний з пересуванням за межами постійного 

місця проживання», проте оновленим є тлyмaчeння тypизмy зaпpoпoноване 
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OOH y 1992 p., відповідно до якого тypизм визначається як «пoдopoжi тa 

пepeбyвання в мicцяx, щo знaxoдятьcя пoзa мeжaми мicця пocтiйнoгo 

пpoживання пoдopoжyючoгo, нa cтpoк нe бiльшe двaнaдцяти мicяцiв з мeтoю 

oдepжaння зaдoвoлeння тa вiдпoчинкy, в oздopoвчиx, гocтьoвиx, пiзнaвaльниx 

aбo пpoфeciйнo-дiлoвиx цiляx» [1, c. 27]. Згідно визначення ООН туризм 

є відпочинком пов’язаним із певними діями туриста, що спираються на 

відновлення фізичного стану людини здійснювані з певними цілями, відповідно 

міжнародний туризм проявляється через здійснення туристом поїздки з певною 

метою за межі державного кордону своєї країни. 

О. С. Шаптала розглядає туризм як соціально-культурний та рекреаційний 

вид діяльності «вид peкpeaцiï, щo здiйcнюєтьcя шляxoм пepeмiщeння людeй 

з мicця cвoгo пocтiйнoгo пpoживaння в iншy кpaïну aбo iншy мicцeвicть y 

вiльий чac зa пepioд вiд 24 гoдин дo oднoгo poкy з мeтoю вiдпoчинкy, 

oздopoвлeння тa лiкyвaння, зaдoвoлeння гocтьoвиx, пiзнaвaльниx, peлiгiйниx 

aбo дiлoвиx цiлeй, aлe бeз oплaчyвaнoï пpaцi» [7, с. 21]. 

Схоже визначення туризму було висвітлено академією туризму в Монте- 

Карло: «туризм – це загальне поняття для всіх форм тимчасового виїзду людей 

з місця постійного проживання з оздоровчою метою, для задоволення 

пізнавальних інтересів у вільний час або з професійно-діловою метою без 

здійснення оплачуваної діяльності в місці тимчасового перебування» [5, с. 10]. 

Ю. Антонова, А. Краснова, як і О. Шаптала, виділяють туризм як рекреацію та 

вказують, що «туризму, насамперед належить обов’язковість переміщення 

людини, за межі місця свого постійного проживання» що прямо чи 

опосередковано відноситься до активного відпочинку [3, с. 134]. Варто 

зауважити, що деякі дослідники описують туризм саме з економічної сторони. 

М. I. Кабушкін вказує, що «туризм – галузь економіки, що включає у себе 

діяльність туристських організаторів, агентів і посередників» [2, с. 12]. 

Більшість трактувань туризму розглядаються з різних боків, тому необхідним 

є визначення туризму як комплексного феномену. Вагомий внесок у визначення 

туризму внесли В. Хунцигер та К. Крапфа, що визначили поняття туризму як 

«cyкyпнicть вiднocин, щo є peзyльтaтoм пepecyвaння людeй тa пepeбyвaння зa 

мeжaми мicця ïx пpoживaння доти, поки пepeбyвання нe пepexoдить y пocтiйнe 

мicцe пpoживaння тa нe пов’язане з oтpимaнням дoxoдy» [1, c. 10]. Це визначення 

розкриває поняття туризму в загальному, охоплюючи людей що подорожують у 

вільний від роботи час у місця відмінні від їх постійного місця проживання, які 

в процесі своєї подорожі взаємодіють з суспільством та послугами, товарами та 

туристичними ресурсами. 

О. Любіцева вказує на те, що поняття туризм має поліфункціональний 

характер, і визначає його як мобільну форму споживання й рекреаційної 

діяльності, що ґрунтується на доланні простору та пов’язану з територією, 

характером середовища (не тільки природного, а й соціально-культурного та 

економічного  середовища  людської  діяльності).  За  словами  автора: 

«Поліфункціональність туризму відображається комплексним характером 

мотивації, що спонукає людину до подорожі, і комплексністю в організації 
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подорожей та обслуговуванні туристів. Комплексність можна вважати 

найхарактернішою рисою туризму, основою задоволення соціальних потреб 

суспільства» [4, с. 25]. 

Туризм – вид діяльності, що має важливе значення для життя людей 

і сучасних суспільств, перетворившись в важливу форму використання вільного 

часу окремими особами і основний засіб міжособистісних зв’язків і політичних, 

економічних і культурних контактів, що стали необхідними в результаті 

інтернаціоналізації всіх секторів життя націй [6, с. 64]. Туризм, а особливо 

міжнародний туризм займає провідне місце не лише в житті людей що 

подорожують, а й є сполучною ланкою у міжнародній співпраці між країнами 

світу. Одним з сталих видів туризму виділяють міжнародний туризм, що є 

не лише видом відпочинку, а й частиною світової економіки. 

Міжнародний туризм – це подорож туриста в іншу країну з певною 

метою, що виключає зайняття оплачуваною діяльністю. Міжнародний туризм 

можна трактувати як подорож особи, яка не є жителем цієї країни для 

отримання туристичного продукту та послуг пов’язаних із туристичною галуззю 

в певній країні. Переважна кількість міжнародних поїздок здійснюється саме 

з метою відпочинку (рекреації) та розваг. 

Терміни «туризм» та «міжнародний туризм» безпосередньо пов’язані 

з поняттям «турист». Міжнародний туризм слугує певним інструментом для 

взаємопорозуміння та співробітництва націй на основі їх інтересів основою 

якого слугує турист. Турист є ключовим елементом системи туризму, що 

стимулює його розвиток через потребу людини в пізнанні нового. З бурхливим 

розвитком транспорту та покращенням добробуту людей в економічно 

розвинених країнах туризм перетворився на певну індустрію, яка охоплює 

велику кількість туристів. 

Турист – це особа що споживає туристичний продукт під час своєї подорожі 

користуючись послугами транспорту, готелів, ресторанів та туристичних ресурсів, 

що складають невід’ємну частину сфери туризму. Міжнародний або іноземний 

турист – це особа, яка подорожує за межі країни що є її постійним місцем 

проживання з метою відпочинку, лікування, з діловими, освітніми, релігійними, 

спортивними та ін. цілями. 

Туризм є багатогранним явищем, організацією та дослідженням якого 

переважно займаються міжнародні та державні організації з туризму та 

суб’єкти туристичної діяльності, відповідно до досліджень яких можна сказати, 

шо туризм має колосальне значення для функціонування та окреслення туризму 

як важливого чинника економічного, соціального та рекреаційного значення. 

На основі наведених значень поданих вище, можна зробити підсумок, 

в результаті якого мною було доведено важливість туризму як складного 

соціально-економічного явища, що безпосередньо пов’язаний із подорожами 

туристів за межі їх постійного проживання для забезпечення людських потреб 

тісно пов’язаних зі споживанням туристичних послуг. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК 

У ДИЗАЙНІ ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Екологічний дизайн втілює художній напрям, графічний дизайн та 

ілюстрацію. Він регулярно використовується в архітектурі на стінах, сходах, 

стелях і будь-якій кількості архітектурних поверхонь, а також часто на 

поверхнях між будівлями, таких як дитячі майданчики, доріжки та безліч ін. 

відкритих просторів. 

Більша частина екологічних проблем зазвичай має одночасно глобальний, 

регіональний і галузевий характер. Тому екодизайн за принципом своєї 

організації приречений бути централізованим, децентралізованим і технологічним 

водночас. Такий «багатобічний підхід» дозволяє йому вирішувати глобальні 

проблеми і не втрачати з виду унікальні риси локальних культурних явищ або 

технологічних досягнень. Саме на шляху екодизайну стає можливим змикання 

екологічного руху за збереження «першої природи» з культурно-екологічним 

традиціями і технічним прогресом. Головною турботою екодизайну, таким 

чином, є заощадження успадкованих цінностей, культурної ідентичності, 

якісного життя і пов’язаного з ним комфортного предметного середовища 

Середовище життєдіяльності людини набуває нової сутності на користь сталого 

розвитку – концепції діяльності людини в гармонії з природою, забезпечення 
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якості життя людей і захисту інтересів майбутніх поколінь. У цьому плані 

актуальною стає необхідність теоретичного осмислення екологічної проблематики 

у формуванні середовища життєдіяльності людини і місця екологічного 

імперативу в ньому. 

Environmental Design може виконувати багато функцій: створювати 

візуальні рішення для пошуку шляху; посилити почуття спільності та 

ідентичності; і може передавати інші важливі набори інформації. Бачити не 

тільки продукт, а й весь його життєвий цикл. Екодизайн – це підхід, який 

спрямований на зменшення впливу продукту на навколишнє середовище 

протягом усього його життєвого циклу. Таким чином, він оцінює кожен 

етап свого розвитку, від початкової ідеї до кінця її життя, включаючи 

її виробництво, логістику, розподіл та використання. Це також впливає на 

споживання сировини та можливий негативний вплив на навколишнє 

середовище (забруднення атмосфери, скиди в природне середовище, шкідливий 

вплив на біорізноманіття тощо). Цей підхід також стосується упаковки 

продукції. Метою є досягнення «оптимальної упаковки»: ні занадто багато, ні 

занадто мало, щоб вона могла відігравати свою роль у зберіганні, гігієні та 

захисті від забруднення (з харчовими продуктами), мінімізуючи при цьому 

використані ресурси та утворені відходи. 

Розробка локальних архітектурних рішень глобальних екологічних проблем 

вимагає знання та розуміння того, як зробити міста та будівлі адаптованими до 

повторюваних щоденних і сезонних циклів клімату, а також циркадних ритмів і 

діяльності мешканців. Потрібно представляти генеративну структуру та 

ключові концепції, критерії та орієнтири для екологічно адаптивної 

архітектури, яка може функціонувати в симбіотичних відносинах з містом. 

Як випливає з назви, екологічний дизайн/архітектура поєднує аспекти 

ландшафтного дизайну з архітектурою 

Наукова новизна теми полягає у розвитку позитивного екологічного 

дизайну для людей. 

Економічний аргумент на користь екодизайну є неперевершеним. Перші 

кроки в екологічному проєктуванні продукту прості в реалізації та засновані на 

«доброму глузді»: економія сировини та енергії, що споживається, оптимізація 

логістичного процесу, зменшення кількості (і вартості) відходів, які підлягають 

обробці тощо, операції, що позитивно впливають на собівартість товару, 

підвищуючи його рентабельність і знижуючи його роздрібну ціну. 
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КОМІКС ЯК ФЕНОМЕН МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ 

Ще з давніх часів людство надавало перевагу візуально-образному 
вираженню думки, оскільки такий тип інформації завжди був і є більш 
доступним для широкого соціального колу. Яскравим прикладом є комікс, який 
вже давно перейшов межу від розважального та кумедного до культурного та 
феноменального. Нині існує неймовірна кількість визначень коміксу, проте 
у науковому вимірі найпоширенішим є визначення Скота МакКлауда, в якому 
автор наголошує, що коміксом називають картинки або ілюстрації, вибудовані 
у певний наратив для передачі інформації та естетичного і внутрішньо- 
емоційного відгуку у читача. 

В епоху розвитку сучасних технологій та світової глобалізації комікс став 
тим самим медіа, яке створило навколо себе певну культуру. Нині мальописи 
спроможні формувати у читачів нову свідомість та світосприйняття, особливо 
у читачів молодшого віку та підлітків. Але для того, щоб проаналізувати більш 
конкретно феноменальність популярного медіа, потрібно розглянути історичний 
аспект та фундаментальність зародження мальопису як феномену масової 
культури. 

Перший відомий вибух популярності мальованих історій стався ще на 
поч. ХХ століття, в Америці, коли комікси почали масово публікувати 
у бульварних журналах та газетах. Як правило, перші мальовані стріпи 
розповідали події та факти повсякденного життя звичайних людей, проте 
транслювались вони під гумористичним кутом. На той час комікс був міською 
«забавкою», який неодноразово піддавався критиці. У 1938 р. видавництво 
«National Comics Publications» під керівництвом Малкольма Вілер-Ніколсона 
випускає серію «Action Comics», головним персонажем якого став Супермен – 
герой, який одноосібно визначив обличчя американських коміксів на багато 
років вперед. Супермен став тріумфом для мальописів того часу, а історії з ним 
щомісяця продавалися мільйонними тиражами. Так зародився найрозповсюджений 
жанр мальописів – супергероїка, який заклав фундамент у розвиток 
багатожанровості мальованих історій, а також у розповсюдженні коміксів по 
всьому світу. 

Феноменальність супергероїки досить прозора. Оскільки головними 
читачами супергеройських мальописів були і є хлопці-підлітки, які знаходилися 
на стадії формування себе як особистості у соціальному середовищі, то 
персонажі мальописів ставали для них взірцем справжнього ідеалу. Мужність, 
відвага, сила, яку у багатьох випадках головні персонажі отримували досить 
легко, надихала читачів та сприяла формуванню певної свідомості. Проте 
персонажі супергеройських коміксів навчають підлітків і добрим справам 
та певної моральності, яка, на думку психологів, несе позитивний характер. 
Саме ці фактори сприяли масовій зацікавленості коміксами та їхньому 
максимальному розповсюдженню. 
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Паралельно з цим відбувається і активний розвиток японських 

мальописів, манги, які для мешканців країни вранішнього сонця стали вікном 

у надію та нездійснене. Бетонні мегаполіси та урбанізовані міста острова не 

залишили для самих японців місця для простору насолодження часом. Саме 

японські мальописи стали можливістю для дорослих читачів розслабитися, 

помріяти про те, що не пов’язане з постійною метушнею та роботою, а для 

юних читачів знайти відповіді на досить особисті підліткові питання. Японська 

манга працює за принципом символізму. Якщо американським коміксам для 

розкриття емоційно-психологічного стану персонажу або ситуації потрібно 

проробляти досить детально всі елементи та складові ілюстрації в панелі 

мальопису, то для автора японських коміксів достатньо лише натяку або 

мальованого штриху. Така легкість і безпосередність викладу та сприйняття 

інформації робить японські мальовані історії максимально комфортними та 

приємними для читача. Враховуючі всі ці фактори, видавці Японії почали 

застосовувати принцип мальопису у шкільній та освітній літературі. Завдяки 

мальованим діалогам та принципу японської манги інформація в підручниках 

по історії ставала максимально доступною для всіх школярів, а складні 

економічні терміни розкривались авторами як захоплюючий пригодницький 

екшн. При цьому головна інформація та чіткі закони і правила залишалися 

незмінними. Крім того, досить багато експертів вважають, що саме завдяки 

мальованим історіям молоде покоління досить легко змогло опанувати основи 

програмування та комп’ютерної логіки. 

Комікси створили свою власну візуальну мову, яка спроможна значно 

зменшити час для розуміння теми та головної ідеї твору. При цьому, комікс 

володіє такою ж структурою, як і кіно, театральна вистава, естрадна 

постановка, або будь-який інший процес поєднання різних систем сприйняття 

для передачі художньо-естетичної інформації різної аудиторії. Така структура 

називається білатеральною, а у випадку з мальованими історіями поєднання 

мистецтва (ілюстрацій) і літератури (тексту). За словами У. Еко, «комікс дарує 

відчуття відпочинку та певну психологічну розрядку, оскільки читачу приємно 

занурюватися у світ ідеограм і панелів мальованих історій, які поступово, крок 

за кроком, у поєднанні з текстом, розкривають сюжетну лінію. Крім того, 

комікс несе в собі і розважальну функцію, оскільки читач знаходиться 

у просторі відсутності часу, зосереджується на миттєвому, відчуває 

задоволення від повторюваності побудови композиції мальопису» [2]. 

Комікси завжди були джерелом натхнення для режисерів та авторів 

мультфільмів та кіно. Ще з середини минулого століття сюжети мальописів та 

японської манги ставали мотивами для відомих блокбастерів та мультсеріалів, 

які кожного дня транслювалися по телебаченню. «Людина-Павук», «Бетмен», 

«Диво-Жінка», «Качині історії», – це лише невеликий список мультиплікаційних 

серіалів, створених за мотивами коміксів, які відомі усьому світу. Та екранізація 

мальописів пішла лише на користь колосальному поширенню і масовій 

зацікавленості коміксами. Завдяки такій екранізації телеглядачі почали ще 

більше цікавитися витоками того чи іншого сюжету, історією улюбленого 
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персонажу та більш близьким пізнанням всесвіту героїв, а це зумовило до 

бажання ознайомитися з оригінальною концепцію улюбленого телевидовища, 

а саме з коміксом. Яскравим прикладом стала поява неймовірної кількості 

нових видавництв, які займаються перекладом та друком іноземних коміксів. 

Тільки в Україні за останні декілька років з’явилося біля двох десятків 

нових видавництв, найвідомішими серед яких є «Northern Lights», «Fireclaw», 

«Рідна мова», «Vovkulaka» та ін. Завдяки широкій екранізації коміксів-історій 

і відбувся цей самий світовий вибух зацікавленості мальописами, адже 

у суміжному поєднанні та прямому взаємозв’язку між собою глядач та, 

одночасно, читач отримує повноту бажаної інформації та задовольняє власні 

потреби у пізнанні цілісності історії. 

Масовий феномен коміксу у сучасному соціокультурному середовищі 

тісно пов’язаний із поняттям «гік» (geek), що в перекладі з англійської означає 

«зацікавлений чимось». У 70-ті рр. минулого століття гіками називали підлітків 

чи студентів, які весь вільний час проводили за комп’ютером та віддавали 

перевагу навчанню та улюбленій справі, ніж студентським вечіркам. Нині 

термінологічна складова цього поняття пройшла певну трансформацію та 

втратила негативний аспект своєї характеристики, отримала більш позитивне 

змістонаповнення та культурний напрямок свого існування. Досить часто 

у сучасному інформаційному середовищі можна зустріти визначення «гік-культура», 

адже через свою специфіку унікальної комунікації, багатофункціональності, 

універсальності та швидкості розвитку і поширення, це явище впевнено можна 

віднести до культурних феноменів сучасності. Сьогодні гіком називають 

людину, яка сильно зацікавлена будь-якою відомою течією сучасної поп-культури 

або технологічного прогресу. Одним із найпоширеніших напрямків серед гіків 

якраз і є неабияка зацікавленість коміксами та його суміжними культурними 

напрямками, до яких відносяться кінофільми за мотивами коміксів, анімаційні 

фільми, телевізійні серіали, фанбуки та твори письменників з альтернативними 

сюжетними лініями. Як правило, основною аудиторією серед гіків комікс- 

культури є підлітки та студенти, проте доросла аудиторія також складає досить 

велику кількість серед шанувальникі. Яскравим прикладом у сучасному 

соціокультурному розважальному просторі є фестиваль «Comic Con», який 

отримав неабияку популярність завдяки якраз-таки формуванню культурної 

спільноти гіків. На фестивалі відбувається зустріч прихильників коміксів, 

демонстрація творчості письменників та авторів мальописів, організація 

різноманітних інтерактивних заходів та майстер-класів від творців відомих 

мальованих історій. Якщо в Америці фестиваль «Comic Con» проходить з 1970 року, 

то в Україні перший повноцінний захід відбувся лише у 2015 році, в період 

розквіту гік-культури в нашій країні. 

Вибух популярності коміксу привів до створення цілого культурного 

феномену навколо них у сучасному соціокультурному просторі. Якщо в країнах 

заходу комікс носить більш розважальний характер, то в Японії мальописи 

стали важливою складовою повсякденного життя, завдяки якій мешкаці країни 

вранішнього сонця відпочивають у вільний від роботи час та знаходять серед 
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символічних ілюстрацій відповіді на важливі питання. Легкість розуміння та 

засвоєння інформативної частини мальопису робить його максимально 

доступним для будь-кого, адже на сьогоднішній день принцип мальованих 

історій застосовується як в художніх виданнях, так і в освітньо-науковій сфері. 

Нові для нашого часу культурні інстанції, створені на основі вибуху 

популярності мальованих історій, з кожним роком набувають все більшого 

розвитку та знаходять своє місце серед важливих складових сучасного 

соціально-комунікаційного середовища. 
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

Вивчення проблеми безпеки неможливо без використання філософських 

методологічних підходів. Проблеми і питання безпеки в умовах інформатизації 

та цифровізації набувають нової значущості, адже безпека асоціюється із самою 

можливістю життя, його захищеністю і збереженням, розуміється як цінність 

і критерій розвитку. Підходячи з цієї позиції до дослідження, слід відзначити, 

що  безпека  у  філософському  розумінні  має  не  тільки  соціальний,  але 

й психологічний зміст у своїх проявах. Категорія безпека несе риси 

соціальності й історичності, виступає сутнісною частиною практичної людської 

діяльності. Поза суспільством нема поняття міжнародної безпеки, і зміст 

її залежить від тих змін, що відбуваються в організації життєдіяльності 

суспільства. Наука про міжнародну безпеку засновується на філософії, вона 

досліджується як форма і спосіб існування. Як відзначається в роботах 

науковців, зокрема А. М. Щуровського, В. Я. Ященка, «існування» є родовим 

поняттям до поняття «безпека», але ширше за своїм змістом, який впливає на 

форму поняття «міжнародна безпека», а форма є відображенням свого змісту. 
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Безпека в повному розумінні може бути тільки усвідомленим явищем. 

Вона є проявом активності і відносної самостійності суспільної свідомості 

відносно до суспільного буття. Тому уявлення, відчуття, знання, досвід про 

безпеку виконують активну, значущу роль у суспільному житті [1, с. 19–20; 2]. 

Усвідомлена безпека, її стан, захищеність системи впливають на зміст 

і розвиток будь-яких процесів: економічних, політичних, культурних, духовних. 

Виходячи з того, що безпека визначається свідомістю, можна зробити висновок, що 

усвідомлення необхідності міжнародної безпеки обумовлює глибоке розуміння 

становища справ, сутності проблем, що виникають, реальних загроз, формування 

ефективної системи захисту як сукупності засобів, теоретичних підходів 

і практичних дій, які забезпечують максимально повний захист соціальної 

системи від усіх видів загроз або ризиків діяльності. У центрі такої системи 

міжнародної безпеки мають місце життєво важливі інтереси на рівнях особи, 

нації, держави, територіальних утворень, глобального світу. 

Розкриваючи філософські проблеми безпеки як соціального явища, слід 

відзначити, що поняття про безпеку і усвідомлення її необхідності проявляється 

як на чуттєвому, так і на раціональному рівнях. Безпека – це динамічний 

процес, що залежить не тільки від стану, рівня розвитку тієї, чи іншої системи, 

а від багатства людської природи, від її психології, почуттів, настроїв, стану 

культурності й цивілізованості. Тому правомірно ставити проблему виявлення 

і розкриття сутнісних характеристик безпеки як соціального явища. До них слід 

віднести самодостатність, самозбереженість, забезпеченість, стабільність, 

існування, захищеність від загроз, гарантованість тощо. 

У практичній діяльності (у сфері політичній, економічній, правовій, 

культурній) це проявляється у стані захищеності від загроз, нарощування 

потенціалу безпеки існування, зміцнення надійності, поліпшенні системи 

захисту, створенні гарантій безпеки для розвитку соціальної системи. 

Пронизуючи всі напрями діяльності соціальної системи і характеризуючи 

її ефективність, функція безпеки в пізнавальному філософському аспекті являє 

собою методологічну основу для теоретичних підходів і практичних дій по 

забезпеченню безпеки особи, суспільства, території, цінностей. Категорія 

безпеки при такому підході виступає інструментом пізнання стану системи 

як цілісного організму, методологією аналізу якості захищеності суспільної 

системи, її ефективності та стійкості [1, с.19–20; 3, с. 98]. 

Для сучасного забезпечення міжнародної безпеки також потрібно підняти 

питання захисту інформаційно-комунікаційних систем, висвітлити філософію 

комунікацій та інформації. 

Інформаційно-комунікаційна безпека – це стан захищеності систем обробки і 

зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність 

інформації. Захист інформації – це комплекс організаційних, етичних, правових, 

технічних і програмних засобів, методів і заходів, спрямованих на попередження 

як навмисного, так і випадкового несанкціонованого доступу до інформації, 

а також її модифікації і знищення. Такий комплекс заходів зазвичай спрямовують 

на  забезпечення  захищеності  інформації  від  несанкціонованого  доступу, 
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використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, 

запису чи знищення. Інформаційні та комунікаційні технології останнім часом дуже 

швидко розвиваються, разом із тим широке застосування ІКТ в інформаційному 

суспільстві породжує проблеми, пов'язані з інформаційною безпекою особистості, 

суспільства і держави, що зумовлюють дедалі більшу «прозорість» життєдіяльності, 

та вразливістю різних сфер життя та діяльності людей [4, с. 123]. 

Оцінка перспектив розвитку міжнародної безпеки потребує вивчення суті 

епохальних змін в міжнародних відносинах, що відбуваються нині, враховуючи 

методологічні підходи філософії. Аналіз гносеологічних, феноменологічних 

та онтологічних аспектів міжнародної безпеки в минулому та сучасності дає 

ключ до розуміння характеру та тенденцій формування світового устрою 

у майбутньому. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ В УКРАЇНІ 

Музичні фестивалі у сучасному світі займають велику нішу у масовому 

дозвіллі та користуються широкою популярністю, особливо серед молодого 

покоління. Нині музичні фестивалі є невід’ємною частиною сучасної масової 

культури, вони мають свої особливості та організаційну структуру, тому 

музичні  масові  заходи  можна  розглядати  за  різними  характеристиками 

і ознаками, оскільки вони мають багато функцій, багато концепцій та інших 

розгалужень. Про важливість музичної культури в житі суспільства наголошує 

Г. Вишневська, у своєму дослідженні стверджує, що «сьогодні українська 

музична індустрія має великий вплив на розвиток та виховання молодого 

покоління. Музичні фестивалі стали платформою для поширення, 

популяризації, розвитку та пропаганди українського музичного мистецтва. 

Вони дають змогу познайомитися з новими українськими та зарубіжними 

виконавцями. Музичні заходи створені надихати, розвивати та давати поштовх 

молодому поколінню до втілення свої ідей та задумів» [3, с. 240]. 

https://stud.com.ua/60382/sotsiologiya/mizhnarodna_bezpeka_traditsiyni_novi_zagro
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Нині музичний фестиваль постає у ролі важливого фактору пропаганди 

музичного мистецтва, розвитку міжнародних відносин та найголовніше – 

відкриття нових молодих талантів, тому що багато виконавців починають свій 

творчий шлях саме з музичних фестивалів-конкурсів. Крім того, фестиваль – це 

завжди комунікація та спілкування, тому що будь-який масовий захід – 

своєрідна платформа для обміну новою інформацію, обміну ідеями та 

професійними надбаннями у своєму виді діяльності [6]. 

Зокрема, під час музичних фестивалів відбувається контакт не тільки між 

учасниками та гостями фестивалю, а й безпосередньо між виконавцями та 

глядачами, таким чином кожен глядач долучається до створення мистецтва. 

В останні роки в Україні стали популярними етно-музика та фольклор. 

Створюється дуже багато гуртів, які працюють у цьому напрямку. Мелодійність 

української етно-музики відома на весь світ. Майже у кожного регіону серед 

основних культурних заходів є етно-музичні фестивалі. Так, наприклад, 

Міжнародний гуцульський фестиваль – культова подія Гуцульщини, яка 

відбувається з 1991 року, фольклорний-етнографічний фестиваль; Міжнародний 

фестиваль «Великдень у Космачі» (Івано-Франківська обл., з 2007 р.); 

Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» у Луцьку (з 1991 р.) 

та багато інших у різних регіонах України. Порівняти їх між собою неможливо, 

адже кожен з таких фестивалів має свою унікальність [1, с.15]. 

Нині в складних соціально-економічних та політичних умовах України 

у населення виникає потреба в духовному розвитку особистості та долучені до 

національних культуро творчих процесів. Музичні фестивалі останнім часом 

набирають популярність, стаючи засобом культурного розвитку громадян. 

Крім, того сучасні музичні фестивалі стрімко та потужно розвиваються. 

Музичний фестивальний рух України базується як на пострадянських так і на 

сучасних європейських засадах, утворюючи цілісний музичний культурний 

продукт [4, с. 100]. 

Після Революції гідності в Україні 2014 року, музичні фестивалі пройшли 

певну трансформацію, починаючи від концепцій своїх заходів, закінчуючи 

своїми масштабами та артистами. Зважаючи на політичну ситуацію у країні, 

деякі фестивалі вимушені були переїхати з кримського півострова на материкову 

частину України. Значно змінився і список учасників та запрошених гостей, 

спираючись на політичні та моральні переконання. Проводячи аналіз сучасних 

фестивалів, на думку Г. Вишневської, «культурний простір нашої держави 

також постійно поповнюється новими фестивальними проєктами, які вміють 

захоплювати глядачів та відвідувачів. Нині фестивальний рух не стоїть на місці 

і організатори заходів не обмежуються вузькопрофільністю фестивалів» 

[3, с. 233]. Стратегією музичних заходів України є підвищення та активізація 

культурного рівня населення, тому щороку кількість музичних фестивалів 

збільшується і становить близько 200 на рік у маленьких та великих містах 

України [2, с. 187]. 
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Національна економічна ситуація та криза, а також світова пандемія 

корона вірусу дуже вплинула на кількість фестивалів і, зокрема, їх якість. 

Під час локдауну в Україні музичні фестивалі взагалі не проводилися, що 

негативно вплинуло на розвиток музичної індустрії. Наприкінці 2020 р. 

найбільша світова компанія з організації концертів та фестивалів «Live Nation» 

опублікувала щорічний звіт, в якому були підведені підсумки після річного 

карантину, де вказано, що доходи музичної індустрії впали на 91 %, але 

компанія ставить оптимістичні прогнози на 2021 рік та планує подальше 

проведення фестивалів [6]. 

В Україні за 2021 рік відбувся фестиваль «Атлас-Вікенд» проте 

через коронавірус мало хто із закордонних артистів відвідав захід. Організатори 

обіцяли привезти їх у наступному, 2022 році. Це A$AP ROCKY, Placebo,Twenty 

One Pilots, Том Вокер та ін. [5]. Перейшли в новий онлайн формат фестивалі 

Respublika Fest, фестивалі Гоголь Fest у Дніпрі та Херсоні. Український 

фестивальний рух стрімко розвивається. Після 2014 р. музична індустрія 

України взяла динамічний курс на європейську аудиторію та європейську 

культуру. Західні традиції проникають в український фестивальний рух.  

Україна поступово виходить на новий рівень. 

Додаючи до порівняння музичних фестивалів України та Європи варто 

зазначити три українські фестивалі, які отримали відзнаку європейської 

асоціації фестивалів EFFE. Серед них музичний фестиваль «Файне місто», 

який щорічно проходить у Тернополі. Другим заходом «з відзнакою» 

став  багатофункціональний  Міжнародний  фестиваль  сучасного  мистецтва 

«ГОГОЛЬФест», також фестиваль «Яворівська забавка», який не є музичним 

заходом. Досвід проведення музичних фестивалів у складні політичні, 

економічні та культурні кризові моменти стає передумовою професіоналізму, 

тому українські музичні фестивалі продовжують стрімко розвиватися та вже 

сьогодні складають конкуренцію зарубіжним музичним подіям. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТРЕНДИ 

У СВЯТКОВІЙ КУЛЬТУРІ МОДЕРНОЇ УКРАЇНИ 

Свято як структурний компонент кожної культурної системи може 

служити виразним маркером її динамічних зрушень. 

Існує реальна небезпека здійснення такого сценарію «входження України 

в Європу», коли прийняття західних стандартів і моделей громадянського 

суспільства буде здійснюватися шляхом відмови від національних духовних 

традицій, в тому числі святкових. Певні ознаки такого розвитку подій уже 

цілком очевидні. 

Наочним прикладом глобальної вестернізації у вітчизняному святковому 

просторі може служити свято всіх закоханих – день св. Валентина. Воно 

прийшло до нас з англо-американських теренів у привабливій комерційній 

упаковці: напередодні 14 лютого повсюди з´являються серцеподібні сувеніри, 

листівки  амурного  змісту,  в  крамницях  запроваджуються  знижки,  радіо 

і телебачення робиться нудотно-нав´язливим у рекламі подарунків. На думку 

деяких західних культурологів, це «маркетингове» свято вигадано для того, 

щоб торгівля мала змогу продати товари, які не вдалося реалізувати в різдвяно- 

новорічний період. 

Популярністю св. Валентина серед молоді намагаються скористатися, 

щоб поповнити свої прибутки, і сучасні церковники. У вітчизняних ЗМІ 

напередодні 14 лютого поширюється інформація, що в одному з храмів 

українського м. Самбора зберігаються мощі св. Валентина, які потрапили сюди 

начебто два століття тому. Одночасно стверджується, що ці мощі вже 

допомогли багатьом закоханим і сприяли у залагоджені сімейних конфліктів. 

Правдивість цих чуток на совісті тих, хто їх поширює. Проте створюється 

враження, що українські святі отці йдуть шляхом, протореним їхніми 

польськими колегами. 14 лютого поляки відвідують Познанську митрополію, 

де, за переказами, знаходяться мощі св. Валентина (а де ж справжні?) і його 

чудотворна  ікона.  Побутує  уявлення,  що  ці  паломництва  допомагають 

у коханні [1]. 

https://life.liga.net/poyasnennya/article/chto-budet-s-
https://www.livenation.hu/
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За нашими спостереженнями, новомодне і буржуазне свято Валентина 

подобається молоді і тому досить швидко поширюється в Україні. Воно має 

і особистісний, і громадський вимір. Як і на Заході, цього дня в українських 

містах закохані дарують одне одному подарунки, квіти, сувеніри, освідчуються 

в коханні листівками-валентинками, електронною поштою, за допомогою 

мобільного зв’язку тощо. 

Швидка акультурація свята св. Валентина на українському ґрунті пояснюється 

не лише наступом ринкової економіки і глобалізаційних процесів, а й тим, 

що свята радянської доби мало звертали увагу на світ особистих почуттів 

і сімейних цінностей (згадаймо крилатий вислів: «Раньше думай о Родине, 

а потом о себе»). Заповнити цю прогалину могли б вітчизняні свята Андрія та 

Катерини, пов’язані з темою кохання і шлюбу, але, на жаль, їхній творчий 

потенціал не був реалізований. 

Спільними зусиллями комерції, реклами і ЗМІ у вітчизняну святкову 

практику, насамперед у містах, в останні десятиліття успішно імплантовано 

і кельтський Хеллоуїн. Із великим розмахом це свято відзначається на його 

історичній батьківщині – в Ірландії, особливо у м. Деррі. Щорічно тут 

відбувається  масовий  карнавал,  де  перемогу  отримують  найстрашніші 

й найпотворніші маски. 

Справжній зміст свята Хеллоуїн важко зрозуміти і вченим дослідникам, 

оскільки в ньому переплелося кілька неоднозначних традицій. Для давніх 

кельтів 1 листопада розпочинався Новий рік, а напередодні – 31 жовтня вони 

вшановувати  бога  мертвих,  розпалюючи  величезні  багаття  на  пагорбах 

і влаштовуючи щедрі жертвоприносини. Після завоювання кельтських земель 

римлянами кельтське свято Нового року й вшанування померлих змішалося 

з культом римської богині родючості Помони, що й заклало основу 

майбутнього Хеллоуїна. 

Свою назву свято отримало вже в середні віки, коли католицька церква 

вирішила остаточно здолати пережитки язичницького минулого. 1 листопада 

було оголошено Днем всіх святих або All Hallows’Day. Із часом ця назва була 

редукована в народному середовищі до Halloween. Вважається, що в цей день 

всі сили зла збираються разом для того, щоб влаштовувати різні безчинства. 

Прибічники західного християнства відзначають 1 і 2 листопада як свята пам’яті 

померлих: в ці дні відвідують кладовища, впорядковують і прикрашають квітами 

могили, запалюють на них свічки. У такій редакції День всіх святих утвердився 

і в народному побуті західноукраїнських областей, де сильні позиції зберігає 

Греко-католицька церква. 

Сучасний народознавець Ю. Чорі повідомляє: «Нема такого цвинтаря на 

Закарпатті, щоб у цей день (або ще напередодні, 31 жовтня) не озвучився 

задушевними голосами-молитвами. Зранку і до пізнього вечора не припиняється 

людський потік. До місць поховань померлих родичів сходяться їхні живі 

нащадки – діти, внуки, правнуки – всі, хто шанує свій рід, свої родові корені…» 

[2, с. 157]. 
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У християнських традиціях Європи широко відоме повір’я про те, що 

в останню ніч жовтня душі померлих, начебто, відвідують свої колишні 

домівки, щоб поспілкуватися з живими родичами [3]. На базі цих давніх, ще 

язичницьких уявлень, в західному суспільстві народилася традиція влаштовувати 

веселі карнавали і розіграші в ніч Хеллуїна: в гарбузах прорізують страшні 

фізіономії, всередині запалюють свічки, діти і дорослі жартома переодягаються 

й обходять зі своєрідними піснями-«страшилками» друзів і знайомих. 

Хеллоуїн добре знаний переважно в українській молодіжній аудиторії; 

його святкують з метою створення атмосфери екзотичного драйву, в клубах, 

ресторанах, на дискотеках. 

У контексті європейського вибору в Україну прийшла й комерційна мода 

на пивний німецький антураж. Вона заявляє про себе в оформленні численних 

ресторанів, барів, пивних з традиційним німецьким дизайном і колоритом. 

У той же час в різних містах нашої країни здійснюються більш-менш вдалі 

спроби прищепити на українському ґрунті баварське пивне свято Октоберфест. 

Це масове свято виникло зі щорічного повтору урочистого відзначення шлюбу 

принцеси Терези фон Саксен з коронопринцем Людвігом, пізніше королем 

Баварії Людвігом І. На честь весілля осіб правлячої династії 17 жовтня 1810 р. 

відбулися кінні змагання й народне гуляння на лугу за містом. Тепер ця 

територія, де щороку відзначають Октоберфест, називається лугом Терези 

(Theresien wise). 

У перші роки організаторами свята виступали сільськогосподарські 

об’єднання Баварії. За їх участю проходили ярмарки худоби та аграрної продукції, 

популяризувалися нові досягнення в галузі промисловості й сільського 

господарства. Із 1819 р. одноосібним організатором і фінансовим розпорядником 

Октоберфесту стає самоврядне м. Мюнхен. 

Упродовж двохсотлітньої історії культурна програма свята суттєво 

змінювалася, крокуючи в ногу з науково-технічною революцією й розважально- 

ігровою індустрією. 

Головний критерій успіху Октоберфесту – кількість відвідувачів і випитих 

ними літрів пива. Спостерігається стабільне збільшення цих показників. Якщо 

1950 р. на святі було випито 1,5 млн літрів, то 1970 – 5 млн літрів, а 2007 р. – 

6,9 млн літрів. Ювілейний Октоберфест 2010 р. став рекордним: його відвідали 

близько 7 млн гостей, які випили 7 млн літрів пива [4, s. 204]. На святі з’їдають 

близько 1,5 млн смажених курчат і сосисок. Гостей обслуговують 200 атракціонів 

і концертних майданчиків. Грошовий обіг свята сягає понад півміліарда євро. 

На ньому задіяні 12 тис. працівників. Враховуючи всі ці цифри, Октоберфест 

був занесений до книги рекордів Гіннеса як найбільше у світі народне свято. 

Слід визнати, що вітчизняне свято за масштабами, і за рівнем надання 

послуг виглядає як скороспіла копія дуже далека від оригіналу. 

Запровадження нових культурних моделей в іноетнічному середовищі – 

процес складний і довготривалий. Важливою передумовою його є широка 

обізнаність громадськості країни-реципієнта з автентичними традиціями 

країни-донора. 
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МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА 

В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙ 

Із поширенням глобалізації, цифровізації та появою різних інновацій 

в усіх галузях суспільного життя питання міжнародної безпеки є одним 

із найважливіших питань суспільства. 

Міжнародна безпека – це система міжнародних відносин, що заснована на 

дотриманні усіма державами загальновизнаних принципів і норм міжнародного 

права, виключає вирішення спірних питань і розбіжностей між ними за допомогою 

сили або загрози [2]. 

Метою вивчення засад безпеки є теоретична і практична підготовка 

з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя 

і діяльності у середовищі перебування, осягнення світоглядних принципів 

гармонійних стосунків людини з технікою, природою та суспільством [1]. 

До проблем безпеки можна віднести: соціально-політичні конфлікти, проблема 

війни і миру, питання охорони здоров’я, охорона прав людини і громадського 

порядку, охорона праці, геологічно небезпечні явища, метеорологічно небезпечні 

явища. 

Основні загрози, які можуть виникати у міжнародних відносинах 

включають глобальні проблеми людства: запобігання світовій ядерній війні; 

подолання все більшого розриву на рівні економічного і культурного розвитку 

між розвинутими індустріальними країнами Заходу і країнами, що розвиваються; 

усунення економічної відсталості, голоду, злиднів і неписьменності; 

забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними для 

цього природними ресурсами; подолання екологічної кризи; припинення 

демографічного вибуху у країнах, що розвиваються, і демографічної кризи 

в розвинутих країнах, через більш раціональне регулювання народжуваності; 

своєчасне передбачення і запобігання негативним наслідкам НТР; стримування 

міжнародного тероризму та екстремізму; поширення наркоманії, алкоголізму 

та СНІДу; захист прав людини; підвищення освітнього рівня, збереження 
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культурної спадщини і моральних цінностей. Глобалізація змушує держави 

змінити не тільки свої підходи до визначення суті нових загроз і викликів, 

а й розробити нові інструменти їх нейтралізації [3]. 

Великим викликом XXI століття є технології, оскільки кіберпростір все 

більше використовується для кримінальних, владних та інформаційних цілей. 

Важливе значення має також захист стратегічних інфраструктур суспільства 

і економіки, зокрема комунікаційні мережі, енергозабезпечення, фінансово- 

платіжний обіг, управління, логістика тощо. Кібератаки на ці сфери можуть 

мати фатальні наслідки для функціонування держав і життєдіяльності 

суспільства [4]. 

Цифрова економіка як головна прикмета сучасності зачіпає всі сфери 

життя суспільства. Як тренд розвитку світової економіки і суспільства 

цифровізація по-різному впливає на різні сфери. А від ступеня впливу 

цифровізації на національне економічне та соціальне життя залежить місце 

кожної країни у світовому співтоваристві. Вона є безумовним драйвером 

розвитку сучасного суспільства, усіх його складових та дає багато переваг для 

ринку праці і зростання економіки. Інвестиції в цифровий актив значно 

прибутковіші, ніж у нецифровий, а сектори, пов’язані з цифровими 

технологіями, показують більший приріст робочої сили, ніж світова економіка 

в цілому. 

Погоджуємося із висновком, що «... цифрові технології можуть мати 

деструктивний характер, що в майбутньому негативно позначиться на 

продуктивності, зайнятості і добробуті ... ці технології також можуть витіснити 

з ринку праці працівників і посилити диспропорції в рівні їх доступності та 

використання,  що  призведе  до  формування  нового  цифрового  розриву 

і зростання нерівності» [5]. Тож з огляду на такий аспект, актуальним 

є освоєння населенням цифрових професій. 

Чинним законодавством України передбачено регламентування 

функціонування цифрового простору та перспективи розвитку в майбутньому, 

а саме: участь українських учених та IТ-компаній у проєктах ЄС з проведення 

довгострокових досліджень, що в майбутньому стануть джерелом інновацій 

у таких сегментах як майбутні перспективні технології, майбутні мережі; 

майбутні інтернет-дослідження та експерименти; ініціативи щодо дослідження 

людського мозку; проєкти з розроблення і проведення досліджень нових 

компонентів і систем та зосередження науково-дослідницької роботи в таких 

сферах, як органічна електроніка, фотоніка, кіберфізичні системи, складні 

обчислення, «розумне» виробництво, також є важливими компонентами для 

розвитку української економіки; створення експериментальної бази для 

проведення досліджень і тестування квантових технологій на розподілених 

грід- та хмарних інфраструктурах у такій сфері як програмна інженерія 

(застосування для інтернету речей, великих даних, штучного інтелекту). 

Розвиток наукової цифрової інфраструктури (для закладів науки та освіти) 

є також визначальним для забезпечення відкритого доступу до наукових даних 

та знань, подальшої комерціалізації наукових досліджень, створення інновацій, 
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продуктів та послуг. Нові знання та розробки, здійснені за рахунок 

фінансування з державного бюджету, повинні бути у відкритому доступі та 

стати здобутком суспільства в цілому. 

Разом з тим відсутність доступу до світових наукових цифрових 

інфраструктур – до світової бази знань, обчислювальних сервісів, консалтингу, 

досліджень у фундаментальній та прикладній сферах – негативно впливає на 

українську науку в цілому, є суттєвим обмеженням для українських науковців, 

інженерів та державних службовців і не дає змоги оцінювати можливості 

української науки, шукати варіанти співпраці в рамках міжнародних проєктів 

тощо, зокрема за тими напрямами, які стосуються цифрових технологій [6]. 

Певний відбиток такої тенденції стала світова пандемії, спричинена 

вірусом COVID-19. Карантинні обмеження перевели міжнародні економічні 

відносини та світовий бізнес в онлайн-формат. Одним з найбільш наочних 

проявів цифровізації світової торгівлі та бізнес середовища стало залучення 

в неї приватних осіб, які тепер мають можливість здійснювати покупки на 

всіляких платформах, розраховуватися за допомогою електронних платіжних 

систем, отримуючи товар поштою. Пандемія COVID-19 продемонструвала, що, 

маючи бажання, можна легко перевести чималу частину міжнародних зустрічей 

у «цифровий» формат без шкоди для справи. 

Цифровізація не обмежується виключним використанням технологій; 

вона характеризується зміною культури, інтегрованої в усі сфери роботи, 

та трансформацією в управлінні різними командами. Мінімізації витрат 

(цифровізація документів, що призводить до загальної оптимізації процесу), 

децентралізація виробництва, підвищення ефективності та продуктивності, 

швидке, ефективніше прийняття рішень у реальному часі, підвищення рівня 

екологічності, виробництво сталих продуктів, скорочення часу та витрат на 

розробку продукції, підвищення якості продукції та швидка реакція на зміну 

кон’юнктури ринку, диверсифікація виробництва зростаючої кількості виробів 

на численних виробничих майданчиках не єдині переваги цифровізації. 

Та попри ряд позитивів, які породжує цифровізація, їй притаманний ряд 

викликів, до яких може бути не готове і суспільство, і бізнес. Прогресивна 

автоматизація та використання робототехніки матиме наслідком порушення 

ринку праці, що характеризуватиметься безробіттям та нерівністю доходів. 

Через відсутність довіри до цифрових технологій, доступу до них та навичок до 

їх використання може збільшитися цифровий «розрив». Серед інших викликів – 

проблема безпеки та порушення конфіденційності, поглиблення соціальної 

відчуженості, стирання етичних меж (неможливість контролювати у майбутньому 

штучний інтелект), зниження культурного розвитку. 

Для подолання викликів у сфері цифровізації та посилення сильних сторін на 

міжнародному та національному рівнях доцільно сприяти формуванню набору 

глобальних правил з огляду на економічні, політичні та культурні відмінності 

країн [7]. 
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Тож вирішення питань міжнародної безпеки в аспекті цифровізації та 

інновацій є одним з найважливіших як для кожної країни, так і для всього 

людства в цілому. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

Суспільство та професійний світ продовжують розвиватися та змінюватися 

зі зростанням технологій та розвитком цифрового суспільства. Це, у свою 

чергу, має вагомий вплив на освітню сферу. Сучасний етап розвитку освіти 

характеризується впливом процесів глобалізації та цифровізації та певними 

трендами. 

1. Технологічні тренди у викладанні та навчанні. Революція технологій за 

останні три десятиліття активно впливає на сектор освіти. Комп’ютери та 

інтернет змінили не тільки засіб отримання доступу до інформації, а й самі 

знання. Донедавна більшість знань отримувалася через читання. Однак із розвитком 
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нових технологій і засобів комунікації форма отримання знання читання 

скорочується. Підтримуємо думку, що це відбувається не лише тому, що стали 

широко доступні альтернативні засоби отримання інформації: аудіо, відео, 

інтернет. Для дітей змалку альтернативні форми отримання інформації були не 

стільки засобом навчання, скільки розвагою [1, с. 66]. 

Особливо після того, як світ охопив COVID, усі заклади освіти перейшли 

на дистанційне навчання на деякий час. Зростання технологічних можливостей 

означає, що нині існує безліч засобів масової інформації та засобів навчання, 

які допомагають студентам отримувати високоякісну освіту через інтернет. 

Ця тенденція представляє низку переваг та недоліків для викладачів 

і навчальних закладів, які хочуть продовжувати пропонувати своїм студентам 

освіту. 

Технології, наприклад, можуть не стимулювати учнів до вивчення 

міжособистісних навичок. У них може не бути вбудованих можливостей 

спілкування зі своїми колегами, як у традиційних класах. Наприклад, 

можливості для лідерства у групових проєктах не виникатимуть так органічно, 

як в умовах навчання офлайн. 

Цифрові інформаційні системи управління навчанням також можуть 

полегшити викладачам відстеження того, як їх студенти просуваються за курсом. 

2. Опанування навичок міжособистісного спілкування, розвиток soft 

skills. Згідно зі звітом Future of Jobs, деякі з найважливіших навичок на 

робочому місці включають критичне мислення, вирішення проблем, управління 

людьми та креативність. Роботодавці хочуть бачити професіоналів-початківців, 

які розуміють, як приймати самостійно рішення, демонструють свої лідерські 

здібності, вміють вирішувати конфлікти. 

Навчальні заклади, які прагнуть підготувати студентів до їхньої 

майбутньої кар’єри, повинні проводити навчання, щоб допомогти розвивати ці 

навички. Актуальним стає заохочення учнів до спільної роботи віч-на-віч для 

розвитку навичок міжособистісного спілкування. 

Таким чином, установи, які зможуть розробити якісні форми заохочення 

розвитку SOFT навичок в умовах дистанційного навчання отримують конкурентні 

переваги. 

3. Зменшення тривалості концентрації уваги студентів. У міру зростання 

поширеності технологій обсяг уваги учнів також змінився. У дослідженні, 

проведеному Microsoft, розглядалася загальна тривалість концентрації уваги 

в період із 2000 року, коли почалася мобільна революція, і по 2015 рік. Вони 

виявили, що тривалість концентрації уваги скоротилася на неймовірні 4 сек із 

12 сек до секунд. Звинувачують у цьому природу технологій та постійну 

стимуляцію, яку вони пропонують глядачам. 

Зміни у концентрації уваги також можна використовувати як відмінний 

спосіб розрізняти різні покоління. Міленіали, наприклад, які значною мірою 

виросли з цією технологією, відрізняються від покоління X та бумерів, які були 

до них. Зокрема, міленіали повідомляють, що коли контент дуже цікавий, вони 

можуть приділяти увагу довше, ніж минулі покоління. Однак, коли цей контент 

їх не приваблює, вони одними з перших відключаються від того, хто говорить. 
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Щоб утримувати увагу міленіалів, контент, що їм представляється, 

повинен мати відмінні візуальні ефекти та діалоги, а також цікаву сюжетну 

лінію, яка буде утримувати їхню увагу. Ця молодша група більше піклується 

про оповідання і візуальний характер контенту, що їх цікавить, ніж інші вікові 

групи. 

Цю різницю в увазі можна побачити і в поведінці міленіалів у порівнянні 

з іншими віковими групами. Серед молодих людей 77 % повідомляють, що 

вони тягнуться до телефону, коли їм нема чим більше зайняти свою увагу. 

Проте серед осіб, старших 65 років, лише 10 % повідомляють про це. 

Ця зміна у тенденціях уваги також має величезний вплив на те, як 

викладачі коригують свої заняття та підтримують інтерес студентів до 

матеріалу. Вчителі повинні знайти способи розробити матеріал, який приверне 

увагу, адаптувати метод та темп викладання курсу, використовувати сценарні 

підходи побудови лекційного матеріалу та візуальних ефектів. 

4. Мотивація та сприяння навчанню замість викладання. Із розвитком 

інформаційних технологій змінилося і ставлення викладачів до системи 

викладання. Маючи доступ до інформації, студенти нині мають інструменти, 

необхідні для самостійного опанування величезної кількості фактів і знань. 

Робота викладача поступово перетворилася на процес допомоги як зрозуміти, 

як вчитися, любити вчитися і як розкривати та розуміти інформацію, яку вони 

знаходять. 

Це може створити деякі проблеми для викладачів, які повинні працювати 

над власними навичками лідерства та вирішення проблем. Вони повинні 

навчитися підтримувати бесіди та створювати середовище, в якому цінується 

командна робота. Найкращими викладачі будуть ті, хто може допомогти учням 

взяти на себе відповідальність за навчання. 

Викладачі, які мають за мету саме розвиток студентів, а не просто 

надання інформації, стають відповідними ідеї даної моделі навчання. 

5. Навчання протягом усього життя. Сучасна промислова революція впливає 

на робочі місця. Професіонали, які хочуть залишатися конкурентоспроможними 

у своєму середовищі, повинні постійно підвищувати кваліфікацію, не допускати, 

що освіта, здобута у першій половині професійної кар’єри, буде тим видом, який 

потрібен до кінця професійної кар’єри. 

Це вимагає, щоб навчальні заклади формували мислення саморозвитку 

у своїх студентів, а також у своїх викладачів і співробітників. Повинна бути 

можливість для здобуття навичок самонавчання, щоб студенти могли 

продовжувати навчатися та займатися у вибраних ними галузях. 

Таким чином, навчальні заклади, які дотримуються філософії навчання 

впродовж життя, мають можливість залишатися на зв’язку зі своїми 

випускниками протягом усієї кар’єри. Вони можуть пропонувати курси 

безперервного навчання, які будуть підтримувати участь їхніх колишніх учнів 

у нових розробках у їхніх галузях та гарантувати, що вони продовжуватимуть 

повертатися до закладу за підтримкою та освітою, яких вони потребують. 
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Однією з ключових тенденцій розвитку вищої освіти у нашому столітті 

є глобалізація, тобто зближення національних систем на міжнародному рівні, 

їх інтернаціоналізація та формування єдиного освітнього простору. Це, безумовно, 

приводить до посилення значення маркетингу вищої освіти, що проявляється у 

посиленні конкуренції між університетами, які прагнуть залучити більшу кількість 

студентів, щоб отримати додаткові бали до своїх рейтингів [2, с. 101]. Уряди країн 

надають закладам вищої освіти все більше свободи та змінюють механізми їх 

фінансування. Ці трансформації відбуваються на фоні масовізації та розширення 

доступу до вищої освіти для всіх верств населення. 
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ЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ 

СИНОДАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ДЛЯ СУЧАСНОГО 

СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 

Соціокультурний простір як поняття має, звісно, у сучасній науці дещо 

різні підходи і тлумачення. У наукових працях його розуміння спирається на 

особистісне бачення авторами тих чи інших елементів, які впливають на його 

формування і розвиток. Особливо це помітно при розгляді дослідниками тих 

трансформаційних процесів, що поступово утворюють вже сучасне обличчя 

українського суспільства. 

Сучасний  соціокультурний  простір  формується,  як  загальновідомо, 

у процесі розвитку культури (як окремої спільноти, так і у більш глобальному 

цивілізаційному розумінні). Як зазначає В. Степанов, «культура – це сфера 

людської соціокультурної діяльності, специфічна галузь духовного виробництва, 

суспільно корисної праці, елемент соціальної інфраструктури в соціокультурному 

просторі сучасності» [2]. Культура ж формується у завжди достатньо складних 

історичних умовах. 

Сучасний процес розвитку української культури визначений цілим рядом 

суспільно-політичних процесів, що розпочалися від кінця ХХ століття у зв’язку 

з розпадом СРСР, наступним творенням власної української державності та 
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поступової експансії російської культури на український простір. І в цих 

умовах  важливим  залишається  для  розвитку нашої  культури  не  тільки 

її звернення до минулого і збереження суто національних традицій, але 

й постійна комунікація з іншими спільнотами. Відбувається певний «діалог 

культур» [3]. Саме завдяки йому можуть поглиблюватися не тільки якісь 

знання, але й більш стабільними стають соціальні відносини (завдяки 

взаєморозумінню). 

Немале значення для розвитку культури та уявлень про неї відіграють 

архівні документи. Саме вони зберігають значну кількість інформації, завдяки 

якій можливо не лише відтворити минуле, але й зняти шляхи порозумінь 

у сучасності. 

Нині  для  українського  суспільства  одним  із  важливих  аспектів 

у його розвитку залишається церковно-релігійне життя як складова частина 

суспільно-культурних процесів. Мусимо, проте, зазначити, що воно є достатньо 

суперечливим з огляду на вплив на нього різних суб’єктів (УКЦ, УГКЦ, 

ПЦУ, УПЦ та ін.). Вирівнювання цієї суперечності та її стабілізація залежать 

безпосередньо від наукових пошуків, широкого оприлюднення архівних 

документів та поширення відповідної інформації у міжкультурному просторі. 

Центральною церковною структурою на теренах України завжди була 

Київська митрополія, котра від початку свого створення належала до системи 

управління Константинопольської Церкви, потім – до сфери Російської Церкви. 

Відтак мусимо засвідчити, що в архівних установах сучасної України чи не 

найбільше документальних джерел з історії Київської митрополії належить 

до т. зв. Синодального періоду, що припадає на ХVIII – поч. ХХ ст. 

Документи Київської митрополії Синодального періоду нині розміщуються 

у різних архівних установах – Центральному державному історичному архіві 

України (м. Київ), Інституті рукопису Національної бібліотеки України 

ім. В. Вернадського та цілому ряді інших архівів. 

Усі доступні нині архівні матеріали дозволяють нам реконструювати, 

з однієї сторони, значний пласт соціокультурного простору українського 

суспільства в рамках існування Київської митрополії у ХVIII – на поч. ХХ ст., 

а з другої сторони, стати засобом міжкультурної комунікації вже на сучасному 

етапі розвитку нашого суспільства. 

Документація Київської митрополії Синодального періоду має передовсім 

установчо-розпорядчий характер, оскільки ця церковна структура була 

складовою частиною всього державного механізму Російської імперії. Окрім 

того, до її складу входять також документи звітного та статистичного 

характеру. 

Звісно, уся ця документація, як може здатися з першого погляду, більш 

важлива для тематики історико-економічного, історико-соціального чи навіть 

історико-політичного плану. Однак, таке бачення буде досить однобоким. 

По-перше, саму документацію вже можна розглядати як прояв культури. 

Адже в документації відображається і спосіб письма (напр., каліграфія, 

грамотність тощо), і спосіб вираження думок, і спосіб подання інформації, 
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і спосіб оформлення того чи іншого документа. Так само в документації 

присутні й інші елементи прояву культури. Наприклад, ми можемо говорити  

про суттєві зміни у формі, змісті та оздобленні сфрагістичного матеріалу 

(печатки): якщо у ХVIII ст. можемо спостерігати у буквальному сенсі руку 

художника на тих чи інших печатках (достатньо глянути, наприклад, на 

печатки, представлені у монографії І. Ситого [1]), то вже у ХІХ ст. – навпаки, 

усі печатки мають цілком стандартний бюрократичний вигляд. 

По-друге, зазначена документація містить значну кількість інформації 

щодо культурних процесів в рамках Київської митрополії. У тій чи іншій мірі, 

але з церковною владою не можна не пов’язати розвиток наукових знань, 

літератури, музики, театру, журналістики, скульптури, архітектури, мистецтва 

тощо. Зокрема, яскравим прикладом поєднання культури і церковної справи та 

відображення цього в документації може бути процес побудови Володимирського 

собору у Києві у 1862–1882 рр. Як свідчить документація, весь проєкт та його 

оздоблення до дрібних деталей узгоджувався архітекторами передовсім із 

церковною владою. Так само можна зауважити і стосовно, наприклад, 

формування у ХІХ ст. монументального живопису у Києво-Софійському соборі 

чи Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 

Власне, нині взагалі неможливо уявити сучасний соціокультурний 

простір України без культурної спадщини Київської митрополії Синодального 

періоду. 

Таким чином, дослідження та оприлюднення документації Київської 

митрополії Синодального періоду дозволить отримати не тільки більше 

інформації щодо культурних процесів, але й дасть можливість розширити 

їх використання у міжкультурному просторі. 
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ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ МУЗЕЇВ, БІБЛІОТЕК І КЛУБІВ 

У ГАЛУЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ТРАНСЛЯЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

(НА ПРИКЛАДІ КІРОВОГРАДЩИНИ) 

Музеї Кіровоградщини як важлива ланка в системі культурної спадщини 

області здійснюють культурно-освітню діяльність на основі музейних колекцій, 

взаємодіючи з іншими закладами культури. Їхня експозиційно-виставкова 

діяльність розкриває особливості історичних процесів на цій території під час 

презентації культурно значимих артефактів, в ході ознайомлення з якими кожен 

відвідувач має змогу сформувати ціннісне ставлення до історії та культури 

своєї малої батьківщини. 

У цьому ключі доволі перспективним й інноваційним напрямом 

діяльності в умовах локального соціокультурного середовища постає залучення 

до спільних проєктів працівників сфери освіти, науки, культури та ін., 

соціальних та вікових (пенсіонерів, школярів) груп місцевих громад. Задля 

цього важливо залучати різноманітні як традиційні, так і сучасні форми 

взаємодії (екскурсії, конференції, семінари, виставки, творчі проєкти, круглі 

столи, музейні уроки, музейні ігри, квести, свята, тощо). Щоб досягнути 

бажаного ефекту, важливо зрозуміти, що одного фактору музейних фондів 

і колекцій замало, натомість варто розвивати креативний та інтелектуальний 

потенціал працівників музеїв, стимулювати їх до ініціативності. 

Музеї Кіровоградщини напрацьовують свій досвід культурно-освітньої 

діяльності, апробуючи нові форми або використовуючи інноваційні елементи 

в традиційних формах роботи. Для цього необхідно підтримувати стабільні 

довгострокові контакти з групами місцевих громад, залучаючи їх до участі 

в гуртках, лекторіях, студіях, клубах колекціонерів-нумізматів, фалеристів 

і краєзнавців. Із метою розширення комунікації з місцевою громадою, все 

більшого поширення набуває досвід використання різних інноваційних форм, 

зокрема, проведення історичних реконструкцій та театралізованих вистав, 

концертів й музейних фестивалів, творчих зустрічей та літературних вечорів, 

лекцій, майстер-класів, музейних ігор, творчих майстерень, квестів тощо. Для 

прикладу, відзначимо проведення тематичних екскурсів до 60-річчя від дня 

народження письменника, сценариста, режисера О. Ю. Жовни та до 165-річчя 

від дня народження актриси М. К. Садовської-Барилотті, численних тематичних 

зустрічей,  започаткування  проєкту  «Презентація:  відкриваєм  нові  імена 

і книги» та ін. у межах програми розвитку Літературно-меморіального музею 

І. К. Карпенка-Карого м. Кропивницького на 2020–2024 рр.; віртуальної 

персональної виставки живопису у Художньо-меморіальному музеї О. Осмьоркіна; 
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ініціативу музею музичної культури імені Кароля Шимановського, яка 

завершилася зйомками з 19 по 22 липня 2021 р. у Кропивницькому та області 

вебсеріалу про автентичну чумацьку пісню, шляхи й пам’ятки на теренах усієї 

України під назвою «Чумацький шлях» та ін. 

Бачимо, що нині регіональний музей є центром вивчення, збереження та 

трансляції пам’яток матеріальної та нематеріальної культури, який активно 

освоює і впроваджує інноваційні підходи у межах концепції культури участі. 

У свою чергу, клуби теж активно долучаються до збереження та розвитку 

досягнень національної культури, використовуючи різні форми: від ревіталізації 

та трансляції нематеріальної культурної спадщини традиційними методами 

до актуалізації її за допомогою сучасних інформаційних технологій. Одним із 

інноваційних напрямків діяльності клубних установ з трансляції нематеріальної 

культурної спадщини є, приміром, проведення минулого року на теpитоpії села 

Казавчин Гайвоpонського pайону фестивалю козацької слави «Казавчин фест», 

у програмі якого були театpалізоване дійство «Сила та міць pоду козаків», 

майстеp-класи з ткацтва килимів, виpобів із глини та інших pобіт декоpативно- 

ужиткового мистецтва, воєнізовано-споpтивна естафета, а також показовий 

виступ бойових мистецтв [2]. 

Продовжується робота з ревіталізації місцевих традицій, що повертаються до 

культурного життя області. Взаємодіючи з молоддю, клуби використовують 

історичної реконструкції, театралізовані вистави, турніри, фестивалі фольклору 

тощо. Знаною подією у цьому підношенні є фестиваль народної творчості 

«Чута-фест» у с. Цибулеве Знамянського району, в межах якого переважно 

беруть участь близько 40 аматорських та професійних фольклорних, вокальних, 

хореографічних колективів, солістів, вокальних дуетів та тріо, рок-гуртів з усіх 

куточків Кіровоградщини [1]. 

Для збереження та відродження етнокультурних традицій, звичаїв, обрядів, 

народної творчості створюються будинки/центри ремесел та фольклору, 

організовуються виставки виробів народних майстрів (гончарство, текстиль, 

різьба по дереву, соломоплетіння), проводяться художні пленери та ін. 

Найбільш показовою подією минулого року була виставка декоративно- 

ужиткового та образотворчого мистецтва «Країна майстрів» учасників обласного 

осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, проведена 

23 листопада у виставковій залі Кіровоградського обласного Центру народної 

творчості [3]. 

До збереження та трансляції обласної культурної спадщини долучаються 

і бібліотеки, які систематизують матеріали з історії та культури області, про 

її теперішній стан, створюють інтернет-ресурси з відкритим доступом до них 

всім категоріям населення. Оновлюються традиційні форми краєзнавчої роботи 

(лекції та читання, літературно-краєзнавчі круглі столи, інтелектуальні ігри та 

конкурси, історико-краєзнавчі екскурсії). Жителів знайомлять із художньою 

творчістю земляків, організовуючи виставки робіт місцевих художників та 

фотографів, експозиції предметів декоративно-прикладного мистецтва та ін. 

Варто згадати співпрацю ОУНБ ім. Чижевського (Кропивницький) з Баварською 
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державною бібліотекою (Мюнхен), проведення першою у минулому році 

навчальних занять і тренінгів, онлайн-заходів, засідань літературного об’єднання 

«Парус», клубу народних ремесел «Ниточка», Клубу робототехніки та 

3D-моделювання тощо. Також не менш цікаві ініціативи від бібліотеки для 

дітей ім. Тараса Шевченка (комірчина релаксу «Місце зустрічі змінити не 

можна!», Story-time для малюків «Діти проти пластику», BiblioHab «11 +», літні 

бібліотусовки «Привіт Книгодрузяки» та ін.) та бібліотеки для юнацтва 

ім. Є. Маланюка (онлайн-ігри: «Розпізнай споруду» (до Дня архітектури), 

«Поцілунок в мистецтві» (До Всесвітнього дня поцілунків), «Жанри 

образотворчого мистецтва», «Географія на дозвіллі. Хронологія найвидатніших 

відкриттів», «Найвідоміші міста Франції»; майстер-класи з виготовлення 

book-mark «Балерина» чи паперового віяла «Сонячний аксесуар» тощо). 

Отже, завдяки розвитку подальших партнерських проєктів у форматі 

культури співучасті, зростає інтегративний потенціал культурних закладів 

у межах області, уможливлюючи кращу концентрацію фінансового та 

наукового-методичного забезпечення спільних заходів, спрямованих на 

збереження та трансляцію культурної спадщини Кіровоградщини. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ 

НЕСТАБІЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

Наш час характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням 

націй, народів, держав, переходом людства від індустріальних до науково- 

інформаційних технологій, високих економіко-технологічних укладів, які 

значною мірою базуються на освітньо-інтелектуальному потенціалі населення. 
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Водночас загострюється конкуренція регіонів, націй, держав, окремих громадян. 

Зміни в світовій економіці, звичайно, вимагають і змін або розвитку нових 

теорій ефективного управління нею. Це зумовлює докорінну зміну підходів до 

розвитку менеджменту в освіті та освітньої політики в цілому. Саме для ХХІ ст. 

стає характерним розуміння того, що освіта не може надалі залишатися у сфері 

відокремленої галузевої чи відомчої політики, розглядатися як витратне 

соціальне благо та безповоротна стаття видатків, а є продуктивним чинником й 

умовою розвитку, відтак повинна набути статусу загальнонаціональної 

стратегії. Загальні цивілізаційні тенденції викликали появу нової парадигми 

освіти, її переорієнтацію з держави на людину, на фундаментальні людські 

цінності, на послідовну демократизацію освітнього процесу й освітньо- 

педагогічної ідеології загалом. 

Реформаторські ідеї розбудови суверенної держави України зумовлюють 

розробку сучасних теорій і технологій управління соціально-педагогічними 

системами. Розглядаючи менеджмент як один з основних інструментів 

забезпечення сталого розвитку ринкової економіки, постає питання про 

необхідність дослідження тенденцій розвитку менеджменту в Україні на фоні 

світової нестабільності. 

Освіта – одна зі сфер суспільного життя, а зміни в освіті – інтегральна 

частина змін суспільства в цілому. Освіта як невиробнича сфера держави тісно 

пов’язана з її економікою та політикою. Нині на часі не стільки проблеми 

технізації життя, скільки його окультурення на основі відродження національної 

свідомості, традицій, створення людяного суспільства, формування в нього 

позитивного мислення, душевної рівноваги на основі національної самосвідомості, 

конструктивної поведінки, відповідальності. 

У період оновлення системи освіти в Україні великого значення 

набувають пошуки принципово нових механізмів взаємодії всіх учасників 

освітнього процесу, що вимагає, насамперед, удосконалення управлінської 

діяльності установ освіти. Ця проблема розглядається у працях [1; 2; 3; 4; 5; 6;  

7; 8] В. Андрущенка, І. Зязюна, О. Киричука, В. Шинкарука, А. Маслоу, 

К. Роджерса, В. Гамаюнова, В. Крижко, Т. Буша, П. Сілвера, Н. Коломінського, 

Ю. Конаржевського, Є. Павлютенкова, Н. Протасової, Л. Карамушки. 

У результаті аналізу поглядів науковців на стан вітчизняного менеджменту, 

виявлено проблему значного відставання рівня українського менеджменту 

в порівнянні з західним. Але, в той же час, необхідно брати до уваги те, що 

Україна є молодою країною і не має такого досвіду як, наприклад, США зі 

своєю більш ніж столітньою історією становлення і розвитку теорії та практики 

менеджменту. Історію ж українського менеджменту розглядають лише з початком 

формування корпоративного сектору економіки, тобто починаючи з 1992 року [4]. 

У перші роки незалежності відбувався приватизаційний процес в Україні та 

створення нормативно-правової бази, тому перед підприємствами постало 

питання про швидку адаптацію до нових реалій ринку і, як наслідок, створення 

нового типу управлінців-менеджерів, які були б здатні керувати підприємствами 

в таких умовах. 
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Як  зазначає  В.  Гамаюнов,  управління  –  це  переведення  системи 

в бажаний (з точки зору соціального замовлення) стан (від найнижчого до 

найбільш високого рівня розвитку освітнього колективу) за законами, 

властивими цій системі. Так, заклад дошкільної освіти можна розглядати як 

демократичну модель реалізації прав і свобод людини, спеціально створене 

культурне середовище, що сприяє становленню в дитини базису особистої 

культури, залучення її до світу національних звичаїв і традицій, духовності. 

Підхід до управління за цілями відомий ще з часів Аристотеля. Цей підхід 

відпрацьований і перевірений на ефективність в управлінні виробничою сферою. 

Проте в управлінні педагогічними системами він почав упроваджуватися лише 

у 90-ті роки. Саме цей період в управлінні був ознаменований переходом від 

адміністративно-функціонального підходу до цільового. 

Цільове управління містить декілька рівнів, що пов’язані між собою: 

визначення призначення (місії), формулювання генеральної мети (стратегії 

закладу дошкільної освіти); декомпозиція мети; вимірювання результатів. 

Найбільш актуальною у наш час місією є упровадження системи роботи 

з формування національної свідомості вихованців сучасного закладу дошкільної 

освіти. 

Виходячи з обраної місії, доцільно визначити функції керівника та 

вимоги, що висуваються до його особистості з метою здійснення їм найбільш 

ефективного управління діяльності педагогічного колективу з метою реалізації 

цілей та стратегічних завдань національного виховання. 

Основними  принципами  вибору  місії  закладу  дошкільної  освіти 

є перспективність, інтенсифікація, динамічність, гуманістичність, інтегративність, 

реалістичність, цілісність, керованість, економічність, актуальність. 

З-поміж загальних рис проведення роботи щодо реалізації місії закладу 

дошкільної освіти з питання національного виховання можна виділити наступні: 

діяльність педагогів на діагностичній основі, психологізація освітнього процесу, 

диференціація та індивідуалізація навчання і виховання, розвивально-творчий 

характер діяльності дошкільників, атмосфера співробітництва та психологічного 

комфорту, що панує у колективі, моніторинг освітнього процесу, підвищена 

увага до потреб та запитів вихованців. 

У той же час, не дивлячись на цілу низку проблем, вітчизняними 

закладами робляться кроки в напрямку впровадження сучасних теорій і практик 

в менеджменті. Охарактеризовано основні тенденції в цьому напрямку: 

1. У результаті глобалізаційних процесів, що відбуваються в світі, 

посилюється важливість використання організаціями міжнародного досвіду 

управління. Значну роль у цьому відіграють великі транснаціональні корпорації. 

2. Впроваджуються різні методи підвищення кваліфікації співробітників – 

курси, тренінги, закордонне стажування тощо. 

3. Усе більше уваги приділяється проблемі мотивації персоналу. 
Звичайно, зазначені тенденції не вирішують усіх проблем сучасного 

менеджменту в Україні, але вони мають позитивне спрямування. 



89 
 

Зроблено висновок, що, не дивлячись на досить невеликий досвід 

формування системи менеджменту в Україні, вітчизняні організації прийшли 

до  розуміння  необхідності  розвитку  інтелектуального  капіталу,  а  отже, 

і компетенцій менеджерів як одного з пріоритетних елементів забезпечення 

ефективної діяльності в сфері освіти. 
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙ У КУЛЬТУРІ 

Для вчених та політиків багатьох країн стає очевидним той факт, що 

необхідною умовою економічного зростання та процвітання є перехід економіки до 

інноваційної фази розвитку. Інноваційна економіка, здатна генерувати масовий 

потік нововведень, особливо вимоглива до культурного середовища, до науки, 
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освіти,  умов  свободи  творчості,  підприємництва,  розвитку  як  інтелекту 

і креативності, і здібностей успішно впроваджувати інновації за умов ринкової 

економіки. Для України це означає необхідність серйозних інституційних 

перетворень, подолання культурного бар'єру. 

Особливості культурних інновацій безпосередньо обумовлені сучасними 

світовими та національними соціокультурними процесами. Культура як сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, виражених у формах організації життя людей, 

характеризує рівень і потенційні можливості для розвитку суспільства і людини [1-10]. 

Метою доповіді є аналіз з точки зору культурного підходу соціально- 

культурного детермінанта інноваційних освітніх процесів. У постіндустріальному 

суспільстві інновації в соціальній сфері, яка орієнтована на людину, майже 

на передньому краї. Йдеться про освіту, медицину, рекреаційну діяльність 

(лат. gesreatio - реставрація) та інші проблеми [1, с. 475]. 

Поняття «інновація» вперше було використано більше століття тому 

в культурології і лінгвістиці для позначення процесу передачі (лат. transfero - 

перенесення, переміщення) - проникнення елементів однієї культури в іншу 

і придбання для цієї мети нових, раніше нехарактерних якостей. Таке проникнення 

розглядалося як вирішальний фактор розвитку культури. У сучасному світі вони 

активно використовуються в різних сферах знань про діяльність, в тому числі 

в соціально-культурній сфері [1, 4, 7, 9]. 

Поняття «культура» дуже близьке до понять «освіта» і «виховання» 

і є основою культурного мета-принципу. Філософія освіти розглядає категорію 

«культура» як процес створення особистості відповідно до певних ідеалів, 

сформованих в залежності від сукупності умов і передумов соціально-культурного 

історичного розвитку суспільства. Визначальним критерієм освітньої функції 

культури є розвиток творчого потенціалу людини як сукупності його соціально- 

культурних і особистісних особливостей, а також оволодіння засобами, що 

визначають в єдності готовність до створення нового. 

Результати нашого дослідження [1, 3, 6, 10] свідчать про те, що культурні 

інновації мають як соціальні, так і економічні цінності. Соціальна цінність - це 

значення явищ і об'єктів реальної реальності з точки зору їх відповідності або 

невідповідності потребам суспільства, соціальних груп або окремих осіб. Часто 

культурні зміни і соціальні. зміни»). 

Інновації в культурі виникають як в результаті вироблення нових ідей 

членами цього соціально-культурного становлення (вченими, мислителями, 

художниками), так і в результаті запозичення культурних досягнень інших 

людських спільнот. Більш вузько культурні інновації – це інновації безпосередньо 

в культуру, завданнями яких є: стимулювання розвитку культурних секторів та 

креативних індустрій шляхом впровадження інновацій та інтеграції нового досвіду, 

зокрема шляхом впровадження нових підходів в Україні, але перевірених у світовій 

практиці; збільшення кількості споживачів культурного продукту; залучення нової 

аудиторії до споживання культурного продукту; популяризація українського 

культурного продукту як в Україні, так і за кордоном. 
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Досвід показує, що інновації, швидше за все, будуть сприйняті, якщо 

її корисність може бути легко продемонстрована. Наприклад, багато винаходів 

були настільки неефективними на перших етапах їх реалізації, що їх широка 

реалізація затягувалася на дуже тривалі періоди (електрика, автомобілі). 

Економічні цінності - це загальноприйняті ідеї щодо цілей, до яких людина 

повинна прагнути в господарській діяльності. Вони функціонують у вигляді 

ідеальних, фундаментальних принципів мислення і є ідеальними критеріями оцінки 

економічних подій, явищ і процесів. Наприклад, містоутворюючий музей 

є реальним. Йдеться про розвиток креативних індустрій, які можна монетизувати в 

туристичній галузі. Наприклад, Нью-Йорк, який платить кінематографістам 

близько декількох мільйонів доларів за те, що фільм показує свої погляди. Звідси 

і світовий міф про найкраще місто світу. Так творці отримують гроші на проекти, 

а місто - потік туристів. Звичайно, ми далекі від такого масштабу, але принцип 

підтримки художників, які показують своє рідне місто або регіон у своїх роботах, 

дозволить нам розвивати внутрішній і зарубіжний туризм. У цьому напрямку 

Український культурний фонд у 2021 році розпочав реалізацію програми 

«Культурні столиці України». 

Інвестиції в культуру і туристичну галузь - це інвестиції в малий і середній 

бізнес. Щоб зрозуміти порядок цифр, в Шотландії налічується 450 музеїв різної 

тематики і масштабів. Щороку їх відвідують 25 мільйонів чоловік, що створює 

оборот в 79 мільйонів фунтів стерлінгів і 3500 робочих місць в туристичному 

секторі. І це тільки музеї, які ми традиційно підтримуємо, а не заробляємо. 

У Харкові з 2019 року почали проводитися «Культурні пікніки» - фестиваль освіти 

в розвагах місцевих культурних закладів, мистецтва, дозвілля та креативних 

індустрій. Це дуже успішна культурна інновація, спрямована на наближення 

професіоналів і майстрів до своєї цільової аудиторії. Вона має більшу соціальну 

цінність. 

Тому відповідь на риторичне питання «Чи є культурні інновації соціально- 

економічною категорією?» досить складна. Без економіки немає культури, без 

культури немає економіки. І це показує, що культурні інновації мають дві сторони 

з точки зору цінностей для споживача. 

На закінчення ми звернемо увагу на ще один зміст терміну культурні 

інновації, які розглядаються як інновації, які є соціально значущими, без наявних 

ознак можливої шкоди суспільству (наприклад, інновації в зброї, наркотиках, 

індустрії, ігровому бізнесі, курінні, алкоголі і т.д.). Тобто це нововведення, 

які обов'язково мають соціальний ефект (крім економічного). Як висновок 

наголошуємо, що культурні інновації слід розглядати з двох сторін: як інновації 

в культурній сфері – тоді вони мають більше соціальних цінностей; як інновації, 

завдяки яким економічний ефект (прибуток) досягається в будь-якій сфері - тоді 

вони мають як соціальну, так і економічну цінність. 

При цьому відзначимо, що інноваційність і традиції є взаємопов'язаними 

аспектами розвитку виробництва, науки, техніки, економіки, мистецтва і т.д. 

У широкому культурному контексті традиції можуть (і повинні!) розглядатися як 

необхідна умова будь-якого розвитку. Звичайно, в кожному конкретному випадку 
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нововведення, пов'язане з необхідним неприйняттям попередніх норм і правил, 

починається з прояву творчості, оригінальності, відходу від існуючих 

загальноприйнятих традицій. Інновації та традиції повинні бути в делікатному 

балансі. При впровадженні інновацій (в тому числі культурних інновацій), тільки 

з досвідом попередніх поколінь, ініціюються перетворення, які сприяють 

створенню нової культури. 

Як правило, нововведення призводить до зростання конфлікту в суспільстві, 

що, в свою чергу, гальмує впровадження інновацій. Головним установчим 

(рушійним) протиріччям цього світу є протиріччя між «старим» і «новим». 

Наприклад, в теорії культури існує точка зору, згідно з якою інновація в мистецтві - 

це так звана «вторинна обробка», тобто обмін між сферою цінного і нецінних. 

Прикладом може служити авангардне мистецтво як вторинне трактування 

архаїчного і примітивного мистецтва, яке в епоху Відродження і Просвітництва 

перебувало в сфері неоціненного. Іншими словами, інновації виступають як відмова 

від традиційних відповідей і пошук нового, але ядром, на якому розвивається 

цивілізація, є традиція. 

Культура є основним стимулом соціальних інновацій, тому рівень соціально- 

культурного історичного розвитку суспільства безпосередньо впливає на зміст 

і характер інноваційних перетворень у сфері освіти і виховання. Соціологічний 

аналіз інноваційної системи на рівні суспільства показує, що ефективність 

інновацій можлива тільки при поєднанні позитивних культурних і позитивних 

структурних факторів. Дослідники стверджують [2, 8, 10], що в будь-якому 

суспільстві існує багато талантів, але можливості їх реалізації багато в чому 

визначаються культурою. стовідсотковий контроль якості, акцент на процедурних 

нововведеннях. Однак ці ж культурні особливості цієї країни сповільнили 

незалежне підприємництво та індивідуальну творчість, що зменшило кількість 

радикальних нововведень [1, с. 476]. 

Для подальшого культурного процесу, постійного інноваційного зростання 

потрібен механізм, який, по-перше, дозволить подолати усталені традиції, 

а по-друге, не дозволить зруйнувати основи традиційних ідей. Таким чином, 

культурні інновації задали б необхідну динаміку всіх сфер людської діяльності 

в межах цивілізації. 

На закінчення слід зазначити, що цінності індивідів, поза сумнівом, 

взаємопов'язані з інновативними установками особистості, і цей взаємозв'язок 

опосередкований культурною соціалізацією. Очевидно й те, що в основі 

інноваційних установок лежать цінності, що виражають інтереси індивіда – 

цінності відкритості змін, і це, схоже, універсальний закон – щоб створювати 

щось нове, особистість має цінувати самостійність та різноманітність. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФАЄР-ШОУ 

ЯК ФОРМИ ВИДОВИЩНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ДІЙСТВА 

Такий популярний нині різновид оригінального жанру як фаєр-шоу, що 

є формою видовищно-розважального дійства у естрадному мистецтві є ще 

досить молодим, а тому недостатньо дослідженим. 

Нині в Україні і світі є вже досить велика кількість майстрів-практиків 

зі створення вогняних та піротехнічних шоу, але водночас існує дуже мало 

літератури, практичних посібників, наукових робіт, які б допомогли вивченню 

історії, теорії, і практичному освоєнню цієї форми мистецької діяльності, 

наприклад, написання сценарію, який влучно б передавав внутрішнє через 

яскраве зовнішнє, допомогли молодим режисерам правильно розпочати роботу 

над цією формою мистецтва, а акторам не травмуватися і якісно виконувати 

віртуозні елементи і акробатичні трюки. 

Видовищно-розважальні дійства належно зайняли дуже важливе місце 

у житті людини. Ще в Давньому Римі народився вислів, що сформував 

ставлення соціуму до таких дійств – «Хліба та видовищ». 
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Дійсно, важливість ролі видовищно-розважальних дійств у соціальному 
середовищі переоцінити дуже складно. Адже протягом тисячоліть цю форму 
використовували як для зосередження уваги людей на якомусь одному об’єкті 
заради відволікання від інших, більш суттєвих речей, так і просто задля 
піднесення духу народу, розвитку їх естетично-культурних поглядів, створення 
позитивних емоцій. 

Під час дослідження теми видовищно-розважальних форм у сценічному 
мистецтві особливу увагу привернули роботи Станіслава Сергійовича Клітіна. 
Його посібник розповідає про зародження у віддалені часи діяльності умільців- 
розважальників. І незважаючи на те, що їхня творчість мала досить простий 
(а часом і примітивний) характер, поступово вона ставала більш змістовною 
і різноманітною, зближуючись з так званим «витонченим мистецтвом» [4, c. 83]. 

Історія виникнення вогняних видовищних форм починається задовго до 
перших вогняних вистав на берегах Океанії. Її коріння сягає міфології 
Стародавніх Греції та Риму. Першим вогнем, яким скористалася для своїх 
потреб первісна людина, був вогонь небесний. На це вказують легенди і міфи 
майже всіх народів світу, їх персонажі – Гефест греків, Прометей, фенікс 
давніх римлян, ведичний бог індусів Агні, жар-птиця північно-американських 
індіанців [2, c. 172]. 

Окрім божественного характеру вогню у деяких віруваннях прослідковується 
і демонічний диявольський елемент. Та все ж у віруваннях про вогонь він грав 
тільки другорядну роль, а головна роль залишалася елементові божеському, 
святому. Незважаючи на дим, що виник із «чортового плювка», вогонь 
уважається не тільки сам по собі чистим, але й виняткової чистильної сили, 
перед якою навіть вода, другий чистильний елемент магічної обрядовості, 
мусить поступатися [6, c. 234]. 

Наприкінці ХХ ст. цей вид мистецтва, крім фізичної спрямованості, став 
набувати філософського значення. А вже зовсім нещодавно з’явилися «Театри 
Вогню» – це театри, які спеціалізуються на створенні вогняного шоу, або 
фаєр-шоу, тобто постановок з використанням відкритого вогню [1, c. 117]. 

Сучасні спільноти фаєрщиків мають численні вебсайти, фестивалі, 
змагання (батли) і навіть випускають журнал про вогняне шоу. Найбільші 
фестивалі серед них – це «Київський фестиваль вогню», «Burning Man», «Живі 
вогні» та ін. збирають фаєрщиків з усього світу і десятки тисяч глядачів. 
У зв’язку з цим фаєрщики нерідко з’являються у телевізійних репортажах. 

Шоу  з  вогнем  створюють  чарівний  антураж,  викликають  спогади 
і  демонструють  сучасну  еволюцію  древнього  мистецтва  «contaminatasi» 
з бойовим мистецтвом, сучасного театру і танцю. Вони адаптуються до заходів, 
що проходять на відкритому повітрі, але, за дотримання належних запобіжних 
заходів, можуть бути також організовані і в замкнутому просторі або замінені 
номерами з LED освітлювальним обладнанням [3, c. 327]. 

Артисти театру мають власну філософію щодо того, чим же насправді 
є фаєр-шоу. Фаєр-шоу – це незвичайна подія, що вражає кожного глядача 
одного разу і назавжди. Неймовірна хореографія, дивовижний малюнок танцю 
і безліч інших моментів, що зачаровують око, роблять професійне шоу з вогнем 
справжнім мистецтвом. 
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Дивовижною є програма вогняного шоу «Циркус». Тут глядач не побачить 

звичних клоунів, слонів і повітряних гімнастів. Тільки одну маленьку чарівну 

історію, в якій глядач стає співучасником фантастичного дійства. Струмуюче 

світло лілових лазерних променів заливає простір вечірнього повітря, змішуючись 

з клубами білої водяної пари. Під переливи чарівної мелодії танцює вогонь 

в золотих чашах. Все наповнено атмосферою таїнства і чарівництва [5, c. 206]. 

Зазвичай, феєрверкова композиція складається з декількох фігур. 

Піротехнічна фігура являє собою технічну конструкцію, на якій закріплені 

піротехнічні елементи (зазвичай фонтани). Є фігури, де кількість піротехнічних 

елементів становить понад сотню. 

Фаєр-шоу можна сміливо вважати однією із форм естрадного мистецтва, 

оскільки воно вдало поєднує у собі і актуальність, і різножанровість (доказом 

чому є піротехнічні музичні перформанси, вогняно-хореографічні постановки, 

музичні феєрверки-сюїти та ін.), і малу форму (основою фаєр-шоу є окремі 

номери, що тривають від 4 до 7 хв). А аналіз історичного розвитку фаєр-шоу – 

від його зародження у племенні Маорі до сучасних шоу-програм свідчить про 

те, що воно не втратіть своєї актуальності й через десятки років, 

трансформуючись у нову, своєчасну і актуальну для того часу форму. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Розвиток виставкової діяльності нині відбувається стрімко та динамічно та 

стала важливою галуззю економіки, сферою професійних професій сотень тисяч 

людей у всьому світі з власною інфраструктурою у вигляді спеціалізованої 

нерухомості, професійних асоціацій, систем навчання [1, с. 140]. 

Виставкова діяльність є невід’ємною частиною розвитку ринкових процесів, 

стимулює закріплення позитивних структурних зрушень в економіці, сприяє 

науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва 

[2, с. 113]. 

У світовій економіці роль і значення виставкової діяльності постійно 

зростає.  Всесвітня  асоціація  виставкової  діяльності  (UFI),  до  складу 

якої входить Українська асоціація виставок (VFU), прогнозує подальший 

розвиток динамічного виставкового бізнесу. Цьому сприяє розвиток світового 

виставкового ринку: розширюється сучасна виставкова інфраструктура, 

збільшується кількість виставкових заходів, кількість продукції тощо. Такі ж 

тенденції спостерігаються і на українському ринку технічного обслуговування. 

Провідними українськими промоутерами є такі виробники найбільшої 

виставки: «Авто-ЕКСПО» (КИЇВ), «ACCO International» (КИЇВ), «Line Business» 

(Київ), «Внешекспобізнес», «GalEXPO» (Львів), «Євроіндекс."), Київський 

міжнародний контрактовий ярмарок (Київ), КиївЕкспоПлаза (Київ), КОМІНФО 

(Дніпропетровськ), Міжнародна виставка (Київ), МЕДВІН (Київ + області), 

НВК «Український Експоцентр» (Київ), Будинок Одеси, Premier Expo (Київ) 

тощо [1, с. 142]. 

Організація ВДНГ виступила ініціатором виставкових заходів в Україні. 

Результати утримання були більше ідеологічними, ніж комерційними. 

Формування ринкових бюджетів, отримання досвіду та конкуренція – усе це 

допомогло підвищити рейтинг та проводити різноманітні шоу. Із моменту 

здобуття Україною незалежності та переходу до ринкової економіки трейдери, 

брокери, художники та державні службовці за останні 15 років набули певного 

досвіду у виставковому бізнесі. Тематика сучасної виставки відображає сучасну 

економічну ситуацію в Україні. Найбільші покази вважаються для будівництва, 

автомобілів, легкої промисловості та сільського господарства [3, с. 203]. 

Виставка в Україні є невід’ємною частиною розвитку країни, що розвиваються. 

Вони дають можливість швидко вивчити ринок і зібрати необхідну інформацію 

за короткий час. 
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Суб’єктом виставково-ярмаркової діяльності в Україні є держава, яка 

представлена уповноваженими органами, що реалізують державну політику 

у цій сфері та в цілому в економіці; Рада з виставково-ярмаркової діяльності; 

Виставкова рада створена та визначила основні напрями своєї діяльності 

[2, с. 117]: 

- розробка концепції та державної програми розвитку виставкової 

діяльності, пропозиції щодо вдосконалення законодавства України 

щодо здійснення виставкової діяльності; 

- підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України 

пропозицій до проєктів національних програм економічного та 

соціального  розвитку  для  основних  спеціалізованих  виставок 

і ярмарків; 

- підготовка пропозицій до річних програм участі України у виставках 

за кордоном; 

- підвищення виставкової активності та посилення її впливу на науково- 

технічне та технологічне оновлення вітчизняного виробництва; 

- впровадження міжнародного досвіду організації виставок, сприяння 

інтеграції виставкових організацій України в міжнародний виставковий 

рух; 

- координація роботи органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності у зоні здійснення 

виставкової діяльності; 

- сприяти розвитку фізико-технічної бази виставково-ярмаркових 

центрів відповідно до сучасних міжнародних вимог, розбудовувати їх 

транспортно-телекомунікаційну інфраструктуру та покращувати 

побутове обслуговування учасників та відвідувачів виставок і ярмарків; 

- розробка та узгодження планів проведення виставкових заходів 

в Україні [1, с. 143]. 

У сфері виставково-ярмаркової діяльності України є певні позитивні 

досягнення, однак існує ряд проблем, які необхідно вирішувати для 

формування ефективної виставкової діяльності в Україні та за її межами. 

Однією з найважливіших проблем є недостатній розвиток виставкової 

інфраструктури. Сучасні виставкові центри мають лише Київ, а в інших 

регіонах ситуація ще не відповідає сучасним економічним потребам. Виставки 

проводяться в непристосованих приміщеннях (спортивних або концертних 

залах). Це обмежує їх розвиток, знижує якість та ефективність ярмарків, 

погіршує імідж ярмаркового бізнесу в Україні [2, с. 119]. 

Другою проблемою (і, можливо, навіть найбільшою) є непрозорість ринку 

ярмарків. Відсутність достовірних даних про виставкові та ярмаркові заходи 

призводить до недобросовісної конкуренції, неможливості збалансованого 

відбору ярмарків їх учасниками та відвідувачами, неможливості дослідження 

ринку. Наступна проблема полягає в тому, що виставковий ринок в Україні 

надзвичайно розпорошений – велика кількість малих виставок (для порівняння: 

в Україні ми маємо 120 організаторів, близько 550 виставок площею 280 тис. м²; 
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водночас у Польщі – 26 організаторів, 233 виставки площею 650 тис. м²). 

Таку дисперсію ринку, як в Україні, не можна розглядати як позитивне 

явище [3, с. 200]. 

Отже, у сфері виставково-ярмаркової діяльності України існує потенціал 

вітчизняної продукції для просування на міжнародні ринки, залучення провідних 

іноземних компаній до участі в економічному розвитку та підвищення 

ефективності української економіки. 

Однак, для подальшого ефективного розвитку цієї сфери діяльності в Україні та 

за її межами треба вирішити ряд проблем в першу чергу необхідно сформувати 

ефективну державну підтримки виставкової діяльності, створити умови для 

підвищення рівня виставкової діяльності в Україні та за кордоном 

Також, необхідно визнати виставкову діяльність в Україні пріоритетним 

напрямом та активно зосередитися на підвищенні ефективності виставкового 

бізнесу як важливого важіля збільшення експорту. 
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ПРОФЕСІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОПРОЄКЦІЇ 

Технології сучасної цифрової професійної відеопроєкції базуються на 

класичній плівковій кінопроєкції, історія якої налічує вже більше 120-ти років. 

У відеопроєкційних системах вихідну послідовність кадрів формує проєкційний 

модуль, що складається з оптоелектронних елементів і перетворює вхідні 

відеосигнали в послідовність відеокадрів на цифрових матрицях – модуляторах 

світлового потоку. В основі сучасних технологій відеопроєкції лежать 

найрізноманітніші схеми побудови проєкційних систем, але джерело світла або 

навіть кілька джерел світла і об’єктив завжди залишаються структурними 

елементами відеопроєкційних систем [1]. 
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Професійні технології відеопроекції і кінопроєкції регламентуються 

стандартами DCI. Проте сама специфікація DCI відкриває досить широкі 

можливості щодо вибору певної моделі відеопроєктора та допоміжного 

обладнання. Професійні технології відеопроєкції потрібно розділити на на дві 

категорії: D-Cinema, де використовується високий рівень захисту від піратського 

копіювання і де такий захист обов’язковий, і E-Cinema, де він не регламентований. 

Технологія E-Cinema може мати в зображенні роздільну здатність 

як HDTV 1920×1080 пікселів, так і меншу, що на сьогодні вже не актуально. 

Вона враховує інтереси широких верств населення в отриманні зображення 

високої якості не тільки в режимі перегляду електронного кіноконтенту, але 

і телевізійних трансляцій: новин, театральних постановок, мюзиклів, спортивних 

змагань, освітніх програм та ін. Усі європейські та американські мережі 

кінотеатрів активно використовують системи E-Cinema для показу реклами, 

альтернативних програм. Проте E-Cinema не гарантує захисту від піратства 

і не відповідає вимогам творців кінофільмів. 

Професійна відеопроєкція для цифрового кінотеатру відноситься до 

категорії D-Cinema, яка забезпечує роздільну здатність зображення 2К 

(не менше ніж на 1 000 рядків по 2 046 пікселів в кожному з них) і вище 

з шести- і більше канальним звуком. У специфікації DCI, технологія проєкції 

не обмовлюється, а лише наведені загальні вимоги до проєкції кінофільмів на 

великий екран, в яких проекція повинна з максимальним заповненням зображення 

на екрані різних форматів: 1:2,35; 1:1,85; 1:1,65 при достатній яскравості 

і роздільній здатності. Більшість мультимедійних проєкторів оснащена 

модуляторами світла формату 3:4, об’єктивами з можливістю масштабування. 

Проєктори можуть комплектуватися змінною оптикою. 

Нині найбільше застосування знайшли дві технології проєкції цифрового 

зображення: технологія DLP Cinema ™ (Digital Light Processing), яка розроблена 

компанією «Texas Instruments», і «D-ILA™» та рідиннокристалічна (LCD, 

D-ILA, LCOS, SXRD), яка розроблена компанією «JVC». 

Спочатку в кінопрокаті та в Голлівуді кращими вважалися лише 

мікродзеркальні проєктори категорії DLP. Texas Instruments уклала ліцензійні 

угоди з компаніями «Barco», «Christie» і «NEC Viewtechnology Ltd» на 

застосування технології DLP Cinema™. Сьогодні вся сучасна професійна 

цифрова відеопроєкція реалізуються за рідиннокристалічною (РК) або DLP 

технологією (Digital Light Processing). Найбільш близькими по біологічній 

сумісності є зображення, яке формується рідиннокристалічними (LCD, D-ILA, 

LCOS, SXRD) проєкторами, оскільки проєкція здійснюється не за послідовними 

рядками пікселів, а у вигляді послідовності готових слайдів, тобто майже так 

само, як в плівковому кінематографі. Усі пікселі цих слайдів оновлюються 

одночасно з кадровою або кратною їй частотою, причому без гасіння екрану 

і обтюраторного перекриття кадрового вікна, необхідного в класичному 

кінематографі для непомітності миготіння і змазувань зображення у разі 

використання однолопатєвого обтюратора при зміні кадрів. 
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Проєктори, що використовують вказані технології можна поділити на [2]: 

Відеопроєктори з модуляцією світлового потоку, що пропускається. 

Відеопроєктори з модуляцією світлового потоку, що відбивається 

(РК проєктори технології D-ILA (Direct Drive Image Light Amplifier), 

відеопроєктори технологій LCOS (Liquid Crystal on Silicon) та SXRD (Silicon 

X-tal Reflective Display), мікрозеркальні (DLP) відеопроєктори. 

Відеопроєктори з твердотільними джерелами світла. До них відносяться 

потужні світлодіоди (Light Emitting Diode – LED) і лазери які, перевершують 

дугові лампи по ресурсу і по спектральній стабільності світлового потоку. 

У проєкційних модулях, побудованих по LCD (Liquid Crystal Display)- 

технології (т. зв. рідино-кристалічні проєктори, інша назва – проєктори 

з модуляцією пропускання світлового потоку), в якості джерела світла 

використовується лампа, світло якої за допомогою кольоророзділюючих 

діхроічних фільтрів ділиться на червоний, зелений і синій світлові потоки 

(R, G, B). Далі кожен світловий потік поляризується і проходить через 

рідкокристалічний кольоропропускаючий модулятор, «включає» або «вимикає» 

пікселі, в залежності від рівня відеосигналу яскравості пікселя відповідного 

кольору. Після цього світло надходить в оптичну систему, що синтезує єдиний 

багатобарвний світловий потік, створений з окремих промодульованих 

світлових потоків трьох основних кольорів і який потім, пройшовши через 

лінзи об’єктива, формує зображення на екрані. 

LCOS (Liquid Crystal on Silicon – рідкі кристали на кремнієвій підкладці) – 

найновіша технологія у виробництві проєкторів, розроблена декількома 

компаніями. 

D-ILA – це варіант LCOS-проєкторів, запропонований фірмою JVC і який 

забезпечує найвищу якість зображення і стабільність роботи. Досягається це 

тим, що керуючий проходженням світла шар рідких кристалів в LCOS-матриці 

розташовується поверх світловідбиваючої кремнієвої підкладки. Концепція 

LCOS – це комбінація рідких кристалів як засобу модуляції відбиваного 

світлового потоку і управляючої напівпровідникової CMOS-структури. Оскільки 

елементи електронної схеми управління не перешкоджають проходженню 

світлових променів через робочий шар (як це відбувається у звичайній 

LCD-матриці), ефективність використання поверхні чіпа досягає в середньому 

93 %, що помітно перевищує цей показник для LCD-проєкторів. Крім того, 

технологія виготовлення LCOS-матриць легко вписується в типовий процес 

виробництва CMOS-структур, а значить, самі матриці в перспективі можуть 

бути відносно недорогими. 

Модулятор світлового потоку DLP-проєктора – це Digital Micromirror 

Device (DMD-чіп – цифровий мікродзеркальний пристрій – розробка ще кінця 

1970-х років). У дешевих DLP-проєкторах використовується кольоророзділяючий 

диск з світлофільтрами ColorWheel, який виконує часову спектральну 

фільтрацію світлового потоку джерела. У цій DLP-технології використовується 

принцип аддитивного часового синтезу зазвичай трьох одноколірних (R, G, B 

зображень), які поступають на екран і в систему зору людини по черзі, але 
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сприймаються глядачем як одне багатобарвне зображення. Послідовне 

змішування колірних потоків ґрунтується на інерції зору і виражається 

в швидкій зміні зорових відчуттів від імпульсного впливу послідовно і часто 

повторюваних різних, колірних променів, що направляються в око глядача. 

Реакція на збудження сітківки ока від одного кольору тривала і не встигає 

припинятися перед збудженням від чергового імпульсу кольору. У результаті 

підтримується постійний середній рівень збудження кольорочутливих центрів 

з відчуттям багатоколірного зображення. 

Потік білого світла направляється на диск ColorWheel, який зазвичай 

складається з трьох або чотирьох фільтрів-сегментів: червоного, зеленого, 

синього та прозорого. Така схема використовується в звичайних офісних 

DLP-проєкторах для підвищення рівня світлового потоку проєктора. Однак 

збільшення світлового потоку таким способом, призводить до погіршення 

колірного балансу і спотворення передачі чорного кольору. Після диску 

ColorWheel відфільтроване зображення по черзі R, G i B кольорів потрапляє 

на DMD-чіп – матрицю з мініатюрних мікрорухомих дзеркал, які хитаються на 

шарнірах під впливом керуючих сигналів. Кожне з мікродзеркал DMD-чіпа 

відповідає одному пікселю. Відбите від активованого пікселя на мікродзеркалі 

світло направляється в проєкційний об’єктив. Для установки необхідного 

кольору пікселя DMD-чіп «вмикає» і «вимикає» пікселі синхронно з обертанням 

сегментів кольорозділяючого диску ColorWheel. «Вмикання» і «вимикання» 

мікродзеркала – відбувається під дією відеосигналу сигналу і мікродзеркала або 

відбивають падаюче світло в об’єктив, або направляють його на світлопоглинаючу 

«пастку». 

Компактні DLP-проєктори з одним DMD-чіпом використовуються для 

проведення бізнес-презентацій і в домашніх кінотеатрах. Апарати з трьома 

DMD-чіпами застосовуються для систем кольорокорекції, в цифрових кінотеатрах, 

у великих аудиторіях. Зважаючи на високу вартість вони не є масовим 

продуктом, на відміну від проєкторів, які використовують технології LCD 

і LCOS. Головними перевагами DLP-проєкторів є компактні розміри, високий 

рівень контрастності і менш помітна «пікселизація» зображення. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА 

ЯК РЕГУЛЯТОРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Особливого значення в інформаційному суспільстві набувають етичні 

норми, оскільки саморегуляція на основі моральних норм є одним з природних 

і ефективних способів захисту від антисоціальної поведінки учасників 

інформаційної взаємодії. У майбутньому вироблені суспільством норми моралі 

можуть стати базою для формування нових і вдосконалення існуючих правових 

норм, які забезпечуються силою державного впливу. Таким чином, збагатившись 

новим змістом, етичні норми можуть стати гарантією забезпечення 

інформаційної міжнародної безпеки, як особистості, так і суспільства. Саме 

вони визначають межі належної і можливої поведінки громадян. 

Основні концепції цифрового суспільства торкаються проблем міжнародної 

інформаційної безпеки: інформаційного розшарування суспільства, контролю над 

індивідуальною й суспільною свідомістю, порушення конфіденційності 

інформації, вторгнення в особисте життя індивіда тощо. 

Таким чином, дослідження формування цифрового суспільства, 

усвідомлення його в цілісності із використанням інформаційних технологій, 

спонукає до пошуку шляхів безпечного розвитку, подолання негативних 

ефектів від застосування іновацій, перегляду ціннісних орієнтирів. На наш 

погляд, справедливою є думка, що подальший напрямок безпечного розвитку 

і застосування інформаційних технологій з метою забезпечення динамічної 

рівноваги суспільної еволюції вимагає підтримки умов саме міжнародної 

інформаційної безпеки [1, с. 150]. 

Кодекси професійної моралі виникають на основі узагальнення 

професіоналами емпіричного досвіду своєї професійної групи: проводиться 

відбір специфічних моральних обов’язків, закріплюються в якості норм 

професійної моралі ті способи вирішення типових моральних проблем, колізій 

у професійній діяльності, які дозволяють виконати фахівцеві свою професійну 

роль і тому отримали громадське схвалення. У кожній сфері професійної 

діяльності є можливості для зловживань, використання своїх професійних 

знань в вузькоегоїстичних цілях. На основі узагальнення професійним 

співтовариством типових помилок і прийомів, що дозволяють деяким 

професіоналам потай від непрофесіоналів порушувати моральні норми, 

формулюються специфічні заборони. Професійні кодекси являють собою 

сукупність моральних зобов’язань, які приймають на себе професійне 

співтовариство, для того щоб захистити суспільство від некомпетентних 

фахівців, а то й просто шахраїв і шарлатанів, як пише Р. Де Джордж, і, таким 
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чином, підтримати престиж професії, довіру до членів професійної групи. 

Рівень вимог норм кодексу повинен бути вище, ніж рівень вимог звичайних 

моральних норм і закону, інакше в них не було б сенсу [2, с. 198]. 

Мета будь-якого кодексу етики поведінки – сприяти виконанню 

професіоналом своєї професійної місії, блокувати спокуси використовувати 

професійні знання з корисливою метою на шкоду споживачам професійних 

послуг. Кодекс захищає не тільки населення від недобросовісних і зловмисних 

професіоналів, а й професіоналів від суспільства. 

Якщо організація закріпила свою філософію у вигляді кодексу, то для 

перетворення задекларованих принципів у життя потрібно, щоб: 

- керівництво організації, її менеджери щодня їх виконували, 

показуючи особистий приклад; 

- впровадження принципів тісно пов’язувалося із мотивацією 

працівників, системою матеріального та морального заохочення; 

- обрана філософія спочатку стала реальністю в організації, а потім 

переносилася у зовнішнє середовище; 

- філософія доводилася до споживачів під лозунгом: «Ось такі 

принципи, за якими ми працюємо для вас, оцінюйте нас за 

результатами». 

Соціальна відповідальність є невід’ємним елементом у макросистемі 

людина-держава-суспільство. З одного боку, люди за своєю суттю прагнуть до 

порядку, з іншого – своїми діями вони породжують  безладдя. Категорії 

«порядок» і «безлад» є антиподами, і водночас перебувають між собою 

у взаємозв’язку та взаємозалежності. Тут маємо справу зі своєрідним проявом 

закону єдності і боротьби суперечностей. Встановлення норм відносин вимагає 

соціального контролю за їх дотриманням. Відповідальність є інструментом 

у механізмі соціального контролю. 

Під  реальною  відповідальністю  слід  розуміти  відповідальність 

в особистісному плані – реальні вчинки людини, що узгоджені з вимогами 

соціальних норм, а в соціальному плані – негативні наслідки для людини, що 

настають внаслідок неузгодженості її вчинків з вимогами соціальних норм 

[3, с. 121]. 

До основних принципів соціальної відповідальності відносяться: 

- підзвітність, яка полягає у тому, що організація має звітувати щодо 

впливу від своєї діяльності на суспільство і довкілля; прозорість, 

яка означає, що суб’єктам господарської діяльності потрібно бути 

прозорими в їх рішеннях і діяльності, які впливають на інших. 

Прозорість не має на увазі розкриття службової інформації, а також 

інформації, що захищена відповідно до законів або може 

спричинити порушення правових зобов’язань; 

- гуманність – визнання важливості і загальності прав людини, 

зазначених у Всесвітній Декларації з прав людини; 



104 
 

- страх як категорія, що обмежує ті сфери, на які за жодних умов не 

повинен поширюватися вплив людини (страх за майбутнє людства, 

породжений благоговінням перед життям); 

- поміркованість у прийнятті тих чи інших рішень (мета 

поміркованості – збереження життя, і лише майбутнє покоління 

здатне повноцінно оцінити наслідки теперішньої діяльності); 

- патріотизм як розуміння цінності та унікальності Батьківщини; 

- відчуття обов’язку як моральні зобов’язання людини, котрі вона 

виконує з почуттям совісті; 

- моральність як особлива сфера суспільної свідомості та вид 

суспільних відносин, мета яких – сформувати способи нормативного 

регулювання поведінки і дій людей у суспільстві за допомогою 

норм, принципів і категорій моралі; 

- духовність як процес гармонійного розвитку духовних задатків 

людини; 

- професійна компетентність як знання, досвід, здобування освіти 

з відповідної галузі діяльності; 

- творча спрямованість як схильність до творчої ініціативи; 

- працелюбність як риса характеру, котра полягає у позитивному 

ставленні особистості до процесу трудової діяльності, що 

виражається через активність, ініціативність, добросовісність, 

дисциплінованість тощо [4, с. 94]. 

Соціальні норми як норми моралі є універсальним регулятором 

суспільства, бо здатні регулювати майже всі існуючі в суспільстві відносини 

(на відміну від правових норм). Людство вступило у нове цифрове тисячоліття, 

у період революційних змін світового устрою та глобального безпекового 

простору. Сучасна система міжнародної безпеки перебуває у процесі глибокої 

трансформації, знаходячись під впливом процесів трансформації, які повинні 

супроводжуватися цілеспрямованим впливом системи етичних та моральних 

норм. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ 
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Нині у зв’язку з підвищенням зацікавленості до мов та культур різних 
народів, міжкультурна комунікація займає одну з найголовніших позицій 
у суспільному житті людини. 

Актуальність дослідження міжкультурної комунікації як соціально- 
психологічного інструменту менеджменту полягає в необхідності дослідити 
умови успішного міжкультурного спілкування, враховуючи відмінності в сенсі 
вербальної мови і невербальної поведінки у представників різних культур, 
а також розбіжності в супутніх емоціях і цінностях, властивих різним 
культурним системам. 

Питанню особливостей національних культур, успішності міжкультурного 
спілкування присвячені багато публікацій, серед яких представлені роботи 
Р.  Льюіса,  Г. В.  Єлізарової,  Р. К.  Мін’яр-Белоручевої,  В. А. Маслової, 
С. Г. Тер-Мінасової та ін. Важливим є визначення суті міжкультурної 
комунікації, виявлення проблем, що виникають при міжкультурному 
спілкуванні та визначенні шляхів його оптимізації. 

Міжкультурна комунікація означає «адекватну взаємодію двох учасників 
комунікативного акту, що належать до різних національних культур» [1]. 
Американські вчені Л. Самовар і Р. Портер визначають міжкультурну 
комунікацію як «різновид комунікації, успіх або невдача якої значною мірою 
визначається культурними відмінностями між комунікантами» [2]. Так, коли 
мешканці різних країн працюють разом, коли, як чоловіки або жінки, ми 
працюємо разом в офісі, або, коли в якості членів старших і молодших 
поколінь, ми розробляємо продукт разом, ми беремо участь в тому, що 
називається «міждискурсне спілкування». 

Тобто дискурс мешканців України або Сполучених Штатів, дискурс 
чоловіків або жінок, корпоративний дискурс або дискурс наших професійних 
організацій розміщує нас всередині оболонки мови, яка надає нам тотожності 
і яка робить спілкування з подібними до нас легше. Із тієї ж причини, однак, 
дискурси наших культурних груп, наша корпоративна культура, наша 
професійна спеціалізація, або гендерний дискурс чи дискурс покоління 
ускладнюють розуміння представників інших груп. Такі дискурси називаються 

«системами дискурсу». 
Міждискурсивне спілкування – термін, який використовується, щоб 

включати в себе весь спектр спілкувань, незалежно від груп чи систем дискурсу 
від самих інклюзивних з цих груп, культурних груп, до спілкування, яке 
відбувається між чоловіком і жінкою або між колегами, які належать до різних 
поколінь. 
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Через те, що кожний професійний комунікатор одночасно є членом 

корпоративної, професійної, що відноситься до певного покоління, гендерної, 

культурної і навіть інших систем дискурсу, основна увага приділяється тому, як 

ці численні приналежності забезпечують структуру, в рамках якої відбувається 

загальне професійне спілкування [3]. Сфера розмовного аналізу була областю 

активного дослідження протягом більш ніж двох десятиліть. На основі цього 

дослідження Стівен Левінсон стверджував, що можливо вивести чотири досить 

загальні висновки [4]: 

1. Мова неоднозначна за своєю природою. 

2. Ми повинні зробити висновки стосовно значення. 

3. Наші висновки мають бути незмінними, а не невпевненими. 

4. Ми робимо висновки дуже швидко. 

Ми робимо висновки спираючись на два основних джерела: (1) мова, яку 

вони використовували, і (2) наші знання про світ. Ці знання включають в себе 

очікування щодо того, що люди зазвичай кажуть у подібних обставинах. 

Третій наслідок за останні два десятиліття дослідження розмовного 

висновку і аналіз дискурсу, полягає в тому, що висновки, які ми робимо, мають 

тенденцію ставати сталими, вони не залишаються непевними в нашій голові. 

Інакше кажучи, коли немає підстав очікувати іншого, ми припускаємо, що світ 

буде вести себе нормально і що наші невідмічені очікування стосовно цього 

будуть продовжувати залишатися вірними. 

Четвертий висновок заснований на дослідженнях за останні два 

десятиліття, полягає в тому, що висновки, які ми робимо при звичайній розмові 

(також як і в читанні письмового тексту), ми робимо дуже швидко. 

Більшість дослідників припускають, що такі висновки повинні робитися 

кожен раз, коли промовці обмінюються повідомленнями, і що такі випадки 

трапляються приблизно один раз в секунду при нормальному перебігу бесіди. 

Мова неоднозначна. Інакше кажучи, мова ніколи не може повністю виразити те, 

що ми маємо на увазі. Там, де будь-які двоє людей відрізняються за членством 

в групі, тому що вони різної статі, різного віку, різних етнічних або культурних 

груп, мають різну освіту, мешкають в різних частинах однієї країни або навіть 

міста, мають різні доходи або належать до різних професійних груп, або мають 

дуже різні особисті історії, кожному з них буде важко зробити висновки про те, 

що інша людина має на увазі. 
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СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ ПІД ЧАС ЗМІН І В РОЗВИТКУ 
СУСПІЛЬНОЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

У сучасних умовах підвищується роль діджиталізації, цей напрям 
заставив жити по новому і зробити виклик багатьом галузям суспільства, таких 
як в освіті, економіці, банківській сфері, медицині, бізнесі, управлінні. 
Діджиталізація створює конкурентноспроможне цифрове суспільство для  
людей нового покоління. 

Комп’юторні технології та їх використання і застосування в сучасний наш 
час призводить до напруженності різними поколіннями саме через не володіння, 
не бажання пізнати цей процес нововведення та комфорту, як це розуміє молоде 
покоління. Тут виникає конфлікт через людські ресурси та володіння ними. 

У суспільстві відбуваються останнім часом постійні зміни, які можуть 
призвести до напруженності та конфліктів,різні вікові групи не можуть 
правильно сприйняти підхід комп’ютернізації в реалії. 

Як ми можемо спостерігати нині, що діджиталізація заполонила всі сфери 
життя, а саме електронна звітність, електронні черги, електронна оплата, онлайн 
освіта, онлайн консультація лікаря, онлайн замовлення, онлан документи та 
оформлення, розширився спектр інтернет-магазинів, онлайн-управління бізнесом, 
відеоспілкування, онлайн-конференції та ділові зустрічі і багато іншого. 

Метою особливостей є аналіз діджтиталізації в умовах цифрового 
розвитку. 

Сам термін «діджиталізація» – це цифорова технологія, яка проникає 
та продуктивує, покращує візуалізацію процесів та комунікаційну взаємодію 
в соціумі. 

Автор стверджує, що діджиталізація не тільки оволодіння сучасними 
цифровими технологія, а і зміна мислення, система викладання, спілкування, 
сприймання інформації і передавання її співрозмовнику. Новітні напрями дуже 
цікаві під час дистанціцного навчання, системи заохочення та креативний стиль 
передавання та отримання інформації, формування нових інтернет моделей до 
вивчення стану суспільства в цілому в період діджиталізації. Хоча й існує 
велика противага комп’ютерним технологіям, але діждиталізація інтегрує до 
якісних змін і поведінки соціуму на людину взагалі. 

В освіті, для прикладу, діджиталізація розвивається як органічний процес, 
розробляються нові платформи для зустрічей з освітянами, для покращення 
сприйняття інформації і передачі її до споживача освіти, розробляються нові 
діджатал канали, креативи в певній галузі. Це можна впровадити за допомогою 
таких платформ як «Skype», «Zoom», «Microsoft Teams, Google Meet», «Google 
Classroom». Поряд з діджиталізацією вдало можна використовувати і традиційні 
методи викладання, управління, які не конкурують у системі ключових 
відмінностей, створення нових можливостей та компетенцій [1]. 
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В економіці оцифровуються виробництво, споживчий ринок, бізнес, 

вони знайшли нішу в цифрових технологіях, наприклад, прогресуюча роль 

криптовалюти в світі і на Україні. 

У суспільстві прогресує і набирає обертів розвиток програми «держава 

в смартфоні», електронна програма «Дія», е-декларації в багатоьох галузях та ін. 

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 

було проведено соціологічне, онлайн опитування факультетом психології та 

соціології, на тему «Життя в умовах карантину та діджиталізації» у 2020–2021 рр. 

Під час опитування було ключове питання: «Як Ви проводите свій час у період 

карантину, на онлай навчанні та онлайн роботі», то 8,8 % відповіли, що 

займаються додатковим пошуком підробітку, тому що нестача матеріальних 

ресурсів для їх сімей, 30,1 % постійно знаходяться в соціальних мережах, 

слідкують за інформацією про карантин, ситуацію в країні, 37,2 % працюють та 

54,9 % навчаються дистанційно [2]. 

Висновок. На сьогоднішній день небагато робіт присвячено вивченню 

поняттю «діджиталізація», для повноцінного вивчення цього поняття треба 

розробити методологію, як виклик сьогодення, яка б носила дисциплінарний 

характер і поєднувалася з різними галузями наукового, соціально-філософського 

знання, які впливатимуть на розвиток історії суспільства, людину, порушують 

класичні норми-системи і стають антисистемою в суспільстві [3]. 

Всі трансформації в Україні в цифровому напрямку торкнулися різних 

галузей та сфер суспільтсва, як ми вже показвали вище: економіки, освіти, 

держави, медицини, бізнесу. Створюються банки інформації і кожна галузь 

її нарощує і потреба в інтернет дослідженнях стала необхідним інструментом 

спілкування та збору інформації [4]. 

Віддалена робота стала привабливою і наскільки комфортною, що можна 

робити роботу, а знаходитися в будь-якому безпечному місці, де є інтернет. 

Прогрес і розвиток завжди має позитивні і негативні сторони, це було, є і буде 

завжди. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СУЧАСНИЙ ІНФОРЕСУРС 

У результаті активної діджиталізації суспільства та за умов карантинних 

обмежень, в яких через пандемію Covid-19 опинилася наша держава в останні 

роки, популярність соціальних мереж суттєво зросла. Нині цей соціокультурний 

феномен забезпечує в якості електронної платформи всі основні сфери людської 

діяльності, виступаючи доступним та ефективним інфоресурсом. Адже важко 

знайти хоча б одну побутову, освітню, соціальну, мистецьку чи бізнесову 

проблему, яку б не можна було вирішити завдяки соціальним мережам. 

Поняття «соціальні мережі» було введене у 1954 р. англійським 

соціологом Джеймсом Барнсом, який розумів під ним складне переплетення 

стосунків [2]. 

Загалом соціальні мережі умовно можна поділити на три групи: мережі 

загальної тематики («Facebook», «Instagram», «Тік Ток» тощо), спеціалізовані 

(наприклад, «Українська наукова інтернет-спільнота») та ділові (різноманітні 

корпоративні соціальні мережі) [3; 5]. 

Комунікація, котра здійснюється у такий спосіб, є доступною, дієвою та 

оперативною, що, з одного боку, значно спрощує життя користувача, а з іншого – 

дає можливість тим, хто пропонує власні послуги/товари, легко організувати 

бізнес-діяльність. Саме цей беззаперечний факт сучасності робить обрану тему 

доповіді актуальною, оскільки вона передбачає розкриття основних принципів 

інформаційного обміну за допомогою соцмереж, ознак ефективного контенту 

та особливостей діджитал-маркетингу в умовах сьогодення. 

Останнім часом комунікаційні платформи перетворилися на повноцінний 

засіб інформаційного, пропагандистського та інших різновидів впливу на 

користувача інтернет-мережі [4]. Згідно зі щорічним звітом аналітичної 

агенції «We Are Social» та SMM-платформи «Hootsuite» про стан цифрового 

середовища у світі, у 2020 р. нараховувалося 4,20 млрд користувачів соціальних 

мереж, що складає майже половину від загальної кількості населення на 

планеті. За останній рік ця цифра змінилася на 490 млн, демонструючи 

зростання більш ніж на 13 % в річному обчисленні [7]. 

Як відомо, соціальні мережі – це соціальна структура, що утворена окремими 

індивідами або організаціями. У сучасних умовах соціальна мережа відображає 

різноманітні зв’язки між користувачами через соціальні взаємовідносини, метою 

яких є передача знань за допомогою сучасних інформаційних технологій [3]. 

У просторах інтернету соцмережі представлені у вигляді вебсайтів, де 

користувачі мають можливість утворювати персональні сторінки та спільноти 

для спілкування та інформаційного обміну серед великої кількості людей. 

При цьому, за даними статистики, понад половину інтернет-користувачів 
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зареєстровані хоча б в одній із соціальних мереж, що демонструє високу 

популярність останніх [1]. Саме тому використання даного інфоресурсу 

абсолютно доцільне – як для просування певних брендів, так і з метою 

ефективного загального інформування населення щодо конкретних 

подій/новин/ідей тощо. 

Інформаційні можливості соціальних мереж включають: 

1) забезпечення комунікації між власниками акаунтів; 

2) безпосереднє інформування (презентацію), в тому числі – опцію 

поширення вподобаної інформації; 

3) проведення різноманітних опитувань (збір інформації); 

4) реалізацію онлайн-проєктів (зустрічей, виступів, екскурсій, 

конференцій, розіграшів, виставок, конкурсів тощо); 

5) різного роду дослідження наявного контенту. 

Зокрема, активна популяризація соцмереж, яку ми спостерігаємо нині, 

спричинила впровадження нових каналів просування бренду, представлених 

SMM-технологіями, а також появу нових видів реклами та інших жанрів 

контент-продукції. Так, таргетована реклама (у тому числі, контекстуальна), 

а ще реклама через блогерів та онлайн-спільноти вузького тематичного 

спрямування на даний час вже довели свою ефективність [6]. 

Аналізуючи контент успішних соціальних інтернет-сторінок, що мають 

значну кількість підписників та високі рейтинги, можна виокремити основні 

принципи його розробки, серед яких: 

1) виняткова доступність; 

2) візуальна привабливість; 

3) актуальність та правдивість змісту; 

4) інтерактивність; 

5) наявність постійних рубрик; 

6) присутність розважальних матеріалів; 

7) толерантність публікацій; 

8) орієнтованість на цільову аудиторію; 

9) інформативна унікальність; 

10) відповідність меті створення сторінки. 

Як видно з вищенаведеного, для успішного соціального функціювання 

сторінки та досягнення її головної мети значення мають багато факторів, що 

забезпечуються досвідченими SMM-фахівцями. У команді відповідних агенцій – 

фотографи, дизайнери, копірайтери, відеографи, монтажери, діджитал-маркетологи. 

І все ж, дослідники небезпідставно зауважують, що «інструментів створення 

професійного контенту поки мало, а інтернет-користувачі прагнуть отримувати 

все більше різноманітного, якісного контенту» [4, с. 26]. У такому разі очевидна 

необхідність активної розробки методів і засобів удосконалення SMM-технологій, 

а також підвищення візуальної динамічності контенту соцмереж з метою зростання 

їхньої ефективності. На нашу думку, це можливо за рахунок наповнення 

вебсторінок якісним медіаартом, а також орієнтованістю на інтерактивність 

публікацій. 
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ARTISTIC ISSUES OF SCRIPTS IN WORKING 
WITH MODERN MONTAGE APPLICATIONS 

In the last few years, people have been trying to automate many professions, 
saving a lot of time and money. One of the specialities that such automation will not 
reach soon – are creative, especially audiovisual and related areas. However, in 
addition to the global automation of all specialist activities, there is also a partial 
modification of work processes. It facilitates and simplifies human work, which also 
helps to focus on more important things. 

Consider the phenomenon of “scripts” when working in programs for editing 
audiovisual products, and as an example, survey the program “After Effects”. 

According to the official Adobe After Effects User Guide – the script is a series 
of commands that notify the application of several operations to perform. 

According to the official Adobe After Effects User Guide, the script is a series 
of commands that notify the application that some operations have been performed. 
Such features are available in most Adobe applications to automate repetitive tasks, 
perform complex calculations, and even use some not directly controllable features 
through the graphical user interface [1]. For example, a professional can customize 
“After Effects” if necessary, to organize layers in a composition, find and replace 
source text in text layers, or send an e-mail message when the visualization is 
complete, as noted in the company book Adobe “After Effects CS6 Scripting Guide” [2]. 

“After Effects” scripts can be misunderstood by professionals who have never 
worked with them before. The coding nature of these features is often enough to get 
creative screen art professionals to avoid working with them. However, with diligent 
training, you can get used to working with these technologies and understand the ease 
of use. 

Unlike expressions applied to compositions/layers in AE projects, scripts in 
“After Effects” simplify repetitive processes at the program level. An analogue is 
a popular scenario of using an image processor in Photoshop. Scripts in AE work the 
same way. 

As Jeron Smith writes in his book “Adobe After Effects CS5 Digital 
Classroom”, now you can have an unlimited number of scripts that can perform a 
wide range of functions: from animating models of animated characters to 
recomposing all project's elements from FullHD to 4K. But of course, all these scripts 
need to be found and bought in most cases. Yes, most scripts cost money – although 
this is a viable option, given how much they can affect the workflow [3, p. 300]. 
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Scripts can be written by yourself, but this does not require any extraordinary 

programming knowledge, but it takes time. Therefore, all automated functions are 

written either by former programmers who have moved into video production or in 

tandem with a programmer and a creative worker. But this leads to the fact that 

another area becomes half dependent on programmers, who, apart from scripts, create 

their programs for working with video. 

So, we can summarize all with a simple conclusion – specialists in creative 

professions should not give up the difficulties in learning new, albeit complex, 

technologies. Initially, the new approach to working with programs can cause outrage 

and rejection, leading to a meaningful disregard for editing professionals' use of new 

features, the so-called technological conservatism. However, it is necessary to get rid 

of it and learn something new gradually. Because the current role of scripts, which is 

to simplify routine processes, also allows you to stand out in the market of other 

professionals in the audiovisual industry who understand this and can produce 

modern products quickly and efficiently. 
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ISSUES OF SUPPORTING AND MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT 

OF CINEMATOGRAPHIC INDUSTRY IN GEORGIA UNDER COVID-19 

CONDITIONS 
The COVID-19 pandemic crisis has posed significant challenges to the world. 

The pandemic particularly affected the culture and creative industries sector. By early 

March 2020, most cultural institutions around the world were closed indefinitely, and 

the number of cultural events was drastically reduced. 

COVID-19 Pandemic has negatively affected the cinematographic industry. 

Due to the limitations resulting from the Pandemic from March 2020 massive closure 

of the cinema houses started throughout the whole country, record decrease of the 

incomes received from the distribution of the movies was observed, which has caused 

in a significant financial damage to the industry. Due to the above-mentioned 

limitations a large-scale film shooting was ceased, a number of famous International 

Film Festivals were postponed and even cancelled. 

https://helpx.adobe.com/ua/after-
https://ae-scripting/


114 
 

Instead, digital platforms began to be actively used to provide alternative or 

complementary services, and online technologies became widespread, making it 

possible to “attend” various cultural events. 

In Georgia from March 17, 2020 the film houses were officially closed. Film 

production was stopped which has resulted in cancellation of the movie production. 

In view of the above-mentioned the people employed on the filmmakers’ groups 

remained in a difficult situation: director’s assistants, operators, light operators, 

technical personnel – those freelancers which were directly compensated during the 

process of filmmaking. Searching of the foreign partners for the film projects already 

launched into the production became very difficult. 

Though, despite of the difficulties, resulting from the Covid-19 pandemic 

certain positive steps were also taken in the national film production industry. The 

films produced by the Georgian directors were presented at the contest program of 

a number of prestigious international film festivals, i.e. Cannes, Toronto, San 

Sebastian, Thessaloniki, Trento and other International Film Festivals. Many of them 

have even gained international victory in various nominations. 

On June 22-26, 2020 Georgian National Film Center presented Georgian 

Pavilion for the 13th times at the virtual film market of the Cannes Film Festival 

(Marché du Film Online), which was held in the online format. 

From March 25, 2020 until April 21 under the organization of the National 

Film Center online film shows were organized, the motto of which was “Stay at  

home, watch Georgian film”, which enabled the spectators to see full-meter fiction 

and documentary works, as well as short-meter and antinational fills produced in the 

recent years by Georgian Directors; 

Due to the limitations resulting from the Covid-19 Pandemic VIII International 

Documentary Film Festival CinéDOC-Tbilisi; III International Youth Fil Festival 

“Generation”, Tbilisi XXI International Film Festival, XV Batumi International 

Art-House Film Festival were held in the online format. 

Today, while majority of the local films represent film production from the 

countries of the European Union, the prospect of Georgia as a shooting ground or the 

foreign projects has become noteworthy as well. 

In this aspect, it is important for the State Program to continue active and 

continuous work “Film in Georgia” Georgia, as a film shooting arena will be 

gradually become more important and loaded with this program, which result in the 

economic benefit, popularization of the country, supporting development of tourism, 

creating jobs. 

In the frame of this program, famous Hollywood film production company 

“Universal Pictures” held shooting of the film “Fast and Furious 9”, Director J. Linn, 

world Premiere of which was held in Spring 2021, in particular in Georgia. In view of 

the scale and investment of the film production, the above-mentioned project has 

been unprecedented in the history of the program “Film in Georgia”. 

Despite of the Pandemic, successful implementation of the above-mentioned 

program has increased the interest towards the country and in 2021 the negotiations 

were initiated about shooting of several Hollywood films. 
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It is important to mobilize as many foreign investments in Georgia as possible 

which will mean attraction of additional investments and increase of the incomes. 

It can be also said that Georgia has already established itself as a desirable place for 

shooting. Upon completion of the pandemic Georgia in comparison with the 

countries can appear in the favorable position and shooting here can become 

financially more attractive for the international film makers. The country should meet 

this opportunity in a more prepared manner. With this purpose it is necessary to 

ensure more active support of the film making industry from the state. 

It is important for the state to provide assistance to the film industry, inasmuch 

as cinema is able to present the country’s values internationally. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ ДИХАННЯ ТА ГОЛОСУ 

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АКТОРА 

У сучасній театральній школі існує багато способів та методик 

формування і розвитку сценічного голосу – вокальний (передбачає проведення 

тренування голосу в розспіваній та мовній інтонації), мелодекламації і декламації 

(передбачає художнє читання віршів або прози під музичний супровід або без 

нього, але з наспівом і певними художніми завданнями), ігровий (сутність 

методу полягає в тому, щоб ігрова вправа, координована і спрямована 

педагогом, була доведена до ступеня мистецтва), розвиток голосу в русі 

(передбачає фізичні вправи з невеликою фізичною напругою в області 

діафрагми), а також метод постановки голосу у вправах, пов’язаних одночасно 

з рухом та силовими прийомами, який прийнятий в багатьох театральних 

навчальних закладах. Водночас у науковій літературі особливості цієї методики 

лишаються недостатньо висвітленими. 

http://beta.gnfc.ge/wp-content/uploads/2020/07/GNFC_Newsletter_2020_2.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_cinema
https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-culture.pdf
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Процеси, що відбувалися в театральному мистецтві ХХ ст. зумовили 

пошуки нового арсеналу засобів, прийомі та методів професійного навчання 

актора, в тому числі і в галузі виховання техніки і художньої виразності 

сценічної мови. 

Одна з найвідоміших у світі систем виховання дихання та голосу на 

основі синтезу активних фізичних рухів (біг, стрибки, акробатичні вправи), 

проголошення текстів та гри на музичних інструментах була розроблена 

театральним режисером і педагогом Є. Гротовським. Стверджуючи, що для 

актора недостатньо використовувати кілька резонаторів, вміти відкривати 

гортань та обирати певний тип дихання, а необхідно вміти застосовувати все це 

несвідомо в кульмінаційні моменти на сцені, він розробив надскладну систему 

акторських тренінгів з постановки дихання, яка передбачає подачу звуку на 

велику відстань як горизонтально, так і вертикально (заняття проводяться 

у великій спортивній залі і передбачають використання спеціального знаряддя, 

зокрема шведської стінки, спортивного коня, канату, матів та ін.) [2, с. 134]. 

Водночас в умовах сучасних вітчизняних театральних закладів, великий 

вільний простір для заняття сценічною мовою не передбачений, що зумовило 

розробку та впровадження у навчальний процес методики розвитку сценічного 

дихання і голосу з урахуванням камерності приміщень. Вона включає 

комплекси фізичних вправ з вимовою спеціальних текстів, підібраних 

відповідно до сенсової спрямованості вправ, які виконуються студентами. 

Специфіка методики полягає в тому, щоб поєднати навички володіння 

та керування своїм тілом і спеціальними предметами з тренуванням м’язових 

груп в різних режимах та висхідних положеннях і вимовою спеціально 

підібраних художніх текстів з силовою спрямованістю. Завдяки цьому 

автоматизується дисципліна вдиху, затримки дихання, а на основі опори 

дихання відшліфовується голос, відточується дикція та розробляються навички 

літературної вимови. 

Сутністю методу є органічне поєднання ефективних прийомів впливу на 

розвиток та укріплення м’язів, що задіяні у процесі голосоведення. 

Активне фізичне навантаження сприяє тренуванню різноманітних груп 

м’язів, які підтримують діафрагму у високому стані, осмислені силові прийми, 

що виконуються з точним акторським завданням, посилюють напругу м’язів 

черевного преса, сприяючи двоєдиному звучанню голосу, а різноманітне акторське 

бачення і підтексти спрямовані на розвиток діапазону, урізноманітнення 

інтонування, поєднання тембру, сили та висоти звучання. 

На думку дослідників, використання методики сприяє: 

- вільній регуляції дихання студентами-акторами за допомогою 

натренованих м’язів черевного преса та діафрагми; 

- набуттю голосом об’ємного звучання, збагачення тембру грудними 

обертонами та одночасному утриманню «в масці»; 

- збільшення сили голосу, відображенню його в усіх резонаторах; 

розширенню діапазону голосу при одночасній роботі всієї 

резонаторної системи [3, с. 44]. 
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Втілення на сцені повноцінного сценічного образу вимагає від актора 

володіння професійною технікою. Для детального відображення зазвичай 

підсвідомого життя сценічного персонажу, актору необхідно бути наділеним 

виключним чутливим і майстерно розробленим голосовим, мовним і тілесним 

апаратом. 

Виходячи з особливостей розвитку театрального мистецтва другого 

десятиліття ХХІ ст. у тренінгах сценічної мови корисно поєднувати рух та 

мову. На думку дослідників, прогресивні тенденції сучасного театру та 

організуючий початок режисерського мистецтва у створенні театральної 

вистави зумовлюють необхідність формування особливої системи навчання 

акторів сценічній мові – системи, що розвивається у бік гармонічного, 

синхронізованого тренінгу сенсорних механізмів пластики, голосу та мови, 

відображаючи діалогічність акторської майстерності, поєднуючи глибинні 

процеси породження дієвої мови, що відображає поєднання в мовному 

мистецтві актора вербального та невербального рівнів впливу на партнерів та 

глядачів [1, с. 100]. 

Водночас, незважаючи на існуючі методики органічного поєднання мови 

та фізичної дії, принципи виховання сценічної мови в русі та принцип єдиної 

художньої виразності тіла і звучання актора вимагають подальшого серйозного 

методологічного осмислення. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

Мистецька освіта уже давним давно зачекачалсь на нові ідеї та свіжий 

оригінальний підхід до реалізації сучасних потреб і терміново потребує 

реформ. Особливо це стосується нашої держави, система якої є майже 

незмінною ще з радянських часів, а як ми знаємо у зв’язку з історичними 

подіями наша країна протягом довгого часу була ізольованою від зовнішнього 

світу. Тож зовсім не дивно, що в плані мистецтва ми відстали від світу на довгі 
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роки. Проблеми в мистецькій освіті розпочинаються ще на початковому етапі. 

На превеликий жаль в звичайних середніх школах естетичне виховання 

ігнорується викладачами, як якийсь непотріб, і навіть, якщо в розкладі 

старшокласників і є такі предмети, як культурологія чи мистецтво вони 

проводяться всього раз в тиждень або взагалі самовільно заміняються 

викладачами на більш важливі на їхню думку заняття. Тож якщо дитина прагне 

розвиватися в творчому напрямку вона йде до художньої школи, але і тут існує 

маса проблем. В першу чергу, це фактична відсутність фінансування з боку 

держави учні, а точніше їхні батьки вимушені брати всю фінансову 

відповідальність на свої плечі. По-друге, викладачі які працюють в подібних 

закладах отримують мізерну зарплатню, а коли тобі доводиться працювати за 

копійки весь ентузіазм і запал просто-напросто зникає. Ну, а по третє, в таких 

школах мистецтво здебільшого розглядається як живопис чи ліплення, що 

зовсім не відповідає сучасним критеріям та реаліям в мистецтві. 

Переходячи до етапу профільної освіти майбутні Пікассо, Уорхали та 

Бенксі зіштовхуються ще з більшою кількістю проблем, ніж в дитинстві. 

У різноманітних закладах вищої освіти які спеціалізуються на мистецтві 

студенти звичайно ж отримають куди більше знань та можливостей для свого 

професійного розвитку ніж в дитячих школах, але разом з цим вони отримають 

масу стресу. Як я вже зазначав раніше працюють такі заклади по застарілій 

радянській системі, яка містить просто неймовірну кількість недоліків. 

Програма за якою навчаються учні є нав’язаною «зверху» і абсолютно не 

відповідає сучасним стандартам у світі мистецтва. У процесі навчання завжди 

відчувається дисбаланс, теорія іноді переважає практику. Інформацію студентам 

доводиться поглинати із посібників, які вже багато років є неактуальними, 

а викладачі закуті в рамки інструкцій позбавляють молодих художників 

будь-якої креативності та творчого польоту, без якого митець не може існувати. 

Перед студентами ставлять лише одну ціль, здати на відмінно екзамен, і учні 

замість того щоб створювати щось нове і оригінальне лиш повторюють роботи 

своїх попередників. Матеріальна база є такою ж жахливою як і в дитячих 

школах. Тому якщо студент хоче досягти справді гарних результатів доведеться 

понести важкі фінансові втрати. 

На щастя в останнє десятиліття з’являються альтернативні заклади освіти, 

де студенти можуть по справжньому пірнути в океан сучасного мистецтва. 

Одним із таких чудових прикладів є Київська Академія Медіа та Мистецтв. 

Програма замість довгих чотирьох років скорочена з максимальною 

ефективністю до двох, серед викладачів та кураторів можна знайти відомих 

сучасних художників, які не з чуток знають, що відбувається в їх сфері. 

Ну а замість нудної теорії та лякаючих іспитів юні художники максимально 

занурені в практику і постійно беруть участь в різного роду виставках, оцінку 

яким дають професійні експерти та критики. Звичайно, такі курси не дешеві 

і можливо не кожному будуть по кишені, але є набагато ефективнішими 

на відмінну від державних закладів освіти. 
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Підбиваючи підсумки слід сказати, що на превеликий жаль більшість 

проблем в мистецькій освіті випливає через фінансове ігнорування з боку 

держави, несерйозне сприйняття предмету в початкових та середніх школах, 

а також закам’янілу та неактуальну систему в вищих навчальних закладах. 

Сьогодні багатьох художників обурюють правила ринкової економіки 

і те, що предмети мистецтва купуються не завдяки таланту та заслугам 

художника на його професійній ниві, а виходячи з того, що мати дорогий 

оригінал стало виразом статусу власника. На жаль, для художників слід 

сказати, що сучасному мистецтву, просто необхідно звідкись брати гроші. Поки 

держава не стане єдиним покупцем предметів мистецтва, такими масштабними 

інвестиціями мають займатися колекціонери, дилери та спекулянти. Тому 

художникам нічого не залишається, крім того, як змиритися з тим, що вибір 

певного твору мистецтва обумовлений статусом художника, а його важливість – 

розміром гаманця чи банківського рахунку покупця. 

Але вихід із цієї складної ситуації є. Гарний приклад того, що мистецтво 

може обійтися і без великих бюджетних вливань продемонстрували Сполучені 

Штати Америки, ввівши податкову амністію. Коли Америка зрозуміла, що 

відстає від Європи в плані мистецтва, там ухвалили закони, завдяки яким їхнім 

музеям вдалося зібрати колосальні колекції. Наприклад, якщо у вас є картина 

Пікассо ви можете принести її в Метрополітен, де оцінять її вартість, а потім 

держава спише цю суму з ваших податків. Картина при цьому залишається 

у власності музею як ваш дар, про що свідчитиме відповідний напис. Електронні 

декларації наших чиновників показали, що в їхніх сейфах і приватних 

колекціях є маса творів мистецтва. Завдяки такому підходу частина з них могла 

б стати надбанням громадськості. Такі преференції створюють культуру 

сприйняття мистецтва, стимулюють розвиток ринку, а художники стають 

затребуваними. Щось подібне зараз роблять ОАЕ: змінюють закони, будують 

у себе філії Лувру, Гуггенхайма. 

Нині арт-ринок повністю демократизований, його закони досить прості 

і доступні для розуміння, але щоб бути на ньому затребуваним, художники та 

галереї все частіше змушені вдаватися до зв’язків з громадськістю, просуваючи 

свою популярність і впізнаваність. Звичайно відмінний та характерний від усіх 

інших стиль а також індивідуальність продукту є дуже важливими показниками, 

але якщо на арт-ринку не використовуються технології поширення інформації 

про існування певного твору мистецтва, шанси художника стати відомим та 

мінімальним. У свідомості представників та працівників арт-ринку прокидається 

необхідність використовувати PR-технології у своїй діяльності та просуванні 

значущих художників та творів, проте якщо порівняти українську дійсність із 

тенденціями розвитку сучасного мистецтва на Заході, можна побачити, що 

вітчизняний ринок, на жаль, не демонструє популярності застосування 

інструментів зв’язків з громадськістю. Він, порівняно з добре організованими 

західними кампаніями, технологіями та брендами, діє більш інтуїтивно, ніж 

свідомо. Можливо, робота відділів зв’язків із громадськістю різних культурних 

організацій та окремих приватних компаній стала б ефективнішою, якби на 
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роботу запрошувалися дипломовані PR-фахівці, які могли б керуватися чіткими 

теоретичними та практичними знаннями. Брендинг, успішний піар та покровитель 

у вигляді дилера чи галериста є запорукою успіху художника на сучасному 

ринку мистецтва, і все це вказує на те, наскільки комерціалізовано арт-ринок. 
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ОБРАЗНА ЦІЛІСНІСТЬ СУЧАСНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

МІСТА ЯК СИНТЕЗ МИСТЕЦЬКИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Медіапростір міста традиційний протягом тисячоліть: площа, артерії 

вулиць стають місцем усіх подій історії. «Місто не зводиться до архітектури 

і не прочитується до кінця як система знаків або матеріалізована форма духу. 

Воно як територія, простір, який організовує, впорядковує й у певному сенсі 

формує індивідуальне й суспільне тіло» [3, с. 155]. 

Отже, тілесна інтерпретація міста наближає його кам’яну статуру до людини, 

яка оточує себе медіатехнологіями, породженими іншим типом цивілізації. Так, 

К. Кулє у книзі «ЗМІ в Стародавній Греції» пише про площу (агору) як медійний 

епіцентр міста: «Агора з архаїчної доби стала символом грецького міста, місцем 

єднання. Вона була у всіх полісах, будь то демократичні, як Афіни, або олігархічні, 

як Спарта. Навіть в елліністичну добу агора була найважливішим елементом 

у поселенні міського типу» [2, с. 49]. 

Тілесна форма інтерпретації медійного простору та історичний екскурс 

надають змогу осмислити сучасні засоби образної презентації медіапростору, 

бо сучасне місто містить надзвичайно важливий феномен – натовп. Урбанізоване 

https://enovosty.com/uk/blogs-ukr/full/626-problemi-mistectva-v-ukraini-xto-vinen-i-
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середовище виникло раніше за античні міста. Уже в Єгипті був певний тип 

ескалації урбанізації, торгові, видовищні агломерації у великих містах, центри 

комунікації. Феномен інформаційного повідомлення є найбільш давнім, він 

використовує всі коди комунікації: міфотворчий код, код візуальної ідентичності 

продуцента повідомлення та реципієнта. Міфопоетика середовища міста 

у пам’ятках архітектури, сакральному просторі увиразнює міфотворчі інтенції 

сучасності. 

Отже, такі механізми культуротворчості як імагінація, уява створюють 

образну презентацію шляхом переведення предметної реальності в образ, світ 

ідеалу. Імагінативний ідеал, імагінативний об’єкт як образна реальність стають 

засобами презентації культурних цінностей, які в сучасній культурі є артефактами, 

артоб’єктами. 

Я. Голосовкер виділяє в культурі таку ознаку, як постійність, що 

характеризує константність, незмінність фундаментальних засад буття. Тобто, 

він називає постійністю, «імагінативним» Абсолютом ту константу, що потребує 

презентації, всезагального рефлективного консенсусу, інакше культура припинить 

своє функціонування. У цьому полягає сенс образної презентації інформації, 

сенс звернення до мистецтва, культури, щоб визначити константи як одвічні, 

глибинні, фундаментальні. «Імагінація, презентація сутності предметів, образів, 

культури загалом на певній сцені, у певному часопросторі є тим, що можна 

охарактеризувати як артфеномен, як творчість, креативність» [1, с. 125]. 

Засобами мистецтва створюється образ ірраціонального, але презентується 

він як цілком логічний і реальний. Це натуралізація, подвійна натуралізація 

в міфі, за Р. Бартом, коли раціональне піддається перетворенню в рекламі, моді, 

дизайні тощо, а далі натуралізується як певний натурпродукт, як ідеал образної 

презентації інформації, який надає образні можливості у візуальному вимірі для 

перетворення інформації, досягнення певного художнього синтезу. 

Кінематична картинність середовища міста поєднує поетику кінематографу 

і ТБ. Адже тут надзвичайно потрібні медіапосередники, що «склеюють» 

візуальні картини. Так, вихід за межі звичного предметного ряду, вихід за межі 

стабільного, незмінного, статичного візуального поля презентує новітню 

кінематику і кінесику в чистому вигляді, які фіксуються переважно візуально, 

але потребують тактильних інгредієнтів «обживання» простору. 

Кіноплакати, плакати, пов’язані з політичними подіями, рекламні вивіски, 
театральні плакати, листівки – це ті мистецькі реалії рекламного дискурсу, які 
визначають художні реляції середовища як місце зустрічі різних а́кторів 

сприйняття і продукування інформації [4]. 

Отже, інтерактивна функція візуального середовища специфікується 

і, потрапляючи в культурне поле, набуває художньої виразності відповідно до 

різних стильових і жанрових реалій образної презентації інформації – це лубок, 

вивіска, плакат, віртуальна, візуальна кінематика зображення тощо. Візуальний 

простір сучасного урбанізованого середовища стає одним із містифікаторів 

і,  водночас,  ностальгійних  образів.  Короткострокові  проєкти,  пов’язані 

з продюсерськими реаліями, виставами корелюють з довгостроковими проєктами – 
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соціальним дизайном, який виносить в перспективу ту чи іншу фірму, той чи 

інший слоган, бренд моди, реклами, який починає змагатися з іншими 

брендами. 

Соціокультурні виміри естетизації комунікативного простору завжди 

пов’язані з предметно-речовинною легітимацією образних інсталяцій середовища. 

Предметний світ як річ стає товаром або презентує певну послугу. Образна 

презентація товарів і послуг як фактор комунікативного середовища 

відбувається на макро- і на мікрорівнях. 

Сучасна образна презентація інформації в урбанізованому середовищі 

міста – це досить складна культурно-мистецька реальність, мета якої – 

впливати на почуття, розум і уяву. Що тут переважає – розум, уява чи почуття? 

В одному дискурсі актуалізується уява, в іншому – почуття, а ще в іншому – 

розум. Як зазначає Б. Марков: «Ціна, яку довелося заплатити людині за 

автономність, була досить значною. Простір будинку і храму у традиційному 

суспільстві поєднаний; навпаки, простір сучасного міста роз’єднує людей. 

Місто втрачає гармонію вербально-візуального простору і все більше 

візуалізується, бо через гамір і швидкості сучасних ритмів життя люди не можуть 

розмовляти, проте реклама і вітрини дають простір уяві й перекреслюють звичну 

межу між вигадкою й реальністю» [3, с. 11]. 

Образна цілісність урбанізованого середовища, поєднання мистецьких 

та інформаційних технологій становлять ґрунт для образної презентації 

інформації, яка інтегрує всі медіатехнології. Застосування й поширення 

зовнішньої реклами, вивісок, плакатів, інформаційних табло потребує певної 

режисури, яка часом здійснюється спорадично, спричиняючи багато проблем. 
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УКРАЇНСЬКА КІНОІНДУСТРІЯ: СУЧАСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ 

Сучасний розвиток національного українського кінематографу відбувається 

в складних умовах. Завдяки порівнянню досвіду закордонного кіномистецтва та 

стану й напрацювань у сфері вітчизняного кіно за останній час можна провести 
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паралелі та виокремити проблеми його розвитку. Перш за все, варто звернути 

увагу на невизначеність кінопродюсерів, які наразі працюють. Незважаючи 

на те, що існують статистики жанрових вподобань українців, кінотворці все ще 

роблять помилки при виборі жанру, але експеримент іноді не вдається та 

втрачаються великі кошти. 

Велику роль у зніманні національного кіно відіграв Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних 

(електронних) засобів масової інформації» від 23.05.2017 р. У відповідності до 

цього закону три четверті контенту на національних і регіональних каналах 

повинно бути україномовним. Для вирішення питання заміни російськомовних 

серіалів і фільмів необхідно активізувати процеси створення якісної 

високопрофесійної української кінопродукції [4]. 

У своїй статті «Розвиток ринку українського кіно: проблеми і перспективи», 

актор і продюсер Віктор Андрієнко переконаний, що «Україна має у цій царині 

великий ще до кінця не зреалізований потенціал, оскільки значна частина 

російського кіно було зроблена українськими митцями Своє знімати почали, 

але втратили значну кількість глядачів, через те, що вони не можуть слухати 

звичні російськомовні фільми українською. Це значна проблема, але справа 

тільки в неякісному озвучуванні» [5]. 

Згідно з дослідженнями Е. А. Зінь, в Україні функціонують такі державні 

кіностудії як Національна кіностудія художніх фільмів імені О. П. Довженка, 

технічні потужності якої активно орендуються низкою провідних українських 

продюсерських  компаній  («Українська  Медійна  Група»,  «Стар  Медіа», 

«ПРО-ТВ») та телеканалів («Інтер», «Студія «1+1»); Одеська кіностудія художніх 

фільмів; Студія «Укртелефільм», яка вважається найкращою в Україні з технічної 

точки зору для телевізійних зйомок; Національна кінематека України, Українська 

студія хронікально-документальних фільмів, Українська кіностудія анімаційних 

фільмів; понад 20 кіностудій недержавної форми власності: Illuminator service, Fresh 

Production Group, Patriot Rental, Filmlight Studio, Postmodern, KWA sound 

production, FilmUA, Операторські технології, Filmotechnic, Kinotur, Pronto Film, 

ІнсайтМедіа продюсерський центр, Starmedia, LeDoyen, CoffeePost, PostModern, 

Кіносервіс Карточчі Україна. Представлені компанії надають повний спектр 

кіновиробничих послуг світового рівня, більшість із них володіють власними 

виробничими базами, розвиненою інфраструктурою, необхідною для якісного 

сервісу [2, с. 335]. 

Як зазначає С. Л. Гнатюк у статті «Розвиток вітчизняного телевізійного 

кіновиробництва: проблеми та перспективи», що на сьогодні в Україні 

зростають знімальні площі – функціонують павільйони загальною площею 

понад 20000 м кв., відбувається будування нових знімальних площ не менше 

10000 м кв. [1]. 

Однак, за оцінками фахівців, в Україні відсутні студії, які б відповідали 

стандартним сучасних Cinema City чи Media City. Вітчизняні студії, техніка 

цілком можуть задовольнити виробництво українського телевізійного кінопродукту. 

Однак обсяг продукції цих кіностудій, згідно досліджень Е. А. Зінь, сягає 
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10–15 % від обсягу виробництва фільмів у 1990 р. На ринку телеіндустрії домінує 

іноземна продукція. Частка українського виробництва не перевищує п’яти 

відсотків. За такого перерозподілу українська кінематографія зазнає вагомих 

фінансових збитків. Матеріальне забезпечення кіностудій технічно застаріле 

і не може зрівнятись до можливостей іноземних телевиробників [2, с. 337]. 

Продюсерка Іванна Дядюра, як зазначено в інтернет-статті «Чого бракує 

українському кіно?», радить шукати проблеми української кіноіндустрії ще 

й в кількості кінотеатрів і екранів в країні. Адже навіщо створювати фільми, 

якщо їх ніде показувати. В Україні на 200 тисяч громадян припадає 1 кінотеатр, 

що у 15 разів менше, ніж у Франції, й у 10 разів менше, ніж в інших 

європейських країнах. За даними Державної агенції з питань кіно, нині 

з 453 районних центрів тільки 76 мають робочі кінотеатри. На 28 504 сільських 

населених пунктів функціонує 2 071 стаціонарна кіноустановка (з них робочих – 

630) та 92 пересувні відеопроекційні комплекси [6]. 

Ще  однією  проблемою  неякісного  українського  кінопродукту 

є недосвідченість працівників сфери кіно. У фільмах знімають одних і тих 

самих акторів. Навіть невеликий бюджет фільмів не може окупитися у зв’язку 

з малою мережею кінотеатрів. Українському кінематографу дорого коштують 

помилки у виборі жанру, недоціни або незнання естетичних потреб і запитів 

кіноглядача. Значних клопотів завдає також низьке забезпечення матеріально- 

технічного оснащення кіностудій, застаріле обладнання. До того ж, додається 

ще одна проблема, суть якої лежить в моральній та етичній площині сьогодення – 

навіть якщо держава виділить достатньо фінансів на розвиток кіномистецтва, 

немає жодних гарантій, що ті кошти дійдуть за призначенням і ними 

скористаються правильно. У своїй книзі «Кіноіндустрія в Україні: шлях та 

проблеми становлення», К. Р. Корощенко вдало наводить думку кіноекспертки 

Аксіньї Куріної, яка вважає, що «найголовніша проблема українського 

кіноринку, це навіть не відсутність грошей. Це відсутність кіно школи, адже 

якщо уявити гіпотетичну ситуацію, що ми засиплемо національне кіно  

грошима, дуже мала ймовірність, що ми отримаємо якісний продукт» [3, с. 23]. 

Отже, нагальною проблемою в державі виступає формування сучасної 

національної кіноіндустрії, яка відповідала б міжнародній практиці організації 

кінопроцесу на основі високоадаптованих до потреб сучасності правових, 

організаційних і економічних засад його розвитку. 
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ТВОРЧІ МЕХАНІЗМИ ГОЛОСОМОВНОЇ РОБОТИ АКТОРА 

НАД СТВОРЕННЯМ ОБРАЗУ 

Мовна характерність образу сприяє репрезентації актором певних 

внутрішніх характеристик персонажу, його емоційного стану, глибинної реакції 

на події. Художньо-естетичними засобами творчого механізму голосомовної 

роботи актора над створенням образу в театральному мистецтві є синтез 

різноманітних мов та кодів літератури і філософії в цілісному гіпертексті 

вистави, що сприяє розумінню та осмисленню сенсово-змістових аспектів 

сценічного твору. 

Сценічний образ як системне багаторівневе, різнобічне відображення 

суб’єкту; один із елементів свідомості актора, основним завданням якого 

є репрезентація феноменів внутрішньої реальності [3, с. 92]; цілісна сутність, 

що формується на основі вербальних та невербальних складових із звукових, 

візуальних, ритмічних уявлень за допомогою уяви актора, зазвичай народжується 

«на основі образу персонажу, написаного драматургом, виходячи з режисерського 

задуму вистави і творчої особистості актора, яка повинна перетворитися на 

сценічний образ» [1, с. 64]. 

Актор, який створює образ, повинен мати особливе обдарування 

перевтілення зовнішньої та внутрішньої психотехніки, а також мати здібності 

до творчої трансформації в галузі мови, з використанням різноманітних мовних 

засобів. Різноманітні мовні виражальні засоби – важлива складова акторського 

інструментарію, що активно застосовується в процесі пошуку та створення 

сценічного образу з яскравими типовими рисами. 

Поняття зовнішньої та внутрішньої характерності введено К. Станіславським, 

який стверджував, що характерність «та сама маска, що приховує самого актора 

людину. В такому замаскованому вигляді він може оголити себе до найбільш 

https://tv5.zp.ua/news/rozvitok-rinku-ukrayinskogo-kino-
https://rada.oporaua.org/novyny/reforma/11591-choho-brakuie-ukrainskomu-kino-
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інтимних і пікантних душевних подробиць» [4, с. 205]. Пошуки актором 

характерності сприяють створенню образу і вимагають володіння засобами 

мовної та ритмопластичної характерності, що допомагають знайти потрібний 

сценічний костюм, визначитися з реквізитами, манерами персонажу, його 

акцентом, діалектом, говором, дефектами мови. 

Теоретики і практики сценічної мови наголошують на тому, що актор, який 

створює образ, повинен бути наділений особливим обдаруванням перевтілення 

зовнішньої та внутрішньої психотехніки, а також мати здібності до творчої 

трансформації в галузі мови, з використанням різноманітних мовних засобів 

[1, с. 67]. Якщо актор не приділяє відповідної уваги розробці мовної характерності 

персонажу, процес створення образу є незакінчений, оскільки вербально актор або 

проявляє себе таким, яким він є в житті, і, поступово його мистецтво 

вироджується (за М. Чеховим), або напрацьовує набір певних мовних 

стилістичних особливостей, якими користується під час виконання ролей 

і, повторюючи власний стиль сценічної мови, втрачає владу над власним талантом. 

У процесі створення образу актор може використовувати такі складові 

мовної характерності, як: темп мови (наскільки темп мови персонажа відмінний 

від середньостатистичного), гучність (тихо або голосно розмовляє персонаж, 

наявність або відсутність звички шепотіти), інтонація (відсутність або 

багатство інтонації), дефекти мови (наявність різноманітних фонетичних 

дефектів та їх ступінь), акценти та діалекти (їх наявність та ступінь прояву), 

складність мови (використання складних слів, термінів та складної побудови 

речень), обсяг (наявність звички говорити короткими або довгими фразами), 

змістовність (чи здатен персонаж в кількох фразах виразити свою думку, чи 

полюбляє говорити дуже довго), емоційність (чи будуть емоції в мові 

передавати внутрішній стан персонажа), жаргонізми (кількість та специфіка 

жаргонізмів засвідчує приналежність персонажа до певного соціального 

прошарку. 

На сучасному етапі вистава являє собою складний знаковий простір, 

оснований на деконструкції та симулякрах, інтертексті та цитатності, що 

передбачає знання художньої культури глядачем. Значну частину прихованих 

сенсів, «цитат», алегорій та ін. містить мовна характерність, яку розробляє 

актор в процес створення сценічного образу – використання іноземного 

акценту, заїкання, ковтання слів, пришвидшення мовного потоку (тахілалія) або 

уповільнення мови (брадилалія), «нечітка мова», діалект, мовні акценти та ін. 

На думку провідних теоретиків сценічного мовлення, в процесі створення 

сценічного образу велике значення мають іншомовні акценти та фонетичні 

діалектизми як засоби характеристики персонажа. Наприклад, Г. Артоболевський 

включає в поняття акценту «дві складові: викривлення нормальної фонетики 

даної мови (тобто, самих звуків мови) та зміна мелодизації мови» [2, с. 112]. 

Іншомовний акцент використовується з метою надання мові гострої 

характерності, яскравої образності, правдивості та реалістичності в поведінці 

персонажа. Водночас надзвичайно важливо помірність у використанні виражальних 
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мовних засобів – при використанні акцентів треба проявляти особливу увагу, 

аби уникнути перебільшення та награності. Відмінна від стандартної сценічної 

мови «нечітка мова» персонажа може пояснювати антагонізм (боротьбу) 

головного героя соціуму; дивакувата або відмінна від звичної мова посилює 

комізм персонажу; тиха і «боязка» мова сприяє створенню образу невпевненої 

людини; заїкання може використовуватися як засіб посилення вразливості, 

слабкості волі особистості; заїкання, що з’являється у моменти найбільшої 

напруги сценічної дії сприяє посиленню відчуття емоційного дисонансу. 

Водночас надзвичайно важливо розуміти, що довільне, неосмислене 

використання актором певних рис мовної характерності може не лише 

призвести до створення невірогідного образу, а й стати на заваді втіленню 

режисером концепції постановки, і, відповідно, процесу декодування глядачем 

знакової системи вистави через помилкову інтерпретацію. 

Однією з останніх тенденцій вітчизняного театрального простору є синтез 

кращих традицій психологічного театру з умовними формами, що вирізняються 

метафоричністю, ексцентричністю та експресією. У контексті сценічної мови 

дана тенденція проявляється у реформуванні традиційних підходів, доповненні 

та розширенні можливостей голосоведення (що відповідає естетиці 

постмодернізму), розробці новаторських прийомів мовної виразності актора. 

Слово в цілому та мовна характерність образу повертають власні 

пріоритетні позиції. Проте, зважаючи на специфіку театральної практики 

сьогодення, наразі акторська мова має передавати глядачу зміст не лише на 

рівнях семантики та підтексту, а й на рівні ритмомелодики (це передбачає 

поєднання ритмізованої прози з активним використанням пластичної виразності 

актора, різноманітних хореографічних та аудіальних елементів). 

Отже, сучасне театральне мистецтво для успішного створення ексклюзивного 

сценічного образу передбачає активне використання різноманітних мовних засобів 

та доцільне застосування актором усіх чинних різновидів української мови – 

територіальних (говірки, діалекти та ін.), соціальних та професійних. 

Використання актором елементів мовної характерності сприяє розширенню  

його професійної мовної компетенції, урізноманітнення мовного звучання 

словесної дії. 
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ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЖАЗУ 

У СВІТОВОМУ МУЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Калейдоскопічна зміна багатообразних стильових і жанрових напрямів 

музичного мистецтва перехідного ХХ ст. відповідає ритму сучасної історії, 

поступ набув неймовірної швидкості. За відносно короткий – столітній період – 

на авансцену музичного мистецтва вийшов джаз – «дітище ХХ століття», що 

став, мабуть, одним з найбільш життєстійких видів сучасних художніх практик. 

Сприйнятий спочатку як негритянський фольклор, як екзотична новинка, 

поступово він став осмислюватися теоретично в рамках масового популярного 

мистецтва. Системне вивчення джазу в контексті масового мистецтва створило 

передумови до історико-естетичних і класифікаційних узагальнень, важливих 

для сучасного мистецтвознавства. Це й обумовлює незмінну актуальність 

вивчення місця та ролі джазу в сучасному мистецтвознавстві. Ряд констант 

визначають джаз як частину єдиного простору світової музичної картини 

ХХ століття. 

Джаз вирізняє різноманітність форм, жанрів і стилів. Неймовірна 

популярність джазу в перші десятиліття XX століття пояснюється також тим, 

що його естетика повною мірою відображала психологію, світосприймання 

«втраченого покоління» (Г.Стайн), коли минула світова війна викликала крах 

колишніх ідеалів, віру в гуманність світобудови. У дослідженні джазу як 

естетичного феномена визначну роль відіграли роботи відомого дослідника 

Маршалла Стернса (1908–1966), який у своїй книзі «Історія джазу» характеризує 

джаз як синтез «білої» та «чорної» музичної культури. Він торкається тут 

основних моментів у розвитку джазу – вплив блюзу, менестрелів, спірічуелс 

і регтайма, джазу 20-х і 30-х, ери свінгу й бібопа, афро-кубинську музику й 

рок-н-рол. 

Дослідник розглядає стилі, які виникли в Новому Орлеані, Чикаго, 

Нью-Йорку, Сен-Луїсі і Канзас Сіті, поряд з окремими замальовками 

особистостей великих джазменів. У своїй систематизованій і об'єктивній праці 

Маршалл Стернс простежує еволюцію, структуру, форми й техніку джазу від 

культової музики Африки через розквіт Нового Орлеана аж до наших днів. 

Автор доводить, що джаз формувався поступово як культура виключно усна, 

яка базувалася на суміші танцювальних та маршових ритмів, пісенних 

інтонацій афро-американського, латиноамериканського и англо-кельтського 

фольклору, традиції яких сягають углиб століть. Якщо в кін. 50-х – поч. 60-х рр. 

у джазі переважали самоуки, то з часом цією музикою серйозно зайнялися 

професійні виконавці. Дуже скоро джаз стає популярним у всьому світі, і нині 

кожне велике місто може похвалитися власними талановитими виконавцями, 

місцевими джаз – клубами і знаючими шанувальниками. Джаз знайшов місце 
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і в навчальних закладах, також з’явилися установи, спеціально присвячені 

джазу, наприклад, концертні зали: Carnegie Hall, Jazz at Lincoln Center, Інститут 

джазу імені Телоніуса Монка і некомерційна організація SFJAZZ. Їх завдання – 

сприяти розвитку цієї форми мистецтва і робити все, щоб джаз продовжив 

процвітати і в XXI столітті. 

За межами США джаз стали грати незабаром після його виникнення. 

Перший європейський джазовий виконавець-гітарист, який справив потужний 

вплив на американських музикантів (перш за все гітаристів) – Джанго 

Рейнхардт – французький гітарист-віртуоз циганського походження, один 

із засновників стилю «джаз-мануш»(циганский джаз). Також французький 

джазовий скрипаль Стефан Граппеллі, він грав концерти в усьому світі, навіть 

коли йому сягнуло за 80 та багато інших. 

Звичайно джаз з’явився і в Радянському Союзі, але елементом радянської 

культурної політики 40–50-х стала боротьба влади iз джазом i додекафонією. 

Джаз був досить терпимо трактований радянськими ідеологами в 30-i як 

народне, у своїх витоках, мистецтво афроамериканців (у СРСР навіть виник 

власний «пісенний» джаз на вітчизняному метро-ритмічному ґрунтi, 

основоположником якого був Леонід Утьосов); а в 1938 навіть створено 

Державний джаз СРСР. Та наприкінці 40-х джаз потрапляє в нову опалу як 

суцільно буржуазне мистецтво, витончене знаряддя англо-американської 

ідеологічної диверсії. У 1948 частину джазових колективів ліквідовано, а решту 

(у т. ч. славетний «Теа-джаз» Л. Утьосова) перейменовано на «естрадні 

оркестри». Т. зв. неофіційний фольклор того часу збагатився віршиками на 

кшталт «сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». Але незважаючи на 

заборону  грати  джазову  музику,  музиканти  ще  більше  грали,  любили 

і розвивали джаз. У 60-ті рр. з’являються перші джаз-клуби в Україні, вони 

виникли в Донецьку, Києві, Одесі, Харкові та в інших містах країни при 

організаціях, підприємствах, заводах, що, безумовно, сприяло популярності 

джазу й зростанню професійної майстерності музикантів. На цьому етапі 

музиканти вчилися на платівках, наслідуючи легендарним майстрам джазу. Але 

з сер. 60-х рр. багато виконавців почали створювати свої композиції, забарвлені 

національним колоритом. 

У наш час здійснено фахові розвідки в соціокультурній та музикознавчій 

інтерпретації  джазу  П. К. Корнєва,  В. І. Романка,  В. М. Олендарьова, 

О. В. Строкової та ін. У дисертації П. К. Корнєва джаз розглянуто як явище 

світової художньої культури, яке зробило значний вплив на розвиток мистецтва 

ХХ ст. У дисертації О. В. Строкової аналізується феномен джазу як інтегральна 

частина мистецтвознавства, що знаходиться в руслі інтерференції концепцій 

перспективи до осмислення мистецтва XX століття, виявляючи сутнісні 

парадигми феномена джазу та визначаючи його статус усередині академічної 

науки, авторка вважає, що феномен джазу – це неодмінно супутня поза музична 

атрибутика (можливість самовираження, візуальність, імідж виконавця, 

активність аудиторії, джазові співтовариства). 
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У свою чергу, джаз зазнав впливу різновидів музики, породивши такі 

стилі як джаз-рок, «третю течію», ф’южн. Черпаючи ідеї з різних типів музики, 

активно взаємодіючи з ними, джаз, з одного боку, був для них своєрідним 

джерелом натхнення, здатним ділитися своїми ідеями. З іншого боку, він 

виявився здатним вбирати в себе всю доступну різноманітність музичного світу, 

своєрідно втілюючи фольклор, поп-музику, камерно-симфонічну, виявляючи тим 

самим одну зі своїх найголовніших якостей – здатність до синтезу. Його 

унікальність бачиться в його незвичайних асиміляційних здібностях. Майже сто 

років свого існування він йшов пліч-о-пліч із сталими формами музичного досвіду. 

Проте він не лише не розчинився в інших великих сферах музики, не прилучився до 

фолк- або поп-музики, не злився з академічною музикою, але продовжує 

еволюціонувати. При дбайливому збереженні традицій він завжди продовжує 

оновлюватися. Джаз має величезний творчий потенціал. Поглиблення змістовності 

музики, її художньо-образної сфери впливає на виконавський стиль музикантів: 

вражають сонорні ефекти джазових ансамблів, масштабність біг-бендових 

партитур. Кращі джазові обробки й естрадні аранжування класичних, народних 

мелодій збагачують і розширюють виховний потенціал музичного мистецтва, 

сприяючи залученню до нього широких мас слухачів. Таким чином, історична 

і культуро-творча роль джазу у музичному мистецтві ХХ ст. беззаперечна. Він дав 

імпульс народженню нових форм масових мистецтв – поп-, джаз-рок, рок-музики 

і її багаточисельних різновидів. Його можна представити як модель загальної 

еволюції музичної культури від фольклору до професійного, рафінованого, 

значною мірою академізованого мистецтва. З огляду на вказане видається 

перспективним дослідженням внутрішніх інтонаційно-ритмічних, лексико- 

формотворчих,  жанрових  чинників  трансформації  джазового  мислення 

в контексті розвитку музичної культури ХХІ століття. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ 

ЦИФРОВІЗОВАНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 

Нині цифровізація дедалі більше зсувається в осередок людського життя: 

сама ідея цифрового існування набуває вирішального значення для людини, 

породжує нові форми вираження, сприяє утворенню одних стилів та практик 

життя та маргіналізації інших, створює асоціативні мережеві структури, 

організаційні форми та процеси, що використовуються для досягнення певної 

«перформативності». 

Уявлення про сучасне мистецтво як акт репрезентації сьогоденної 

сутності, дозволяє виділити одну з найбільш актуальних сфер творчої 

самореалізації митця, яка пов’язана із освоєнням комп’ютерних технологій. 

До арсеналу прийомів та художних засобів мистецтва вони увійшли 

в останній четверті ХХ ст. і незабаром завоювали художній простір, впливаючи 

на мову мистецтва та на його сприйняття глядачем. У зв’язку з цим у аналітиків 

сучасного мистецтва виникає питання про роль та значення способів технічної 

відтворюваності та принципи художньої образності у творах digital art 

(комп’ютерного мистецтва). 

До «цифровізації» як прийому оновлення художніх засобів нині 

неоднозначне ставлення. З одного боку, мистецтво збагатилося новим 

інструментарієм і новими методами створення художніх об’єктів. З іншого – 

багатьма дослідниками піддається сумніву як сама творчість за допомогою 

технічних засобів, так і оригінальність створеного таким чином творчого 

об’єкта, що в силу таких умов існування перетворюється на симулякр [1]. 

Питання про місце цифрового мистецтва у загальній системі мистецтв, 

в якому творчу складову необхідно розглядати в синтезі технологічного та 

естетичного, залишається дискусійним [2, с. 17]. Проте у 2016 р. в Цюріху 

відкрився Музей цифрового мистецтва (MuDA – Museum of Digital Art), де за 

мету стоїть пошук схожого між реальним і віртуальним світом, й знімаються 

основні протиріччя між традиційним та цифровим художніми засобами. 

Подання у музейному просторі мов програмування у конкретній, 

відчутній формі дозволяє побачити та відчути послідовність етапів створення 

та розкриття цифрових сюжетів, усвідомити актуальність саме такого 

художнього висловлювання в умовах тотального розповсюдження цифрової 

реальності. 
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Зарубіжними дослідниками в різні часи виділялися в окремі види 

численних форм компютерного мистецтва (рис. 1). 

Рис. 1 Елементи digital art [2] 

Залежно від використання комп’ютерних технологій та цифрових носіїв 

О.Сімончук відносить до digital art цифрові копії оригінальних творів 

традиційних видів мистецтва, «псевдоцифрові», цифрові та гібридні форми [3]. 

Більшість науковців також підкреслює, що мистецтво в мережі не слід 

ототожнювати з WEB-дизайном, тому що останнє має на меті візуалізацію 

образу певного сайту та є видом графічного дизайну. Однак багато видів 

сучасного дизайну, використовуючи прийоми комп’ютерного програмування 

стають  в  площину  digital  art.  Загальним  для  всіх  цих  видів  творчості 

є їх комунікативна спрямованість та широка доступність глядачеві. 

Останнім часом паралельно із поняттями «цифрове мистецтво» (digital art) та 

«комп’ютерне мистецтво» використовуються терміни «мультимедійне мистецтво», 

«мистецтво нових медіа» (new med ia art), зустрічаються також інші 

категоріальні поняття як, наприклад, «гібридне мистецтво» та «цифровий 

дизайн». При цьому постійно наголошується, що існуюча термінологія, що 

застосовується до нового виду мистецтва, не має точності і щоразу вимагає 

деякого роз’яснення та уточнення, оскільки саме це мистецтво розвивається 

і змінюється постійно за рахунок появи технічних нововведень [4, c. 9]. 

Пошук нових форм у цифровому мистецтві відбувається занадто швидко, 

тут вже існує не тільки відеоарт, відеоінсталяція та мережева віртуальна 

реальність (та її різновиди – science-art, sms-art, mobilephone-art, феррофлюїд-арт, 

net-аrt, mail-art), але і робототехніка і навіть біомистецтво, яке використовує 

досягнення генної інженерії. [4, c.15]. 

Складність дослідження творів сучасного цифрового мистецтва полягає 

у тому, що такий види мистецтва оперує іншими категоріями, не тими, які 

притаманні класичним формам мистецтва. Як підкреслюють багато авторів, 
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digital art не цілком вписується в загальноприйняту класифікацію видів мистецтва, 

його неможливо повністю віднести до мистецтв просторових, до нього складно 

застосувати загальноестетичні принципи опису та аналізу, бо в ньому зникло 

саме розуміння «твору мистецтва як матеріального об’єкта» та визнання 

«одиничність неодмінним атрибутом оригінальності» [4, c. 16]. 

Таким чином, цифрове мистецтво – вид творчої діяльності, в якій 

твори створюються та модифікуються за допомогою мов програмування та 

комп’ютерних програм. Основним середовищем їх існування є цифрове, 

віртуальне середовище, що розширило способи всіх видів мистецької 

комунікації. 

Digital art, будучи специфічною формою сучасної креативності, 

відповідає основній концепції сучасного мистецтва: головне – процес, а не 

результат, та існує на принципах випадковості, засновані на інструкціях 

алгоритми відкривають можливість миттєвого доступу до елементів мультимедіа, 

здатним перегруповувати (перетасовувати) множинні комбінації, а також на 

принципах інтерактивності – глядач, беручи на себе активну роль у сприйнятті 

та зміні цифрового твору стає співучасником творчого процесу. 

Створення арт-об’єкта у цифровому форматі поєднує традиційні 

образотворчі прийоми та можливості новітніх технологій, у результаті чого 

народжується твір, який володіє якостями художньої образності, та включає 

в  себе  в  тому  числі  інтерактивне  занурення  стороннього  спостерігача 

з непередбачуваною установкою на зміну первісної авторської ідеї. 
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«ЛОЕНГРІН» Р. ВАГНЕРА НА КИЇВСЬКІЙ СЦЕНІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 

Опери Р. Вагнера – великого німецького композитора та реформатора 
сценічного мистецтва – протягом усього ХХ ст. стабільно входили до 
репертуару світових музичних театрів, розширюючи діапазон найпровокативніших 
режисерських концепцій. Але, як свідчить вітчизняна постановочна практика, 
«експансія вагнерівської музики поки що не торкнулася України»: «Спогади 
про славнозвісних виконавців-земляків – кращих «вагнерістів» світу, про 
поодинокі вистави дореволюційної доби і перших років радянського існування – 
не більше, ніж спогади. Національна традиція у виконавській інтерпретації 
музики Вагнера хоч і мала багатообіцяючий початок, але за певних обставин 
так і не склалася» [1, с. 20]. 

Тому за умов відсутності потужної вітчизняної традиції загально- 
культурного значення набувають поодинокі втілення творів Р. Вагнера на 
київській сцені др. пол. ХХ ст., зокрема «романтичної опери» «Лоенгрін». 
Інтерпретаційний досвід постановок сезону 1957–1958-х і сезону 1994– 
1995-х рр., їхня порівняльна характеристика уможливлює виокремлення певних 
пріоритетних мистецьких тенденцій (зокрема в галузі музичного театру) та 
провідних ідеологічних і соціальних настанов того часового відтинку, 
актуалізує цілу низку проблем сучасного музичного театру України. 

Перше втілення опери «Лоенгрін» на київській сцені здійснене в сезон 
1890–1891-х рр. у приватній антрепризі І. Прянішнікова [2, с. 26]. Постановки 
наступних сезонів (1905–1906-х, 1913–1914-х, 1922–1923-х, 1932–1933-х рр.) 
не стали помітними подіями в музично-театральному житті Києва, не сприяли 
формуванню вітчизняної виконавської традиції. Лише сценічні втілення, що 
припадають на др. пол. ХХ ст., стали визначними мистецькими досягненнями. 
Маються на увазі постановки «Лоенгріна», здійснені на сцені Державного 
ордена Леніна академічного театру опери та балету Української РСР імені 
Т. Г. Шевченка (нині – Національної опери України імені Тараса Шевченка) 
відповідно в сезон 1957–1958-х і 1994–1995-х рр. 

Обидві постановки відзначалися повнотою відтворення авторської 
партитури, унаочнюючи все багатство музичної драматургії Р. Вагнера (відповідно 
диригенти-постановники – О. Клімов і В. Кожухар). Саме ця принципова 
спільність є єдиною і такою, що виразно підкреслює наявні чисельні та 
принципово-показові відмінності. 
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Перша з них пов’язана з вибором мови виконання. Опера, прем’єрна 

вистава якої відбулася 18 квітня 1958 р., виконувалася за тодішньою традицією 

українською, зрозумілою вітчизняному глядачеві. Принципово важливим є той 

факт, що переклад вагнерівського лібрето здійснив один із найвидатніших 

поетів ХХ ст. П. Тичина. Йому – поету й обдарованому музиканту – вдалося 

створити еквіритмічний варіант вербального тексту, врахувати всю фонетичну 

та вокальну специфіку оригіналу. При тому П. Тичина позбавив лібрето певних 

повторів і мовленнєвих кліше – таких «традиційних» для словесної складової 

оперових творів. 

Постановка сезону 1994–1995-х рр. здійснювалася мовою оригіналу. Вибір 

німецької пояснювався впровадженням у практику музичних театрів України 

виконавської традиції, що була започаткована диригентом Г. фон Караяном 

у 1960-ті й утвердилася як обов’язкова постановочна умова на всіх сценах 

світу. Необхідність виконання мовою оригіналу ускладнила роботу київського 

колективу – солістів і хору, а відсутність на той час у театрі синхронної 

трансляції українських субтитрів не сприяла повноцінному та глибокому 

сприйняттю сценічного тексту глядачем. 

Друга відмінність – у складі постановочної групи. Вистава сезону 1957–

1958-х рр. втілювалася вітчизняними митцями: режисером В. Скляренком і 

художником В. Людмиліним. Постановку на сцені тоді вже Національної опери 

України здійснювали запрошені театральні діячі, а саме режисер Ф. В. 

Єргер і сценограф Х. Фогельгезанг, які мали великий досвід втілення оперної 

спадщини свого співвітчизника. 

Третя відмінність безпосередньо пов’язана з попередньою. Склад 

постановочних команд, таких відмінних за своїми світоглядними та мистецькими 

уподобаннями, визначав відмінність втілюваних на сцені режисерських концепцій. 

Так, у 1950-ті рр. сам вибір «Лоенгріну» серед інших творів композиторської 

спадщини Р. Вагнера пояснювався «широко розвиненим у ньому ліричним 

началом» [3, с. 12], органічним поєднанням «фантастики сюжету» з «реалістичними 

переживаннями людей з їхньою любов’ю, ненавистю, помстою, інтригами» 

[3, с. 13]. Цей психолого-реалістичний підхід, панівний (навіть обов’язковий) 

у всьому театральному мистецтві тієї доби, був принципово визначальним 

і одночасно таким, що «виправдовував» звернення радянських митців до 

творчості Р. Вагнера – носія «реакційно-ідеалістичної філософії» [3, с. 12] 

й улюбленого композитора А. Гітлера (факту добре відомого всім громадянам 

СРСР повоєнної доби). 

Наївність «історично достовірного» відтворення Середньовіччя та 

реалістична умотивованість поведінки вагнерівських героїв у спектаклі сезону 

1994–1995-х рр. замінювалася концепцією, запозиченою із естетики символізму. 

Невизначеність місця дії та часу, утаємничені персонажі з пластикою 

обережних сомнамбул, розгорнені сольні номери, перетворені на «одкровення 

уві сні», семантична насиченість сценічних костюмів (художник – М. Левитська) – 

усе це разом наближало виставу за своїм характером до містеріального дійства 

з його ритуальністю та літургійною зануреністю у нього самих глядачів. 
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Тож утілення опери «Лоенгрін» Р. Вагнера на київській сцені у др. пол. 
ХХ ст. засвідчили інтерес вітчизняних митців до музичної спадщини німецького 
композитора, а їхній порівняльний аналіз уможливив виокремлення певних 
художніх і світоглядних настанов, які, власне, й визначили такі різні за своїм 
характером інтерпретаційні концепції. Варто додати, що обидві постановки, за 
свідченням сучасників, етапні для творчого колективу й надзвичайно популярні 
у глядача, так і не сприяли формуванню вітчизняної «вагнерівської традиції». 
Твори реформатора музично-театрального мистецтва відсутні в сьогочасній афіші 
Національної опери України. А тому звернення до історії втілення опер Р. Вагнера 
на київській сцені актуалізує низку нагальних для нашого вітчизняного мистецтва 
проблем: необхідність розширення репертуарного діапазону музичних театрів 
України, врахування режисерського досвіду інтерпретації в Західній Європі 
оперової класики (в тому числі й творів Р. Вагнера), підвищення загальної 
постановочної культури, повернення вітчизняної традиції виконання українською 
мовою опер зарубіжних композиторів. 
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БАГАТОПЛАНОВІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ РЕЖИСЕРА 

В основу методологічної концепції досліджень режисерської діяльності 
покладено загальне положення про характер праці режисера, під яким мається 
на увазі вся сукупність зв’язків, відносин, що створюються в конкретній 
діяльності. В родове поняття режисерської діяльності входять наступні складові 
елементи: зміст праці, що включає як саму творчу працю, так і засіб трудової, 
професійної поведінки, умови, необхідні для створення певного виду 
результативності праці, тобто духовної, мистецької продукції. 

Таким чином, вивчення професії включає урахування здібностей, якостей 
особистості. Описання та аналіз професій, а також умов праці дає можливість 
виділити вимоги окремих спеціальностей до особистості. 

Вивчення  особливостей  видової  театрально-режисерської діяльності 
є пріоритетним у визначенні змісту та форм режисерської освіти студентів 
вищої школи. Із позицій концепції діяльнісного підходу зміст навчально-виховного 
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процесу в системі вищої освіти повинен проєктувати структуру творчої 

особистості майбутніх режисерів-педагогів відповідно до сучасних вимог 

підготовки фахівця. 

Теоретичний аналіз досліджень з даної проблеми дав можливість 

визначити обґрунтування особливостей режисерської підготовки, з її опорою на 

розгорнуту характеристику професійної театральної діяльності та впливом на 

взаємозв’язок функцій і видів цієї діяльності. 

Згідно з точкою зору О. М. Леонтьєва «діяльність людського індивіда 

являє собою систему, включену в систему відносин суспільства <...> ці 

суспільні відносини несуть у собі мотиви й мету його діяльності, її засоби та 

способи, тобто суспільство здійснює діяльність створюючих його індивідів» [3]. 

Тобто діяльність розглядається як основа розвитку особистості. 

У більшості досліджень з теорії та практики режисерської діяльності 

обґрунтовується багатоплановість професійної роботи творчої особистості режисера 

в напрямах: театрально-просвітницькому, театрально-естетичному, театрально- 

психологічному, творчо-виконавському, але й особливо в педагогічному – повністю 

не розкрито. 

Так, Б. Е. Захава виділяє в загальній професії режисера підструктури, 

різні за функціональним змістом праці, а саме: організаційну, методичну, 

педагогічну роботу, організацію художньо-глядацької та художньо-технічної 

творчості. На думку дослідника, вивчення диференціації праці в таких 

напрямах має враховуватися в орієнтації при підготовці спеціаліста широкого 

профілю, здатного виконувати визначені функції [1]. 

Л. М. Мартинова визначає три функціональні завдання у всьому різно- 

манітному процесі художньо-творчої діяльності режисера як соціально-культурного 

явища, а саме: розвиток художньої культури, засоби, форми, методи навчання, 

а також сфера організації опосередкованого та неформального спілкування, що дає 

можливість констатувати багатопрофільність праці режисера [4]. 

Дослідником В. Ф. Савіною визначено типологію мотиваційної структури 

діяльності, що має специфічну домінуючу мотивацію з орієнтацією на 

професію режисера: безпосередньо фахова, організаційна, режисерська та 

акторська майстерність, педагогічна, виконавська. Особливого значення автор 

надає актуалізації творчих здібностей під час підготовки майбутніх фахівців та 

робить висновки щодо ефективності педагогічного впливу на розвиток 

особистісних якостей студентів режисерської спеціалізації [6]. 

М. С. Каганом дано інтегральну характеристику діяльності в узагальненні 

організаційних, навчальних, виховних, просвітницьких, художніх, дослідницьких 

та прикладних функцій мистецтва в їх єдності та взаємозв’язку. Автор 

розглядає сумісність інтегральних показників різних рівнів від репродуктивно- 

функціонального через творчо-пошуковий до творчо-відтворювального, які 

характеризують діяльність митця як синтетичну. Усе це може стосуватися й 

професії режисера [2]. 

О. Д. Попов акцентує увагу на широкому аспекті естетичної підготовки 

режисерів, оскільки формування особистісних якостей, художньо-творчих 

здібностей  можливе  лише  в  багатоплановій  виконавській  діяльності 
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в індивідуально-колективних формах. Шляхи ефективності навчання в цілому 

автор вбачає в організації взаємозв’язку всіх навчальних дисциплін, що 

забезпечують інтегральний синтез знань у поєднанні з творчим використанням 

їх на практиці [5]. 

Для підвищення якості підготовки спеціалістів-режисерів у вищій школі 

було зосереджено увагу на розширенні навчальних програм з дисциплін 

режисерських спеціалізацій, удосконаленні змісту й форм театральної практики, 

здійснені міждисциплінарної координації, впровадженні нових, прогресивних 

методів навчання. 

Дослідження якостей, необхідних майбутньому спеціалістові, пов’язані 

з проблемою розроблення моделі спеціаліста вищої кваліфікації. Вирішення 

цієї проблеми ґрунтується основі вивчення особливостей професійної праці. 

Однак, професійна освіта розвивається на базі спеціального розподілу праці, 

при цьому не завжди беруться до уваги соціальні розбіжності в характері тієї чи 

іншої діяльності, а звідси недостатньо приділяється уваги формуванню 

соціально важливих якостей спеціаліста . 

На основі проведених узагальнень наукової літератури щодо визначення 

професійно значущих особистісних якостей режисера, можна зробити висновок 

що завдяки їх сформованості актуалізується поліфункціональність, 

полікомпонентність його як номінального так і реального характеру творчої 

діяльності в соціокультурному просторі. 

Таким чином, висновки з конкретних досліджень, окремих публікацій, 

практичних методичних праць з проблемних питань підготовки спеціалістів 

вищої режисерської кваліфікації відповідають теоретичним положенням 

діяльнісного підходу, на орієнтацію «розглядати особистість як нову якість, що 

породжена рухом системи об’єктивних суспільних відносин, в які втручається 

його діяльність» [4]. 

У науковій літературі дано недостатній аналіз особливостей змісту 

окремих видів педагогічної праці режисера, не повною мірою розроблено 

питання структури його професійно важливих педагогічних якостей та 

характеру поліфункціональної діяльності в соціокультурному середовищі. 

А також у теорії та практиці не встановлено конкретного співвідношення 

окреслених функцій із змістом праці, видів діяльності та сучасних вимог щодо 

сформованості особистісних творчих якостей режисерів. 

Поняття «режисерська праця» потребує більш глибокого теоретичного 

аналізу та експериментального вивчення найбільш характерних його видів, що 

в кінцевому підсумку дасть можливість забезпечити позитивну реалізацію 

номінального змісту праці режисерського профілю у фактичний. 
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ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «ВИСТАВА» 
У СУЧАСНОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ 

Одним із центральних понять сучасного театрального дискурсу як 
квінтесенції інституційного та артдискурсів є «вистава». Проте його дефініція 
викликає суттєві складності, зумовлені широтою та трансдисциплінарністю 
його використання. Відсутність єдиного, загальновизнаного термінологічного 
визначення лишається актуальною проблемою сучасного мистецтвознавства. 

Наприклад, Р. Бауман наголошує, що вистава – це акт самовираження 
виконавця, оформлений як демонстрація, що позиціонується з точки зору 
комунікативної відповідальності перед аудиторією. На думку дослідника, 
вистава  існує  сам  собою  і,  таким  чином,  може  бути  задокументована 
і об’єктивована [2, с. 54]. Це артефакт, але водночас процесний і органічний, 
динамічний, ефемерний та мінливий. Для актора досвід спостереження та 
об’єктивація втіленого досвіду є аспектами вистави – він може бути задуманий 
і як документоване (а відповідно як артефакт), і як втілене вираження та досвід 
(об’єктивований і суб’єктивний). 

Вистава лишає сліди в пам’яті тих, хто брав у ній участь і був її свідком. 
Р. Шехнер наголошує на «дуальності» вистави у термінах культури, оскільки 
у виставі передбачається прочитання або інтерпретація культури, але водночас 
уявлення у виставі культурно детерміновані. І створення вистави з точки зору 
культури, і культурний аналіз цієї вистави переплітаються і взаємодоповнюють 
один одного. Отже, виставу можна розглядати як подію, що створюється, 
а потім спостерігається (телеологічно розміщене у часі як об’єкт або  
культурний артефакт), переживається (проживається у часі) та аналізується як 
культура. Ці рухомі стосунки між подією, досвідом та критикою зазвичай 
обговорюються  через  знакові  системи,  які  функціонують  дейктично 
у стосунках глядач-виконавець [4, с. 20]. 
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Вистава являє собою культурно вкорінену подію, що проживається у часі 

і наділене матеріальністю, що означає, що воно може бути задокументовано 

і водночас лишає сліди, які є частиною вкорінених спогадів і можуть бути 

пронизані парадоксом і подивом [3, с. 181]. 

Простір вистави наповнений спеціалізованою функціональністю, яка, за 

В.  Мейєрхольдом,  передбачає  очевидну  чуттєвість  до  стосунків  актора 

і глядача. Як у багатьох релігійних традиціях існують спеціальні місця для 

проведення ритуалів і поклонінь, так і акторська гра відбувається в просторі, 

яке можна було б представити як ритуальний простір [6, с. 244]. На думку 

дослідників, будь-який простір може бути наділений цією якістю ритуальної 

вистави, якщо він символічно відведений для вистави і несе в собі традиції 

«священності» [1, с. 147]. 

На думку Б. Стейтса, через присутність актора у просторі вистава 

складається з трьох режимів або довільних «точок відліку» [5, с. 41]: 

- перший режим – це режим самовираження, коли актор виступає, 

щоб «побачити, що я можу зробити», а також передати власні 

навички; 

- другий режим – режим співробітництва, під час якого відбувається 

руйнування комунікативних  бар’єрів між глядачем і актором 

і проявом «екстраветної особистості» [5, с. 34] театру; глядач 

залучений у драму; 

- третій модус – репрезентативний модус, те, що представлено 

в драматичній і текстовій постановці – це п’єса з усіма її 

текстуальностями і знаками, а глядач розчиняється в цій п’єсі 

і доторкається до її людяністю. 

Хоча структура станів є корисною парадигмою, особливо для розуміння 

діалектики відносин виконавця і глядача, існують суттєві обмеження, особливо 

щодо поняття афективної присутності. Відбувається маргіналізація переживань 

акторів у межах феномена обміну між актором і глядачем. 

Варто зазначити, що режим співробітництва найбільш наближений до 

поняття присутності, який можна розглядати як акт посередництва між 

внутрішньою сутністю виконавця і спостерігачем через тіло. 

Присутність – це розвиток емпіричного стану актора, яке досягається 

завдяки майстерному використанню тіла, коли цілі виконання реалізуються, 

а саме виконання стає віртуозністю. Стан актора, який позбавлений цього 

естетичного стану присутності (наприклад, через нерви, тривогу або відсутність 

уваги до мети виступу), можна назвати контрсинергістичним. 

На цю синергію вказує Ф. Заріллі у понятті тіла актора – він вибудовує це 

поняття на ідеї піднесеного стану, в якому внутрішнє та зовнішнє стають 

повністю проникнутими. Теоретик і практики сучасного театрального 

мистецтва наголошує, що «існують механічні прийоми, якими актори 

підкреслюють власний внутрішній недолік, але вони тільки підкреслюють 

порожнечу погляду, що призводить до негативних наслідків, оскільки очі – 

дзеркало душі. Порожні очі – дзеркало порожньої душі. Тому актор повинен 
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створити значні внутрішні ресурси, що відповідати життю людської душі 

в його частині. Весь час, поки він знаходиться на сцені, він повинен ділитися 

ними духовними ресурсами з іншими акторами. Якщо актори дійсно хочуть 

утримати увагу великої аудиторії, вони повинні докласти всіх зусиль, 

щоб підтримувати безперервний обмін почуттями, думками і діями між 

собою» [8, с. 182]. 

М. Чехов застосовував відповідну ідею акторського процесу у своєму 

використанні руху, дихання та медитації, взятої з йоги, щоб його учні могли 

випромінювати енергію на глядача з прани або життєвої енергії тіла [7, с. 76]. 

Вистава є певним світоглядом, яке стало дійсністю і може виражатися 

матеріально. Вона одночасно є результатом і проєктом способу постановки. 

Вистава не є декорацією реального світу і не є його доповненням, натомість 

доцільніше розглядати її як зосередження нереальності всього реального 

в суспільстві та самого суспільства. 

Засобами вистави людина може побачити схеми образу життя суспільства – 

ця схема відображена в усіх приватних образах вистави. 

Вистава є феноменом взаємообміну між виконавцем і глядачем, зазвичай, 

але не завжди, у виділеному і систематизованому просторі, в якому глядачу 

пропонується дивитися постановку та вийти за межі архітектури в простір 

уявлення засобами диєгезісу та мімесису. 
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БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Саме сьогодні, у важкі для історії нашої країни часи, дуже важливою 

справою є розвиток культури, яка б сприяла збереженню та розповсюдженню 

кращих національних культурних досягнень, вивчення українського національного 

мистецтва, у якому велика роль належить українській музичній культурі. 

За допомогою спрямованого вітчизняного музикознавства у бік серйозного 

осмислення української пісні як складової новітньої національної музичної 

культури було доведено, що українська пісня є одним із найзначніших культурних 

досягнень,  через  яскравість  і  наспіви  мови  та  мелосу.  Це  ж  визнають 

і вітчизняні лінгвісти: вона є однією з найкрасивіших, мелодійних мов [2]. 

Наразі, поряд із піснею, все більше уваги приділяється інструментальному 

супроводу, що характерний для української культури, а саме інструментальному 

супроводу бандури. 

Серед усього різноманіття сучасного музичного контенту, бандурна 

творчість є однією з найпопулярніших сфер. І на те є кілька причин. По-перше, 

це  зміни  в  конструктивних  особливостях  інструмента  для  розширення 

їх творчих можливостей та стилістичного поля оригінальних бандурних опусів. 

По-друге, це активне включення їхнього виразного ареалу до сфери концертно- 

конкурсної та фестивальної діяльності виконавців на бандурі [3]. 

Усі ці аспекти обумовлюють ту обставину, що бандурне мистецтво як 

частина музичної культури є важливою складовою системи духовних та 

культурних цінностей української нації. Науковий інтерес до бандурного 

мистецтва посилюється ще через те, що воно є невід’ємною частиною 

культурного простору [7]. 

Дослідження та публікації останніх років показують підвищений інтерес 

до цієї сфери народно-інструментального мистецтва загалом, хоча не у всіх 

аспектах ця сфера є достатньо вивченою. 

Бандурне мистецтво досліджується в роботах сучасних дослідників, які 

розглядають це питання переважно в історичному (В. Дутчак, Б. Жеплинський, 

А. Омельченко), традиційному (І. Куровська, В. Мішалов, В. Уманець, 

К. Черемський, В. Чуркіна), а також академічно-виконавському аспектах 

(О. Бобечко, Н. Брояко, О. Ваврик, С. Вишневська, І. Дмитрук, В. Дутчак, 

І. Зіньків,  Л.  Мандзюк,  І.  Мокрогуз,  Н.  Морозевич,  О.  Ніколенко, 
О. Олексієнко, І. Панасюк, І. Лісняк). 

Найбільш докладно це питання висвітлює В. Дутчак, яка найповніше 

досліджує бандурне мистецтво у вигляді соціально-культурного феномену. 

Вчена зазначає, що музична специфіка бандурного мистецтва полягає у тому, 

що тембр бандури та голос є унікальними домінантними ознаками української 

національної музики у світі – «етно-ідеалом» («етнічним звуковим ідеалом») [1]. 
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Сама історія бандурного мистецтва у кобзарстві в Україні розкрита 

у розвідках таких дослідників, як С. Людкевич, К. Квітка, П. Куліш, 

Г. Хоткевич та ін. У книзі Л. Воpіної «Кобзаpcьке миcтецтво» викладено 

історію кобзарського мистецтва від виникнення назви інструменту до розгляду 

творчості видатних бандуристів. 

Незважаючи на те, що цей список досить невеликий, він все ж таки дає 

уявлення про те, що в суспільстві є інтерес до інструменту, який офіційно 

є знаком нашої держави. Однак, не дивлячись на всі вищезазначені науковцями 

питання можна сказати, що на сьогоднішній день бандурному мистецтву 

України ще не приділено достатньої уваги у сучасному мистецтвознавстві. 

Бандура та бандурне мистецтво завжди були традиційною особливістю 

козацького епосу, який зараз адресован інтелектуальному розвитку українського 

менталітету. З іншого боку, в той же час кобзарі та бандуристи, завжди були 

конденсацією соціокультурного континууму. Але гра на бандурі є обов’язковим 

атрибутом, який «претендує на національні та ненаціональні, християнські та 

релігійні, художні та зовнішні державні принципи думки та поведінки 

українців» [4]. Цей тип інструментальної та вокально-інструментальної музики 

є явищем, що неминуче спрямований на визначення культурно-історичних та 

інтелектуальних досягнень нації. 

Деякі  семантичні  маркери  української  освіти  та  самовизначення 

в бандурному мистецтві є акцентом в вітчизняному культурному середовищі. 

Тому можна зробити висновок, що жанр бандурного мистецтва у ХХ ст. не 

тільки отримав нові вектори розвитку, а стилістичні переваги свідчать про що 

говорить В. Дутчак, але межі жанру, викликані інтересом до української 

традиційної музики і інших країнах також розширюються. І це вже не тільки 

надає бандурі в світовому сприйнятті упередженості, але також формує новий 

«Український-Європейський проєкт», який традиційно створений громадянами 

Європи, що знає свою історію, але не намагається зробити із неї шоу або 

читання його минулого і дійсності [1]. 

В даний час той факт, що бандурна творчість, що створена для народної 

музики, є включеною до елітних концертних залів, викликає подив. 

Нині репертуар бандури відрізняється різними жанрами (історичними, 

побутовими народними піснями – і до сучасних авторських композицій 

у  академічних,  джазових  та  різних  областях)  через  активну  співпрацю 

з сучасними композиторами. 

Особливо великомасштабні події в культурному житті країни були 

представлені сольними концертами на бандурі, які проходять у різних 

форматах. Важливим засобом інтенсифікації та просування концертної 

діяльності бандури – це конкурси та фестивальні рухи. 

Таким чином, усі процеси продуктивності бандури є збільшенням 

ефективності та технічних навичок, вдосконалюючого інструментарію, 

розширенням та збагаченням репертуару бандури, різноманітних наукових 

досліджень щодо переосмислення бандурної творчості, її пропаганди та 

популяризації. 
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За допомогою тих же спільних культурних тенденці0й, характерних для 

процесів колективізації в Україні, створюються різні художні групи. 

Крім того, одна з основних форм роботи академічного напряму в області 

бандурного мистецтва є конкурси та фестивалі, які стали стимулом в реалізації 

творчих здібностей молодих виконавців, а також розкриттям нових тенденцій 

в ефективності і форм вираження через роботу вітчизняних композиторів та 

їх пропаганди [4]. 

Для сучасної української культури важливим є створення панорами 

конкурсних змагань як форми діяльності бандурного мистецтва в Україні 

в умовах сьогодення та виявлення їх ролі у розвитку національного та 

інструментального виконання. 
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АМПЛУА ЯК СПОСІБ ІСНУВАННЯ ДРАМАТИЧНОГО АКТОРА 

У РОЛЬОВОМУ МАТЕРІАЛІ 

Дослівний  переклад  слова  «амплуа»  з  французької  мови  означає 
«посада». У мистецтві театру – фах, спеціалізація професійної діяльності 

актора у відтворенні сценічного життя певного типу, особи-персонажа 

за драматургічним матеріалом або інсценізацією літературного твору згідно 

особистісних зовнішніх даних і становить цикл однорідних ролей виконавця 

у його театральній творчості. 
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Із перших кроків заснування стародавнього театру Греції виникає певний 

тип ролі артиста – амплуа, атрибутом якого стає маска як зовнішній інструмент 

визначення категорії персонажів відповідно до жанрових ознак трагедії та 

комедії, що виражали смуток або радість. Згодом ці маски стали емблемою 

світового театрального мистецтва. «Маска проникла у грецький театр внаслідок 

споконвічного його зв’язку з культом Діоніса: жрець, що відтворював 

божество, завжди виступав у масці. У театрі класичного періоду маска вже не 

мала культового значення: проте вона відповідала завданню грецького театру 

створювати великі узагальнені образи – або героїчні, що здіймалися над 

дійсністю, або карикатурно-комедійні. <…> У прадавній комедії більша 

частина масок повинна була викликати сміх, звідси карикатурний і гротесковий 

характер» [1, с. 41]. 

Тут доцільно провести аналогію з театральним мистецтвом епохи 

Римської імперії, а саме з самодіяльним театром ателлани, де, до речі, поняття 

«самодіяльний» у римському значенні не визначає достеменно його аматорство, 

в цьому театрі виступали і відомі професійні актори того часу. Основним 

репертуаром театру ателлани були фарсові мініатюри в дусі буфонади та стилю 

бурлеск. «Відомі п’ять масок ателлани: Макк – молодий бовдур; Папп – старий 

дурень; Буккон – ненажерливий простак; Доссен – підступний горбань і його 

різновид Мандук – зубатий урод. Крім них, у дію вводилися й інші персонажі, 

чоловічі і жіночі, але набір незмінних героїв у масках – це вимога жанру. Всі ці 

комічні герої мали карнавальні риси, пов’язані обжерливістю, еротизмом, 

інвективою. Їх костюми, в цілому, повинні були бути подібні костюмам 

грецької комедії, що відтворювали образ гротескно-перебільшеного тіла – 

особливо пуза, заду, грудей і ніг» [5, с. 97]. 

У прадавніх грецьких театрах актори, що виконували функції 

трагедійного дієвого персонажу ніколи не грали роль сценічного образу 

комедії. Функціональними обов’язками артиста античного театру було 

виконання певних амплуа: героя, що являв собою центральну постать п’єси 

і відповідав за розвиток сюжетної лінії дії та визначення конфлікту; персонажів, 

яке не очолювали ряд подій і не мали впливу на побудову драматичних колізій; 

вісників, що грали ролі повідомників про дієві перипетії, які відбувалися поза 

сценічною дією, вказаних у авторському тексті постановника. 

У період Середньовіччя в класифікаційному орієнтирі амплуа 

спостерігаються суттєві зміни. Спеціалізація артиста доповнюється співаками- 

оповідачами, трубадурами, жонглерами тощо. 

Згодом на підмостках європейської сцени з’являється амплуа блазня- 

простака. Фундаментально по цей час дане амплуа вкоренилося в комедії 

дель’арте за допомогою сталих масок персонажів з постійною театральною 

функцією дійових осіб у всіх драматургічних колізіях. В іспанському театрі 

протягом двох століть (XVI–XVII стст.) панувало амплуа характерних дійових 

осіб похилого віку, вихователів, компаньйонів, посередників любовних інтриг 

та інших. 

Французький театр класицизму поповнився постійними персонажами 
королів,  коханців,  яких  за  покликанням  амплуа  системно  грами  одні 
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й ті ж актори. Театр Європи у кінці XVII століття створив консервативну 
дієвість амплуа персонажів, насамперед, героя, навколо якого і розвивалася 
драматургічна дія. Треба зазначити, що образ даної особи залежав від 
класифікаційного орієнтиру плану вистави та вікового різновиду амплуа. 
У 1839 році в Росії було навіть видано «Положення про артистів імператорських 
театрів», яке ввело закон про розподіл артистів на певні амплуа. «Наслідком 
нормування амплуа стало явище, про яке 22 грудня 1880 р. Марко 
Кропивницький у листі до А. В. Маркович писав: «У великих трупах, 
наприклад, в імператорських, якщо ви хоч скільки-небудь спостережливі, ви, 
зустрівши актора навіть на вулиці можете визначити його амплуа (так як 
у великих трупах на кожне амплуа є спеціальний актор), це вірно! Граючий 
лиходіїв: вираз обличчя звірячий, їжаком хода, погляди спідлоба тощо. 
Драматург і трагік – вічно похмурі, зітхаючі, погляд презирливо-іронічний або 
жалісливий тощо. Простак – вічно каламбурить, жартує, дурить, анекдоти 
збирає і сам пише» [2, с. 97–98]. 

В українському театрі корифеїв амплуа мало зовсім інший принцип 
у роботі актора над створенням образу ролі. Так, наприклад, М. К. Садовський 
не звужував межі виконавства тільки героя-коханця, яким відповідали його 
внутрішні та зовнішні дані. Він був одночасно і яскраво характерним артистом. 
«Про широту акторського діапазону М. Л. Кропивницького, його надзвичайну 
майстерність у типізації сценічних образів та неповторність цих образів маємо 
такі відгуки <…> – він вражає нас у драмі та комедії і захоплює в опереті. Не 
часто зустрічається така різносторонність! Бездоганна декламація, дивовижно 
вірне розуміння ролі, правдивість у передачі всіх зовнішніх і внутрішніх рухів, 
сповнена правди і життя гра і, що найважливіше, – глибоке розуміння типу, що 
виявляється в здатності відтворювати його» [4, с. 35]. 

Влучно, щодо гри корифеїв української сцени і вистави «97» Куліша 
у харківському театрі зазначав Л. Курбас у своїх лекціях з практики сцени про 
зв’язок театру з сучасністю. «Театр Саксаганського, Кропивницького – це театр 
типів рум’яних, з кров’ю і м’ясом, бо вони тих людей бачили, а це такий 
епігонський театр, де коханець грає як коханець, дядько – як дядько, нема 
побуту, винайденого десь – не те, що робив Кропивницький: він брав з гущі 
життя. А тут – просто за штампом. Тут чисто театральні абстракції» [3, с. 23]. 

Принцип системи функціонування амплуа у сценічній діяльності актора 
у процесі створення образу ролі торкнувся і реформатора сценічного мистецтва 
Леся Курбаса. «Амплуа – це друга природа, здатність матеріалу, його здібності 
і можливості по відношенню до фактури. Саме амплуа визначається певним 
психологічним характером реагування на певні завдання ситуації. Точного 
розмежування амплуа акторського не може бути, бо актор може бути 30 років 
бездарним, а на 31-й рік знайти своє амплуа» [2, с. 100]. 

Із появою у ХХ ст. реформаторських ідей в режисурі, нових драматичних 
творів, з’являються персонажі нових соціальних типів, які заперечують потребу 
класифікаційного орієнтиру на життєві типи осіб, що напряму заперечує поділ 
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акторської сценічної діяльності на амплуа. Про це не раз зазначали майстри 

сценічного мистецтва – Б. Брехт, А. Антуан, К. Станіславський, хоча й не 

заперечували життєздатність цього принципу у створенні актором сценічного 

образу. 

Загалом, амплуа це своєрідна категорія особистості, типаж у сценічній 

діяльності актора при відтворенні дійової особи ролі, який передбачає 

сукупність, єдність характерних рис у подобі, вигляді, обличчі конкретної 

людини, як вираження суттєвих сторін відповідного типу персонажа, його 

ідентифікації як позитивної або негативної дійової особи. 
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АТМОСФЕРА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ І 

ХУДОЖНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНОМУ ТЕАТРІ 

Атмосфера, що є складовою будь-якої театральної вистави, є організуючою 

силою театрального простору в дії, що створюється кожним виконавцем окремо 

і одночасно групою акторів в умовах конкретної вистави. Це візуально- 

чуттєвий текст, що пов’язує акторів на сцені та акторів з глядачами. 

Застосовуючи  визначення  простору,  запропоноване  Е.  Фішер-Ліхте,  як 

«потенційно людське середовище» [5, с. 94], розглядаємо атмосферу як 

сценічний простір, сегмент простору, в якому актор діє, щоб зобразити 

персонаж (за М. Чеховим) та як театральний простір, «зайнятий публікою 

і акторами під час вистави» [6, с. 344]. 
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За М. Чеховим, атмосфера – це багаторівневе переживання, що відповідає 
інтра- та екстрадієгетичним просторам вистави, створених акторами, де перше 
транслюється як простір на сцені, видимий глядачем, а друге як тільки 
згадуваний простір, який існує в акторській та глядацькій уяві. Тому перший 
тип атмосфери всередині видимого простору належить до явного типу вистави, 
тоді як атмосфера між сценою і глядачем виникає в невигаданому театральному 
просторі і може бути визначена як імпліцитний тип репрезентації [4, с. 102]. 
М. Де Марініс наголошує, що таким чином, на основі моделі дворівневої 
комунікації можна розрізняти сценічні мовні акти (внутрішні відносно вистави) 
та позамовні акти (спрямовані на глядача): «на першому рівні зазвичай маємо 
справу з символічними (або вигаданими) ілокуціями та настільки ж ілюзорними 
перлокуціями… замість цього на рівні поза стадіями можемо передбачити, 
що  …  створюються  справжні  ілокуції  та/або  перлокуції  [4,  с.  151]. 
Це призводить до ідеї театрального спілкування, що передбачає безпосередню 
участь глядача у створенні вигаданих ілокуцій та мовленнєвих актів, 
викликаючи миттєву реакцію, а отже, наповнюючи його атмосферу або 
позитивними/ стимулюючими, або негативними/перериваючими емоційними 
хвилями чи фізичними діями (аплодисментами та ін.). За М. Чеховим, 
атмосфера між сценою і глядачем репрезентує саме такий вид взаємодії. 
Водночас сценічна атмосфера може слугувати захисним засобом для акторів, 
які не бажають брати участь у «діалозі один на один» з глядачами, будучи 
засобом створення сценічного простору і художнього середовища. 

У словнику М. Чехова термін «атмосфера» означає «домінуючий тон або 
настрій, серед іншого, місце, відношення або твір мистецтва» [1, с. 87]. 
Це своєрідна напруга, що «розтікається у повітрі, обволікаючи людей і події, 
наповнюючи кімнати, плаваючи ландшафтами, принижуючи життя, частиною 
якої вона є» [3, с. 54]. 

Осмислюючи оманливу чеховську термінологію в контексті мови сучасного 
театрального мистецтва, важливо бачити атмосферу театральної постановки не 
як містичний або міфологічний досвід, а як спосіб просторово-часових стосунків 
між акторами на сцені, між сценою та глядачем. Наприклад, чеховська теорія 
атмосфери відповідає уявленню А. Уберсфельда про сценічний простір, що завжди 
«неформальний» і проявляється в акторських імпровізаціях [7, с. 119]. Окрім того 
атмосферу можна розглядати як функцію актора з функціонування у вигаданому 
локусі – створеному режисером за допомогою або зовнішньої, або внутрішньої 
драматичної дидаскалії – засобами міметичної репрезентації. На думку 
А. Уберсфельда, вся діяльність з постановки п’єси полягає в знаходженні 
просторових еквівалентів для відомих нам великих риторичних фігур, 
передусім метафори та метонімії [7, с. 109]. 

Сценічний простір, як і атмосфера, конструюється відносно простору, 
який актор визначає довкола себе, відносно того, як актори фізично реагують 
один на одного [7, с. 119]. 

На думку Е. Фішер-Ліхте, розміщення сценічного простору залежить від 
розуміння загального планування просту і, зокрема, від простору, відведеного 
актору і глядачу, а також отриманих в результаті визначення установки 
стосунків між ними [5, с. 101]. 
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Атмосфера включає в себе суміш різних почуттів, спогадів, зусиль, 

очікувань та проявлених емоцій, це амплітуда пригнічення бажань і бажань, що 

виходять як від сцени, так і від глядача. За М. Чеховим, атмосфера – це 

«нерозривний зв’язок між акторами і глядачами» [2, с. 27], рівноцінний 

театральному простору, захоплюючий як акторів на сцені, так і глядачів в залі, 

що робить можливим «театральні стосунки між ними» [6, с. 344]. Цей зв’язок 

також проявляється у просторі взаємозв’язку тіл в просторі, аналогічного 

практиці ритуалів, визначених соціальними та символічними функціями театру, 

які відображають естетичні та духовні норми і очікування суспільства. 

Атмосфера охоплює етико-емоційні принципи взаємодії сцени і глядача, 

визначаючись рядом обставин, що передують і супроводжують постановку, 

доносячи до глядача візуальними засобами жестів і тіл, підтримуючи тим 

самим нову просторову побудову на сцені і новий емоційний зв’язок між 

сценою і глядачем. 

Таким чином атмосфера – це прийом поєднання сенсу акторами для 

публіки і публікою для акторів. 

За М. Чеховим, необхідно перейти від переживання або відчуття 

атмосфери до створення її у візуальних формах на сцені, використовуючи певні 

просторові напруги між персонажами, між акторами-партнерами, акторами 

і предметами, акторами і декораціями, акторами і глядачами. 

Структура атмосфери завжди передбачає певний ритмічний рахунок або 

закономірність чергування пауз з дією, тиші зі звуком, нерухомості з рухом. 

Відповідно стосунки між драматичним текстом, його театральною постановкою 

і глядачем завжди динамічні і характеризуються. Екстраполюючи поняття 

атмосфери за М. Чеховим на сучасний театр, можемо зробити висновок, що для 

неї характерний дієвий знак, заряджений складною структурою, яка включає 

в себе драматичний образ, індивідуально-культурне сприйняття тексту актором, 

режисерський вплив і загальний ідеальний образ персонажа; естетичний 

продукт актора на сцені, що є одночасно міметичним процесом акторського 

наслідування ідеальному образу героя, а також інтерпретанта (глядач, який 

сприймає сценічний образ, привносячи свої наміри і очікування в постановку, 

разом із іншими акторами, які дивляться на сценічний продукт). Отже, 

атмосфера є квазідинамічним процесом, що сприяє естетичному прочитанню 

перформативного тексту. 
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ВПЛИВ ЗМІ ТА МАСМЕДІА 

НА ТУРИСТИЧНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЕСТИНАЦІЙ 
Інформаційна насиченість туристичної промисловості обумовлена 

особливостями туристських послуг. Невід’ємність туристської послуги, 

неможливість оцінити якість послуги до її надання визначають необхідність 

надання найповнішої та по можливості візуалізованої інформації, на підставі 

якої здійснюватиметься споживчий вибір. У зв’язку з територіальною віддаленістю 

суб’єктів туристичної діяльності, а також тимчасовим розривом між моментом 

продажу послуги та часом її надання, особливо важливою стає актуальність та 

своєчасність інформації. На стратегічному рівні управління розвитком в’їзного 

та внутрішнього туризму на перший план виходять такі характеристики 

інформації як повнота, комплексність та систематизованість даних. Таким 

чином, одним із завдань розвитку туризму має стати підвищення ефективності 

інформаційного обміну між суб’єктами туристичної діяльності. 

Основний обмін інформацією, на якому ґрунтується робота туристського 

ринку, відбувається між туристськими організаціями (турфірмами, засобами 

розміщення, підприємствами харчування, транспортними та екскурсійними 

організаціями) та туристами, як дійсними, так і потенційними. Організації, 

прагнучи залучити споживачів, транслюють інформацію про характеристики 

своїх послуг, ціни, знижки та спеціальні акції, умови надання послуг та 

наявність місць. Найчастіше ця інформація носить рекламний характер і, хоча 

має бути достовірною, представляє туристські підприємства у найкращому 

світлі. Вона використовується туристами як один з критеріїв, що визначають 

споживчий вибір, однак не є достатньою, оскільки з точки зору туриста має 

суб’єктивний характер. 

Від туристів підприємства намагаються отримати дані про потреби, 

мотиви споживчої поведінки, рівень і характер попиту, платоспроможності 

туристів.  Маркетингові  дослідження  у  цій  сфері  спрямовані  формування 
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затребуваного туристського продукту, максимально відповідає запитам клієнтів. 

Важливою є також оцінка суб’єктивних думок туристів про діяльність туристських 

підприємств. Такі думки виражаються у скаргах та пропозиціях. Туристи є 

джерелом найбільш оперативної інформації про якість туристських послуг та 

обслуговування. Специфіка даного інформаційного потоку полягає у складності 

збору інформації, оскільки споживачі рідко висловлюють свою думку публічно. 

Виняток становлять дедалі популярніші останнім часом сайти відгуків у мережі 

«Інтернет». В інших випадках використовують опитування, фокус-групи, 

результати сторонніх досліджень, аналіз внутрішньої та зовнішньої статистичної 

інформації. 

Сучасне суспільство функціонує в надзвичайно насиченому інформаційному 

оточенні, яке впливає на процес соціалізації і слугує не тільки її фоном, 

а й нерідко причиною суспільних виховних проблем. Його поле створює 

могутня індустрія масового виробництва і поширення соціальної інформації. 

Ця особливість забезпечує і охоплення широких мас різними формами 

культури. Її доступність спричинила появу феномену масової культури. 

У сучасній соціологічній літературі вирізняється 3 типи значень, які 

надають автори цьому терміну. Їх сутність зводиться до того, що: 

- масова культура – сукупність повідомлень, що продукуються 

засобами масової комунікації. 

- масова культура – це сучасна культура широких мас, що включає в 

себе як споживання масової духовної продукції, так і всі форми 

реальної масової поведінки. 

- масова культура – це сукупність всього беззмістовного, шаблонного, 

дешевого, покликаного задовольняти самі низькі, невибагливі 

і нерозбірливі смаки масового споживача. 

Масова культура є досить суперечливим явищем: поряд із важливими 

просвітницькими, розважальними, інформативними й організаційними 

функціями вона є засобом «усереднення» інтелектуальних і художніх смаків, 

заниження естетичних критеріїв. Для неї є характерним пасивний тип споживання, 

гонитва за сенсацією та зовнішнім ефектом, швидке старіння і знеціненням 

інформації, в тому числі і вищих художніх цінностей. Усі форми масової 

культури як феномену є інструментами культурного впливу і підпорядковані, 

в основному, завданням закріплення такого порядку речей, агітації, пропаганди, 

реклами, формування суспільної думки, які потрібні керівним колам суспільства 

або тим, хто є господарями масмедіа. 

У сучасному світі індустрія туризму є однією з найбільш швидкозростаючих. 

Цілком передбачувано, що увагу привернули можливості використання 

кіноіндустрії, а саме впливу фільмів на туристичну мотивацію, здатність 

впливати на бренд території і створювати попит на відвідування маршрутів 

показаних в кіно. У результаті виник новий різновид туризму – кінотуризм, 

який є специфічною туристською моделлю і дозволяє людям побачити процес 

зйомки фільму або відвідати місця, де він був знятий. 
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Кінотуризм є відносно недавнє явище, яке почало розвиватися за минулі 

25 років, головним чином через загальне підвищення міжнародних подорожей 

та зростаючий вплив ЗМІ. Завдяки сучасній кіноіндустрії, у тисячі підприємців 

і цілих компаній з’являються реальні перспективи для відкриття власного 

бізнесу. Герої і місця зйомок фільмів стають основою для створення не лише 

різних товарів, але і послуг. 

Для України кінотуризм – це ще нове явище, яке не набуло широкого 

розвитку і, насамперед, через відсутність розвитку самої кіноіндустрії. Хоча за 

останні 7–10 років спостерігаються значні зрушення у вітчизняному 

кіновиробництві. У 2016 році держава дала гроші на 35 нових українських 

фільмів.  В  2017  році  зняли  27  фільмів,  які  отримали  фінансування 

з держбюджету. В 2018 році Україна випустила не менше. У бюджеті–2018 

було закладено більше 1 млрд грн на розвиток українського кінематографу. 

520 млн грн для Держкіно, яке фінансує фільми українського виробництва. 

Та ще окремо 500 млн грн на виробництво фільмів патріотичного спрямування, 

якими розпоряджалося Міністерство культури [2]. У бюджеті на 2020 рік на 

розвиток кіно було закладено 1,3 млрд грн. 

Зростає кількість організацій з продюсування, дистрибуції та підтримки 

розвитку вітчизняного кінематографу. Асоціація продюсерів України – 

некомерційна організація, що об’єднує вітчизняних продюсерів, дистриб’юторів та 

інвесторів у сфері кіноіндустрії з метою реалізації політики протекціонізму 

щодо українського кінематографу, взаємодії та співробітництва з міжнародними 

організаціями; Асоціація «Сприяння розвитку кінематографу в Україні» – 

об’єднання підприємств на основі єдності інтересів та їх реалізації у сфері 

виробництва, поширення та використання кінематографічної продукції. 

Виникає журналістика подорожей або, як її називають інакше, тревел- 

журналістика. Це особливий напрямок у масмедіа, зосереджений на наданні 

інформації про подорожі в контексті розробки таких тем, як географія, історія, 

культура, туризм та ін. Це синтетичний напрямок, що спирається на 

спеціальний предмет розгляду, опису, аналізу, тобто інформацію, пов’язану 

з  подорожами  та  туризмом,  і,  як  наслідок,  аудиторію,  зацікавлену 

у специфічній тематиці. Народження нового напряму журналістики зумовило 

появу особливого виду преси – туристичної преси. Під цим терміном мається 

на увазі сукупність журналів, газет та інших періодичних видань, основною 

тематикою яких є туризм та подорожі. 

Зі зростаючим інтересом до туризму та нових знань про світ стала 

очевидною  необхідність  видання  не  лише  наукових,  географічних, 

а й розрахованих на широку публіку журналів про подорожі. Підтверджується 

факт, що журнали подорожей ведуть свій початок від природничих видань. 

Саме у географічних журналах подорожі вперше стають частиною концепції 

періодичного видання. Їх можна назвати провісниками появи туристичної 

преси. 
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КУЛЬТУРНІ УНІВЕРСАЛІЇ ТАБУ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ 
Взаємодія культур на сучасному етапі розвитку наукової думки розглядається 

у складному динамічному контексті – процеси модернізації в усіх галузях 

життєдіяльності людини являють собою складний багаторівневий синтез різних 

підсистем, маркованих відповідними акцентами у системі ціннісних переваг. 

Особливу увагу науковців у контексті глобалізаційних процесів 

привертає питання впливу на сучасну культуру спілкування, взаємодію людей 

під час міжкультурної комунікації. Серед вітчизняних дослідників окремі 

аспекти міжнародного ділового етикету висвітлено у наукових публікаціях та 

розвідках Н. Ботвіна, О. Брух, Н. Завальницької, Ю. Єловської, М. Лукачевич, 

В. Малахова, І. Осечинського, Ю. Палеха, Л. Ручко, В. Снітинського, 

М. Стахова, С. Цвілюк, С. Федько, І. Хожило, Г. Чайки та ін. 

Важливою складовою діалогу культур є знання та дотримання 

національних культурно-специфічних особливостей. Зазвичай комунікатори 

https://tourlib.net/statti_tourism/
https://tourlib.net/statti_ukr/alekseenko.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/gurova.htm
https://tourlib.net/statti_tourism/rostovskaya.htm
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спілкуються відповідно до власних національних норм комунікативної 

поведінки, що, як правило, не повністю відповідають нормам іноземного 

партнера. 

І тут виникає так звана проблема «табу», яка грає особливу роль 

у  міжкультурних  нормах  етикету.  Незважаючи  на  відмінність  давнього 

і сучасного розуміння табу, якщо у первісної людини при дотриманні табу 

на першому місці стояли страх перед демонічними силами, забобони та 

упередження, то нині людиною керують такі емоційно-модальні стани як 

сором, скромність, дотримання заповідей, небажання образити кого-небудь – 

сенс та детермінуючі ознаки табу лишаються незмінними, а саме, психологічний, 

соціальний та релігійний фактори його виникнення. 

Зі змінами культурних умов сфера використання табу також 

трансформується, оскільки відкидаючи табу попередніх історичних етапів, 

сучасне суспільство створює нові табу, а деякі теми табуювання лишаються 

незмінними. 

Дослідники наголошують на трьох основних компонентах табу: 

- глибока впевненість людей, які належать до певного колективу; 

- відчуття страху перед невідомою небезпекою; 

- заборона як норма життя [3, с. 258]. 

Е. Ліч стверджує, що табу можна віднести до культурних універсалій 

[2, с. 46]. Оскільки раніше багато явищ та подій здавалися людям 

незрозумілими, викликаючи відповідно страх та побоювання, вони ухилялися 

від вимовляння назви певного феномену або предмету – так з’явилися 

заборонені або табуйовані слова. У багатьох культурах є заборона на вживання 

назв певних предметів та явищ. Наприклад, імен богів, духів та демонів, смерті, 

хвороб, тварин, сонця, вогню, місяця та частин людського тіла. 

Зазвичай табу поширюється на поводження з культово-значущими 

предметами і особами – релігійній забороні у первісних народів підлягали певні 

дії з метою уникнення ворожих проявів надприродних сил, окрім того існувала 

заборона на вживання певних слів, зумовлена соціально-політичними, 

історичними, культурними, етичними та емоційними факторами. 

Наприклад, у китайській культурі типовим є табу на вимову або 

написання імен пращурів та імператорів – у Китаї з давніх давен вважалося 

актом прояву глибокої неповаги вимовити ім’я поважної та старшої людини, 

особливо імператора та власного батька. 

На думку дослідників, зазвичай табу викликані невідповідністю між 

біологічним станом людини та його біологічними характеристиками з одного 

боку і культурним або соціальним статусами людини, з іншого. Вони 

виникають внаслідок протиріччя між відносною свободою тілесної, мовної, 

акціональної та іншої поведінки людини та регламентаціями, що накладаються 

на її поведінку соціальним колективом або культурою [1, с. 6]. 

Комунікативні табу в контексті специфіки ділового етикету можемо 

типологізувати наступним чином: 
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- вербальні табу: заборона на використання грубих або нецензурних 

виразів, а також недоречних у тій чи іншій комунікативній ситуації 

мовних формул, що використовуються без урахування статусно- 

рольових стосунків між комунікантами; 

- невербальні табу (заборона конкретної жестикуляції, міміки, поз): 

заборона використання окремих компонентів невербальної 

поведінки під час спілкування (наприклад, не можна відвертатися 

від співрозмовника, пильно дивитися в очі, сильно жестикулювати, 

багаторазово торкатися до співрозмовника, голосно розмовляти, 

говорити швидко, тримати руки в кишенях тощо); 

- тематичні табу: заборона обговорення певних тем, що вважаються 

принципово конфліктними та етично недоречними (табуйовані 

теми  є  динамічним,  соціально  залежним  поняттям,  оскільки 

в умовах внутрішньокультурної комунікації певні теми можуть 

припинити вважатися табу, а інші – навпаки табуюватися). 

На думку дослідників, саме недотримання тематичних табу є найбільш 

небезпечним для комунікативних взаємодій, оскільки це може викликати 

непередбачувану емоційну реакцію або суспільний докір [3, с. 239]. 

Хоча існують й інші типологізації. Наприклад, Г. Крейдлін розрізняє 

вербальні, невербальні та змішані, або вербально-невербальні комунікативні 

табу. До останнього типу дослідник відносить заборону вимовляти певні слова 

і одночасно виконувати ті чи інші знакові дії в актах комунікації [1, с. 6]. 

На думку науковця, у кожній галузі функціонування табу доцільно виділити  

такі відгалуження, як контекстно (ситуативно) незалежну та контекстно 

(ситуативно) зумовлену. 

Поняття табуйованості знаходиться в морально-етичній площині суспільної 

свідомості, відповідно у зв’язку з цим класифікація тем на припустимі 

і неприпустимі також має морально-етичний характер, що сформувався під 

впливом суспільної думки за принципом комунікативної доречності або 

недоречності. 

Серед основних сфер функціонування вербальних табу виділяється 

релігія, моральна сфера та політика, а також суспільна та міжособистісна 

поведінка людей, ритуальна та церемоніальна галузь (в середині кожної 

виокремлюють особливо табуйовані теми та предмети). 

Евфемізм як один із різновидів стилістичних засобів дозволяє 

співрозмовникам варіювати мови в залежності від комунікативних умов, за 

необхідністю приховувати або варіювати власні наміри, з метою уникнення 

конфліктів у спілкуванні, які можуть відбуватися у випадку прямолінійної 

номінації певних дій, предметів та ін., тобто у випадку порушення табу. 

Табу та евфемізми підтримують відповідний культурний рівень вербального 

спілкування та етичні норми мовної поведінки. 

Дослідники наголошують на відмінностях невербальних табу в культурах 

апофатичного ставлення, суть якого полягає в прагненні людини приховати 

тіло від сторонніх очей, зробивши його непомітним, непримітним і разом 
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із тим, ідеальним, та культурах вільної тілесної поведінки, водночас 

акцентуючи на важливості контексту, оскільки невербальні знакові дії можуть 

бути табуйованими або нетабуйованими в залежності від значень, які вони 

виражають [1, с. 8]. 

Наприклад,  підморгування  табуйовано  в  апофатичних  культурах 

у контексті флірту і дозволено в культурах вільної тілесної поведінки, хоча 

у випадку використання даного жесту як натяку на «співучасть в таємній події» 

дозволено в обох культурах. 

Для жестових табу важливу роль відіграє розподіл, що стосуються до 

самих тілесних об’єктів, табуйованих у конкретній культурі у ситуації, що 

передбачає виконання певного жесту або певного незнакового руху. Зокрема, 

деякі табуйовані тілесні об’єкти в іншій культурі позиціонуються як повноправні 

компоненти фізичної реалізації жесту або руху такої ж форми. 

Взаємне непорозуміння та несприйняття в процесі невербальної комунікації 

зазвичай виникає тому, що для невербального вираження певного сенсу або 

виконання певного руху використовується соматичний об’єкт, яким з точки 

зору іншої культури користуватися не можна. 

Система табу протягом століть захищала основні цінності та була 

неписаним соціальним кодексом. Табу відображає основи моральності, духовної 

культури, особливості мислення та світосприйняття окремих особистостей та 

етнокультурні спільноти. Сфери та характер табуювання є відображенням доби 

та культур народу і проявляються в процесі міжкультурного спілкування. 

Порушення найбільш жорстких табу може призвести до припинення контакту. 
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ДРАМАТУРГІЧНА ОСНОВА 

СУЧАСНИХ ХУДОЖНЬО-СПОРТИВНИХ ДІЙСТВ 

Сучасна спортивна індустрія охоплює всі сфери людського життя, 

дотичні до фізичної культури, спорту та здорового способу життя. Кожна 

людина певною мірою є споживачем продукції спортивної індустрії (товари, 

вироблені спортивною промисловістю, витвори мистецтва на спортивну 

тематику; заняття спортом та фізичною культурою, спортивні видовища). 

Дослідниця І. Мащенко зазначає, «що учасник дійства як суб’єкт 

спортивно-художніх дійств виступає дієвою одиницею та з’єднуючою ланкою 

комунікативного процесу щодо репрезентації на сценічній площині культурно- 

мистецьких і спортивних ціннісних засад» [2, с. 181]. 

Успішне проведення будь-яких масових художньо-спортивних дійств 

залежить від детально розробленого та ретельно продуманого сценарію. 

План-сценарій є першим офіційним документом у підготовці масового 

спортивно-художнього видовища на стадіоні. 

Його розробкою займається автор сценарно-режисерської концепції 

постановки, а затверджує організація, яка проводить святкування, тобто 

замовник. План-сценарій виконує дві основні функції: творчу та організаційну, 

дає відповіді на три основних питання: «де буде?», «що і як буде?» та «що для 

цього потрібно?». Важливість цього документа полягає в тому, що він містить 

план робіт з безпосередньої підготовки видовища. 

Після затвердження плану сценарію головний режисер-постановник 

починає детальну розробку задуму, а замовник отримує можливість розпочати 

послідовні організаційні роботи з підготовки видовища. 

Функції плану-сценарію визначають його форму та зміст. Як правило, він 

складається з трьох частин. 

У першій частині докладно описується арена стадіону, на якій відбуватиметься 

видовище. Обов’язково вказується розмітка основного сценічного майданчика 

(футбольного поля). Детально описується трансформація арени, яка безпосередньо 

пов’язана із задумом постановки. 

У цій же частині наводиться коротка характеристика конкретних 

особливостей арени стадіону, її можливостей, які можуть бути використані 

в постановці окремих епізодів. Вказується також художнє оформлення арени 

(фактично  окреслюється  лише  ідея,  яка  потребує  подальшої  розробки). 
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Усе це є необхідною інформацією для режисерсько-постановчої групи та 

організаторів дійства, щоб максімально чітко уявити й зрозуміти сценарно- 

режисерський задум видовища. 

У другій частині коротко, але досить яскраво викладаються ідейно- 

тематична та постановча основи сценарно-режисерської концепції, ідея 

пластичного рішення, зокрема у випадку введення фонуючої групи, а також 

додаються основи музичного та художнього рішення постановки. Як вже 

зазначалося, в плані-сценарії детально розкриваються основні епізоди, на яких 

ґрунтуються ідейно-тематичні та постановчі частини видовища. Для візуального 

сприйняття задуму ця частина нерідко ілюструється ескізами найважливіших 

фрагментів постановки. 

Незважаючи на те, що третя частина плану-сценарію, загалом складається 

із додатків, вона має величезне значення для художньо-спортивного дійства, 

зокрема для його організаторів. На жаль, багато розробників сценарно- 

режисерської концепції ігнорують цю частину плану-сценарію, створюючи 

додаткові труднощі як собі, так і замовнику. Вичерпність й точність викладу 

цієї частини плану-сценарію дає змогу самому автору зрозуміти глибину та 

якість розробки сценарно-режисерського задуму. Адже лише у випадку якщо 

автор особисто чітко уявляє, як все буде, він може дати відповідь на дуже 

важливе для організаторів питання: що для цього потрібно? Відповідь саме на 

це питання й дається в третій частині плану-сценарію у вигляді трьох додатків: 

1) попередній розрахунок складу учасників видовища (для кожного 

епізоду); 

2) попередній розрахунок основного обладнання та інвентарю; 

3) передбачуваний склад головної режисерсько-постановочної групи. 

При розробці третьої частини плану-сценарію особливу увагу слід приділити 

розрахункам кількості учасників видовища, оскільки після остаточного 

затвердження змінити склад, зокрема, якщо йдеться про його збільшення, 

майже неможливо. 

Практична робота над сценаріями різних масових форм та їх різновидів 

складається з трьох вирішальних етапів: 

I етап – створення ідейно-художньої концепції сценарію; 

II етап – відбір сценарного матеріалу; 

III етап – монтаж сценарного матеріалу в сценарій театралізованого 

дійства. 

Ці етапи творчого процесу роботи зі створення сценаріїв масових 

театралізованих видовищ найбільш виявляють специфіку сценарної роботи. 

Однак при цьому необхідно зауважити, що такий підхід анітрохи не суперечить 

основним законам творчості, оскільки зазначені етапи роботи над сценаріями 

театралізованих дійств містять в собі всі стадії творчого процесу створення 

художніх творів. У свою чергу, акцент на даних етапах допомагає сценаристу 

зосередитися на першорядних моментах творчого процесу роботи над 

сценарієм. 
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Аналізуючи кращі масові спортивно-художні видовища, можна виділити 

два підходи, які на наш погляд найбільш часто зустрічаються у створенні 

художнього образу. 

Перший можна умовно назвати драматургічним. Тут основою є сама дія 

героя-маси, за допомогою якої розкривається тема. Зміст таких епізодів, як 

правило, пов’язаний зі значною подією та побудовані вони за певним сюжетом 

з урахуванням можливостей головного героя-маси. Драматургія подібних 

епізодів близька до драматургії балету, де основою сценічної дії є музика 

і танець. 

Другий підхід образного вирішення художньо-спортивного дійства на 

стадіоні можна умовно назвати конструктивним. Тут основою створення 

образної конструкції є, як правило, спеціально вигаданий предмет або 

конструкція, які в певних поєднаннях з урахуванням можливостей головного 

героя-маси, створюють образну структуру епізоду. 

Природно, подібна класифікація підходів до образного вирішення 

епізодів є умовною. Аналіз масових спортивно-художніх видовищ довів, що 

режисери-постановники найчастіше віддають перевагу конструктивному напрямку 

у вирішенні сценічних епізодів. 

Деякі дослідники вважають, що «у ХХ ст. відбулися диференціація 

спортивно-художньої  культури  та  формування  різних  спортивних  заходів 

< … > виокремлено основні структурні елементи виражальних засобів під час 

створення» спортивно-художніх дійств [1, c. 77]. 

Нині в режисурі спортивно-художніх дійств активно використовуються 

інноваційні технічні засоби виразності (лазерні інсталяції, світлодіодні екрани, 

масштабні панорамні відеопроєкції, тривимірні голограми тощо). Також досить 

часто почали використовуватись 3D-принтери та спеціальне програмне 

забезпечення, яке значно спрощує спеціалізовані технологічні, організаційні, 

а іноді навіть постановчі процеси. Саме ці новітні тенденції має враховувати 

сценарист художньо-спортивних дійств під час розробки драматургічної 

концепції заходу. 
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ПРОДЮСУВАННЯ ЕКРАННОГО ТВОРУ 

ЯК ВЗАЄМОВПЛИВ ФІЛЬМОВИРОБНИЧИХ МОДЕЛЕЙ 

На межі ХІХ–ХХ ст. склалися умови для формування моделей екранного 

виробництва, чому сприяв «бурхливий розвиток у передових країнах тогочасного 

світу науки, природознавства, техніки, економіки, театрального мистецтва та 

засобів масової комунікації, що передували виникненню кіно» [5, с. 4]. За більш 

ніж столітню історію становлення й розвитку аудіовізуального мистецтва та 

виробництва склались дві основні виробничі моделі – європейська й американська, 

котрі дотепер з перемінним успіхом активно використовуються та модернізуються 

продюсерами світу. Адже на переконання практиків і теоретиків фільмовиробництва 

П. Огурчикова, В. Падєйського, В. Сидоренка розробка нині різноманітних 

аудіовізуальних проєктів є актуальним завданням й вимагає моделювання 

виробничого процесу та використання новітніх технологій [ 4, с. 3]. 

Коли йдеться про фільмові виробничі моделі, варто нагадати, що 

американська модель виробництва ґрунтується на отриманні прибутку продюсером 

при продажу прав та одержанні високих результатів у національному прокаті та на 

інших ринках. Така продюсерська модель передбачає прибуток окремого 

екранного проєкту, якщо сукупні витрати на виробництво та просування 

проєкту менше сукупних доходів від прокату та всіх ринків. Своєю чергою 

європейська (бюджетна) модель базується на одержанні прибутку продюсером 

при отриманні фінансування на виробництво фільму та меншою мірою 

орієнтована отримання широкого прокату. Така виробнича модель прибутку 

заснована на одержанні позитивної різниці між загальною кількістю отриманих 

коштів і прямими видатками проєкту, існує у всіх країнах, де є системна 

державна підтримка кіно (зокрема в Україні) [3]. 

Ймовірним є той факт, що біля витоків американської продюсерської 

моделі стояв Томас Інс. Його активна діяльність припадає на 1910–1924 рр. 

На наше переконання, його слід вважати засновником безпосередньо процесу 

продюсування і продюсерської професії загалом. А крім того Т. Інс був ще 

й родоначальником системи типажу в продюсерській моделі американського 

кіно. Деякі з його акторів, наділені яскравим талантом, навіть в умовах 

конвеєрного виробництва фільмів мали можливість поглиблювати екранний 

образ [2, с. 138]. Прикметно, що засновник американської моделі продюсування – 

Томас Інс відрізнявся вмінням відшукувати митців, наділених режисерським 

талантом. 

Підґрунтя європейської моделі продюсування заклали французькі підприємці 

брати Пате й саме Шарлю Пате, поталанило в кінобізнесі найбільше, адже він 

спродюсував близько 400 фільмів. Непересічні організаторські здібності 

уможливили кінопідприємцям стрімко розвиватись в тогочасному соціумі. 
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Так, 1896 р. брати Пате засновують лише невеличку фірму «Pathе-Frеres» 

для виробництва й продажу знімального і проєктувального кінообладнання, 

а також продукування короткометражних сюжетів (сенсаційно-пригодницького, 

детективного мелодраматичного, науково-популярного, комічного штибу), 

а вже тільки рік потому підприємці об’єднали 15 акціонерних товариств 

і створили гігантську компанію «Pathе Cinema» зі статутним капіталом в один 

мільйон швейцарських франків. Тоді як у 1912 р. капітал кінопідприємства 

сягнув понад 30 млн франків. 

На наше переконання значний внесок у розвиток європейської продюсерської 

моделі здійснив і французьким винахідник знімальної техніки та кінопідприємець 

Леон Гомон. Прикметно, що не припиняючи операторської та режисерської 

діяльності, він засновує у 1906 р. компанію «Etablissements Gaumont» з уставним 

капіталом 2,5 млн франків. У названій кінокомпанії з високим уставним капіталом, 

що збільшується кожного року і сягає в 1921 р. аж 10 млн франків підприємець 

створює комфортні умови для творчості таких талановитих режисерів як Аліс Гі, 

Луї Фейяд, Жан Дюран, Ромео Бозетті, Леонс Перре, Еміль Кохль. Саме названі 

митці у творчому тандемі з Леоном Гомоном закладуть підґрунтя європейської 

виробничої моделі та активно фільмуватимуть різножанрові стрічки: комедії, 

драми, вестерни, екранізації, поліцейські, фантастичні, анімаційні стрічки. 

Показово, що ще на поч. ХХ ст. названий вище підприємець усвідомив, що така 

кінопродукція стане в нагоді у здобутті глядацького інтересу і сприятиме 

примноженню капіталу, розвитку й розширенню кінокомпанії. 

Нині в світовій системі аудіовізуального виробництва продюсер, що 

працює в межах певної виробничої моделі постає фізичною або юридичною 

особою, яка «організовує або організовує і фінансує виробництво та 

розповсюдження фільму»; тоді як продюсерська система – це система у сфері 

кінематографії, яка в умовах кіноринку забезпечує взаємодію і функціонування 

всіх  суб’єктів  кінематографії  з  метою  виробництва,  розповсюдження 

та демонстрування (публічного показу) фільмів» [1]. Разом із тим слід 

уточнити, що у сучасних умовах «процес євроінтеграції торкнувся всіх сфер 

господарської та культурної діяльності, у тому числі й продюсерської індустрії, 

а саме орієнтація продюсерської діяльності на формування європейських 

цінностей у суспільстві через продукт, який він генерує та просуває» [6, с. 65]. 

Аналізуючи особливості національного аудіовізуального виробництва, 

можемо констатувати, що «процеси євроінтеграції в Україні проходять 

швидкими темпами, вони торкаються всіх сфер господарської та культурної 

діяльності, у тому числі й продюсерської індустрії» [6, с. 60]. Важливо, що 

продюсер (серед основних векторів діяльності котрого є виробництво 

культурно-мистецького продукту й відповідальність за його художньо-технічну 

якість) виступає довіреною особою кінокомпанії, котра здійснює ідейно- 

художній та організаційно-фінансовий контроль над постановкою фільму; 

особою, що організує, фінансує постановку фільму, вистави тощо. Адже 

фільмотворчість двоїста за своєю сутністю, вона одночасно поєднує в собі 

і творчий процес, і фінансово-економічну, і юридично-правову діяльність. 
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Отже, вважаємо, що залучення та певним чином пристосування здобутків 

європейського інституту продюсерства та відповідної моделі екранного 

виробництва на теренах аудіовізуального продукування та дистриб’юції 

екранного продукту України, може стати потужним й корисним важелем 

подальшого розвитку й функціонування національної кіноіндустрії, сприятиме 

змагальності та затребуваності українських фільмів у міжкультурному просторі. 
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ЕКСПОЗИЦІЙНИЙ ДИЗАЙН КОРПОРАТИВНИХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ БРЕНДУ 

У контексті даного дослідження під поняттям «експозиційний дизайн» 

маємо на увазі архітектурно-художнє оформлення музейної експозиції, 

організацію внутрішнього простору, розташування й оформлення 

експозиційних залів, створення потрібного тла чи відповідного середовища для 

демонстрування матеріалів музейної експозиції [4, с. 17]. Згідно з визначенням 

О. І. Захарової, експозиційний дизайн включає архітектурно-просторову організацію 

експозиційних матеріалів, конструктивну побудову й обладнання, колірне та 

світлове рішення, створення образу на основі художньо-композиційних засад 
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і прийомів; виступає як образно-виразна складова експозиції, забезпечує її 

комунікативність і високий рівень утилітарно-функціональних якостей у плані 

збереження та презентації експонатів [1, с. 27]. 

На поч. ХХІ ст. все більшого поширення в архітектурно-будівельній практиці 

набуває зведення нового типу музеїв – корпоративних музеїв (застосовуються 

також інші терміни, такі як «музей підприємства» і «виробничий музей»). Сучасні 

музеї даного типу представляють інтерес з різних точок зору. Вони приваблюють 

увагу як оригінальні зразки зодчества, оскільки до їх проєктування залучаються 

всесвітньо відомі архітектори та дизайнери інтер’єрів; вони є архітектурними 

домінантами й унікальними «туристичними магнітами», що привертають увагу 

застосованими будівельними й оздоблювальними матеріалами, а також інноваціями 

в експозиційному дизайні. Нині велику кількість відвідувачів зацікавлюють 

експозиції корпоративних музеїв таких підприємств як «IKEA» в м. Альмхульт 

у Швеції, виробничі музеї автомобільних компаній «BMW» у Мюнхені, «Audi» 

в Інгольштадті, «Mercedes-Benz» та «Porsche» у Штутгарті (всі – Німеччина), 

«Ferrari» в Модені та Маранелло (Італія). 

Аналіз останніх досліджень показав, що тема експозиційного дизайну 

музеїв привертала увагу багатьох дослідників. Зокрема проблематиці 

композиційних і ергономічних аспектів у дизайні музейної експозиції 

присвячено дисертаційну роботу Д. Смирного. Питанням виникнення й 

особливостям сучасного розвитку музеїв присвячено праці H. Ackermann, 

А. Бакушинського,  О. Ванслова,  М. Гнєдовського,  Я. Долака,  М. Дибаль, 

В. Дукельського, А. Закс, С. Каспаринської, А. Кулємзіна, Р. Маньковської, 

К. Piatkowska, О. Петрової, Д. Равикович, М. Селівачова. Праця В. Данілова 

являє собою практичне керівництво з планування корпоративних музеїв, де 

описані різні типи корпоративних музейних об’єктів, розташованих у США і по 

всьому світу. Автор надає важливу інформацію для всіх, хто планує, відкриває 

або управляє музеєм, галереєю або центром для відвідувачів. Наукова 

публікація С. Орєхової розкриває роль музею підприємства у процесі 

формування корпоративної культури на прикладі створення музею на базі 

українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Огляд 

фахової літератури за темою дослідження дозволяє зробити висновок про те, 

що тема експозиційного дизайну корпоративних музеїв України як засіб 

представлення цінностей компанії на даний момент ще не є достатньо 

дослідженою. 

Корпоративні музеї, які, як правило, розташовуються у штаб-квартирі 

компанії або великого підприємства, покликані продемонструвати історію 

корпорації, її філософію та слугують візуальним втіленням ідеалів компанії 

й інструментом публічної реклами корпорації. Цільовою аудиторією 

корпоративного музею може бути як досить вузьке коло співробітників компанії та 

клієнтів, так і широка громадськість. Дизайн корпоративних експозицій часто 

наслідує традиції, що знайшли своє втілення у музеях мистецтв: товари 

представлені як цінні артефакти, а старі рекламні оголошення – як картини. 

Більшість корпорацій постійно розвиваються, тому музейний дизайн повинен 
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бути гнучким і адаптивним. Відповідно до даних низки дослідників Я. Лоренца, 

Л. Сколніка та К. Бергера, виставковий дизайн корпоративного музею можна 

починати вже на стадії архітектурної розробки, для того, щоб він був 

гармонійно інтегрований у загальну схему [2, с. 76]. 

Широке розповсюдження музеї підприємств набули у 1950–1970 рр. 

ХХ ст. на піку соціальної інтеграції. Базою для створення музею підприємства 

стали зали, ділянки, цехи та кабінети, які демонстрували процес виробництва 

у мініатюрі, бібліотеки й архіви, матеріали різних громадських об’єднань, 

організація роботи яких була орієнтована на збереження та передачу історичної 

та соціальної пам’яті [5, с. 83–84]. 

До вітчизняної нормативно-правової бази, що регламентує питання 

проєктування корпоративних музеїв, слід віднести Закон України «Про музеї та 

музейну  справу»,  державні  будівельні  норми  України:  ДБН  В.2.2-9:2018 

«Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-16:2019 

«Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність 

будівель і споруд». Унікальному рішенню екстер’єрів сучасних корпоративних 

музеїв відповідає цікавий дизайн їх інтер’єрів, де застосовано широку палітру 

різноманітних інновацій, що стосуються експозиційного дизайну: інфографіка, 

дизайн вітрин і виставкових стендів, світлодіодні технології, проекційні 

технології, світловий дизайн і доповнена реальність. Інноваційні технології – 

це не тільки інформаційні сенсорні кіоски, а й незвично оформлені сенсорні 

відео стіни з цікавими презентаціями, інтерактивні «вікна», пересувні 

термінали [3, с. 24]. 

Відкритий у 2013 р. при Одеському коньячному заводі Музей коньячної 

справи Миколи Шустова розташований в Одесі по вул. Мельницькій, 13. Музей 

було відкрито на честь 150-річчя підприємства і присвячено висвітленню історії 

заводу, технології виробництва коньяку та розвитку коньячної справи в Одесі. 

Постійна експозиція музею включає такі тематичні зали: «Первинне виноробство», 

«Бондарне виробництво та витримка коньячних спиртів», «Історія династії 

Шустових», «Історія Одеського Коньячного Заводу». У складі музею також 

передбачено кінозал, дегустаційний зал і зал тимчасових експозицій, який 

можна використати для для проведення виставок, презентацій, конференцій 

та інших культурних заходів. Оригінальне рішення інтер’єрів, виконане за 

проєктом українського архітектора і дизайнера інтер’єрів Дениса Беленко, 

відтворює унікальну атмосферу старовинних коньячних підвалів. 

Заслуговує на увагу розташований у Києві (вул. Академіка Туполєва, 

1) Музей історії Державного підприємства «АНТОНОВ», урочисте відкриття 

якого відбулося 30 квітня 1967 року. За 55-річну діяльність Музею в його 

колекціях було зібрано безліч незвичних, цікавих і рідкісних експонатів 

і документів, що розповідають про історію підприємства, про літаки «АН» і про 

людей, які створюють унікальну авіаційну техніку. Експозиція музею постійно 

оновлюється, поповнюється новими експонатами, тут регулярно проводяться 

виставки історичних документів, креслень і фотографій, що зберігаються 

в найбагатших архівах і запасниках музею. 
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До музеїв, що представляють транспортну галузь, можна віднести 

Музей комунального підприємства «Одесміськелектротранс», що відкрився 

у вересні 2000 р. і протягом вісімнадцяти років розташовувався у невеликому 

одноповерховому будинку по вул. Водопровідній на території управління 

КП «ОМЕТ». У вересні 2018 р. у музею з’явився новий будинок, де є розширені 

можливості для реалізації планів розвитку музею. Символічно, що ним став 

один з боксів вагоноремонтних майстерень КП «ОМЕТ», розташованих на 

Олексіївській площі в Одесі. Ця історична будівля була зведена у 1911 р. 

«Бельгійським товариством кінно-залізних доріг» і є наочною пам’яткою історії 

одеського пасажирського транспорту. Музей неодноразово приймав у своїх 

стінах покази мод і зустрічі Європейського Банку Реконструкції та розвитку, 

та вже став відомий далеко за межі України. Нині Одеський музей 

електротранспорту не має аналогів в Україні, а за якістю зберігання музейних 

експонатів і рухомого складу не поступається музеям Праги та Мельбурна. 

Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що експозиційний 

дизайн сучасних корпоративних музеїв України є ефективним інструментом 

репрезентації цінностей підприємства; його використання сприяє збереженню 

історії компанії, розвитку у співробітників почуття гордості, інформуванню 

відвідувачів про компанію, її продукцію та послуги. 
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ 

ОБ’ЄКТИВНОЇ ТА СУБ’ЄКТИВНОЇ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ОПЕРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

Історія екранних мистецтв являє собою постійний пошук своєї власної 

мови, специфічних засобів екранної виразності. Один з основоположників 

кіноестетики Жорж Садуль писав, що в кіно можуть бути свої власні засоби 

вираження, не доступні ніякому іншому мистецтву [1], й історія розвитку 

екранних мистецтв на практиці переконливо підтвердила його припущення. 

У наступні десятиліття спроби аналізу виразних засобів, властивих лише 

екранному мистецтву, робили неодноразово. Проблема розуміння кіно як 

мистецтва глибоко вивчена і розроблялася в роботах відомих кіномитців. 

У класичних працях О. Довженко, C. Ейзенштейна, Ю. Лотмана, B. Пудовкіна 

і інших була досліджена специфіка кіномови, її система, синтетична природа, 

місце серед інших видів мистецтв. 

Разом із, тим проблема операторської майстерності в контексті використання 

комплексу засобів художньої виразності для створення екранного образу 

розроблена в значно меншому ступені. Зокрема, деякі аспекти даної проблеми 

розглянуті в класичному творі A. Головні «Майстерність кінооператора» [2], 

у якому розкриті проблеми роботи оператора над зйомкою художніх фільмів. 

Матеріали наукового доробку спираються на те, що всі питання 

кінематографічної техніки, апаратури, знімальних матеріалів і кінофотографічних 

процесів уже знайомі читачеві. 

Знімаючи будь-який кадр фільму, оператор повинен уміти виконати весь 

комплекс робіт і над композицією, і над освітленням, і над експонометрією як 

у павільйоні, так і на натурі. Тому автором, для зручності викладу спочатку 

розбираються загальні питання роботи оператора на всіх етапах створення 

фільму, потім викладаються принципи роботи над кінообразотворчою 

композицією кадру і лише потім – специфіка роботи зі світлом у павільйоні 

і на натурі, хоча на практиці робота над композицією і освітленням кадру 

нероздільна, а в процесі викладання питання композиції і освітлення часто 

розглядаються паралельно. 

Однак далеко не всі проблеми операторського мистецтва висвітлені 

в роботі. Тим більше, що автор і не ставив перед собою такої всеосяжної мети. 

Його головною метою було розкриття місця, ролі і значення оператора 

у творчому процесі створення фільму на прикладах з досвіду роботи кінооператорів, 

а також прищепити любов і повагу до цієї чудової кінематографічної професії. 
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Разом із тим ця робота, з урахуванням часу її виходу (1973) у світ, 

не може в повній мірі розкрити підняту в даній праці проблему на сучасному 

рівні розвитку кіномистецтва. 

Окремі питання щодо проблеми операторської майстерності можна також 

знайти в роботі P. Ільїна «Образотворчі ресурси екрану» [3], яка досить глибоко 

знайомить читача із системою зображальних можливостей телебачення як 

загальних з кінематографом, так і відмінних, унікальних. Автор розглядає 

образотворчі ресурси телебачення і кіно у світлі тих завдань, які вирішує кожна 

екранна форма окремо. Його праця цікава і корисна не тільки операторам 

і режисерам, але і іншим спеціалістам кіно-, телемистецтва. Першим вона 

допоможе з арсеналу образотворчих засобів екрана відібрати найбільш придатні 

для вирішення того чи іншого завдання, другим точніше співвідносити свій задум 

з можливостями його екранного втілення. 

Оскільки ця робота вийшла в світ більш ніж сорок дев’ять років тому 

(1973), вона не дає змогу продуктивно використовувати сучасні засоби 

кіновиразності в операторській роботі, але це не зменшує її значущості. 

У більш сучасній роботі C. Фрейліх «Теорія кіно. Від Ейзенштейна до 

Тарковського» [4], автор, відомий теоретик і історик кіномистецтва, викладає 

свою концепцію кіно як мистецтва XX ст.; оцінює його роль у духовному житті 

сучасної людини. Межі дослідження досить широкі: від класичного кіно до 

сучасного. У сфері уваги автора постають проблеми взаємин кіно і телебачення, 

«високі» і «низькі» жанри, сучасний стиль у кіно, метод кіно і його відмінності 

від методу театру, літератури, живопису і музики. Але й ця робота не дає змоги 

системно підійти до проблеми засобів виразності в операторській майстерності 

як специфічній формі відображення дійсності, оскільки в ній автором мало 

місця приділяється саме цьому питанню. 

Окремі факти з проблеми історичного розвитку засобів кіновиразності та 

операторського мистецтва визначає Н. Ізволова у роботі «Феномен кіно. Історія 

і теорія» [5]. 

У цій праці ми знаходимо новий підхід до кіно як «феномену», 

породженому на перехресті декількох діючих сил: технологічних, соціальних, 

економічних і культурних. Історія кіно перед нами вперше з’являється 

не як ряд тематичних глав, політико-ідеологічних або естетичних категорій, 

а як комплексне становлення феномену. Автор, вперше, у своїх дослідженнях 

феноменології проекції, штучного звуку, аналізом ролі ранніх написів і кольору 

в німому кіно не тільки висвітлює маловідомі факти, але й змінює саму 

перспективу погляду на історію і теорію кіно взагалі, що, безумовно, дає нам 

змогу дослідити історію розвитку операторського мистецтва. 

Дещо вузький погляд на операторську майстерність викладений у роботі 
C. Мединського «Компонуем кінокадр» [6]. Автор подає творчий аналіз одного 

з операторських прийомів – панорамування. Обґрунтовані і систематизовані 

принципи використання панорам різного типу, здійснений аналіз результатів 

їхнього застосування на практиці. Крім теоретичних положень автор дає поради 

з технології використання прийомів в залежності від творчих завдань, що 

стоять перед знімальною групою. 
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Однією із цікавих праць, у контексті даної роботи, викликає цікавість 

робота P. Уорда «Композиція кадру в кіно і на телебаченні» [7], яка призначена, 

в першу чергу, для студентів кінотелеоператорських факультетів. Данна робота 

може бути корисна майбутнім художникам і режисерам. Р. Урод описує 

найбільш типові принципи побудови композиції і варіанти колірного рішення 

кадру, особливості багатокамерної зйомки. 

Проведений  аналіз  літератури,  що  стосується  проблеми  взаємодії 

і взаємовпливу між технікою і технологіями, які використовуються при 

створенні фільму, і художньо-творчого рішення фільму, дозволяє нам здійснити 

висновки, що в сучасній теорії кіно можна зустріти два діаметрально 

протилежних погляди. 

Так, C. Mединський вважає, що техніка і технологія операторського 

мистецтва виконують чисто функціональну роль, подібно пензлю художника, 

або різця скульптора [6]. 

Тоді як, P. Уорд навпаки, вважає, що аудіовізуальний засіб масової 

комунікації і інформації вже сам по собі несе повідомлення, послання, 

а знімальна камера нерідко робить виразним те, що творці екранного твору 

могли навіть не помітити при зйомці [7]. 

Ми ж вважаємо, що розглядаючи питання про природу засобів екранної 

виразності і про взаємодію технології і творчості в роботі кінооператора, варто 

виходити з візуальної структури конкретного кінопродукту, твору, створюваного 

в конкретний період, а також з того творчого завдання, що ставлять перед 

собою автори екранної продукції, зокрема в сфері соціально-психологічного 

впливу на кіноглядача. 

Таким чином, аналіз стану розробленості проблеми засобів виразності 

в операторській майстерності як специфічної форми відображення дійсності 

засвідчує недостатню кількість матеріалів теоретичного спрямування з цієї 

теми. Отже, на нашу думку, настала проблемна ситуація, що характеризується 

об’єктивною залежністю галузі кінотелемистецтва від малодослідженності 

даної проблеми. 
 

 

 
 
239 с. 

 

255 с. 
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ДИСЦИПЛІНА «СЦЕНІЧНИЙ РУХ» 

У СУЧАСНІЙ АКТОРСЬКІЙ ШКОЛІ 

Розвиток театрального мистецтва на сучасному етапі, зумовлений 

сукупністю об’єктивних та суб’єктивних факторів, суттєво ускладнює апріорі 

нелегку та багатогранну акторську професію, встановлюючи власні, зазвичай, 

підвищені вимоги. 

Закріплена в європейському театрі протягом століть парадигма драматичного 

театру, що проявляється реалізацією на сцені вербальних та пластичних дій 

засобами імітаційної драматичної гри, і відрізняє його від неєвропейських 

театральних практик, які вирізняються іншим структуруванням та організацією 

як високо стилізовані церемоніальні дійства, засновані на наративних та 

ліричних текстах, поступово змінюється. На думку дослідників, феномени 

театрального мистецтва останніх десятиліть, що «з естетичною послідовністю 

та винахідливістю продовжують проблематизувати традиційні форми драми та 

«її» театру» [4, с. 56], зумовлюють та обґрунтовують введення нової парадигми 

постдраматичного театру. 

Беззаперечно означені тенденції суттєво впливають і на вимоги до 

сучасного актора, що значно посилюються у контексті вміння працювати над 

різноманітними творами зі зміною жанрів, стилів, історичних епох, навичок 

створювати яскраві художні образи, мати максимально розвинуту пам’ять, 

витривалість, гнучкість, координацію, а також володіти спеціальними 

навичками і техніками для виконання різноманітних елементів трюкової 

пластики. 

Це вимагає відповідної трансформації підготовки майбутнього актора, 

зокрема у контексті дисципліни «Сценічний рух», метою якого є розвиток 

і удосконалення основних рухових та психічних якостей, необхідних для 

майбутньої професійної діяльності (пам’ять, увага, сила, воля, швидкість, 

гнучкість, спритність та витривалість). 

Протягом багатьох десятиліть у вітчизняній театральній школі «Сценічний 

рух», як основна дисципліна серед предметів пластичного циклу та єдиний 

предмет спеціально створений для тілесної підготовки актора засновувався на 

визначених кількома поколіннями радянських педагогів-практиків підходах, 

методах і техніках. Сучасні тенденції театрального мистецтва зумовлюють 

необхідність перегляду та розширення традиційних спеціальних вправ зі 

сценічного руху, коригування програмних вимог до фізичної підготовки 

студентів театральних вищих навчальних закладів. 
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На думку сучасних дослідників, раціональне поєднання засобів загальної 

та спеціальної підготовки, що реалізується у процесі удосконалення гнучкості, 

витривалості, координації та швидкісно-силових здібностей формує необхідну 

рухову основу для успішного формування професійної фізичної підготовки 

[1, с. 5]. 

У структурі опанування сценічним рухом професійна фізична підготовка 

є актуальною, проте її удосконалення вимагає розробки методики, спрямованої 

на підвищення ефективності опанування спеціальних вправ з урахуванням 

впливу рухових якостей на точність та виразність їх виконання. Розвиток та 

удосконалення необхідних акторських якостей відбувається в процесі 

формування його пластичної виразності. У цьому контексті, на нашу думку, 

доречним є звернення до східних практик, зокрема до технік східних бойових 

мистецтв, як до унікальної культури, в якій за допомогою феномену мистецтва 

піднесено і перетворено бойову практику, та впровадження їх елементів 

у процесі підготовки актора. 

Важливою перевагою дослідження тілесного досвіду крізь призму 

бойових мистецтв є те, що бойові мистецтва пов’язані з фізикою, а не з хімією – 

емоційне збудження, зміна стану і виклик почуттів не мають особливого 

значення  в  традиційних  китайських  бойових  мистецтвах,  які  пов’язані 

з ефективним використанням скелетної структури тіла під дією сили гравітації 

[5, с. 164]. 

У цьому контексті бойові мистецтва мають багато спільного з деякими 

течіями Нового або Постдраматичного танцю. Системи естетики виконання, 

такі як контактна імпровізація, розроблена С. Пакстоном, або техніка релізу, що 

виникла з хореографічних досліджень Т. Браун також в першу чергу пов’язані 

з людським рухом – будовою тіла і гравітацією. Окрім того, бойові мистецтва 

являють собою об’єктивну систему фізичної інженерії, засновану на набутих 

здібностях, а не на успадкованих характеристиках [2, с. 6–9]. 

У китайському бойовому мистецтві рух сприяє переміщенню структури 

тіла в просторі, в той час, коли дія являє собою обертання, стискання або 

розширення, які тіло виконує без переміщення у просторі, що створює два 

протилежні вектори сили. У глобальному масштабі китайські бойові мистецтва 

характеризуються типом руху «chan si jin» – «енергія намотування шовку» 

[3, с. 31]: усі рухи вигнуті і призводять до скручування поверхні тіла. Завдяки 

точності цього визначення і тому, що бойові дії завжди можна перевірити, 

практикуючий може осмислити природу дії. У контексті підготовки актора це 

велика перевага, оскільки надає більше свободи дії і робить їх незалежними від 

всіх зовнішніх визначень, розуміння яких залежить від присутності педагога. 

Найбільш пріоритетним, на нашу думку, є інтегрування в навчальний 

процес координацію, необхідну для виконання одиночних тренувальних рухів 

традиційних китайських бойових мистецтв, відомих як «taolu». Ці підготовлені 

моделі руху сприяють кільком цілям, зокрема зберігають велику кількість 

технічних знань в стиснутій формі, пропонують можливість тренуватися 

самостійно, відпрацьовуючи основні дії, що генерують силу, в численних 
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варіаціях без необхідності спаринг-партнера і без надмірної напруги та 

втоми, які характері для інтенсивної практики з партнером. Вони надають 

можливість студенту-актору збільшити кількість витончених і складних рухів – 

т. зв. організовані патерни рухів. 
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НОВІТНІ ФОРМАТИ ПРОСТОРОВОГО ЗВУКУ 

Сучасні кінематограф і телебачення постійно знаходяться в пошуку новітніх 

технологій, які б допомогли їм в конкурентній боротьбі за глядача. Однією з таких 

технологій є впровадження форматів просторового, імерсійного звуку. Ці формати 

спираються на фізіологічні властивості людини, на те як ми сприймаємо оточуючий 

нас світ. Ми можемо бачите лише обмежену частину простору перед нашими 

очима, а ось звуки чуємо практично звідусіль, зона охоплення складає 3600. 

Розвиток медіа відбувається в напрямі досягнення максимального впливу на тих, 

хто сприймає. Скажімо, пропорції кіноекрану еволюціонували від класичного  

(із співвідношення сторін 4:3) до широкоекранного (2,35:1), що дозволило 

кінозображенню заповнювати майже все поле людського зору. Звукове 

супроводження фільму також змінювалося від монофонічного до стереофонічного, 

а потім і багатоканального. Нині в новітніх імерсійних аудіоформатах звук 

заповнює вже весь тривимірний простір кінозалу, наче занурюючи глядачів 

в аудіопростір фільму. 

Перші експерименти зі впровадження просторового звуку в кіно почали 

проводитися ще в 1940 р., коли в фільмі «Фантазія» Волта Діснея спробували 

створити багатоканальне аудіосупроводження за допомогою спеціальної системи 
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звуку «Fantasound» [1, c. 17]. Із 1960-х рр. почалися експерименти з 4-х канальним 

квадрафонічним звуком, наприклад, група Pink Floyd у 1967 р. провела концерт 

зі спеціально виготовленою для цього системою квадрафонічного звуку. Але все 

ж  найбільший  успіх  аналогові  системи  просторового  звуку  отримали 

в кінематографі. У 1977 р. вийшов фільм Джорджа Лукаса «Зоряні війни», в якому, 

окрім карколомних візуальних ефектів, було використано і систему просторового 

звуку на базі Dolby Stereo [1, c. 28]. Ефектні прольоти космічних кораблів на екрані 

супроводжувалися і відповідним переміщенням джерел їх звуку в кінозалі. 

Пізніше ця система отримала назву Dolby Surround. Із часом термін «Surround 

Sound» (англ. «об’ємний», «навколишній звук, що приходить з усіх боків») став 

універсальним для назви різноманітних систем просторового звуку. 

У 90-і рр. ХХ ст. розпочався процес впровадження вже цифрового 

багатоканального звуку в кінематографі – з’явилися такі аудіоформати як Dolby 

Digital, DTS, SDDS, які використовуються і дотепер. Зазвичай їх акустична система 

складається з 6 (5.1) або 8 (7.1) цифрових аудіоканалів (центрального, фронтальних 

правого/лівого, тилових чи бокових лівих/правих) та спеціального сабвуферного 

каналу для створення низькочастотних ефектів (Low Frequency Effects). 

Першою такою системою, яка з’явилася в кінотеатрах у 1992 р., була Dolby 

Digital. Її дебют відбувся на показі фільму «Повернення Бетмена». А вже через рік 

у 1993 з’явилася конкуруюча система – DTS (Digital Theatre System). Її використав 

у своєму фільмі «Парк Юрського періоду» режисер Стівен Спілберг. Особливо 

вражаючим  було  звучання  низькочастотних  звукових  ефектів  у  сценах 

із велетенськими динозаврами. У цьому ж 1993 р. компанія «Sony» представила 

і свій конкуруючий формат об’ємного звуку – SDDS (Sony Dynamic Digital Sound). 

Просторовий звук розвивався в кінематографі як ще один атракціон для 

кіноглядачів. Після появи оптичних DVD-Video дисків просторовий звук з’явився 

і в домашніх кінотеатрах. Найпоширенішими просторовими звуковими форматами 

на цих дисках стали Dolby Digital та DTS. Як окремий формат для 

аудіопрослуховування об’ємний звук так і не набув широкого розповсюдження, 

і був присутній на оптичних дисках форматів DVD-Audio та SuperAudio CD – усе ж 

в музичних записах пальма першості залишилася за звичайними стерео Audio-CD 

дисками. Причин цьому було декілька – це і досить висока вартість як апаратури 

для прослухування і акустичних систем, так і самих дисків. 

Одне із обмежень таких сюрраунд-форматів як 5.1 полягає в тому, що в них 

аудіомонітори розташовані лише в горизонтальній площині, розміщення джерел 

звуку зверху в них не передбачено. Тому на поч. ХХІ ст. почали з’являтися 

формати справді тривимірного звуку, такі як Dolby Atmos, Auro-3D, DTS:X. У них 

була значно збільшена кількість джерел звуку, які були до того ж розташовані вже 

як вгорі, так і під різними кутами до слухачів. Замість терміна «surround sound» для 

цих форматів почали вживати інший – «immersive audio». 

Імерсійне аудіо – це новий багатовимірний підхід до аудіо, який наче 

занурює слухачів у розширене звукове поле, яке виходить за рамки традиційного 

об’ємного звуку. У той час як об’ємний звук існує лише в горизонтальній площині 

навколо слухача, імерсійний звук розроблено для створення ефекту повного 
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занурення слухачів в аудіопростір, коли звук сприймається як такий, що надходить 

наче звідусіль. До речі, з 2019 року була навіть змінена категорія для вручення 

музичних нагород Grammy Awards – замість «Surround Sound» було впроваджено 

категорію «Immersive Audio». 

Головна відмінність нових просторових форматів від старих полягає 

в кількох факторах. По-перше, це тривимірність джерел звуку замість двовимірності; 

по-друге, це перехід від каналоорієнтованості до об’єктоорієнтованості [3], 

адже раніше багатоканальний запис зводився в студії і був розрахований 

на стандартне розміщення акустики в якомусь стандартному приміщенні. 

Компанія «Dolby» і тут захопила лідерство, представивши у 2012 р. формат 

Dolby Atmos – систему просторового звуку, яка базується не на каналах а на 

аудіооб’єктах [2]. Тепер аудіомонітори розміщуються окрім горизонтальної 

площини ще й на стелі або використовують її для віддзеркалення звуку. Dolby 

Atmos здатна обробляти одночасно до 128 незалежних аудіооб’єктів, які можуть 

бути розподілені на 64 вихідні канали. Розподілом того, куди який звук піде, 

і займається алгоритм Dolby Atmos. В надрах Dolby Atmos, знаходиться спеціальна 

версія програмного забезпечення для робочих станцій Pro Tools – Dolby Atmos 

Renderer, яке і займається зведенням доріжок, пристосовуючись не лише до 

конкретного приміщення а й до конкретної акустичної системи з різною кількістю 

аудіоканалів – від стерео до 24.1.10. Це стало можливим завдяки тому що в цьому 

форматі окрім самих звуків зберігаються також і метадані про їх просторове 

розташування, простіше кажучи – координати x,y,z кожного джерела звуку. 

Це і дозволяє за допомогою процесора пристосовувати імерсійний звук до 

конкретної акустичної системи та приміщення. Презентували систему Dolby Atmos 

у відомому голлівудському кінотеатрі Dolby Theatre у квітні 2012 р. Першою 

картиною, саундтрек якої було зроблено в цьому форматі, став мультфільм 

«Хоробрий Серцем» («Brave») студії «Pixar». 

Конкуруючий формат імерсійного аудіо DTS:Х з’явився у 2015 р. У ньому 

для кожного динаміка можна вказувати розташування (напрямок від слухача) 

аудіооб’єктів (звукових доріжок) як полярні координати. Потім аудіопроцесор 

виконує динамічний рендеринг звуку, в залежності від кількості та розташування 

доступних аудіомоніторів. У DTS:Х, на відміну від Dolby Atmos, відсутні 

рекомендовані конфігурації акустичних систем, адже перевага об’єктних 

аудіокодеків і полягає в тому, що вони не прив’язані до певних конфігурацій 

аудіомоніторів. Друга відмінність між форматами полягає в тому, що в DTS:X 

є опція, що дозволяє керувати гучністю діалогів, адже інколи глядачі не можуть 

чітко розібрати, про що говорять герої на фоні гучних шумів. Але така функція 

може не сподобатися режисерам, можливо саме таким і був їхній задум. Ще одним 

моментом, де різниця між форматами є суттєвою, стало вміння робити 

підвищувальне мікшування – перетворювати стандартні 5.1 або 7.1-треки 

в імерсійні. У DTS ця технологія, яка базується на штучному інтелекті, носить 

назву Neural: X. Але все ж DTS:X доводиться наздоганяти Dolby Atmos, яка раніше 

вийшла на комерційний ринок. 
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Третій формат імерсійного аудіо – Auro-3D був розроблений бельгійською 

компанією Auro ще у 2005 р., коли німецький продюсер Том Хапке захотів зробити 

мікс в аудіоформаті 2 + 2 + 2 і запропонував зайнятися цим аудіоінженеру Вільфрід 

ван Балену. У цьому форматі 3D-звук – це звук в трьох вимірах, коли аудіомонітори 

розташовуються по трьом перпендикулярним вісям (x, y, z), а запис і зведення 

робляться виходячи з такої розстановки системи. Формат Auro-3D, на відміну від 

конкуруючих Dolby Atmos і DTS:X, не об’єктно-орієнтований, а поканальний. Для 

досягнення ефекту «огортаючого звуку» до двох шарів колонок – класичного 

горизонтального і другого, розташованого під кутом 30 градусів до горизонту, було 

додано третій, встановлений безпосередньо над слухачем. Цей третій аудіошар 

отримав назву «глас Бога» і додав звуку третій вимір – висоту. Auro-3D є форматом 

тривимірного звуку, який підтримує процес мастерингу, заснованому на 

мікшуванні всіх аудіоканалів, чого не вміють формати об’єктного запису. 

Але нещодавно широке використання форматів імерсійного звуку 

розпочалося і в аудіоіндустрії. Компанія Apple влітку 2021 р. оголосила що 

її стрімінговий музичний сервіс Apple Music буде підтримувати як аудіоформат бeз 

втрат ALAC, так і формат просторового звуку Spatial Audio, який базується на 

Dolby Atmos Music. У програму Logic Pro Apple вбудувала модуль, який дозволяє 

створювати музичні композиції в форматі Dolby Atmos 7.1.4. Серед конкурентів 

цього формату можна назвати 360 Reality Audio компанії Sony. Також у цьому 

напрямі працюють і експериментатори з бінауральним звуком, який базується на 

психоакустичних ефектах. 

Під час прослуховування записів у таких імерсійних форматах у слухачів 

складається враження, начебто вони знаходяться серед музичних виконавців, 

а джерела звуку та музичні інструменти розташовані навколо них. Створюється 

ілюзія переміщення слухача на сцену та знімання сценічного бар’єру. Віртуалізація 

звукового простору відбувається також і в комп’ютерних іграх, де вона поєднується 

з технологіями віртуальної реальності. Наскільки такі формати стануть популярним 

серед користувачів покаже час. 
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МИСТЕЦТВО ТА ТВОЧІСТЬ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІІ 

Здавна всі народи використовували різні напрямки у мистецтві, щоб 

передавати свої відчуття іншим. Крім того, саме завдяки книжкам, пісням, 

живопису ми маємо змогу проаналізувати реальний хід історії, почуття та 

слова, які приховані в контексті. Творча комунікація утворює міст між людьми, 

епохами та расами. Тому вона закріплює будь-які соціокультурні зміни. Дикуни 

повторюють обряди (в них закріплюється найважливіша інформація, що 

передається з покоління в покоління) і вчаться таким чином. Та із часом 

(із виникненням цивілізації) відбувається розмежування науки й мистецтва. 

Наука – специфічний спосіб отримання знань, які спираються на логіку 

й перевіряються за допомогою досвіду. Мистецтво ж пізнає світ через систему 

художніх образів, використовуючи специфічні засоби і прийоми. На відміну від 

науки, художній образ цілісний, невідтворний. Специфіку пізнання у мистецтві 

визначають суб’єктивний характер відображення, метафоричне ставлення до 

дійсності, активне використання емоційно-чуттєвого початку, що сприяє 

створенню художньої картини світу. 

Мистецтво оперує ідеальними образами в уявних просторі та часі, при 

цьому час у мистецтві може «стискатися», наприклад, події, що тривають 

у реальному житті роками можуть бути викладені у межах короткометражного 

фільму. При цьому глядач ніби перевтілюється в учасника або свідка тих подій 

і, переживаючи почуття героя, набуває його досвіду як власного. 

Сучасні теорії організації, управління та менеджменту вимагають 

постійного вдосконалення та адаптації до нових ринкових умов, до мінливої та 

динамічної соціально-економічної реальності. Їх розвиток має здійснюватися 

у напрямі подальшого використання невичерпних резервів людських відносин, 

особистісного та творчого потенціалу менеджерів та співробітників організацій. 

Особлива роль у вдосконаленні теорії та практики управління належить 

творчості, яка нині набуває імперативного характеру і стає не лише умовою 

розвитку, а й самого виживання. Творче спілкування двох вільних і унікальних 

суб’єктів завжди носить цілісний характер і є процесом вираження, сприйняття 

і породження нових ідей, смислів, знань, емоцій, прийомів і способів дій. 

Нині саме таланти стають вирішальним чинником успіху компаній, 

а насичення всіх функцій та процесів менеджменту та виробництва творчими 

елементами істотно збільшують їх ефективність. 

Поняття «творчість» у класичній теорії пізнання стоїть дещо осібно, яке 

філософський категоріальний статус перебуває під сумнівом. Використання та 

розробка  цього  поняття  зазвичай  оцінювалися  як  форма  психологізації 
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епістемології або як прагнення до суворого, ненаукового, публіцистичного способу 

філософствування. Відоме протиставлення контексту відкриття та контексту 

обґрунтування, суб’єктивності творчості у мистецтві та об’єктивності наукового 

дослідження, самовираження та пізнання, конструктивізму та репрезентаціонізму 

належить самій суті класичної теорії пізнання та філософії науки. Потреба 

в переосмисленні цього поняття пов’язана з розвитком некласичних 

епістемологічних підходів, для яких міждисциплінарність у науках та філософії, 

з одного боку, та взаємодія наукових та позанаукових форм знання, типів знання 

та соціальних практик, з іншого, стають безсумнівною та найважливішою 

реальністю. 

При цьому творчість у спілкуванні набуває вираженого прагматичного 

характеру і майже повністю ототожнюється з ефективністю. У літературі, 

присвяченій цій проблемі, пропонуються окремі списки рекомендацій щодо 

вдосконалення комунікативних умінь та ефективного досягнення своїх цілей 

у спілкуванні. 

У ряді робіт наголошується на необхідності вдосконалення процесу 

ділового спілкування, з метою створення сприятливих умов для генерування 

творчих ідей та інновацій. Так, Тодд Генрі підкреслює, що міжособистісні 

відносини одна із найважливіших ресурсів організації та мають вирішальне 

значення як особистого успіху, так високих досягнень компанії загалом. 

Творчість є результатом найскладнішого процесу взаємодії індивідуального та 

соціального. Вона є завжди співтворчістю й неможлива без взаємності людини 

з іншими людьми, культурами, без зв’язку та співвідношення особистісного та 

соціального. Феномен творчості можливий завдяки об’єднанню та взаємодії 

людської унікальності та неповторності із соціальною нормативністю та 

відтворюваністю. Творчість не є просто актом, дією чи діяльністю, воно 

є насамперед комунікативною спрямованістю на іншого та ставленням з іншим. 

Поняття «творчість» характеризує різні форми взаємовідносин. Ці форми 

численні і різноманітні, тому й існують незліченні відтінки творчості. Тож 

творчість виступає і як психологічна категорія, і як категорія культурологічна, 

і як категорія соціально-історична, і як категорія естетична. Соціально- 

комунікативний підхід до творчості зміщує акценти його розгляду: творчість – 

це не лише характеристика людських здібностей, не лише характеристика 

людської діяльності та її результатів, а й характеристика людських стосунків 

й комунікації. 

Традиційне  мистецтво  функціонувало  на  рівні  форми.  Натомість 

у сучасному мистецтві інтерес зміщено передовсім на питання контексту, 

структури простору або нової теоретичної інтерпретації. Тож усе частіше 

сучасні художники окреслюють свою творчість не як створення, а як 

дослідження (акцент на дію, тривання). У добу якнайточнішої технічної 

відтворюваності будь- якого зображення, художник не прагне представляти 

зовнішній світ у своєму мистецтві, він намагається демонструвати своє 

мистецтво як життя взагалі. У мистецтві життя може бути представлене як 

чиста активність, а також як тривання. 
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Важливим є співвідношення понять життя та історії. Якщо в попередні 

епохи час мислився виключно в контексті історії – міфологічної, біблійної, 

історії звершень народів як раціонального шляху, що має точку відліку, пункт 

призначення та внутрішню логіку історичних процесів, то сучасна епоха 

окреслюється як постісторична. Головним недоліком ситуації мистецтва 

в сучасну добу під таким кутом зору є те, що художній твір вже не має власної, 

незалежної від судження публіки внутрішньої цінності, позаяк для мистецтва 

тепер не існує необхідного, незалежного від настроїв та смаків публіки 

застосування. Відповідно, якщо певний твір мистецтва не має успіху в публіки, 

він фактично позбавляється значущості. 

Творчість пов’язана з діючими у культурі комунікативними механізмами 

(політичними, правовими, технологічними  та ін.). Їх зміни  призводять 

до трансформацій характеру міжособистісної та індивідуально-соціальної 

взаємодії, внаслідок чого можуть змінюватися соціальні уявлення про 

творчість, готовність соціального оточення до сприйняття нових ідей та ін. 

Мистецтво формує художні смаки, здібності й потреби людини, надає 

значимість світу в цілому і всім його проявам. Мистецтво пробуджує творчій 

дух особистості, бажання змінювати світ за законами краси й гармонії. 

Тож мистецтво – це непряме спілкування, яке передає емоції, відчуття, 

настрій та несе в собі історію. 
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СПЕЦИФІКА ОПЕРНО-ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА 

У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

Сучасна оперна вистава зовнішньо максимально наближена до загальної 

театральної естетики ХХІ ст. Водночас мова опери в аудіальному просторі – 

текст партії-ролі та специфіка її втілення співаком-актором – є самобутньою 

художньою реальністю оперного театру. Творча індивідуальність оперного 

співака традиційно формується інтуїтивним, емоційним сприйняттям музики, 

що співвідноситься ним з процесом співочої фонації, який, у свою чергу, має 

психофізичну природу. Саме це, за твердженням дослідників, зумовлює 

прагнення до єдності партії-ролі, представленій у партитурі та сценічного 

образу трактування [1, с. 29]. І водночас саме дуалістична структура партії-ролі 

унеможливлює буквальне застосування у процес розвитку психотехніки 

співака-актора досвіду драматичного мистецтва в практиці оперного театру. 

Проте, дослідники наголошують на тому, що психофізичний процес співочої 

фонації може і повинен бути поєднаний з психологією акторської творчості, 

з завданням виховання сценічних навичок оперного співака. 

Опера як унікальний вид театру поєднує і організує у «розумній 

рівновазі» [2, с. 245] різноманітні елементи, що входять до складу театральної 

вистави: поезію, пластику, музичне та акторське мистецтво. Центральною 

постаттю, яка уособлює реальну взаємодію частин як єдиного цілого, є оперний 

співак, який у своєму ідеальному втіленні є досконалим музичним інструментом, 

майстром художнього слова та пластичного рішення ролі. Як феномен особливої 

природи оперного тексту, що існує в культурно-історичному просторі, який 

«диктує» його різноманітні трактування [1, с. 3], класичні опери вимагають 

відповідної специфіки підходів з боку оперних співаків, що зумовлені не лише 

їх індивідуальністю, а є відображенням уявлень та ідеалів суспільства, що 

утворює культурно-історичний контекст. Це актуалізує питання відповідності 

рівня професійної майстерності артистичних дій оперного співака провідним 

світовим тенденціям виконавського мистецтва. 

Фізіологічний бік впливу голосу-інструменту на слухача не може не мати 

своєї відповідності в контексті психофізичних навичок оперного співака. 

На думку дослідників, феномен консервативності та самодостатності оперного 

співака стосовно до системи виховання сценічних навичок, що пропонуються 

сучасною школою драматичного мистецтва полягає в тому, що ступінь 

психофізичного впливу сценічного відчуття музики через класичний спів, 

а, відповідно, емоційне посилення переживань в порівнянні з актором драматичного 

театру значно посилюється трактування [1, с. 30]. 
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В оперній виставі результат залежить від органічності форми взаємодії та 

балансу між зазначеними аспектами. 

На сучасному етапі існує дві точки зору відносно інтелекту і таланту. 

Відповідно до першого, традиційного напряму, вважається, що ці фактори 

є вродженими і не можуть бути набутими. Другий напрямок пов’язаний 

з останніми відкриттями в галузі нейробіології, а також з теорією психолога 

Г. Гарднера про множинний інтелект, що передбачає, що можливість навчання 

та розвитку найрізноманітніших компетенцій може відбуватися через елементи, 

які пробуджують інтелект в кожній людині [3, с. 78]. 

На основі порівняння академічних програм навчання оперних співаків 

сформовано гіпотезу про те, що проблема полягає у відсутності тренування 

ментального тіла, тобто «команди-відповіді», та приділенню недостатньої уваги 

вправам на осмислення тіла, тренування концентрації, тренування детального 

м’язового сприйняття та тренування рухів тіла для посилення виконавської 

виразності. Здебільшого означені аспекти активно розробляються на сучасному 

етапі для акторських та хореографічних тренінгів, проте у контексті специфіки 

оперного виконання подібні розробки знаходяться на початковому етапі. 

На жаль, у багатьох випадках, система навчання майбутнього оперного артиста 

не сприяє індивідуальному пошуку самовираження та творчості, оскільки 

в процесі їх розробки керуються переважно естетичними стандартами ХІХ ст. 

У консерваторіях під час першого року навчання набагато більше уваги 

приділяється тренуванню вокальної техніки, що зазвичай призводить до 

небажаної м’язової напруги та залежності від положення тіла, аніж 

тренуванням тіла майбутнього оперного співака для виступу. 

Сучасні навчальні програми з підготовки оперних співаків повинні 

включати вправи, розроблені на основі театральної техніки, соматичної терапії 

та танцювальної практики, з урахуванням останніх досліджень нейробіології. 

На нашу думку, вони посприяють кращому осмисленню тіла та взаємозв’язку 

між тілом і звуком, розширять художньо-виражальні здібності майбутнього 

оперного артиста. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИЙОМИ МОНТАЖНОЇ ЗЙОМКИ 

ТА МОНТАЖУ ЗА КРУПНІСТЮ 

Унікальний винахід кінематографістів монтаж, без перебільшення, 

перевернув інформаційну культуру людства. Монтаж базується на особливостях 

сприйняття видимої дійсності людським зором і мозком. 

Слово «монтаж» (montage), яким ми звикли користуватися, перекладається 

з французької як складання. Але американський кінематограф використовує 

термін «едіт» (еdit), тобто редагування. Й нині такий підхід до процесу 

з’єднання фрагментів зображення чи звуку є найбільш вдалим. 

Непомітним або комфортним монтажем називається таке з’єднання двох 

планів, коли глядач не помічає склейки. Склейка − це місце з’єднання двох 

монтажних планів. Хороша склейка має бути непомітною, як і хороший 

монтаж. Винятки теж бувають: іноді нам важливо наголосити на склейці. 

Такий вид монтажу запропонував американський режисер Девід Ґріффіт 

ще у часи німого кіно. Л. Кулєшов був, мабуть, одним із перших, хто жорстко 

систематизував розподіл планів по крупності. Така потреба виникла у нього не 

випадково, а народилася в результаті тривалих спостережень за якістю, 

а точніше – за комфортністю сприйняття стику сусідніх кадрів різної крупності. 

Але вже через кілька років С. Ейзенштейн створив теорію монтажу атракціонів. 

«Нова хвиля» французького кіно поламала і ці канони. 
Відомо, що комфортний монтаж – це сукупність монтажних прийомів, які 

дозволяють глядачу не помічати, або не звертати увагу на монтажні переходи, 

створюючи цілісну об´єктивну картину дії, повно розуміти реальну систему їх 

зовнішніх і внутрішніх взаємин. 

Принципи комфортного монтажу лежать в основі принципів монтажної 

зйомки і саме ця єдність забезпечує елементарне розуміння глядачем подій 

екранного твору. 

Починаючи розмову про створення монтажем ілюзії безперервності слід 

пам’ятати, що принцип комфортного монтажу, який будується на стиках кадрів 

усередині однієї сцени, має бути відомий режисерові і операторові до зйомок, 

врахований ними при побудові мізансцен і виборі точок зйомки. 

Один із прийомів монтажної зйомки та комфортного монтажу − монтаж 

за крупністю кадру. 

Так званий «монтаж за крупністю», у якому критерієм створення 

послідовності планів є віддаленість візуальної фактури, дозволяє глядачеві 

рухатися у просторі і часі з дивною швидкістю. Сидячи перед телевізором, 

глядач бачить перед собою «спресовану» реальність. Режисер не може 

уникнути роботи з «трьома китами» монтажу: зміна і постійне чергування 

загального, середнього, крупного планів основа інформативності. 
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Говорячи про закономірності монтажу за крупністю, необхідно пам’ятати, 

що ми досить легко сприймаємо стик кадрів, коли вони достатньо відрізняються 

один від одного, але не настільки, щоб глядач втратив орієнтацію і не з’явилося 

відчуття, що перед ним різні об’єкти. Найбільш непомітним для ока є з’єднання 

кадрів через крупність. 

Ці ж закономірності зберігаються і при зйомці та монтажі зображень 

людей, або інших об’єктів, особливо, схожих за своїми контурами. Таке 

найчастіше буває при монтажі діалогів, дискусій тощо. Хоча об’єкти різні, але 

люди відрізняються лише дрібними деталями обличчя, зачіски, одягу. Тому 

треба показувати їх із суттєвою різницею в крупності. Крупності кадру, повинні 

відрізнятися настільки, аби глядач розумів, що це один і той же об’єкт, але не 

відчував оптичного дискомфорту через різку зміну дуже близьких за крупністю 

планів. Тобто, для створення комфортних умов перегляду не слід монтувати в 

стик близькі за крупністю кадри об’єкта, а чергувати їх у близькій 

послідовності (крупний-середній, загальний-середній-крупний тощо). 

Слід зрозуміти, що мова йде про показ одного об’єкта. Коли знімаються 

і монтуються різні об’єкти, логіка їх показу і монтажу довільно диктується 

режисерським баченням сцени. 

Найпоширеніший випадок монтажу, це коли треба змонтувати два 

зображення одного і того ж героя знятого різними планами (масштабами). 

Наприклад, режисер хочете спочатку показати людину в повний зріст 

(загальний план), щоб глядач міг побачити мізансцену. 

Відомий французький теоретик кіно Марсель Мартен у своїй книзі «Мова 

кіно» на прикладі фільмів, відзнятих у двадцяті-тридцяті роки, підкреслював 

психологічне значення загальних планів: «Показуючи здалеку маленьку постать 

людини, загальний план представляє його як частину оточуючого світу, що 

пригнічує його… звідси часом виникає деяка песимістична забарвленість, 

загальна похмура психологічна атмосфера, притаманна загальному плану. Тому 

нерідко загальний план виражає: самотність (Робінзон Крузо кричить у відчаї 

перед безмежним океаном, у фільмі Бунюеля), безсилля у боротьбі зі злою 

долею (жалюгідний силует героя «Жадібності», прикутий до трупу у Долині 

смерті), неробство (фільм «Гультяї», молодь, яка вбиває час на пляжі), він 

вводить людей у пейзаж, який стає їхнім захистом і ховає їх (епізод у болотах 

По, у фільмі «Пайза»), чи показує персонажів на тлі пейзажу, сповненого 

солодкої  знемоги, що  підкреслює  їхню  пристрасть  (прогулянка  пляжем 

у «Буксирах»)» [1, с. 161]. Потім ви хочете дати глядачеві можливість 

розгледіти обличчя героя, тому після загального ставите крупний план, коли 

людина займає майже усю площу кадру. Такий стик навряд чи залишиться 

непоміченим глядачем. 

Справа у тому, що на загальному плані, як правило, риси обличчя погано 

помітні, а на крупному плані випадає з кадру все, що оточує героя. Тому 

глядачеві доводиться деякий час після початку крупного плану зіставляти два 

зображення і шукати зв’язок між ними. Відбувається затримка сприйняття, 

глядач не стежить за дією, а намагається зрозуміти, що до чого. 



182 
 

Інший варіант склеювання: після поясного плану героя (1-й середній) 

глядач бачить крупний. Сумнівів в тому, що на обох кадрах одна і та ж людина 

не виникає, риси обличчя на 1-му середньому плані видно виразно. Проте і цей 

стик буде не дуже вдалим – різниця в масштабах зображення така незначна, що 

свідомість глядача може сприйняти такий перехід як різкий стрибок героя 

з одного місця на інше. 

Середній план, напевно, найбільш вживаний. Він дає уявлення і про місце 

дії, і про те, як розташовані персонажі. На середньому плані можна побачити 

і навколишню обстановку, і реакції героїв. І головне – взаємодії персонажів. 

Це універсальний план. Він надає найбільш різноманітну інформацію. 

Проте, слід мати на увазі, що тут є і певна небезпека. Неточна побудова 

кадру, відсутність точного задуму може призвести до того, що на екрані 

з’явиться безліч зайвих деталей, які будуть відволікати глядача. 

Відомий кінооператор-документаліст, професор ВДІКу Сергій Мединський 

підкреслював: «Середній план – зовні не виразний, не дуже ефектний масштаб 

кінематографічної дії. Проте він є необхідною ланкою зображальної структури 

фільму, що несе значну частину змістового навантаження. Як правило, саме 

середні плани розкривають та мотивують дію» [2, с. 47]. 

Багаторічним досвідом було встановлено, що найкраще сприймається 

стик між планами через один. Тобто, загальний план монтується з 1-м середнім 

і навпаки, 2-й середній з крупним і т. ін. 

Комфортно монтуються крупний з деталлю, загальний і дальній плани. 

Французький режисер та теоретик кіно Жан Епштейн, захоплено вітаючи 

появу в кіномистецтві крупного плану, свого часу писав: «Між видовищем та 

глядачем нема жодних перешкод. Глядач не дивиться на життя, а проникає 

у нього. Це проникнення створює найінтимнішу близькість. Обличчя, побачене 

крізь збільшувальне скло, оголюється, показує свою справжню географію… 

Це – диво реального існування справжнього життя, яке оголюється, наче 

звільнений від шкірки гранат» [3, с. 104]. 

Хоча режисер монтує різні об’єкти, слід пам’ятати, що люди один від 

одного відрізняються дрібними деталями обличчя, одягу, зачіски. За цими 

ознаками їхні зображення на екрані (особливо в чорно-білому варіанті можуть 

багато в чому збігатися. От і виходить, хоч це й різні об’єкти, краще показувати 

їх з суттєвою відмінністю за крупністю. 

При міжкадрових переходах з об’єктами, що значно відрізняються між 

собою, ці закономірності втрачають сенс. 

Зауважимо, що для досягнення комфортного стику при переході з плану 

на план велике значення відіграє оптика. 

Довжина планів у послідовності визначає ритм «розповіді». У середньому 

за 2–3 сек статичного плану будь-якої крупності глядач встигає зрозуміти, що 

саме він бачить. Якщо ж план продовжується менше секунди, глядач не завжди 

розуміє, що відбулося на екрані. Одним із ключових факторів сприйняття 

зображення є його фактура і зміст. 
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Головний висновок − необхідно уміти правильно організувати і направити 

дії в сусідніх кадрах, тоді в свідомості глядача складеться враження єдиного 

простору, в якому здійснюються події, а дії героїв в цьому просторі будуть 

сприйняті як такі, що продовжуються безперервно. 
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ТЕАТРАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ 

Фотографія як автономна галузь візуального мистецтва, один із різновидів 

творчої діяльності людини має власну унікальну жанрову систему, де чільне 

місце і за своєю розповсюдженістю, і за багатою історією займає так звана 

«театральна фотографія». Тематично, тобто за об’єктом фіксації, вона, безумовно, 

тісно пов’язана зі сценічним мистецтвом і, синхронізуючись із процесами 

розвитку театру, виконує в соціокультурному просторі притаманні їй функції. 

Актуалізація на зламі ХХ–ХХІ ст. проблем визначення цих функцій 

пояснюється трансформаційними змінами, що зазнає фотографія як самостійна 

мистецька галузь, переміщуючись із вузької (інколи навіть закритої) сфери 

професійної спільноти до широкого кола громадського загалу. 

Протягом ХІХ–ХХ ст. у світовій гуманітаристиці сформувалася потужна 

науково-теоретична база, де охарактеризовано естетико-технічну ґенезу 

фотомистецтва [1], визначено його специфіку як одного із способів художнього 

пізнання світу [2; 3], виокремлено жанрові особливості та притаманні йому 

функції [4]. 

Наприклад, Дж. Бьорджер (J. Berger), досліджуючи фотографію як 

специфічне візуальне висловлювання (есе «Understanding of Photograph» 

1968 року [4]), виокремлює декілька її головних функцій: 

- фіксації: документування події або об’єкта, своєрідний «запис про 

побачене»; 
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- вибору: фотографія свідчить про вибір конкретної людини (а саме того, 

хто проводить зйомку), здійснений нею в тій чи іншій ситуації в певний 

час і за конкретних обставин; 

- нагадування: фотографія виконує меморіальну функцію; намагання 

зафіксувати побачене (з якихось причин «зупинити мить») безпосередньо 

пов’язане із формуванням своєрідного «архіву пам’яті» – різного за 

своїм характером («закритого приватного» або «громадсько-доступного»), 

але такого, де «одиниця зберігання» будь-коли в разі необхідності 

може нагадати про «зараз відсутнє» (фотографія «завжди відсилає до 

того, чого не видно»); 

- дієвості: будь-яка фотографія має власний «дієвий потенціал», що 

реалізується за умови нагальної необхідності встановлення істини, 

а тому здається досить природнім зв’язок цієї соціально-моральної 

за своїм характером функції з попередньою – функцією нагадування. 
Отже, на думку Дж. Бьорджера, фотографія, максимально виконуючи свої 

функції, є своєрідним «засобом перевірки, підтвердження та побудови 
самодостатнього судження про реальність» [4], в тому числі й про реальність 
театру, такої химерної та мінливої. 

Протягом майже двох століть розвитку цієї галузі візуального мистецтва 
формувався різновид так званої «театральної фотографії», де легко 
виокремлюються жанр портрету. Йому притаманні свої специфічні функції, які, 
зрозуміло, органічно поєднані з вище згадуваними функціями фіксації та 
вибору. Адже обирається до фіксування з метою збереження для сучасників 
і наступних поколінь найвідоміша, найпопулярніші та легко впізнавана 
публікою особа, яка такою стала завдяки театральній сцені. Тож недарма 
у фотографічному пантеоні Надара поряд із Ш. Бодлером, Г. Курбе та Ж. Санд 
є й С. Бернар, на той час найупізнаваніше обличчя театрального Парижу. 

Враховуючи специфіку фотографії (а саме тиражність і масовість 
розповсюдження), актори ефективно реалізовували її рекламну функцію. Ще до 
появи листівок існувала практика укладання угод між «зіркою» та власником 
ательє на зйомку та друк. Тому на зворотному боці паспарту карток всесвітньо 
відомої оперової співачки А. Патті вказувалося не лише прізвище власника 
ательє (Ch. Reutlinger), а його паризька адреса – «Boulevard Montmartre, 21». 
Варто відзначити, що одночасно «зірка» своєю чергою у такий спосіб 
рекламувала фотографа. Тож укладання подібних угод були взаємовигідною 
справою, своєрідним гарантом поповнення клієнтів і в залі для глядачів, 
і в фотоательє. 

На зламі ХІХ–ХХ ст. правом на зйомку акторів імператорських театрів 
володіла фірма «Везенбергъ и Ко». Вона була складовою розгалуженої системи 
виробництва, рекламування та доставки «фотографічних карток», які зберігалися на 
складі в крамниці І. Булатова в С.-Петербурзі (Вознесенський проспект, № 22). 
Видавалися відповідні каталоги, де пропонувалися різноманітні «комплекти 
акторів у ролях та житті». Наприклад, на той час була надзвичайно популярною 
серія портретів видатного співака (тенора), соліста імператорського Маріїнського 
театру М. Фігнера, в тому числі й у ролі Рауля в опері Дж. Меєрбера 

«Гугеноти». 
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Прикметним є той факт, що «споживачам» пропонувалися не тільки 

«комплекти одного актора», а й цілі колекції популярних на той час «зірок» 

із їхніми автографами. В цьому випадку легко виокремлюється наступна 

функція театрального портрету – функція сурогатного привласнення. Будь-який 

відомий актор, безумовно, є еротично привабливим суб’єктом, «жаданим», але 

таким, що не жадає. Намагання глядача «привласнити», зробити «своїм» 

і «близьким» омріяного кумира реалізується в акті сурогатного привласнення 

через його фотографічне зображення, право на володіння яким засвідчується 

автографом (зазвичай на лицьовій стороні картки, інколи з вітаннями та 

добрими побажаннями). 

Органічно пов’язаною з попередньою функцією є функція меморіальна. 

Дійсно, з плином часу фотопортрет улюбленого актора набуває всіх ознак 

своєрідної «капсули часу», «речовим доказом», нагадуванням про пережиті 

власником події та емоції. 

На зламі ХХ–ХХІ ст., коли науково-технічній прогрес призвів до 

спрощення фотографічних процедур і зробив відповідну техніку доступною 

(і за вартістю, і за користуванням) функції фіксації та сурогатного привласнення 

дещо трансформувалися. Саме про це свідчить «relfie effect» (від «relationship 

selfie»), який виник завдяки розвиткові вмонтованих функцій фотоапарата 

мобільних пристроїв. При тому автограф, що до останнього часу був свідченням 

встановленого контакту з подальшим «привласненням» і «володінням» 

візуального відбитку, втрачає своє первинне значення, поступаючись 

переконливому фотосвідченню тілесного контакту між «талантом і його 

поклонником». Правда, подібне спілкування можливе будь-де та будь-коли 

(на вулиці, в приватному помешканні та публічному закладі), а може й 

передбачатися відповідними громадськими комунікаціями (прес-конференції, 

презентації, передпрем’єрні покази). Це засвідчує розвиток процесів 

демократизації, усунення століттями сталих і непорушних соціальних і власне 

професійно-галузевих (у даному випадку театральних) кордонів, що донедавна 

регламентували відповідні комунікації між акторами та глядачами. 

Отже, театральна фотографія, а саме її портретно-жанровий різновид 

виконує цілу низку важливих соціокультурних за своїм характером функцій 

(фіксації та вибору, рекламну, сурогатного привласнення, меморіальну), стаючи 

фактом історії не тільки візуального, а й сценічного мистецтва. 
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МИСТЕЦТВО ЯК СПОСІБ ВИЯВУ АВТЕНТИЧНОГО БУТТЯ 

В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЕВОЛЮЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

(НА ПРИКЛАДІ ПІДХОДУ МАРТИНА ГАЙДЕҐЕРА) 

Скільки б нині не говорили про новітні технології як рушійну силу та 

джерело соціокультурного розвитку, а ще про позитивні аспекти технологізації 

культурно-мистецької сфери, проблема втрати автентичності буття у повноті 

його життєвих проявів з огляду на ускладнення технічної реальності, нікуди не 

зникає, більш того, з плином часу лише загострюється. Прискорення темпів 

технологічного розвитку у ХХІ ст. місцями перетворює техноеволюцію на 

некерований та руйнівний для людини процес. Техносфера, що постає проєкцією 

сучасного суспільства як «надскладної соціотехнічної системи», перетворилася 

нині, як влучно висловився А. Іоселіані, на «замкнену на собі систему, яка може 

визначатися і без (незалежно) людського втручання» [2, с. 246], яка не просто 

заміщує природну реальність, але й деформує її, спричинюючи культурну та 

цивілізаційну кризу сучасності. Яскраві приклади цього – глобальні техногенні 

катастрофи та відчуження, тотальна цифровізація та технологізація життя, що 

їх демонструють покоління «Z» і «Альфа». 

Втрата зв’язку з життям, з реальністю, врешті-решт, закінчується 

самозабуттям і тотальною анігіляцією, що загрожує винищенням людства як 

такого. Про це вже тривалий час безперестанно волають різні громадські, 

екологічні та правозахисні організації, закликаючи до шанобливого ставлення 

та збереження життя на нашій планеті. З іншого боку, у свій спосіб про це 

пишуть вчені та філософи, одним із яких був відомий мислитель ХХ століття 

Мартин Гайдеґер (1889–1976), який у рамках своєї фундаментальної онтології 

використав термін «Dasein», розуміючи під ним «ось-буття», тобто «первинну 

структурну єдність людського способу існування зі світом життя, дану 

безпосередньо» [1, с. 115]. 

Основна загроза технологізації або цифровізації життя – втрата співданості 

людського існування та світу життя, що заважає осягнути істину буття. І тут на 

допомогу приходить мистецтво, осмислення сутності якого, на думку Гайдеґера, 

детермінується питанням про буття [3, с. 235]. Мистецтво він розуміє не як сферу 

здобутків культури чи явище духу, а як те, що належить до події (Ereignis), котра 

уможливлює «значення буття». Для мислителя подія – це не випадковість світу 

явищ, які можуть бути чи не бути, а швидше за все «сутність самого буття» («die 

Wesung des Seyns selbst»). Звідси виходить, що мистецька творчість це подія, прояв 

сущого в його істинності, буття. У «Статтях з філософії» Гайдеґер пише, що «Буття 

виникає як подія» («Das Seyn west als das Ereignis»), з якого живиться й 

починається Dasein [5, с. 31]. Проблема «втрати буття» пов’язана у нього 



187 
 

з відсутністю божественного у світі. Роз’яснюючи поезію Фрідріха Гельдерліна, 

філософ називає його поетом, що «знаходить» буття («der Dichter, der das 

Seyn 'stiftet'»). 

Твір мистецтва є найкоротшим шляхом до буття, до того, що «є», через 

те, що межа між буттям та небуттям тут стає найбільш видимою. Він 

відкривається як місце творення істини сущого, де під останньою Гайдеґер 

розуміє світло, яке долає межі прихованості. Для цього він вдається не до 

науково-історичної реконструкції твору мистецтва, а до його філософського 

осмислення на прикладі реальності творіння. Він описує картину Ван Гога, на 

якій зображені селянські черевики, і вбачає у цьому силу мистецтва, здатного 

до виведення феномену з повсякденної рутини до його самопрояву. Іншими 

словами, Гайдеґера не цікавили реальні черевики, які були прообразом 

черевичок на картині, натомість увага прикута до намальованих, тобто його 

цікавіть суще, розкрите в самому творі мистецтва. 

Німецький мислитель повертає мистецтво до його джерел і витоків, 

до понять «світ» й «земля», які не відповідають традиційним поняттям «змісту» 

та «форми», проте, на його думку, якнайкраще дають змогу почути голос буття. 

Світ – це відкритість, в якій постає ось-буття, а земля – потаємність і багатства, 

якими володіє ось-буття. Екзистуючи у їх єдності, ось-буття осяюється 

і осягається. Відкриваючи один для одного межі їхньої власної сутності, земля 

та світ допомагають один одному. Гайдеґер пише про землю як про силу, яка 

у творі трансформується, звершується (Geschehen), тобто подія відбувається 

як суперечка світу з землею, сутність якої – взаємопроникнення до пізнання 

своїх меж, самоствердження власної сутності. 

Отже, іменуючи мистецтво світом, вчений вказує, що воно уможливлює 

історичне буття. Коли світ покидає схованку й розпускається, то він охоплює 

все історичне буття народу. Але він не може це робити нескінченно, бо інакше 

перетвориться на порожнечу. Тому цей процес супроводжується закриттям 

землі і лише в їхній єдності створюється тимчасово-стійке, в якому розкривається 

ось-буття. У цьому ключі Г.-Ґ. Ґадамер, трактуючи гайдеґеровий підхід до 

мистецтва, вважає, що він апелює до образів природи, якій властиво здійматись 

до світла та поринати в темряву, як квітам розкриватися на зустріч сонцю 

та корінням входити в глибини землі. Тому світ в його онтології мистецтві 

не може бути співвіднесений з будь-чим функціонально точним і нормативним, 

як зазначає Д. Еспінет, у світі, яким його розуміє Гайдеґер, немає «ідеальної 

математичної універсальності» («eine ideale mathesis universalis») [4, с. 48]. 

Таким чином, у той час, як техносфера анексує та деформує усі інші 

царини людського буття, гайдеґерова екзистенційна аналітика ось-буття та 

апеляція до герменевтичного кола відкриває онтологічні структури мистецтва, 

інтегровані в структури буття, а тому мистецтво дарує нам новий і унікальний 

буттєвий досвід відкритості та подолання уніщовленості (Nichtigkeit). Завдяки 

мистецтву ми здатні увійти та перебувати у просторі автентичного буття, 

відчувати ясність (Klarheit), велич (Hoheit) і щастя (Frohheit), протидіючи 

технологічному детермінізму. 
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БАЛЕТНЕ МИСТЕЦТВО У РЕЖИСУРІ ЕКРАННИХ ВІЗІЙ 

За більш ніж столітню історію кіномистецтва митцями чи не всіх країн світу 

в різних видах, стилях і жанрах кіно було створено десятки фільмів, присвячених 

творчості провідних солістів балету, хореографів, балетних труп чи то екранізації 

відомих балетних постановок. Нині ж, як вважає М. Коростельова, «важливим 

напрямом сучасних досліджень є і розгляд співвідношення традицій і новацій 

у контексті загального розвитку хореографії (філогенетичний ракурс) та 

в конкретному процесі інтерпретацій у реконструкціях, редакціях, постановках 

балетмейстерів-постмодерністів (онтогенетичний ракурс)». Авторка переконана й 

доводить, що «детальне осмислення різних художніх процесів, що відбуваються 

в балетному театрі в останні десятиліття, сприятиме виявленню сучасних тенденцій 

у хореографічному мистецтві та прогнозуванню векторів його подальшого 

розвитку» [4, c. 1]. Тоді як кожна нова сходинка розвитку аудіовізуальних мистецтв 

зазвичай органічно пов’язана зі сценічною, зокрема, балетною культурою. 

У широкому розмаїтті екранних презентацій балетних постановок, 

особливу увагу привертають ті, до яких кіно- й телережисери звертаються 

багаторазово, кожного разу по-новому інтерпретуючи хореографічний текст 

й занурюючи його в «культурний простір екранного мистецтва» [2, с. 37]. 

Серед таких назвемо один з найпопулярніших творів балетного мистецтва кін. 

ХІХ – поч. ХХІ ст. балет Петра Чайковського «Лускунчик», котрому 2022 р. 

виповнюється 130 років, що був створений за мотивами знаменитої повісті- 

казки Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і Мишачий король» й лібрето 
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Маріуса Петіпа. Однак, цікаво, що «версія казки, яку використовували при 

створенні балету, була не оригінальною казкою Гофмана, а версією Олександра 

Дюма»  [1].  Крім  того,  прикметно,  що  з  роками  балетні  постановки 

«Лускунчика» – найбільш упізнаваного у світі твору – в різних країнах 

набувають власне національних відтінків, тоді як всі їх єднає колоритна музика 

визначного  композитора.  При  цьому  «секрет  популярності  балетів 

П. Чайковського криється не тільки у високопрофесійному поєднанні 

майстерності композитора та балетмейстерів, а й у реформаторській сутності 

цих вистав для балетного театру: симфонізація музики змінила її роль 

у балетній виставі та характер взаємодії із хореографією, сприяла цілісності 

композиційної побудови, наявності наскрізної дії, що дало змогу паралельно 

з музичною драматургією сформувати і драматургію танцювальну (демонстрація 

образу в розвиткові, поступова зміна та збагачення характеру, перетворення 

ліричного образу на трагічний тощо)» [4, с. 11]. 

Уперше дивовижна хореографія балету «Лускунчик» постане на екрані як 

одна з дев’яти музичних новел унікального мистецького експерименту – 

повнометражного (у колективному авторстві режисерів Нормана Фергюсона, 

Джеймса Елгара, Семюела Армстронга Джима Хендлі, Уілфреда Джексона, 

Хемілтона Ласка, Білла Робертса, Пола Сетерфілда, Бена Шарпстіна та ін.) 

мультиплікаційного фільму «Фантазія», кінокомпанії Уолта Діснея, вкотре 

доводячи, що талановиті твори в кожній новій епосі відкриваються «насамперед 

небаченими (точніше, просто непоміченими та неоціненими) гранями» [5]. 

Власне звичні для глядача герої ( за винятком фей і квітів) вказаного вище 

балету П. Чайковського на екрані так і не з’являться, натомість у фільмі 

звучатиме декілька музичних фрагментів з визначного твору композитора 

у виконанні Філадельфійського оркестру під орудою Леопольда Стоковського, 

що оригінально поєднають в сюїту витончені за пластикою хореографічні 

номери тим самим сплавляючи воєдино кіно, музику, балет. 

Силою вишуканої фантазії режисера Семюела Армстронга на екран 

увірветься потік вільних образів, що «ніби матеріалізуються в момент насолоди 

класичною музикою». Один за одним перед глядачами з’являться епізоди, 

зіткані з балетної хореографії, як то: танок феї Драже, де у балетних па тендітні 

феї й крихітні ельфи, весело кружляючи, ретельно розмальовуватимуть 

у яскраві барви-шати й ніби оживлюватимуть квіти, дерева, кущі. Побачимо 

(чи то уявимо) й китайський танець, щоправда у виконанні кумедних грибів, 

один з яких – маленький грибочок, мимовільно порушуючи темпоритмічний 

малюнок балетної хореографії, постійно вибиватиметься із загального кола 

виконавців, тим самим підсилюючи комічний ефект. Режисерське вирішення 

епізоду танцю пастушків також виявиться несподіваним – адже гдядачам буде 

запропоновано вихроподібний хоровод квітів, що у розмаїтті динамічного виру 

балетних па, стрімко поринають в глибочінь водної гладіні. Витончена балетна 

пластика ошатних рибок і жителів підводного царства постане в арабському 

танці, народжуючи в нашій уяві певні відомі образи [5]. Тоді як в запальному 

гопаку, закружляють витіюваті персонажі-квіти: «козаки», навдивовижу схожі 
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на будяки, й вбрані в ошатні сукні дівчата-орхідеї. Балетний текст вальсу квітів 

режисер прочитає як елегантний танок граційних ельфів, різнобарвного 

осіннього листя й тендітних сніжинок, сміливо демонструючи новаторські 

підходи в інтерпретації балетних постановок в екранному просторі. 

Музика  з балету П. Чайковського «Лускунчик» буде  використана 

й в одноіменному мультиплікаційному фільмі у Б. Степанцева 1973 року. Крім 

того, режисер використає у художній тканині кінострічки музичні фрагменти 

й з інших балетних творів визначного майстра – це і «Російський танець» 

(у сцені танцю маленької служниці з мітлою), і тема Ротбарта з «Лебединого 

озера», і увертюра та тема злої феї Карабос із «Спячої красуні», що употужнять 

музично-хореографічну композицію картини, зануривши героїв в мереживо 

балетних номерів, з яких чи не найбільш вишуканий – фінальний танець 

кохання головних героїв, котрі опинившись у стрімкому квітково-листяному 

хороводі природи й самі часом перетворюються на дивовижні ніжні квіти. 

1993 ще одну екранну версію балету «Лускунчик» представить глядачам 

компанія «Warner Bros. Entertainment» у режисурі Еміля Ардоліно (котрий по 

суті ідеально переповідав мовою аудіовізуального мистецтва класичний балет) 

й продюсерській підтримці Роберта Харвітца, де до участі у фільмовому 

проєкті буде залучено кращих артистів трупи Нью-Йорк Сіті балету. Сам же 

фільм-балет «Лускунчик» виявиться досить вдалою екранізацію (у прагненні 

постановника відновити гармонію сценічного оригіналу) однойменного спектаклю, 

поставленого свого часу Джорджем Баланчіним. При цьому нагадаємо, що 

в «постмодерністських інтерпретаціях «Лускунчика» кардинально змінюється ідея, 

сюжет, жанрові ознаки балету, але водночас постановники зберігають певну 

семантичну основу та мелодику «Лускунчика» П. Чайковського» [4, с. 12]. Такий 

підхід буде продемонстровано кіномайстрами в стрічці «Лускунчик і чотири 

королівства» (2018) у режисурі Лассе Хальстрема та Джо Джонстона, де 

передовсім сюжет зазнав кардинальних змін. На досить думку спірну думку 

Клари Фоменко, уважне ознайомлення з кіноказками, які знімає The Walt 

Disney Company в останні роки свідчить про те, що у переважній більшості 

фільмів, продукованих компанією «виявиться одна й та сама проблема: 

відсутність сценарію при чудовій картинці», тоді як гідною уваги у стрічці 

«Лускунчик» є лишень робота художників. Авторка переконана, що «тільки 

заради цієї роботи й варто дивитись названий фільм від Disney. Критикеса 

впевнено доводить, що «Лускунчик і чотири королівства» дуже нагадує 

одночасно новорічний базар, сувенірну лавку та книгарню: до усього хочеться 

доторкнутися, все сяє і переливається, а від яскравих палаців у російському 

дусі, суконь та гриму просто не відірвати очей» [6]. 

Попри розходження думок фахівців щодо названої стрічки, він знайшов 

своїх прихильників серед глядачів й не в останню чергу тому, що до участі 

в кінопроєкті було залучено понад тридцять балетних виконавців, серед яких 

передовсім назвемо зірок балету Сергія Полуніна й Місті Коупленд, котра є не 

лише талановитою танцівницею, але ще й демонструє світові культури потужні 

якості справжнього борця: оскільки майстриня змогла піднятися на верхівку 
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балетної ієрархії та змінити підвалини всієї танцювальної індустрії. Відомо, що 

тільки одному відсотку танцюристів у світі випадає успіх потрапити до 

найпрестижніших балетних трупів рівня Королівського балету Великої 

Британії. То ж саме Місті Коупленд стала першою афроамериканською балериною, 

яка отримала звання провідної танцівниці за всю 75-річну історію Американського 

театру балету, а крім того, стала ще і єдиною балериною, котра отримала роль 

у диснеївському фільмі «Лускунчик і чотири королівства» [3]. В одному 

з інтерв’ю виконавиця зізналась, що перший досвід роботи в кіно дався 

їй не просто, адже довелось працювати без глядача, до якого вона звикла 

в Метрополітен-опера і з якими можна обмінюватись емоціями, що призводить 

до більш стриманого творчого процесу. Виконавиця зазначила, що для неї 

як балерини, що звикла до тяжкої праці, тим не менш робота на камеру 

виявилась досить виснажливою, оскільки необхідно було робити багато дублів 

та неодноразово зупинятись саме в ключових фрагментах танцю і знову 

розпочинати танок [7]. 

У  підсумку  наших  розмислів  вкажемо,  що  взаємодія  балетного 

й аудіовізуального мистецтва розширює не лише глядацьку аудиторію, 

сприяючи значному розповсюдженню її інтересу до класичної хореографії 

балету, але й живить, збагачує обидва види мистецтва виразними засобами, 

про що свідчать з’ява талановитих екранних творів, інтерес до яких довго 

не вщухає. 
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MASTERSKAYA ІВАНА ДОРНА ТА ЇЇ РОЛЬ 

У МУЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ СЬОГОДЕННЯ 

Творча діяльність Івана Дорна (народився 17 жовтня 1988 р.) є такою, що 

істотним  чином  впливає  на  розвиток  вітчизняної  музичної  культури. 

Із дитинства він займався у різних секціях, в тому числі грою на фортепіано та 

співом. Початок професійної діяльності в сфері музичного мистецтва був 

пов’язаний з участю в якості вокаліста у гурті «Пара нормальних» (2006–2010) 

разом з Ганною Добриднєвою. Паралельно він працював у якості ведучого 

в таких передачах, як «Гутен Морген», «Кухня Респект» на українських 

телеканалах. У 2010 р. Іван Дорн зосередив увагу на сольній діяльності та 

пішов з гурту. Під час роботи як соліст він записав декілька альбомів, зокрема 

«Co'N'Dorn» (2012), «Randorn» (2014), «OTD» (2017). У кожному з альбомі 

він здійснював власні експерименти зі стилями фанк, попмузика, неосоул, 

ритм-енд-блюз, хауз, джаз і навіть хіп-хоп. 

Серед проєктів, які були започатковані Дорном, можна згадати лейбл 

«Masterskaya», в рамках якого він здійснює системну роботу щодо створення 

якісної продукції, запису музики, просування артистів тощо. Формування його 

відбулось за власні кошти Івана ще в 2016 р. Системний характер діяльності 

даного об’єднання пов’язаний з потребою розвивати музичну продукцію 

шляхом коригування різних етапів, що супроводжують її формування та вихід 

на музичний ринок. Директором лейблу виступає Григорій Фатьянов. Метою 

роботи лейблу є багатоаспектна допомога артистам, яка полягає у керуванні, як 

питаннями менеджменту (підготовкою промо релізу, видання та дистрибуція), 

так і такими суто музичними, як фінальне зведення та мастерінг. Власне 

продюсерська робота потребує наявності ряду навичок та вмінь, які включають 

не лише комунікацію з різними музичними діячами, але й глибинне розуміння 

процесів створення та просування продукту. В. Папченко наголошує, що 

продюсер повинен мати «широкий світогляд, розвинутий слух, глибоко 

розбиратися у різних стилях музики, вільно читати нотну партитуру, професійно 

розбиратися в особливостях гри на музичних інструментах і аранжування задля 

конструктивного спілкування з музикантами і співаками» [2, с. 156]. 

Частинами лейблу є декілька студій звукозапису, які добре звукоізольовані 

та обладнані сучасною технікою. На базі студій можуть записувати свої треки 

як артисти лейблу, так і будь-хто охочий. Частина роботу лейблу, що виступає 

в якості арт- та коворкінг-майданчика, також відіграє важливу роль у музичній 

культурі. Це креативний простір «Дом культуры “Мастерская”». Основна 

робоча зона називається «Цех», в яку може прийти будь-хто за попереднім 

записом. Завдяки тому, що там є не лише звукоізоляція, а й безпосередній 

простір – ніщо не буде відволікати від обговорення та доробки проєктів. 

В  креативному  просторі  впроваджуються  різні  форми  творчої  взаємодії 
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музичних діячів та аудиторії. Зокрема у «Masterskaya» проходять невеликі 

концерти («квартирники»), а також події у форматі лекцій, воркшопів та 

майстер-класів. Тобто найчастіше використовуються певні камерні малочисельні 

події, проте від цього вони не стають менш вагомими для розвитку музичної 

культури. Загальна кількість учасників не перевищує, зазвичай 200 осіб. Хоча 

дана камерність не дозволяє збирати широку аудиторію, проте, навпаки, надає 

можливість створити атмосферу довірливого спілкування, коли всі присутні 

стають учасниками спільної комунікації з мистецтвом. 

Специфіка власних уподобань Дорна впливає безпосередньо на всю 

діяльність лейблу. Надзвичайно доречним буде згадати, що смаки продюсера 

стають чинником, що обумовлює стратегію формування не лише музичної 

продукції, а й специфіки становлення музичних смаків слухацької аудиторії. 

«Звуковий продукт, який створює музичний продюсер, визначає культурний 

і інтелектуальний рівень теперішнього і майбутнього поколінь» [2, с. 156]. Його 

дослідницький інтерес пов’язаний з тим, щоб опановувати нові стилі, які 

б сприймались слухацькою аудиторією. Задля цього необхідно здійснювати 

просвітницьку роботу серед молоді. Саме завдяки цьому й створюються 

передачі на кшталт «Худсовет», які пояснюють молодіжній аудиторії цікаві 

тенденції сучасного мистецтва. Загалом мистецтво виконує ряд функцій, серед 

яких можна згадати не лише розважальну чи естетичну, а й комунікативну та 

виховну. 

Так, наприклад, музиканти гурту «YUKO», які працюють у напрямку 

фолктроніка,  прагнуть  використовувати  етнічні  елементи,  як  наприклад 

у альбомах «DITCH», «DURA?». Для них доволі актуальною є тема активізму 

в мистецтві. В останньому альбомі через український фольклор переосмислюється 

тема домашнього насильства, де наголошується увага на боротьбі жінки із 

суспільним тиском. Учасники гурту відзначають, що завдяки лейблу вони 

змогли вийти на більш професійний рівень, музиканти осягнули специфіку 

роботу в сфері музичного менеджменту та шоу-бізнесу. «Masterskaya» є місцем, 

де проводять зустрічі, переговори, стає місцем роботи над записами, адже 

наявна потужна команда. 

Для багатьох робіт Дорна притаманне іронічне начало. Назви його 

лейблу,  а  також  складників –  «мастерская»,  «будинок  культури»,  «цех», 

«худсовет» натякають на радянське минуле, де в кожному смт були будинки 

культури, а задля просування певного музичного продукту потрібне було 

узгодження художньої ради. Проте іронічність назв не зменшує їх культурного 

та мистецького потенціалу. Одна з останніх робіт лейблу «Masterskaya» – це 

спільна аудіо- та відеоробота під назвою «Новорічні вітання», в якій приймали 

участь Іван Дорн, Constantine, ЮЮ, Тонка. Також було запрошено естрадно- 

симфонічний ансамбль та хористів. В цілому в роботі відтворювалась 

атмосфера, що була притаманна для естрадних виступів радянських часів, що 

утворювалась під час проведення перших «новорічних вогників». Стилістика 

ретро, яка наявна в певних компонентах музичної тканини та візуальному 

оформленні виступу, сполучається з використанням фольклору, електронікою, 
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що відповідає модним трендам. Зазначимо, що правильним є визначення, що 

стратегія продюсера визначається його «кваліфікацією і постійним творчим 

пошуком, і нині ці якості є головними складовими успіху у сучасному над 

глобалізованому світі» [2, с. 159]. 
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ПСИХОЛОГІЯ СПРИЙНЯТТЯ ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ 

Екранні мистецтва, будучи засобом масової комунікації, найтіснішими 

узами пов’язані із соціальним життям. Глядач, захоплений екранними 

образами, переживає долю героя як свою власну. Він ніби входить у світ 

фільму. Людина перестає бути простим спостерігачем подій, що відбуваються 

на екрані. Він їхній активний учасник. Більш того, сюжетні перипетії фільму 

народжують у глядача аудиовізуальні асоціації, що зв’язують художню тканину 

картини з тією дійсністю, що його оточує. 

Якщо ж звернутися до особливостей психологічного сприйняття екранних 

мистецтв, то вимальовується наступна картина: при сприйнятті руху 

звукозорових образів виникає емоційне збудження, що у звісному сенсі являє 

собою як би архаїзм людської природи. Це генетично найбільш раннє 

утворення, і в ньому повною мірою виявляється єдність і цілісність всієї 

структури живого організму, де фізіологічне й психологічне тісно зв’язані. 

Емоції є початковим проявом психічної реакції на зовнішній вплив. Вони як би 

підготовляють перехід психічних процесів в інтелектуальну сферу. Вплив, 

у першу чергу, на емоції людини – це психофізіологічна характеристика контакту з 

кіновидовищем. На основі емоцій виникають причетність і співрозуміння 

(емпатія),  при  яких  пасивне  споглядання  зображень  екрану  переходить 

в активно особистісний процес співучасті. Але співучасть не постійне явище, 

вона чергується зі станами відчуження глядача. Ця зміна співучасті 

відчуженням залежить від різних причин, в основі яких, з одного боку, 

особливості сприйняття глядачем кіновидовища, а з іншого, – сам фільм, його 

зміст і образна структура [2]. 
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Таким чином, самі психологічні характеристики кіносприйняття як би 

провокують умови для прояву архаїчних структур. 

Інший аспект сприйняття реальності, характерний для екранних 

мистецтв, пов’язаний з типами комунікації, до яких вони переважно тяжіють. 

Кіно в силу своєї специфіки припускає інтимний контакт глядача зі змістом. 

Навчити людей сприймати й розуміти складні твори художнього кінематографу – 

це необхідне й шляхетне завдання. У силу свого статусу як засобу масової 

комунікації кіно має величезний потенціал впливу на суспільство. Як би не 

ставився глядач до показаного на екрані, по якій би причині він не йшов 

у кінотеатр – провести вільний час, зустрітися із друзями, нарешті, одержати 

насолоду від твору мистецтва, – у кожному разі «світ» фільму, хоча б з однієї 

своїх численних сторін, зачіпає його. Особливо тоді, коли цей «світ» 

організований за законами видовища. Кіно – це мистецтво або видовище? 

У теоретичному плані ця дилема дозволяється визнанням і осмисленням 

амбівалентності кінематографу. Кіно – це й високе мистецтво, і яскраве, 

динамічне видовище [1]. 

Таким чином, сучасні екранні мистецтва широко використовують різні 

технічні засоби відображення видимих предметів, візуалізують будь-які 

мислимі предмети, у звичайному сенсі слова оку не дані, створюють масові 

візуальні комунікації, де зводять один з одним різноманітні візуальні жанри, 

стилі й умовності. Усі ці моменти безсумнівно визначають візуальне 

сприйняття сучасної людини. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ВОКАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ КАЗАХСТАНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ 

Актуальним питанням для сьогодення є аналіз особливостей становлення 

національних вокальних традицій. Аспекти та основні етапи формування 

естрадної казахстанської музики досі не ставали предметом окремих розвідок, 

що й обумовлює дослідницький інтерес до даного питання. 

Зазначимо, що, як і для багатьох країн пострадянського простору, 

розпад СРСР став часом зародження нових тенденцій в музичному мистецтві. 

На  поч.  90-х  рр.  найбільш  відомими  представниками  естрадної  музики 
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Казахстану були співачка Роза Римбаєва, а також гурти «Дос-Мукасан» та 

«Яшлик». Творчість цих гуртів була орієнтована на традиції радянської естради. 

Превалювало створення композицій російською мовою та таких, де 

використовувався загальноприйнятий «стандарт» вокального та інструментального 

начал. 

На поч. 90-х рр. починає поступово формуватися практика створення 

гуртів, які використовують національні фольклорні традиції. Зокрема у даному 

напрямку почав працювати гурт «Urker», який мав артрок спрямованість, 

причому використовував у композиціях казахську мову, обираючи вірші 

національного поета Мукагалі Макатаєва. Нерідко у піснях гурту виникали 

елементи народного етнічного співу. Даний вимір виконавської творчості 

сприймався як своєрідний андеграунд, адже тривалі інструментальні вставки та 

національна мова робили цю музику не комерційною. Проте зі створенням пісні 

«Науриз», у відеокліпі якої циркулювали елементи національних фольклорних 

традицій, вбрання та символіки, їх популярність почала зростати, а запроваджений 

ними напрям став основою для формування подальшої музичної практики. 

Проте на початку 2000-х рр., коли у Казахстані почала знижуватися 

зацікавленість діяльністю гурту «Urker», почався новий етап його розвитку. 

Після виступу у Лондоні продюсер та музикант Престон Хейман запропонував 

їм співпрацювати. Було створено міжнародний проєкт «No Mad Karma», 

в якому основною мовою усіх композицій стала англійська, проте в музичному 

плані почали залучатися народні інструменти з різних частин світу, а склад 

учасників став мультинаціональним. На виступі колективу у Астані у 2017 р. 

з ними виступав етно-фольклорний колектив «Туран», в якому не лише 

використовуються національні інструменти (шан-кобиз, кил-кобиз, сибизги, 

жетиген, шертер, дауилпаз, бубен), а й техніка горлового співу. 

Інший напрямок розвитку казахської естради формується завдяки 

діяльності такого колективу як «A-studio», а також ряду бойз та герлз-бендів. 

Це колективи «АБК», «Бублики», «Алан», «Дервіші», «Жігіттер», «Орда», 

«Рінго», «Рахат-Лукум», «Дауис International», «Сердцеедки», «FM». Гурт 

«A-studio», що орієнтувався на стандарти російської естради, набув чималої 

популярності за межами країни, ставши зразком для наслідування для інших 

казахстанських гуртів. Натомість більшість бойз та герлз-колективів 

залишались мало відомими. 

Наприкінці 90-х рр. відбувається формування такого напрямку як реп, 

в якому працював гурт «Rap Zone», згодом виокремлюється казахстанський 

хіп-хоп (гурти «Ghetto Dogs, Metis's»). У 2000-х рр. виникає гурт «Da Gudda 

Jazz», який поєднує різні стильові напрями (реггі, ритм-енд-блюз), а також 

виконавець Скриптоніт, завдяки яким казахстанський хіп-хоп став більш 

складним та таким, що вийшов на більш високий рівень. Так само значної 

популярності отримує виконавець Jah Khalib, який не лише був саунд-продюсером 

казахських колективів, а й став відомим у багатьох пострадянських країнах. Так, 

у 2019 р. ним було записано композицію з українською співачкою Джамалою 

«Кохаю», а також із Maruv «По льду». 
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На поч. 2010-х рр. у казахській музиці зароджується новий напрям, який 

розвивається завдяки діяльності виконавця Moldanazar, який вирішив обрати не 

поп-формат, а інді-музику, використовуючи винятково національну мову. 

Музичний компонент сформований у найкращих традиціях західноєвропейської 

інді-поп-року, проте має власний неповторний саунд, що не сприймається 

як просте копіювання. 

Упродовж останніх років в межах естрадної музики Казахстану 

розпочалось потужне формування напрямку Q-pop (казахський поп). Основою 

для наслідування виступила практика корейських К-рор гуртів, від яких 

казахські гурти «Ninety One», «Renzo» перейняли чимало рис. «К-рор – напрям, 

пов’язаний з розвитком технологій, який формує стійкий інтерес до «айдолів», 

які є невід’ємною частиною цієї культури. Важливу роль у просуванні гуртів та 

виконавців, які відносяться до К-рор, є увага до візуального та іміджевого 

начал, що сприяє інтересу з боку глядацької аудиторії» [1, c. 18]. Подібно до 

К-рор колективів, казахстанські гурти є переважно бойз-бендами, у виступах 

яких превалює танцювальне начало, чимала увага надається візуальному 

оформленню учасників та створенню шоу. Проте використовується національна 

мова, як і у випадку корейських гуртів. 

Також у казахстанській культурі сформувалося чимало виконавців, таких 

як Анатолій Цой, Дімаш Кудайберген, які набули популярності завдяки 

різноманітним закордонним розважальним вокальним шоу та стали невід’ємною 

частиною російської естради. 

Наразі у естрадній музиці Казахстану є гурти та окремі виконавці, які 

працюють у різних стильових напрямках поп-музики. Паралельно співіснують 

дві традиції. Одна з них має у собі опору на національні витоки, казахську мову, 

певні елементи фольклору. Інша ж пов’язана з просуванням у пострадянських 

країнах та переважно є російськомовною. Більш перспективним напрямком 

вбачається розвиток самобутніх музичних явищ, які не втрачають зв’язку із 

етнічним корінням та мають високу художню цінність. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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В. О. НЕЛЛІ ПРО ПІДТЕКСТ У СЦЕНІЧНОМУ МОВЛЕННІ 

Досліджуючи явище «підтекст» в сценічному мовленні нас особливо 

цікавлять доробки вітчизняних теоретиків і практиків театру в цій царині. Влад 

Неллі в роздумах «Про режисуру» відводить цілу главу слову в якій говорить: 

«Підтекст – внутрішній зміст тієї чи іншої фрази або епізоду п’єси і ролі, що 

його актор різними засобами розкриває, доносить до розуміння глядача; 

підтекст – це той прихований зміст, що його актор вкладає в текст» (тут і далі 

курсив наш – І. С.) [2, с. 91]. Неллі в своєму визначенні поняття «підтекст» 

поєднує внутрішній і прихований змісти, вони для нього тотожні. У нього актор 

мовленнєвими засобами розкриває, доносить до глядача підтекст – внутрішній, 

прихований, зміст, вкладений в текст, фразу, вимову. Внутрішній, прихований 

зміст ще називають «другий зміст», «додатковий зміст» тощо. Існують також 

і образні назви даного феномена: «задня» чи «закутана» думка. Культура 

усного спілкування людей «передбачає можливість (а нерідко і необхідність) 

непрямого інформування, коли адресату (читачу, глядачу, співрозмовнику) 

"дають зрозуміти" те, що мають на увазі шляхом "тонких", "туманних" чи 

"прозорих" натяків, виражених у формі різноманітних недомовок, багатозначностей, 

прислів’їв чи приказок і ін., або шляхом "підведення" реципієнта до певних 

умовисновків» [1]. Для думок з подвійним змістом уже в історично віддалені 

часи існували образно виражені назви типу «напустити туману», «закидати 

вудку», «кидати камінь в чужий город», що безумовно були синонімічними 

відповідниками сучасного поняття «підтекст». Існують також і образні назви 

даного феномена: «задня» чи «закутана» думка (В. Бєлінський), «вищий зміст» 

(Леся Українка), «підводна течія» (В. Немирович-Данченко), «підводна частина 

айсберга» (Е. Гемінґвей), «розмитий текст» (Ф. Ґарсія Лорка), «струмінь під 

текстом» (А. Макаренко). 

Неллі надає перевагу даному розумінню. Про феномен підтексту 

прихованого змісту продовжує так: «Особлива форма словесної дії, введена 

М. Метерлінком і А. Чеховим, – другий діалог – увійшов в практику театру 

під назвою підтекст, тобто прихований одежею слів істинний смисл 

сказаного дійовою особою, зумовлений пропонованими обставинами, 

стосунками, цілями і намірами дійових осіб. Як говорить Густав Малер, – 

"найголовніше міститься між нотами"» [2, с. 91]. Тут для нас найважливішим 

є апелювання Неллі саме до смислу висловлювання. Вітчизняний теоретик чи 

не перший тлумачить підтекст як смисл сказаного, відходячи від теоретичних 

викладок К. Станіславського про підтекст, як про психологічне, емоційно- 

вольове начало сценічного мовлення; психологічний інструмент, що інформує 
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про внутрішній стан персонажа, який встановлює дистанцію між тим, що 

сказано в тексті, і тим, що показано на сцені. В. Неллі визнає підтекст як 

прихований смисл, коли лексичні значення слів не передають внутрішній зміст 

мовлення; те, що експліцитно не сказано в тексті, але виникає з того, як текст 

інтерпретується актором [3]. 

У Неллі підтекст – істинний смисл сказаного; зумовлений пропонованими 

обставинами, стосунками, цілями і намірами дійових осіб, що з певних причин 

не може бути висловленим безпосередньо і приховується «одежею слів». 
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ЕВОЛЮЦІЯ ВИННИЧЕНКА-ДРАМАТУРГА І ТЕАТР 
В  український  культурно-мистецький  процес  драматург-модерніст 

В. Винниченко прийшов як бунтар проти етнографічно-побутової традиції 

(вона вже сприймалася як архаїчна) на поч. XX ст., коли відбувалася глобальна 

перебудова художніх виражально-зображальних систем, з чітким усвідомленням, 

що український театр потрібно негайно європеїзувати – збагатити філософською 

глибиною, надати гостроти морально-етичним колізіям, динамізувати дію, 

поглибити психологізм. Своєю творчістю драматург відгукнувся на необхідність 

оновлення репертуару українського театру, чим виводив його зі стану обмеженості 

та провінційності на широкі шляхи оновлення. 

Ю. Смолич так красномовно охарактеризував внесок В. Винниченко 

в реформаторство українського театру: «Озброєний здоровим глуздом і в’їдливою 

сатирою реалізм пішов війною на народницьку романтизацію; затріщали 

основи непорушного традиційного сценічного антуражу, захиталася «біла хата 

з вишневим садом» і на кін випнувся під різні містянські смаки розмальований 

міський павільйон. – Місто! Місто! Українське місто! – криком кричить вся 

драматична Винниченкова творчість, просуваючи в театр і через театр це 

бойове гасло» [8, с. 5]. Ю. Смолич наголошує на тому, що В. Винниченко чи 

не першим вивів на сцену українську інтелігенцію. 
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Має  рацію  і  сучасний  винниченкознавець  С.  Михида:  письменник 

«усю свою творчу енергію спрямовував на дослідження проблем свого часу, 

пов’язаних з появою нових віянь в політиці, естетиці, моралі. Його темперамент 

сприяв надзвичайно активному впровадженню ідей, що видавалися близькими 

або потребували експериментальної апробації… А оскільки драму вважає 

літературним родом, що дозволяє прокласти найкоротший шлях до пропаганди 

тих ідей, то й віддає написанню драматичних творів у цей період чи не 

найбільше часу» [7]. 

В. Винниченко чітко усвідомлював двоїсту природу драми, призначеної 

не тільки для читання і не так для читання, як для сценічного втілення, тому 

враховував і театрознавчі аспекти. Має рацію А. Гурбанська: письменник 

«використовував жанр драми як реальний та дієвий засіб зцілення людської 

душі, наділяв його психотерапевтичний ефектом (за Арістотелем, «катарсис», 

очищення через співчуття і страх), враховуючи, що реципієнт драматичного 

твору (у театрі – глядач), хай і підсвідомо, ідентифікує себе з персонажами 

драми» [1, с. 3]. 

Спостерігаються два мотиви, котрі спрямовували В. Винниченка на 

написання по-справжньому сценічного драматичного твору: фройдівське 

марнославство, яке у психоструктурі автора займає важливе місце, і бажання 

вивести українську літературу, а відтак – і театр, на високий європейський 

рівень. Митець гостро переймався і проблемою постановки своїх драм на сцені, 

і проблемою «возвеличення українського», про що свідчить його лист до 

мецената, громадського й культурного діяча Є. Чикаленка від 27 серпня1908 р.: 

автор просить знищити ті його твори, котрі не приймають у Росії. «Я не хочу, – 

наголошує В. Винниченко, – щоб в українській літературі появилось щось моє, 

чого не схотіли в рос[ійській] літературі. Обидно. Українська література не 

повинна бути смітником, куди можна скидати все негодяще» [6]. 

В. Винниченко – автор 27 драматичних творів. Нині більшість із них 

загальнодоступні для українського читача, хоча досі є й такі, що жодного разу 

в Україні не були опубліковані; деякі драматичні твори, котрі донедавна вважалися 

загубленими, таки знайшли свого видавця. Вважаємо за потрібне перерахувати всі 

написані митцем п’єси: «Різними шляхами» (1903), «Дисгармонія» (1906), «Щаблі 

життя» (1907), «Великий Молох» (1907), «Меmento» (1909), «Чужі люди» 

(1909), «Базар» (1910), «Дорогу красі» (1910), «Брехня» (1910), «Чорна Пантера 

і Білий Ведмідь» (1911), «Співочі товариства» (1911), «Натусь» (1912), «Донька 

жандарма» (1912), «Пісня Ізраїлю» (1912), «Молода кров» (1913), «Мохноноге» 

(1914), «Пригвождені» (1915), «Гріх» (1918), «Між двох сил» (1918), «Панна 

Мара»  (1918),  «Закон»  (1922),  «Над»  (1923),  «Великий  секрет»  (1929), 

«Кол-Нідре» (1929), «Пророк» (1930), «Ательє щастя» (незавершена). 

Більша частина перерахованих вище п’єс – драми. Деякі дослідники 

(В. Гуменюк, С. Михида, Л. Мороз, В. Панченко й ін.) стверджують, що саме 

цей жанр найбільше приваблював В. Винниченка через його складну долю, 

драматизм його життя. Проте з огляду на мотивацію драматургічних шукань 

письменника з вищезгаданою думкою можна не погодитися. Митець ставив 
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за мету донесення до читачів / глядачів певних ідеологічних та моральних 

переконань і щиро сподівався на відповідні результати, виходячи з переконання, 

що драма й трагедія здатні найглибинніше вплинути на них і змусити пережити 

арістотелівський катарсис. 

Іноді жанр драматичного твору автор залишає невизначеним, пишучи: 

«п’єса на 4 дії». Такі твори письменника дослідники в більшості відносять до 

змішаного жанру, що зветься «мелодрама», при цьому переважно додаючи 

визначення «психологічна». В. Гуменюк відносить деякі п’єси В. Винниченка, 

зокрема «Дисгармонію» та «Щаблі життя», до жанру «інтелектуальної драми» 

і наголошує, що В. Винниченко був одним з перших письменників у Європі, 

хто звернувся до такого жанру [2, с. 4]. 

Письменникові не вистачало драматургічної майстерності. Заважала 

і традиціоналістська критика, котра не приймала революційні для української 

традиції проблеми нової моралі шлюбу, статевих стосунків, спадковості й ін.; 

особливо діставалося йому за безапеляційно утверджувану теорію «чесності 

з собою». Натомість активно проводилася думка, що драматургія вимагає 

художніх узагальнень, проекції загальнолюдських цінностей, різноаспектного 

проникнення в сутність буття й водночас драматургічної майстерності, уваги до 

форми, котра великою мірою породжує сценічність. 
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ЕМОЦІЇ В АКТОРСЬКІЙ МАЙСТЕРНОСТІ: 

КЛАСИФІКАЦІЯ Е. КОНЕЙНА 

Незважаючи на те, що тема емоцій обговорювалася і обговорюється 

протягом всієї історії людства теологами, філософами, а останнім часом 

і нейробіологами, багато питань про природу емоцій лишаються без відповіді. 

Зокрема питання емоцій в контексті театрального мистецтва, які систематично 

обговорюються провідними мистецтво- і театрознавцями. Водночас на думку 

Ф. Спаршота, «частота звичного використання слова «емоція» не гарантує, що 

існує об’єкт чи тема ідентифікації [5, с. 119]. Відомий театральний педагог 

С. Коган, викладач акторської майстерності, учень М. Кнебель, трактуючи 

поняття «емоція» визначає його як «біологічним результатом думки» [2, с. 6]. 

У театральних дослідженнях емоції обговорюються з двох точок зору: 

з точки зору глядача – реакція на театральну постановку, на яку впливають всі 

елементи вистави і гри акторів, і з точки зору актора – вплив емоцій на 

виконавця. 

Голандський психолог Е. Конійн у науковій праці «Емоції акторської 

майстерності: формування емоцій на сцені» класифікує три домінантні точки 

зору на акторську майстерність та емоції, що вплинули на західну театральну 

практику. Дослідниця класифікує три акторські стилі: 

- стиль залучення: яскравими представниками цього стилю є послідовники 

системи К. Станіславського та Л. Страсберга; 

- стиль відсторонення: провідними театральними практиками цього 

стилю є Б. Брехт та В. Мейєрхольд; 

- стиль самовираження: репрезентантами цього стилю є Є. Гротовський, 

Е. Барба і П. Брук [3, с. 36]. 

Відповідно до першої класифікації емоції, що зображуються на сцені, 

повинні виявитися якомога більш реальними. У цьому стилі акцент робиться 

на особистих емоціях персонажа – «особисті емоції актора служать 

персонажу» [3, с. 38]. Відправною точкою для емоцій у виставі є емоції 

персонажа, представлені в драматичному тексті. Особисті емоції актора 

використовуються для формування внутрішньої моделі, формуючи основу 

персонажа у виставі. Формування внутрішньої моделі повинно відповідати 

критеріям «правдивості», емоції повинні бути розпізнані в тому вигляді, 

в якому вони проявляються у повсякденному житті. Тому актор наповнює модель 
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власними емоційними спогадами та переживаннями. Більше того занурення 

передбачає, що особисті емоції будуть знову і знову «переживатися» у постановці. 

К. Станіславський вперше запропонував розвиток процесу репетицій і забезпечив 

основу для навчання акторів, яка здійснила особливий вплив на більшість, якщо 

не на всі теорії акторської майстерності в західному суспільстві. Він 

використовував роботи психологів Т.-О. Рібо, У. Джеймса, а також вивчав йогу. 

К. Станіславський часто обговорював емоції, хоча ніколи не давав їм 

визначення, і часто використовував слова «емоція» та «почуття» як синоніми. 

Однак у праці «Робота актора» К. Станіславський розрізняє «емоцію 

актора» та «справжню емоцію, або справжнє художнє переживання» [6, с. 31]. 

На його думку, «емоція актора» є «штучною стимуляцією периферії тіла» 

[6, с. 31]. Він вводить свою ідею «я є буття», секрет якої полягає у тому, що 

«впорядкована логіка фізичних дій і почуттів привела вас до істини, правда 

викликала віру і разом вони створили «Я є буття». А що таке «я є»? Це означає, 

що я є, я живу, я відчуваю, я думаю, як єдине ціле з роллю» [6, c. 186]. 

Важливість цієї ідеї для К. Станіславського полягає в тому, що «Я є буття» веде 

до емоцій, до почуття, до переживань» [6, с. 186]. 

На його думку, якщо емоція відразу реагує на поклик, це величезна вдача. 

Тоді все стає на свої місця спонтанно, природним шляхом: уявлення виходить 

на поверхню, на ньому формується оцінка, і обидва разом активізують волю. 

Іншими словами, усі внутрішні психологічні поклики починають працювати 

через почуття [6, с. 279–280]. Цей опис передбачає «психофізичний» зв’язок, 

і в усій системі Станіславського він використовує різні прийоми для досягнення 

цієї інтеграції. 

На думку Е. Конійн, стиль відстороненості «відкидає принцип ототожнення 

актора з персонажем під час виконання» [3, с. 39]. У цьому стилі «емоції 

героїв «показуються» або «демонструються» у відтворюваній формі, належачи 

до емоцій, що виникають в реальності, але не будучи тотожними їм» [3, с. 39]. 

Питання, яке виникає з цього твердження, особливо щодо стилю залучення, полягає 

в наступному: чи вважаються ці емоції «показаними» або «продемонстрованими», 

оскільки актор не переживає їх психологічно? Точніше, тому, що вони не є 

«приватними емоціями» актора? на думку автора, рішуче відкидання Б. Брехтом 

перекриття емоцій актора з емоціями персонажів у виконанні було реакцією 

проти центральної ролі, яку емоції відіграють у стилі участі К. Станіславського. 

У Б. Брехта актори не лише зображують персонажів, а й чітко представляють 

«самих себе», своїх реальних істот на сцені та мають думку про персонажів. 

Відкидаючи вимогу ідентифікації чи залучення та відкидаючи зусилля створити 

ілюзію реальності на сцені, стиль відстороненості явно паралельний позиції 

Д. Дідро щодо акторської гри. 

За В. Мейєрхольдом, слова не можуть сказати всього, а суть людських 

стосунків визначається жестами, позами, поглядами і мовчанням. Отже, на 

сцені має бути певний зразок руху, щоб перетворити глядача на пильного 

спостерігача, надати йому той матеріал, який допоможе йому зрозуміти 

справжні почуття героїв [4, с. 56]. 
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В. Мейєрхольд стверджує, що: «актор завжди був настільки переповнений 
своїми емоціями, що не міг відповісти ані за свої рухи, ані за голос» [4, с. 56], 
пропонує підхід «ззовні всередину» і сприяє розвитку «технічної майстерності». 
Перевагою цього підходу є те, що «повторюваність гарантується у стилі 
відстороненості шляхом акцентування уваги на технічне володіння під час 
зображення емоцій, ситуацій і мотивів. 

Третя класифікація – це стиль самовираження, у якому «вираз власних 
справжніх емоцій актора є ключовим» [3, c. 41]. За Е. Конійн емоції, які герої 
зображують у виставі, – це емоції самих акторів і вони повинні бути 
максимально спонтанними та правдивими. 

Імпровізація має першорядне значення в цих презентаціях – не як 
студійна/репетиційна техніка, як у К. Станіславського та Л. Страсберга, – 
а як компонент живого виступу. 

На думку Є. Гротовського, К. Станіславський був введений в оману 
в пошуках емоцій: «шукав той знаменитий «емоційний спогад». Він все ще думав, 
що повернення до спогадів про різні емоції означає в основному можливість 
повернення до самих емоцій. Тут він помилявся, вважаючи, що емоції підвладні 
волі. Але в житті можна переконатися, що емоції незалежні від волі» [1, c. 33]. 
Натомість Є. Гротовський підтримує метод фізичних дій Станіславського, 
як «одкровення», стверджуючи, що «рухи незалежні від нашої волі, і саме через 
це Станіславський в останній період своєї діяльності вважав за краще робити 
акцент у роботі на тому, що підпорядковується нашій волі» [1, c. 33]. 

На нашу думку, модель запропонована Е. Конейном хоч і співвідноситься 
із загальноприйнятими уявленням про підходи до емоцій у виконанні, але все- 
таки має певні обмеження. Як і у випадку виникнення певних проблем, що 
пов’язані з наукою про емоції, розподіл підходів до акторської майстерності 
у багатьох аспектах проблематичний, оскільки ця система класифікації змішує 
акторські процеси з естетикою театральної режисури. Натомість у сучасному 
театральному просторі актор може грати у виставах драматичного (національного) 
театру, постдраматичного та/або брати участь у перформансах. Водночас хоча 
ця категорії не завжди сприяє розумінню активізації емоцій, вона чітко 
відображає дві традиції акторської гри: гри «через себе» або гри «характеру». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАНЕР АКТОРСЬКОЇ ГРИ, 

ЇХ СПЕЦИФІКА У РОБОТІ НАД ОБРАЗОМ РОЛІ 
Актор – головна естетична категорія сценічного лицедійства і базисом 

його творчості є манера акторської гри як основний інструментарій роботи над 

художнім образом ролі. 

Розгляд манер акторської гри як засобів художньо-творчого процесу 

у роботі артиста над створенням сценічного образу дійової особи ролі. 

ґрунтовна характеристика кожної манери акторської гри, її специфіки у роботі 

над художнім образом ролі виконавця сценічної форми – лицедія драматичного 

театру досліджувався у др. пол. ХІХ та протягом ХХ ст. видатними постатями 

української сцени – П. К. Саксаганським, М. Л. Кропивницьким, І. К. Карпенко- 

Карим, М. К. Садовським, А. М. Бучмою, І. О. Мар’яненко, С. В. Василько, 

Л. С. Курбасом, Г. П. Юрою; науковцями сучасності, театрознавцями, 

педагогами-практиками – П. І. Кравчуком, Д. С. Чайковським, Н. П. Донченко, 

О. Ю. Клєковкіним, О. О. Роготченком, Г. І. Веселовською тощо. Дослідження 

професійно-мистецької манери виконавства, самовдосконалення творчої уяви, 

що спрямована на формування особистості персонажа, є актуальними й донині 

для науковців, театрознавців, майстрів сцени. 

Створення виконавцем художнього образу відбувається за допомогою 

певних манер акторської гри – типізації, очуження, маскування, перевтілення, 

що являє собою театр як синтетичний вид мистецтва. 

Першою, за хронологією, манерою акторської гри є обрядовий принцип 

актора-типажа, що виник ще до театральної епохи. Цей найдавніший принцип не 

зник протягом тисячоліть і застосовується у сучасній акторській майстерні над 

процесом створення образу ролі. Манера виконання ролі актора-типажа, як 

подібний принцип подачі образу дійової особи, виникає в періоди тимчасових криз 

в історії розвитку держав, коли від театру вимагають домінанти ритуальних 

сценічних дійств, коли ідейне акцентування театральної форми відбувається за 

допомогою фактажно-типового лицедійства. Також, така манера акторської гри 

часто-густо застосовується над портретною роллю відомих історичних постатей, 

великих діячів всіх сфер людської діяльності. «М. П. Хмельов під час репетицій 

«Грозного». <…> тільки варто згадати його руки, як витончено вони доповнюють 

образ. <…> руки і жести показували типові мізансцени тіла для даної людини, 

роблячи її неповторно відмінною і життєво достовірною» [6, с. 153]. 
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Манеру сценічної гри актора-типажа застосовував режисер Лесь Курбас 

у процесі постановки вистави «Різдвяний вертеп» (1918). «Актори мають 

зіграти ляльок. Діяти, вірніше, рухатися, як ляльки. <…> Треба знати основу 

руху ляльки, механіку, а не логіку поведінки персонажа. Почуття виявляти 

лобово, максимально, примітивно, лаконічно, без напівтонів і переходів. 

Усі почуття первісні, якісні, прості, чіткі» [5, с. 211]. 

У манері виконавства – актор-типаж – інколи застосовується принцип 

імітації, примітивного уподобання, коли між артистом і персонажем велика 

вікова різниця, а також при показі відмінних національних рис та фізичної 

статури. Це більш за все стосується питань роботи актора над рольовим 

матеріалом сценічних творів комедійного жанру. 

Театр як вид мистецтва розпочав свою історію з прадавньої Греції 

видовище якого складалося зі структуризації ряду подій та розподілу їх на 

виконавців сюжетної лінії і глядачів-спостерігачів. Засоби просторово-часової 

організації дійства й визначили принципи роботи актора над образом ролі. Так 

виникла маска як головний атрибут манери сценічної гри виконавця. 

Маскування майстрів сцени висунуло на перший план створення образу ролі 

манеру зовнішнього зображення персонажа за допомогою широких мазків 

гіперболізації рухів, жестів, голосового супроводу. «У виконавській практиці 

маска увиразнює зміст грецького слова «persöna», і стосується, по-перше, 

маски, яку використовує актор, по-друге – особистості самого актора, і по-третє – 

створюваного  сценічного  характеру.  Тобто,  говорячи  про  сценічну  гру 

в масці, можна говорити про маску, актора й персонаж як результат творчої 

триєдності. <…> Адже багатофункціональність й універсальність маски 

повсякчас проявляється у театрі як практичний інструмент при створенні 

сценічних образів. У першу чергу, маска – це професійне знаряддя виконавця, 

яке дозволяє йому відшліфовувати навички, розвивати природні здібності. <…> 

З плином століть гра актора в масці не обмежувалася статичними позами та 

застиглою гримасою обличчя, бо він почав вивільнюватися з обладунків маски, 

ставав пластичним і рухливим. Відтак грати в масці вже не означало бути 

з прикритим обличчям, бо маскою стало все тіло актора» [2, с. 175]. 

Маска не зникла з підмосток театральної сцени протягом тисячоліть. 

Манеру гри у масці завжди використовували бродячі артисти, балаганні 

лицедії, актори театру dell`arte і загалом весь традиційний східний театр до 

сьогодні застосовує грим-личину як відмінну особливість у створенні образу 

дійової особи ролі. «Миттєве і безпосереднє відчуття змін, яке несе собою 

маска, визначне своїм примітивізмом, нескладністю, яка вражає нітрохи 

не менше, чим самий вишуканий у технічному відношенні ефект» [7, с. 33]. 

Модель епічного театру в свій час створив німецький режисер, драматург 

Бертольд Брехт, який, можна припустити, виходив за рамки загальноприйнятої 

аристотелівської драматургії. Головною ознакою даного типу театру є насамперед 

стрімка зміна ряду подій у просторово-часовому вимірі, а структуризація сценічної 

форми подається у вигляді епізодичної побудови. 
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Манера акторської гри – очуження – стале кредо для епічного та 

політичного театрів, де при створенні художнього образу виконавець 

використовує прийоми-ефекти: відсторонення, дистанціювання, емоціональний 

шокінг для активізації глядацької аудиторії з метою підвищення напруги та 

порушення ілюзій. «Очуження – це таке відображення, яке хоча і дозволяє 

впізнати предмет, але водночас перетворює його на щось чуже. Античний 

і середньовічний театр очужували свої образи за допомогою масок людей 

і тварин, азіатський театр використовує ще й сьогодні музичні та пантомімічні 

V-ефекти. Стародавні V-ефекти цілковито виключають можливість глядачів 

сприймати зображене як незмінне, нові V-ефекти не знають ніякої примхливості, 

лише ненауковому погляду чуже здається дивним» [3, с. 188–189]. 

Формування у сценічному мистецтві нового стереотипу дійової особи 

стало підґрунтям процесу перевтілення актора в образ, що, у свою чергу, 

і висунуло певні вимоги до манери акторського виконавства. Виникнення 

нового засобу у роботі актора відбулося завдяки радикально-реформаторським 

ідеям К. С. Станіславського, його системі щодо розробки моделі професійних 

компетентностей майстра театру. Необхідно зазначити, що об’єктивними 

передумовами інноваційного вчення К. Станіславського стали досягнення 

науки у психології, філософії та фізіології, критичний реалізм у мистецтві, 

практичний досвід відомих акторів театрального світу. «Перевтілення актора – 

один з наріжних каменів системи Станіславського, спрямований на те щоб 

найрізноманітнішими прийомами активізувати органічну творчість актора 

і створити для неї сприятливі умови. Один з таких прийомів полягає в тому, що 

актор ставить самого себе в запропоновані обставини ролі і йде в роботі над 

роллю від себе. Професійне вміння артиста трансформувати свою художницьку 

потребу в потребу зображуваної ним особи є основою перевтілення» [4, с. 384]. 
Універсальний характер законів органічної творчості актора, закладених 

у методиці митця став особливим критерієм у оцінці актора запропонованих 

обставин у відповідно виправданих діях образу ролі, у манері акторської 

гри – перевтілення. Манера акторської гри – перевтілення – має наступний 

класифікаційний орієнтир: емоційну виразність, новизну техніки рухів, жестів, 

ходи, мовлення, пластики, характерність, використання реквізиту, речей, 

костюма. 

Пошук правильних відповідей на ефективність процесу створення 

досконалого образу ролі сформульовані митцями в різні часові виміри різними 

професійними мовами, але всі зводяться до засобів реальної дієвості актора як 

необхідності і головної ознаки мистецтва театру, що існує як живий організм 

завдяки конкретно-точному малюнку лицедійства. «Образи, які мають сильний 

резонанс і зв’язок із образами, які використовував Крег, коли говорив про 

актора над-маріонетку. Він згадував стародавню аксіому, важку для розуміння, 

повторюючи її ad infinitum: «Найвище мистецтво є те, яке ховає ремесло 

і забуває ремісника». Інтелект може легко повірити, що розуміє, що це означає. 

Але, що можна зробити на практиці? Як можна допомогти лицедієві «віддати 

себе», «згоріти», вийти поза межі самого себе і, водночас, приховати 

штучність?» [1, с. 212]. 
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При виборі певної манери гри артист завжди повинен дотримуватися 

головного правила – не плутати манеру гри з манерністю, між якими тонка 

грань, яка і може порушитися і призвести до штампу, який ні в якому разі 

не припустимий у професійній майстерності виконавця будь-якого образу ролі. 
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МЕТАФОРА В ТЕАТРАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 
Сучасні теоретики наголошують, що оскільки багато важливих для 

людини понять або абстрактні, або нечітко окреслені в людському досвіді 

(емоції, ідеї, час та ін.), необхідно схопити їх засобами інших понять, які 

розуміються ясніше [3, с. 115]. Таке значення розуміння речей за допомогою 

метафори глибоко резонує з театральною практикою, оскільки сам театр можна 

розглядати як ідеальну основу для метафоричного осмислення світу, що 

постійно дозволяє одній речі замінити іншу або багато інших. Театр зазвичай 

повинен шукати метафору для чіткішого визначення себе і свого призначення. 

До театру прив’язано багато метафор, внутрішніх, або зовнішніх, які 

потенційно формують театральну практику і досвід. Наприклад, метафори 
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одержимості, зазвичай духовної, звертаються до конструкцій театральної вистави 

як до потенційно небезпечної події, в якій пристрасна особистість бере під 

контроль волю натовпу. Ця метафора походить ще з діалогу Платона «Іон», 

в якому філософ Сократ порівнює рапсода Іона з намагніченою залізною 

каблучкою, що привертає увагу і намагнічує глядача своїм виконанням, 

постановкою, божественною музикою [4, с. 15]. 

У минулому столітті метафори одержимості повідомляють про поєднання 

театру з шаманською лікувальною функцією (наприклад, експерименти 

Є. Гротовського), проте вони здійснили порівняно незначний вплив на західну 

театральну практику. 

На думку Г. Блау, така конструкція театру типова для покоління 1960– 

1970-х рр., яке сподівалося поєднати ритуал і театр, але досить часто знаходило 

це неможливим у культурному контексті, який великою мірою не мав меж 

еталону для подібного досвіду і, таким чином, йому бракувало «ініціюючої 

енергії» для ритуалу [1, с. 12–13]. 

Г. Лакоф і М. Джонсон пояснюють, що «найбільш фундаментальні 

цінності в культурі будуть узгоджуватися з метафоричною структурою 

найбільш фундаментальних понять в культурі» [3, с. 18–22]. Домінантні 

цінності культури будуть виражені у метафорах, які вона обирає для опису 

певних абстрактних понять. І навпаки, метафоричні структури розуміються, 

тому, що вони пов’язані з культурними цінностями. 

Метафора театру як ритуалу або актора як шамана просто не проникала 

в західні культурні та метафоричні концепції театру настільки часто, щоб 

широка аудиторія могла брати участь в цих специфічних емоційних стосунках. 

Що стосується метафор, то зараження і рефлексія, вочевидь, з особливою 

регулярністю повторюються в західному театрі, принаймні з ХVI ст. Наприклад, 

метафора театр як чума з’явилася у театральному дискурсі з різними 

конотаціями. Антитеатральні письменники і державні чиновники раннього 

Нового часу в Англії регулярно пов’язували чуму і театр, зазвичай стираючи 

відмінності між тим, чи викликав театр чуму або сам був чумою. Століття 

по тому А. Арто оживив метафору театру як чуми з різноманітними цілями, 

які протягом наступних десятиліть надихали багатьох театральних практик 

на спроби втілення його театральної чуми в реальності. 

Метафора театр як дзеркало досить часто з’являється в театральному 

дискурсі, щоб його іноді репрезентували як театральний трюїзм, який варто 

підтримувати як структуруючу метафору або протиставляти. 

Приведені метафори здійснили неабиякий вплив на західний театр від 

публічних театрів Нового часу до перформансів ХХ ст., що вимагає їх детального 

дослідження. Водночас існують метафори, які не мають широкого використання, 

але які можуть бути однаково потужними або корисними з точки зору перегляду 

виконання, особливо емоційного обміну у виконанні, в іншому світлі. 

Ці метафори можуть бути незалежними, але вони також можуть 

використовуватися в поєднанні з метафорами одержимості або відображення як 

спосіб посилити або тонко відтінити їх значення, як це зробив К. Станіславський, 
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коли поєднав метафори інфекції, випромінювання та сили, щоб описати силу 

акторських емоцій. Тобто метафорична конструкція – це спосіб «розуміти й 

переживати одну річ у термінах іншої» [5, с. 34]. Людина може краще зрозуміти 

певні культурні конструкції за допомогою метафор, які використовуються для  

їх пояснення та формування. 

Використання метафори для пояснення чи формування досвіду обов’язково 

підкреслює одні аспекти, маскуючи інші. Метафора ніколи не може бути 

ідеальною. Таким чином, коли теоретик акторської майстерності обирає метафору, 

це робиться з метою привернути увагу до якогось аспекту акторської 

майстерності, але навмисно чи ні, це приховує або ускладнює розуміння деяких 

інших можливостей мистецтва. 

Метафора зберігається в суспільстві, яке турбується про конструювання 

соціального «я» і про те, чи існує «справжнє я». 

На думку З. Кьовешеса, метафори формуються емоційним досвідом, але 

переживання емоцій також формується метафорами, які людина використовує 

для їх опису [2, с. 11]. 

Таким чином, навіть якщо певний набір метафор зазвичай 

використовується для опису більш абстрактного поняття, може виникнути 

необхідність шукати інші метафоричні конструкції, щоб зрозуміти те саме 

поняття по-різному або побачити його потенційно приховані якості. 

Відповідно метафори, які зображують наше життя як гру ролі в п’єсі, 

вписуються в ширшу метафоричну структуру Theatrum Mundi (або Великого 

світового театру) – метафоричного пояснення світу, що зображує світ як театр, 

людей – як персонажів, а їх дії як драму, автором якої є Бог. 

Переживання цих емоцій також може бути дуже культурно специфічним 

і таким чином формувати метафори, що використовуються в кожній конкретній 

культурі. 
 

 

 
414 р. 
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ЦИФРОВI ІНСТРУМЕНТИ ТА ÏХ ВИКОРИСТАННЯ 

У МУЗИКАЛЬНОМУ ПРОДАКШЕНІ 

Уже складно уявити будь-який із жанрів аудіовізуальних мистецтв без 

інноваційного технічного комплексу. Останні десятиліття характеризуються 

появою нових цифрових технологій, що послужили основою для сучасних 

видів синтезу і обробки музики і мови [1, с. 8]. 

Віртуальний інструмент або плагін (укр. віртуальна студійна технологія, 

скорочено VST) це технологія запису та відтворювання звуку живого 

інструменту або синтезатора в віртуальному середовищі. Програмне забезпечення, 

яке додає чи покращує відповідні звуку функції комп’ютерної програми. Такі 

функції можуть в себе включати обробку сигналу або аудіо-синтез [2, с. 7]. 

Робота з віртуальними інструментами здійснюється через програму для 

монтажу звуку (англ. цифрова звукова робоча станція – digital audio workstation, 

DAW) або у режимі «standalone», де сам інструмент створює для себе необхідне 

середовище для виведення звуку. Принцип роботи VST складається в тому, що 

попередньо записаний звук кожної необхідної тональності чи артикуляції 

інструменту, при отриманні сигналу MIDI (англ. Musical Instrument Digital 

Interface, цифровий інтерфейс музичних інструментів) відтворює необхідний 

запис. Один відрізок аудіо-інформації називається семплом (англ. sample), 

а слугувати таким сигналом може натискання певної ноти на клавіатурі 

або-ж запрограмований виклик у програмі DAW. Цей процес і називають 

програмуванням інструменту. 

Найбільш близьким до віртуального інструмента до його заснування, 

швидше за все, був семплер. Якщо ви не знайомі з апаратною версією, семплер 

може, взяти записаний звук і зіставити його з клавіатурою, дозволяючи 

мелодійне відтворення, зміщення висоти тону та ряд інших ефектів. «Native 

Instruments» стала однією з перших компаній, яка подолала розрив між 

справжніми інструментами та комп’ютерами, коли вони створили «Generator», 

перший інструмент такого типу. Один з найпопулярніших віртуальних 

семплерів нині – «Kontakt» – має велику кількість різних інструментів 

і бібліотек звуків і ефектів. Від великих бібліотек оркестрових інструментів до 

маленьких етнічних дудуків. 

Таким чином навіть людина, яка не володіє навичками гри на певному 

інструменті може отримати реалістичне звучання заданої композитором 

аранжування. Однією з найцікавіших технологій на горизонті є фізичне 

моделювання або можливість повністю імітувати звук акустичного інструменту 

за допомогою коду, навіть виключаючи використання звукових семплів. 
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Такі приклади стали дуже розповсюдженні у сучасній музиці для 

бюджетного кіно та у альбомах інді-виконавців. Ця технологія не потребує 

витрат на утримування та оплати праці музиканта. Бiблiотеки симфонiчних 

оркестрiв, якi записанi на найкращих студiях свiту; унiкальнi зразки гiтар, на 

яких грають ïх майстри; та багато iнших технологiй вiдтворення «живого» 

звуку вже доступнi кожному, та використовуются у кiно, для створення ефектiв, 

та музицi, як повна замiна «живого» iнструменту. Тому у профессіальному 

середовищі з’являються суперечки про необхідність використання справжніх 

інструментів. 

І якщо судити логічно, то звичайно ніяка технологія не зможе передати 

справжній звук оркестру, але створення композиції для нього неможливо без 

великих витрат на студійне обслуговування, музикальну освіту гравців та 

композитора і утримування музикальних інструментів. Для маленьких 

продакшенів це робить неможливим створення навіть композицій для 

струнного оркестру. У той час як кожен, хто має комп’ютер дома, має 

можливість скачати необхідне програмне забезпечення та створити саундтрек 

для фільму вдома власноруч, навіть не розуміючи основних принципів нотного 

запису. 
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СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

ЕСТРАДНИХ ТВОРІВ ІВАНА КАРАБИЦЯ 

У сучасному культурно-мистецькому просторі нашої країни розвиваються 

різні напрями неакадемічної музики. Вагоме місце займають естрадні пісні, що 

представлені у творчості різних гуртів і окремих музикантів. Також цікавою 

і малодослідженою є естрадна пісня композиторів ХХ ст., що складає підґрунтя 

для розвитку сучасної української естради. У вітчизняному музикознавстві 

пісенний жанр розглядали наступні представники української естрадології: 

О. Бойко, О. Колубаєв, М. Мозговий, І. Шнур, О. Шевченко, В. Кущ. 

Пісенна творчість композиторів минулого століття, представників 

академічного мистецтва, являє собою важливий шар вітчизняної культурної 

спадщини. Одним з найбільш яскравих творців є Іван Карабиць, який залишив 
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високохудожні твори, що є затребуваними в наш час. Серед виконавських 

інтерпретацій існують академічні та естрадні версії пісень композитора, що 

надає можливість співставити їх та отримати відповідь на питання, поставлене 

в дисертації В. Кущ «Пісенна творчість Івана Карабиця» щодо амбівертності 

музичних творів І. Карабиця, яке передбачає одночасну спрямованість на 

елітарну та масову аудиторію [1, с. 21]. 

Якщо проаналізувати американську популярну пісню ХХ ст., серед 

найбільш поширених структур є: АВАВАВ, АВАВСВ, ААВАВ та сучасні пісні, 

де присутній пре хорус – у всіх В – це приспів. Існують пісні-балади і вокальні 

блюзи, де дійсно нема приспіву, їх структура буде позначатись відповідно – 

А1А2А3А4… (балада) і 12-ти тактовий блюз, форма якого може бути ААВ або 

АВС (в залежності від побудови тексту). В українських поп-піснях ХХ ст. 

домінуючим типом пісні був варіант зі структурою АВАВАВ, де В – приспів. 

Запропоновані В. Кущ ознаки естрадної пісні є наступними: пріоритетність 

куплетної форми з приспівом, текстово-музична цільність та виконавський 

аспект. Усі вони виявлені у піснях І. Карабиця. На інтерпретаційні версії пісень 

І. Карабиця впливають їх жанрова основа та поширені у другій половині ХХ ст. 

стильові напрямки джазу: свінг, босанова, фьюжн, джаз-вальс та інші. Зокрема 

помітний вплив на засоби музичної виразності, особливості аранжування та 

імпровізації, що використовуються у інтерпретаціях пісень композитора. 

Слід зазначити, що гармонічне мислення І. Карабиця в його ліричних 

піснях походить від джазової балади ери свінгу, де використовувалось багато 

відхилень та застосовувались альтеровані нонакорди побічних ступенів. 

Особливо це проявилося в пісні «Яблука доспіли». На нашу думку, жанром, 

який  міг  вплинути  на  гармонічне  рішення  пісні  «Дніпра  жива  вода» 

і її тональний план є босанова. У босанові, яка виникла на поч. 60-х рр. ХХ ст., 

зокрема у творчості А. К. Жобіма був поширений початковий гармонічний 

зворот І-ІІ7-ІІm7-V7-I. Він використовувався на початку куплету більшості 

пісень А. Жобіма і мав характерний саунд – після малого мажорного септакорду 

на ІІ ступені звучав малий мінорний септакорд того ж ступеня. Це мінливе 

співставлення мажору та однойменного мінору стало стилістичним маркером 

босанови. Так починається загальновідома босанова А. Жобіма «Girl From 

Ipanema» і така ж сама послідовність використовується на початку куплету 

пісні «Дніпра жива вода» І. Карабиця. Але жанрова основа пісні українського 

композитора зовсім не танцювальна, як у босанові, а навпаки, це – пісня-марш 

(у куплеті) і пісня-гімн (у приспіві). Багато пісень І. Карабиця були створені в 

той період, коли в українській естраді розповсюдились стильові напрямки свінг 

та симфоджаз. Вони, а також ВІА др. пол. ХХ ст. залишили відбиток на 

творчому мисленні композитора. 

Естрадні пісні І. Карабиця були представлені в сучасних інтерпретаційних 

версіях на концерті «Мадонна Україна» 05.09.2015, присвяченого 70-річчю від 

дня народження видатного митця. Пісні у різностильових аранжуваннях 

виконували Державний естрадно-симфонічний оркестр України та джаз-бенд 

Ігоря  Закуса  під  орудою  Кирила  Карабиця,  разом  з  такими  видатними 
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вокалістами як Оксана Білозір, Віктор Павлік, Злата Огневич, Марина 

Одольська, Марія Бурмака, Сергій Бабкін, Міла Нітіч, Джамала та ін. 

Слід відзначити сучасну інтерпретацію пісні «Коли полинуть бригантини» 

у виконанні Джамали. Її було створено у стилі самба, з характерною 

танцювальною  ритмікою,  що  притаманна  цьому  стильовому  напрямку 

і  вокальною  імпровізацією  в  коді,  побудованій  на  оспівуванні  тонічної 

і домінантової функцій. На цьому концерті у творчому переосмисленні Злати 

Огневич була подана пісня «Моя земля – моя любов», що у стилі свінгової 

балади прозвучала як джазовий стандарт, де в середньому розділі звучало соло 

фортепіано, а основну мелодію співачка варіювала у повторюваних частинах 

форми. Едуард Приступа (гурт «ТНМК») у виконаній ним пісні «Де вітер 

землю голубить» продемонстрував відмінне відчуття трьох стильових 

напрямків: босанова, вальс та фьюжн, а в коді майстерно імпровізував за 

допомогою ритмічного варіювання музичного матеріалу пісні. 

В. Кущ справедливо відмічає специфіку естрадних пісень, написаних 

І. Карабицем: «Яскраво виражена амбівертність більшості з них створила 

передумови їх успішного виконання як на академічній, так і на естрадній сцені» 

[1, с. 168]. Пісні І. Карабиця відносяться до творів, що пережили випробування 

часом і є цікавими й актуальними сьогодні. Виконання їх співаками у різних 

стильових напрямах сучасної естрадної музики є яскравим підтвердженням їх 

універсальності. 
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СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ НА ПРИКЛАДАХ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ІЗ 

ЗОБРАЖЕННЯМИ АРХІТЕКТУРНИХ МОТИВІВ 

Розглядаючи сучасне ювелірне мистецтво, необхідно відзначити 

різноманітність напрямків, течій, матеріалів. На сьогоднішньому етапі 

практично не можна виділити найбільш популярний напрямок ювелірних 

прикрас, тому що одночасно кілька великих напрямків впевнено утримують 

лідируючі позиції щодо популярності у споживачів. Це популярні безсюжетні 

вироби, що демонструють швидше вміння майстрів розмістити рівно в ряд 

безліч однаково огранених каменів, ніж художній смак. Вартість таких виробів 

залежить від вартості матеріалів та популярності ювелірного бренду. 

Використання флористичних мотивів також займає лідируючі позиції. Не менш 

популярними є репліки народних прикрас, що вже стали класикою, наповнені 
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стародавньою символікою і часто копіюють історичні зразки. Велику популярність 

з початку 2000 років набули вироби з необроблених мінералів, які стали 

втіленням дбайливого ставлення до природи. Менш популярна, але дуже 

актуальна тенденція зображення архітектурних мотивів – цілих будівель, 

архітектурних комплексів, або просто окремих архітектурних елементів. Варто 

сказати, що ця тенденція має дуже стародавнє і філософсько збагачене коріння: 

прообразами сучасних прикрас з архітектурними будівлями або окремими 

елементами вважаються єврейські весільні персні. Саме давня весільна 

церемонія втілила образ прикраси, що особлює єдність нової сім'ї через символ 

будинку. Також вважається, що образ будинку втілював будівлю Великого 

храму в Єрусалимі, який було зруйновано. Повіки еволюції внесли безліч нових 

форм, силуетів, авторських трактувань у тенденцію «ювелірної архітектури». 

Саме цій тенденції присвячується дана доповідь. 

Сучасні ювелірні вироби часто втілюють інтегрований синтез мистецтв, 

базуючись на досягнення багатьох інших видів мистецтва. Джерелами натхнення 

для художників-ювелірів служать як природні об'єкти в їхній первозданній, 

дикій і неприборканій красі; так і творіння людських рук. «Ювелірна 

архітектура» є найяскравішим прикладом синтезу різних видів мистецтва, які, 

пройшовши крізь призму авторського переосмислення, знаходять своє 

візуальне втілення як прикраси. 

Пропоную розглянути вироби, які є не тільки цікавими авторськими 

концепціями, але й прикладами роботи з сучасними матеріалами. 

Дизайнер-ювелір з Австралії, Крістіна Еллен Кокс втілює у своїх виробах 

образи окремих будівель та цілі міські краєвиди. Спектр матеріалів не 

обмежується вже традиційними металами та мінералами: вона сміливо 

використовує різнокольоровий пластик, з яким працює за допомогою 3D 

принтера. Серед основних своїх технік Крістіна називає лазерне різання, лиття, 

фрезерування, 3-D друк [1]. Її прикраси не можна назвати звичайними – це 

класичний прет-а-порт, призначений для вузького кола поціновувачів. Сучасне 

ювелірне мистецтво має багато напрямів, націлених на різні аудиторії. 

Епатування глядача набуває все більшої актуальності на тлі високої 

конкуренції, у зв'язку з чим постійно з'являються нові прийоми та техніки 

[2, с. 6]. У її доробку представлені різноманітні персні і браслети, вона любить 

створювати подвійні кільця, або великі форми, на зразок кастетів. 

Розглядаючи докладніше вироби майстрині, за матеріальною ознакою можна 

розділити їх на пластикові та металеві. Їхні філософсько-візуальні концепції 

втілюють потужне смислове насичення, яке розкривається за допомогою 

вигравіруваних цитат. Масштабний браслет демонструє панорами різних міст 

США. Він складається з численних нашарувань пластикових силуетів у великих 

містах. Його внутрішні шари з панорамними силуетами виготовлені із прозорого 

безбарвного пластику, а зовнішні – із напівпрозорого синього. Завдяки 

просвічуванню виникає візуальна ілюзія погляду крізь хмари з висоти 

пташиного польоту. Основа – металева, вона нагадує про міцність земних основ 

будівель та одночасно стійкість засад цивілізації. Аналогічний принцип 
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використаний у подібному браслеті з різнокольорового пластику, однак у його 

нашаруваннях знайшли відображення багато великих міст усього світу. Таким 

чином перед глядачами виникає своєрідний атлас, що демонструє не лише 

силуети мегаполісів, а й характерну для них колірну гаму. Подвійний перстень 

з панорамою Сан-Франциско має сталеву основу та кільце, зате декоративна 

частина виконана із прозорого пластику. Міський пейзаж зіставлений у кілька 

рядів: передній план з нижчими спорудами добре помітний і натомість 

наступних, вищих. Кожен шар пластику просвічується крізь попередні, 

створюючи в такий спосіб ілюзію скляних джунглів. Філософське осмислення 

виробу можна визначити як прозорість сучасних мегаполісів: з одного боку, 

монументальна архітектура, неосяжні хмарочоси здатні повністю приховати 

приватне життя городян; однак сучасні технології, до яких, власне, належить 

3-D друк із пластику, майже повністю розкривають життя індивіда для 

сторонніх очей. Основа вставки оформлена у вигляді опор мосту, на якому 

тримається це прозоре, немов казкове місто. 

Металеві кільця із зображеннями Тадж-Махала та мосту «Золоті ворота» 

у Сан-Франциско мають зовсім іншу концепцію. Це великі плоскі щитки 

з гравіюванням, поверхня яких додатково протруєна. Зображення виведено 

в один ряд, максимально узагальнено. Деталізовано лише невеликі фрагменти. 

Великий перстень із силуетним зображенням Тадж-Махала має кастетну основу: 

одне велике кільце та два півкільця утримують на собі подовжену панораму Агри, 

основним акцентом є силует знаменитого палацу-усипальниці [3, с. 129]. Роботи 

Крістіни Еллен Кокс демонструють образне художнє бачення архітектурних 

пейзажів: вона створює силуети знаменитих споруд та цілих міських ансамблів. 

За допомогою сучасних матеріалів та технологій майстриня поєднала в одному 

виробі цілий світ, розкривши особливості відомих мегаполісів. 

На прикладах розглянутих виробів можна дійти висновку про значення 

фактури матеріалу для реалізації творчого задуму. Також необхідно акцентувати 

увагу на важливому впливі сучасних технологій на розвиток не тільки механіки 

втілення виробів, а й творчого мислення. Образи архітектурних будов, подані 

художницею-ювеліром, є не просто мініатюрними копіями конкретних 

будівель, а й авторським їх осмисленням, наповненням виробів певною 

філософією. Візуальні ефекти, досягнуті завдяки сучасним матеріалам та 

технологіям, є втіленням інтегрованого синтезу мистецтв. 
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ТРЕЙЛЕРИ УКРАЇНСЬКИХ КІНОСТРІЧОК 

ЯК СКЛАДОВА МЕДІЙНОЇ РЕКЛАМИ 

Одним  із  важливих  аспектів  популяризації  кінопродукції,  засобом 
«підживлення» інтересу публіки і, як наслідок, – очікуваних касових зборів, 

є вдало розроблений трейлер фільму. Фактично, зазначений тип відеоролику 

виконує інформативну та рекламну функції, тому залежно від правильності 

компілювання сюжетних елементів та їх оформлення залежить формування 

стійкого інтересу потенційного глядача. 

Поняттям «трейлер» вважається «короткий відеоролик, створений з найбільш 

вражаючих сцен фільму» [7]. Він анонсує стрічку та використовується для 

створення рекламного контенту. Досліджуючи дану тему можна сказати, що 

за основними характеристиками трейлер є типом аудіовізуальної реклами. 

Основною його метою є рекламування (анонсування) майбутнього фільму 

(кінострічки). Первинною характерною ознаку є формування початкового 

враження про проблемно-тематичну орієнтацію (направлення), на основі 

створення та здійснення «інформаційного шуму» довкола кінострічки, надання 

інформації про акторський склад та настроєву домінанту. Все це стимулює 

глядача переглянути фільм якомога можна раніше [4]. На підставі цього 

можемо вважати трейлери складовою медійної реклами. 

З  огляду  на  кореляцію  контенту,  сучасні  науковці  Н. Торкут  та 

Л. Пономаренко розділяють трейлер фільму на три типи: 

- перший тип трейлеру фільму складається з інтригуючих моментів, 

сцен та кадрів, які створюють незавершене враження у глядача про 

сюжетні колізії фільму; 

- другий тип трейлеру, утворюється поєднанням кадрів з фільму, які 

знімалися виключно для рекламної мети або взагалі не були 

включені до основного фільмового продукту; 

- до третього типу належать трейлери, які виконують тільки 

рекламну функцію за допомогою окремо відібраного та відзнятого 

відеоматеріалу [4, с. 162]. 

Сьогодення диктує нам формат рекламного ролику, як найпоширенішої 

форми телереклами. Аналізуючи рекламний ролик як засіб подання інформації, 

можна стверджувати, що існує 2 його різновиди: бліц-ролик (триває від 15 до 

20 с та виконує ознайомчу функцію фірми або товару) та розгорнутий ролик 

(триває від 30 с й описує та рекламує переваги товарів чи послуг). 
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Д. Дорналетче (іспанський дослідник) у своїй науковій праці наголошував, 

що поява в глядача сприятливої емоційної реакції на щойно створений та 

запропонований фільм є основною метою трейлера як маркетингового-рекламного 

інструментарію. Він визначив, що за критеріями місця розташування, 

тривалості, походження зображень, типу монтажу та часу появи трейлери 

діляться на такі види як: тизери, театральні трейлери, креативні трейлери, 

стандартні трейлери, кліп-трейлери, трейлери за лаштунками й трейлери для 

відеоігор [1, с. 2]. 

При розробці ефективного з точки зору реклами трейлера важливо 

здійснювати відбір найбільш змістовних кадрів як з позиції сюжету, так 

і з точки зору музичного оформлення, яке і задає тонус, формує емоційний 

стан, відповідає за ритмічний малюнок, та дизайну візуального образу, який 

практично підсилює загальний ефект. Щодо останнього, слід зауважити: 

з позиції естетичного задоволення, так і з точки зору маркетингової політики, 

дизайн важливий на кожному з етапів класичної структури голлівудського 

(еталонного, якісного за сучасним виміром) трейлеру: 

- вступна частина фільму, яка занурює в атмосферу картини, дає 

поштовх до ідентифікації жанрової приналежності (бойовик, 

фантастика, мелодрама, комедія, детектив і т. ін.). Як правило, для 

цього обирають певні спецефекти (трейлери стрічок «Сторожова 

застава», «Початковий код», «Матриця»), діалоги (трейлери стрічок 

«Венеціанські таємниці», «Лулу і Бріггс», «Вбивство священного 

оленя», «Гора між нами») чи зображення природи, архітектури 

(трейлери  стрічок  «Агнець»,  «Хоббіт:  неочікувана  подорож», 

«До зустрічі з тобою», «Великий Гетсбі»); 

- сюжетний блок, навколо якого розвиваються всі події у кіно. 

Як правило, з нього починається знайомство з героями та візуальна 

ідентифікація місця дії; 

- акцентуаційний блок – це одна із найбільш важливих частин, в якій 

розкривається майстерність та креативність режисера монтажу 

трейлера. На цьому етапі добирається засіб, за рахунок якого можна 

вразити глядача. Це може бути відомий акторський склад, вражаючі 

спецефекти, неперевершена локація, особливості сюжету тощо; 

- фрагментація та співставлення кадрів у єдину міні-сюжетну лінію, 

яка, власне, формуватиме трейлер і багато в чому залежить від 

жанру. Для комедії доцільно синтезувати максимальну (проте не 

вичерпну) кількість влучних жартів; для бойовиків – картини 

запеклої боротьби і динамічні сюжетні перипетії; для мелодрами – 

найбільш драматичні моменти; 

- заключна сцена. Безперечно, вона не має слугувати спойлером, 

а навпаки, підкреслити динамічність сюжету, викликаючи інтерес 

для подальшого перегляду [3, с. 123]. 
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Проаналізуємо три типи трейлерів на прикладі фільмів українського 

виробництва, які знаходяться в прокаті або мають вийти протягом року 

в Україні. 

До першого типу можна віднести трейлеру фільму «Пульс». Дата виходу 

фільму – 2021 р. У цьому фільмі присутня вступна частина, яка занурює 

глядача і передає атмосферу спорту. У сюжетному блоці акторський склад 

детально розкриває образ української чемпіонки та інших персонажів. Режисер 

використовує акцентуаційний блок наголошуючи на тому, що історія заснована 

на реальних подіях, використовуючи емоційно-психологічний метод. Фрагментація 

та співставлення кадрів відображає біографічний стиль ближче до мелодрами, 

відображаючи драматичні моменти життя головної героїні. У заключній сцені 

режисер викликає інтерес глядачів захоплюючим фіналом та акцентує увагу 

на майбутньому продовженні сюжету [5]. 

До другого типу належить трейлер фільму «Довбуш». Дата виходу 

фільму 12 травня 2022 р. Вступна частина складається з титрів та історичних 

кадрів історії українського народу. За допомогою відомих акторів, яскравих 

спецефектів, нарізкою фрагментів та краєвидів Західної України, режисер 

занурює глядачів в сюжетний та акцентуаційний блок. Для підсилення 

фрагментації сюжету використовують бойові та трюкові сцени, що підсилюються 

драматичною музикою для «підігріву» сюжетної лінії. У заключній частині 

відображається інтрига навколо головного героя, яка надає можливість 

глядачам створити власну концепцію сюжету. 

До третього типу належить трейлер фільму «Патерн». Дата виходу 

17 березня 2022 р. Вступна частина складається з презентації персонажів та 

місця локації. В сюжетному блоці за допомогою акторського складу, режисер 

акцентує увагу на темі соціальної нерівності. Акцентуаційний блок 

використовується за допомогою майстерності акторів, які передають повний 

образ та емоції героїв. Саме завдяки фрагментації сюжету з нарізкою 

професійний бойових сцен, режисер тримає глядачів в емоційному напруженні. 

Заключна частина й далі не дає відповідь глядачам, інтригуючи незавершеною 

сюжетною лінією [6]. 

Як бачимо, трейлери українських фільмів повністю відповідають вимогам 

розробки ефективних промороликів кіноіндустрії. Якщо врахувати, що 

впливовість трейлеру і правильна рекламна кампанія кінострічки «Пульс» 

дозволило цій кінокартині посісти п’яте місце серед найкасовіших українських 

фільмів 2021 року [5], можемо спрогнозувати, що подібний успіх очікує і на 

інші розглянуті проєкти. 

Загалом зробимо висновок, що від трейлеру фільму залежить успіх 

майбутнього кінопроєкту. Саме трейлер є не тільки засобом комунікації, 

але й ефективним методом реклами. Для створення якісного контенту 

аудіовізуального продукту важливу роль відіграє композиційна структура та 

сюжетний блок, який відповідає сучасним вимогам і позитивно сприймається 

аудиторією. 
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ФЕНОМЕН ASMR У КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА 

СЬОГОДЕННЯ 

У сучасному вокальному виконавстві відбувається процес оновлення 

принципів звуковидобування. Він стосується як запозичення певних технік, що 

були притаманні окремим напрямкам, так і винайдення нових. Однією з них є 

принцип Autonomous sensory meridian response або ASMR, що позначає 

використання різних подразників (зорових, слухових та когнітивних) задля 

отримання аудиторією відчуття поколювання на шкірі голови або інших 

частинах тіла. Якщо мова йде про його залучення до вокальної практики, то 

метою є набуття автономної сенсорної меридіональної реакції шляхом 

аудіального впливу. Найбільш часто тими методами, які використовують 

виконавці, є застосування шепоту та інших приглушених звучань, що пов’язані 

з динамікою piano. 

На думку дослідників, феномен ASMR є таким, що наразі мало вивчений 

з точки зору фізіології людини. Неоднозначність ставлення до такої сенсорної 

реакції обумовлена тим, що вона виникає не у всіх індивідів та ймовірно 

https://itc.ua/articles/reczenziya-na-fil
https://www.cinema.in.ua/tyzer-patern/(
http://zum.onu.edu.ua/article/view/235565
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залежить від неврологічного розмаїття та складності облаштування людського 

мозку. В результаті одного з випробувань (аналіз МРТ головного мозку) було 

доведено, що під час перегляду відео з використанням ASMR, було відзначено 

активність кровообігу. Це продемонструвало ймовірність того, що ASMR може 

впливати на «афіліативну поведінку», викликаючи зростання окситоцину. 

Спектр аудіального впливу в рамках ASMR складається з таких звуків як 

шепіт, м’який шурхіт, різання мила, постукування нігтями, цокання язиком, шелест 

сторінок. Дехто використовує розбризкування води з пляшки, її переливання, 

постукування, помішування супу чи навіть зминання обгорткового паперу. 

Деякі способи звуковидобування та шумові ефекти й раніше використовувались 

у музичній практиці, як академічній, так і неакадемічній. Нерідко вони 

сполучались з більш традиційними принципами звуковидобування, тобто 

співом у повний голос з більшою гучністю. Даний принцип співу, де чергується 

спів на видиху та із залученням міцного голосу неодноразово використовувався 

естрадними співаками. Так Leona Lewis у «Keep Bleeding» додає напівшепіт 

у декількох словах. Це додає контрастності пісні. Нерідко застосувала шепіт й 

Мерайя Кері, зокрема у пісні «Without You». 

У випадку ASMR фактично всі звуки можуть бути віднесені до таких, що 

відносяться до вузькоспектральних, прослуховування яких вимагає адаптації 

слуху до тихих звучностей. Подібна «тиха» музика спрямована на те, щоб 

не лише налаштувати вухо до них, а й досягнення загального розслаблення 

слухача. Аудіо та відео, які сприяють заспокоєнню реципієнта досягаються 

шляхом зниження частоти серцебиття. Дані практики використовувались 

і у більш ранній період, проте не позначались терміном ASMR. 

Починаючи з 2010 р. набули поширення відеоролики на Youtube, а на 

поч. 2020-х рр. вони стали надзвичайно популярними у соціальному застосунку 

TikTok. Розглянемо специфіку застосування ASMR виконавцями. Насамперед 

зазначимо, що більшість відео чи аудіо мають тривалість значно більшу, ніж 

у звичайних композиціях, які рідко виходять за межі 4-хвилинного формату. 

Як правило, ролики звучать близько 20 хв. Якщо ж зважити на загальний 

медитативний характер композицій, то унаочнюється зв’язок з прадавніми 

екстатичними практиками, що мали ввести слухача у стан трансу. 

Практика використання ASMR техніки у сучасному вокальному мистецтві є 

такою, що має широкі можливості для застосування. За рахунок наявності 

звукопідсилювальної техніки можна з легкістю видобувати найтихіші звучності, 

які, водночас, будуть почуті. Спектр техніки, яка може застосовуватись для відео 

ASMR є вкрай великим – від професійної техніки до смартфонів. Знаменитості 

«використовують висококласні стереофонічні мікрофони, які передають окремі 

звуки в обидва вуха, проте більшість із них використовують недорогий 

мікрофон Blue Yeti. Почати можна навіть із вбудованого мікрофона на 

телефоні. Каруна Саторі користується Blue Yeti, але іноді робить відео зі 

звуком низької якості за допомогою мікрофона на своєму iPhone» [1]. 

Використання звукопідсилювальної техніки дозволяє закцентувати увагу на 

найменших нюансах звучання. Це вимагає долучення уваги до кожного звуку, 
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адже можливе виникнення й випадкових шумів. Щоб цього уникнути 

потрібний контроль за кожним рухом чи подихом. Також створення потрібного 

настрою для глядачів можливе лише тоді, коли виконавець також є 

розслабленим. 

Кожен із виконавців, який працює в даній техніці, має свій неповторний 

стиль, адже вони вкладають свій індивідуальний досвід, що володіє якостями 

релаксації. Серед музикантів можна згадати Каруну Саторі, ASMR Glow, 

DennisASMR. Вони мають свої канали на Youtube, де викладають нові відео, 

в яких глядачі можуть не лише почути ці тихі шумові композиції, а й побачити 

на власні очі, що саме дозволяє отримати те чи інше звучання. Окремі уривки 

аудіо компонентів можуть згодом бути використані в якості семплів, що 

залучатимуться для створення творів у іншій музичній стилістиці. Оскільки не 

всі відчувають ASMR, він, ймовірно, залишиться нішею для підгрупи людей 

в мережі «Інтернет». Але є деякі технологічні досягнення, які можуть значно 

просунути ASMR. Віртуальна реальність, зокрема, зацікавила розробників 

і глядачів відео ASMR, оскільки вона може принести абсолютно новий рівень 

занурення в аудіальний та візуальний досвід. 

Техніка, яка здійснює релаксаційний вплив, має неабияке значення для 

суспільства, адже рівень психологічного дискомфорту зростає у зв’язку 

з інтенсивністю життя індивідів та зростанням ролі шумів, яким воно 

супроводжується. Саме тому розвиток напрямку ASMR як однієї з вокальних 

технік вбачається перспективним. Опанування її співаками дозволить 

відточувати здатність співати не лише на повний голос, але й з мінімальним 

динамічним рівнем. Це потребує акцентування уваги на роботу голосових 

зв’язок. При співі напівшепотом голос стає чуттєвим та ніжним за рахунок 

додавання більше видиху. Голосові зв’язки не змикаються повністю, внаслідок 

чого він вільно виходить разом зі звуком. 

Отже, можна зробити наступні висновки. Феномен ASMR набуває все 

більшого поширення у медіа просторі. Потенціал використання принципів 

цього напрямку є таким, що має перспективний характер. Але як і у випадку 

застосування будь-якої техніки звуковидобування (вокальної чи інструментальної), 

позитивний результат мають не всі зразки, а лише ті, де сполучаються 

майстерність виконання, цілісність та художній рівень твору, виваженість 

драматургії тощо. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Б. СТУПКИ В ДИНАМІЦЦІ 
РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СОЦІОМИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ 

Специфічні особливості способу існування актора, власна органіка, 
виражальні засоби та характер перевтілення, створення образу в драматичному 
мистецтві перевтілення зумовлені конкретним історичним періодом розвитку 
театрального мистецтва та індивідуальними якостями творчої особистості 
актора і є основною проблематикою сценічної діяльності. 

Саме художньо-творча діяльність Б. Ступки є прикладом для сучасної школи 
акторської майстерності і займає значне місце в сучасному національному 
театральному процесі, оскільки в його творчості відображені суттєві пошуки та 
досягнення провідних вітчизняних діячів сценічного мистецтва ХХ–ХХІ ст. 

Протягом останнього десятиліття неабияка актуалізація проблематики 
українського театрального мистецтва в контексті особливостей еволюції 
в умовах сучасного соціокультурного простору привернула значну увагу 
науковців. Науковцями створено нову робочу модель для вивчення театральної 
галузі в країні, здійснено спробу виділити головні напрями спостереження та 
фіксування процесів у театральному просторі, виявити його лідерів та окреслити 
тенденції, що є визначальними в процесі розвитку українського театру. І в контексті 
вищезазначеного Р. Єсипенко висвітлює творчі досягнення та прорахунки 
вітчизняного театру 1980-х рр.; М. Гринишина аналізує знакові в процесі осягнення 
чеховської драматургії вистави в ретроспективі, зокрема, виявляє специфіку 
постановки п’єси «Дядя Ваня» режисером С. Данченком на сцені Київського 
академічного українського драматичного театру ім. І. Франка в 1980 р., та певні 
аспекти виконання ролі Івана Петровича Войницького Б. Ступкою; дослідженню 
сценічної практики в Україні 1990-х рр. у контексті пошуку новаторської моделі 
національної культури присвячені публікації Н. Єрмакової; окремі віхи творчої 
діяльності Б. Ступки, зокрема роки навчання у Другій студії Львівського 
академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької, створеної за ініціативи 
художнього керівника театру Б. Тягна, а також перші кроки актора на сцені 
висвітлює Б. Козак; дослідженню діяльності Київського національного 
академічного драматичного театру ім. І. Франка протягом 12-ти років художнього 
керівництва Б. Ступкою присвячена монографія Г. Веселовської; інформація 
про особливості багатолітньої співпраці Б. Ступки з режисером С. Данченком, 
вміщена у монографічній праці В. Мельниченко тощо. 

Навесні 1959 р. при Львівському театрі імені Марії Заньковецької, за 
сприянням учня Леся Курбаса Б. Тягна, було відкрито дворічну Театральну 
студію [1, с. 30], учнем якої восени 1959 р. став Б. Ступка. Б. Тягно очолив 
викладацький склад новоствореної студії. Б. Ступка став одним із студійців 
групи А. Ротенштейна, разом із Н. Лотоцькою, В. Глухим, В. Коваленко, 
В. Ячмінським, А. Помазаном, Б. Вавриком, Т. Давидко, М. Мерновою та 
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А. Корнієнко [2, с. 160]. Серед студійців Б. Ступка вирізнявся особливою 
індивідуальністю, в якій органічно поєднувалися гострота форми, психологічна 
глибина та надзвичайна емоційність, що проявлялася в самих різних ролях. 

На другому курсі, Б. Тягно призначив Б. Ступку, як найкращого студента, 
на роль Механтропа у виставі «Фауст і смерть» за однойменною віршованою 
п’єсою О. Левади [2, с. 162]. Філософські проблеми підняті автором реалізуються 
в сюжетних колізіях твору, конфлікті світоглядних позицій персонажів, полярно 
розмежованих ідей життя та смерті, добра та зла, творення та руйнування. На 
відміну від Г. Гете, який вирішив конфлікт Фауста та Мефістофеля як конфлікт 
приятелів «з дещо різними характерами, з різною мірою віри в можливості людини, 
в її розум та сили» [6, с. 174], вітчизняний драматург посилює та загострює 
протидію між опонентами. О. Левада зображує Вадима носієм сатанинського 
начала, який разом із «рукотворним сатаною» Механтропом, є уособленням 
заздрощів, підступності, ненависті, зла, руйнування та смерті. На думку 
М. Кипріяна, Б. Ступка, який на той час був молодим студійцем, блискуче 
виконував роль кібернетичної подоби людини, яку до нього на сцені 
радянського театру ніхто ніколи не грав, оскільки був внутрішньо готовий для 
неї [4, с. 12]. 

Зі спогадів Б. Ступки дізнаємося, що під час репетиційного процесу він 
задумав розкрити образ робота завдяки специфічним засобам пластичної 
виразності: «розкидати руки, плести ногами, смикатися в ритмі рок-н-ролу» 
[5, с. 61]. На думку Р. Віктюка, на той час вже відомого режисера у Львові, який 
особисто бачив гру Б. Ступки, роль Механтропа була дуже важливою для 
молодого актора, а його вирішення образу кіборга, поєднання пластичного 
малюнку людини і механічної істоти – «незвичним і новим не тільки для 
українського, але й радянського театру взагалі». Режисер, відомий унікальними 
пластичними рішеннями своїх постановок, наголошує, що Б. Ступці вдалося 
у першій серйозній ролі акумулювати все вчення Леся Курбаса [5, с. 64]. 

У рецензії на виставу, надруковану на сторінках газети «Ленінська молодь» 
театральний критик окремо відмітив гру Б. Ступки: «Механтроп (тобто «механік- 
людина») є штучним і безплідним витвором науки… Цей своєрідний та дещо 
суперечливий образ у виставі приваблює своєю закінченістю завдяки чітким, 
відточеним рухам і прекрасно відпрацьованій манері мови молодого здібного 
студійця Б. Ступки» [3, с. 4]. 

На формування творчої особистості Б. Ступки як майстра драматичного 
театру безумовно вплинув початковий досвід артиста на сцені Львівського 
академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької. Акторська діяльність 
на сцені театру ім. М. Заньковецької сприяла процесу формування 
світосприйняття та громадських позицій майбутнього високопрофесійного 
майстра театрального мистецтва. 

Протягом дев’ятнадцяти років творчої діяльності в колективі занківчан, 
сформувалася творча манера Б. Ступки, що характеризувалася чіткістю 
зовнішнього малюнку ролі, надзвичайній внутрішній зібраності, пристрасністю 
та логічному, на межі з математичною точністю, розрахунку, інтелектуальним 
та емоційним навантаження образу, переконливістю почуттів героїв. 
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ВИХОВАННЯ СЦЕНАРНОЇ КУЛЬТУРИ РЕЖИСЕРІВ 

ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сценарій у підготовці масового заходу дозвілля 

Проведення дозвілля завжди було важливим явищем суспільного життя, 
і здавна стало провідною функцією людського суспільства. «Хлі́ба та видо́вищ» – 

цей вираз відомий ще з часів Римської імперії, і не втратив своєї актуальності 
і понині, адже дозвіллєвий захід включає в себе яскраво виражені елементи 

відпочинку та розваг. І, хоча, кожний відпочиває по – своєму, виходячи з власних 

можливостей і умов, однак, колективні форми проведення вільного часу 

(різноманітні свята, фестивалі, концерти, конкурси, тематичні вечори) мають 

неабияке суспільно – корисне значення і відіграють велику роль у вихованні 

художньо – естетичної цілісності молоді та формуванні особистості. 

Є ряд загальних вимог, яким повинне відповідати дозвілля, щоб бути 

повноцінним. При виборі й організації тих чи інших занять, форм дозвіллєвої 

діяльності слід враховувати їхнє виховне значення, чітко уявляти, яким якостям 

особистості вони допоможуть сформуватися або закріпитися [1, с. 18]. 

https://doi.org/10.32461/149783
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Враховуючи різноманітність запитів і смаків аудиторії, культурний рівень 

розвитку, вік, соціальний стан, важливого значення набуває сценарій та вибір 

матеріалу, який повинен задовольнити будь-які уподобання глядача, тому одне 

з найважливіших місць у підготовці дозвіллєвогого заходу потрібно приділяти 

написанню сценарію. 

Аналіз художньої практики сценарної культури режисерів дозвілля показав, 

що підвищення ефективності форм дозвілля, які театралізуються, неможливе без 

науково обґрунтованої і розробленої методики створення сценарію та вивчення 

сценарної практики і теорії. Суттєвий внесок в аргументації авторської 

концепції створення методики роботи над сценарієм зіграла величезна практика 

і теоретичні роботи І. Г. Шароєва, який писав : «Ми, практики жанру, інколи 

ведемо розмову про майстерність сценариста. Адже це дуже важливо, щоб 

драматург, працюючий над створенням масового свята., знав технологію свого 

ремесла, був знайомий з тими основними закономірностями, які є визначальними 

в цьому жанрі» [4, с. 63]. Значну роль в осмисленні специфіки сценарної 

творчості режисерів дозвіллєвої діяльності зіграли погляди Михайла Бахтіна, 

який писав, що всяка творчість визначається своїм предметом і його структурою. 

Переважне значення для доказу гіпотетичних положень дослідження мали роботи 

авторів: Д. М. Генкіна, І. М. Туманова, А. І. Чечьотіна, І. Г. Шароєва та ін.. 

Сценарій – це підібрана літературно – режисерська розробка змісту 

театралізованого святкового дійства. Зазвичай сценарій в суворій послідовності 

викладає все, що буде проходити на заході, розкриває тему, показує авторські 

переходи від однієї частини дії до іншої, наводить орієнтовний напрямок усіх 

імпровізаційних виступів та інших акцій. У сценарій вводиться художні твори, 

які будуть використані, чи уривки з них; у ньому передбачаються засоби 

активізації учасників, планується оформлення та спеціальне обладнання 

приміщення [5, с. 137]. 

Зважаючи на вікову категорію учасників заходу потрібно досконало 

продумати роль ведучого. Органічний процес словесної взаємодії на сцені 

висуває високі вимоги до загальної культури мовлення [2, с. 104]. 

Добір матеріалу для будь-яких заходів складний і суперечливий. Адже 

в масовій аудиторії можуть бути люди з різними особистісними утвореннями, 

віком, соціальним станом, культурним рівнем розвитку. Одні вимагають 

високої якості заходу, інші про це не задумуються, тому потрібно задовольнити 

смаки представників і низького і високого рівня підготовки, треба дати 

матеріал, що виконує прості і більш складні педагогічні функції [1, с. 18]. 

Розуміння сценарію, найбільш повно втілює у собі педагогічні і художні 

завдання, і займає одне із центральних місць в структурі діяльності культурно- 

дозвіллєвих закладів. Проблема формування сценарної культури режисерів 

дозвіллєвої діяльності полягає в пошуках шляхів вдосконалення теорії 

сценарію, розробці її теоретичних, практичних і навчальних основ, що 

розробляється та вимагає рішення багатьох власних завдань. Специфіка 

режисерської роботи над постановкою естрадних концертів, театралізованих 

видовищ та особливості естрадних постановок порівняно з театральними, 
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вимагає актуалізації творчої особистості режисера, готового поєднати у своїй 

діяльності як універсальні прийоми творення спектаклю, так і специфічні, 

продиктовані природою естрадного мистецтва та масових дійств [3, c. 304]. 

Масові свята і видовища існують у всякому суспільстві як неодмінний 

інститут, громадське і культурне явище, утворюючи частину організованого 

і установленого життя суспільства, класів, окремих шарів і груп, своєрідну 

форму регуляції людської дозвіллєвої діяльності. Одним із основних компонентів 

культурно-дозвіллєвих проєктів є вірно продуманий та написаний сценарій, 

який слугує основним завдатком вдалого його проведення. Специфіка 

режисерської роботи над постановкою естрадних концертів, театралізованих 

видовищ та особливості естрадних постановок порівняно з театральними, 

вимагає актуалізації творчої особистості режисера. Враховуючи місце сценарію 

у підготовці і проведенні дозвіллєвогого заходу встановлено, що формування 

сценарної культури режисерів дозвіллєвої діяльності є результатом великої 

теоретичної і експериментальної роботи. 
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PR-ІНСТРУМЕНТАРІЙ У РЕКЛАМІ ЕПОХИ МОДЕРНУ 

Вивчення історії реклами є надзвичайно актуальним питанням на 

сьогодні, оскільки в будь-якій сфері життя можна простежити вплив PR- 

технологій і вміння ними користуватись. Стиль модерн в даному контексті 

розглядається як тенденція традиційної реклами, тому цікавим постає питання 

розвитку його варіацій в сучасному мистецтвознавстві. 

Кінець XIX – поч. XX століття – це час особливого процвітання театру, 

кабаре, виставок, маскарадів, тому митці у своїх роботах створювали 

атмосферу урочистості, розкоші і святкового настрою. Звичайно, що образ 

жінки гармонійно підходив для втілення цих ідей. 
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У рекламі модерну набув розквіту новий ідеал краси фатальної та загадкової 

жінки, якою захоплюються. Особливої уваги у роботах майстрів над образами 

заслуговує декоративність виконання. Наприклад, для реклами сухого 

шампанського компанії «Brut Impérial» марки «Moet&Chandon» 1899 року 

відомий митець Альфонс Муха створив образ витонченої міфічної жінки 

у різноманітті тканин, кольорів та прикрас. Естетичний смак ілюстратора 

формувалася під впливом середньовічних сюжетів та кельтської міфології 

зокрема, тому це дало поштовх для створення найскладніших орнаментів у його 

роботах. 

Ще один відомий митець Анрі Тулуз-Лотрек також став популярним 

завдяки створенню різноманітних рекламних плакатів. Шедевральною є його 

афіша для кабаре «Мулен Руж», де головною героїнею стала французька 

танцівниця Ла Гулю (справжнє ім’я Луїза Вебер), яку називали королевою 

Монмартра. Свій псевдонім вона отримала за те, що жадібно любила життя 

і випивала з бокалів клієнтів під час танцю. Дуже влучно підібраний образ, 

оскільки в цьому і полягала філософія існування кабаре – гучні веселощі, 

сміливі танці і життя «одним днем». 

У зародженні плакатного мистецтва велику роль зіграв також майстер 

Жюль Шере, який на перше місце завжди ставив ілюстрацію, а потім текст. 

Видовищність і лаконічність були синонімами до його робіт. Таким чином 

можна провести паралелі з сучасними видами реклами, де картинка займає 

й досі передове значення. Стилістика Шере доречно передана в його плакаті 

з рекламою цигаркового паперу «Джоб», де зображена жінка у грайливому 

настрої, одягнута в пишну модну сукню, що безперечно привертало увагу 

глядачів. 

Отже, кожен з митців реклами епохи модерну мав свій неповторний стиль 

і особливу техніку виконання робіт, що є актуальним і нині. Відмінність в тому, 

що у сучасній рекламній індустрії переважає комерційна сторона, а в кін. XIX ст. 

митці все таки намагались просунути, в першу чергу, естетичну і художню 

цінність робіт. У цьому і полягає значущість рекламних творів ар нуво. Бачення 

ідеалу жіночих образів з кожним поколінням змінюється, але саме період модерну 

залишив нам важливість основних постулатів зображення у рекламному мистецтві: 

кольорову палітру, графічні символи, стилізацію форм. 
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АКТОРСЬКИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ 

СУЧАСНОГО АКТОРА 

Сучасний театр відображає реакцію на виклики глобалізації, уособлюючи 

місце зустрічі різних культур. Глобальна вища мистецька освіта означає, що 

більшість майбутніх акторів отримають освіту, сформовану, принаймні частково, 

відповідно до західної педагогіки та/або західних інституціональних моделей. 

Відповідно будь-який момент дослідження виховання актора, повинен враховувати 

глобальні, мультикультурні реалії як норму, а не як виняток. 

Прагнення до створення універсальної моделі актора – виконавця, актора- 

творця, актора-особистості, який буде відповідати сучасним європейським 

стандартам, на часі є одним з ключових питань яке потребує вирішення. Також 

є важливим питання технологій та методик підготовки універсальної моделі 

актора. 

Шляхи формування методів професійної підготовки актора на основі 

концепцій  тренінгів,  зарубіжних  та  вітчизняних  методик  є  одними 

з найефективніших у процесі виховання сучасного актора. 

Технології акторського тренінгу вважають найбільш ефективними формами 

навчання завдяки максимальній орієнтованості на розвиток активної творчої 

особистості. Тому комплексного теоретичного осмислення в мистецтвознавчому 

дискурсі, потребує проблематика сучасного акторського тренінгу: 

- дослідження його як синтезу традиційних театральних методів 

підготовки актора, тілесних і ментальних практик, 

- визначення шляхів збагачення української театральної педагогіки 

методами і методиками провідних європейських та американських 

акторських тренінгів та технік; 

- оновлення та розробка робочих програм з акторського тренінгу; 

- розробка факультативу з дисципліни акторський тренінг, для 

студентів творчих ВНЗ. 

Е. Барба визначає, що тренінг є безперервним процесом, нормою та 

стилем життя актора, способом організації власного існування та власної 

культури. [1, с. 38] 
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Акторський тренінг у цьому контексті розглядається як головний засіб 

виховання особистості митця (за К. Станіславським), що сприяє різнобічному 

розвитку людини, формуванню духовного світу особистості та особливого 

світогляду, а головне – розвитку акторських здібностей; комплекс вправ 

спрямований на формування вмінь та навичок одного або кількох елементів 

зовнішньої та внутрішньої техніки актора, процес набуття та удосконалення 

навичок [3, с. 15]. 

Комплексний підхід до дослідження природи акторської творчості, 

феномен якої полягає в тому, що сам актор, його душа і тіло є водночас 

творцем і інструментом [4, с. 4], передбачає звернення до наук, які вивчають 

природу людини, передусім до психології та фізіології, тілесних та ментальних 

практик, а також традиційних технік національних театрів. 

Розробки акторських тренінгів передбачають комплексне та безпреривне 

тренування навичок та умінь актора з обов’язковим включенням елементів 

техніки на всіх етапах тренінгу. Професія актора – це постійний пошук живого 

слова, виразної форми, це завжди навчання, запланований експеримент 

творчого створення ролі та пробудження імпровізаційного самопочуття. 

Акторський тренінг допомагає студенту у процесі пізнання та визначення 

творчих можливостей, у виробленні власних творчих ідей, для реалізації яких 

важливо усвідомлювати їх новизну і унікальність. Акторський тренінг являє 

собою систематичний процес, що дисциплінує, групує, направляє, та зосереджує 

студента на розвиток та удосконалення елементів акторської техніки. 

Відповідно, акторський тренінг є фундаментальним процесом у вихованні 

актора-сучасного, актора-універсального. І є неминучим процесом у формуванні 

та виявленні індивідуальності актора. 

Для сучасного етапу розвитку театральної освіти характерні різноманітні 

методичні прийоми виховання актора. Професійний актора повинен вільно 

орієнтуватися в запропонованому режисером малюнку ролі, органічно та 

миттєво включатись в пропоновані обставини, вибудовувати каскад пристосувань, 

оцінок, ліній поведінки, сприйняття та оцінки в органічній взаємодії з партнером, 

і буде виражена в художньо-пластичному малюнку ролі. Цього потребує від 

актора сучасний ринок праці. 

На сучасному етапі існує багато методів навчання актора – від 

традиційних, за якими навчалося не одне покоління акторів, до новаторських. 

Проте, незважаючи на відмінності основних концепцій та методології викладання, 

всі вони включають людське тіло та людський голос у культурно закодованих 

засобах виразності. 

Для сучасної світової театральної культури характерне посилення інтересу 

до методик акторського тренінгу, які, незважаючи на їх різноманітність, поєднує 

не лише ідея значущості методу тренування актора та необхідності розвитку 

його психофізичного апарату, а й специфічні засади формування тренінгу як 

унікального методу дослідження, що допомагає досягти гармонійної взаємодії 

душі та тіла. 
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Акторський тренінг є однією з найефективніших форм виховання сучасного 
актора, який відповідатиме нормам та потребам сучасного українського та 
європейського театру. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Барбой Ю. М. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988. 
2. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. Секреты развития психики. 

Санкт-Петербург : Прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. 351 с. 
3. Станиславский К. С. Работа актора над собой в творческом процессе 

переживания. Москва : Искусство, 1989. 511 с. 
4. Лисецкий В. Д. Эволюция представлений об актотерском тренинге 

и дифференцированный подход к его проведению : автореферат канд. 
искусствоведения : 17.00.01. Российский университет театрального искусства – 
ГИТИС. Москва, 2017. 26 с. 

 

Юдов М. О., засл. прац. культури України, доцент, 
в.о. ректора ЛДАКМ, 

м. Київ, Україна 

 
ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ МОДИ ПОЕМ ПУАРЕ І ДЖОНОМ ГАЛЬЯНО 
Театралізувати моду почали на початку ХХ століття. Поль Пуаре перший 

модельєр нового століття та видатний реформатор жіночого костюму. Цей 
художник втілив у вбранні ознаки образу нового часу, що тільки створювався, 
він став диктатором моди, запроваджуючи не тільки фасон сукні, але й стиль 
життя. Проведена Пуаре реформа костюму, звільнила жіноче тіло від жорстких 
корсетів, виявилась прогресивною та знайшла своїх прибічників. 

У 1911 р. Поль Пуаре (Paul Poiret) влаштував грандіозне театралізоване 
свято «Тисяча й одна ніч, або святкування по-персидські». Сам господар свята, 
був вдягнений у просторий халат, туніку з білої тафти і червоному тюрбані. 
Гості були вдягнені у шовкові шаровари, оксамитові жилети і кумедні спідниці, 
абажури бенкетували й розважались, забувши про Париж у дивному оазисі 
Сходу. І надалі влаштовуючи подібні театралізовані свята, майстер намагався 
створити на одну ніч органічне середовище існування для витворів свого 
мистецтва. Наприклад, на «Святі Вакха» влаштованому за рік потому, головним 
героєм став античний костюм. Перед богами, німфами, сатирами Пуаре 
з’явився у ролі Юпітера [1]. 

Загалом практика залучення дизайнерів моди до гучних театралізованих 
вечір досить поширена. Наприклад, на «Східному балу» (Le Bal d’Orient), який 
відбувся у Парижі на острові Сен-Луї в маєтку Ламбер (Hotel Lambert) 
апартаментах ХVІІІ ст. 5 грудня 1969 р., барон господар балу Алексіс Реде 
(Alexis de Rede) «стояв на верхньому майданчикові сходів, одягнений у чорний 
стилізований тюрксько-татарський костюм принца від П’єра Кардена» [2, с. 31]. 
Лейтмотивом театралізованої вечірки стали казки «Тисяча однієї ночі». 
Режисер-постановник Жан-Франсуа Дігре (Jean-Francois Daigre) [3, c. 209]. 
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Джон Гальяно у 1990 р. був провідним дизайнером-авангардистом моди 

в Англії. Світова слава до нього прийшла після вдалої роботи у Парижі 

з головними Будинками моди. На посаді головного дизайнера Будинку моди 

Крістіана Діора дизайнер Гальяно наповнив стиль Будинку вільною 

експресивністю, при цьому не відмовляючись від своїх улюблених історичних 

ремінісценцій і розкоші. Його називали «поставником гламуру». 

Спочатку він завжди створював літературну історію, персонажів, потім 

створював костюми. Одна з колекцій була присвячена героїні п’єси Т. Уїльямса 

«Трамвай бажання» і у ній відчувався вплив не тільки видатних кутюр’є 

минулого, але й японських дизайнерів-деконструктивістів. У 1987 р. за цю 

колекцію  на  сезон  весна/літо  1988  р.  Гальяно  було  присуджено  премію 

«Найкращий дизайнер року» [1]. 

Після показу колекції «Наполеон і Жозефіна» преса назвала Гальяно 
«майстром романтичної елегантності». У цій колекції він обіграв тему спідньої 

білизни, яка перетворювалась у верхній одяг (наприклад пояс для панчіх – 

у міні спідницю). 

Сенсацію викликав показ колекції «Втеча юної принцеси Лукреції 
із більшовицької Росії» і нагадувала про жіночі образи російської літератури – 

«тургенівських дівчат», Анну Кареніну, Соню Мармеладову. Показ цієї 

колекції став тріумфом Гальяно – за неї він отримав вдруге звання «Кращій 

дизайнер року». Колекція всього з 17-ти моделей була показана у старовинному 

палаці XVIII ст., який люб’язно був наданий для дефіле давньою шанувальницею 

Гальяно мадам Шлюмберже [1]. 

Незважаючи на обмеження в коштах, дизайнер намагався відтворити 

особливу атмосферу театралізованої дії. Кожному гостю замість звичайного 

запрошення було надіслано старовинний ключ. По старовинному паркету ходили 

манекенниці у старовинних капелюхах створених Ф. Трейсі, нагадуючи про зачіски 

японських гейш, у обтягуючих сукнях, скроєних по косій, підкреслюючи кожний 

вигин тіла. 

Уже у першій колекції від «Givenchy» («Індійська колекція») Гальяно 

продемонстрував новий стиль (весна-літо, 1996) – поєднав історизм і етнічний 

стиль. Цей стиль був характерним для нього і надалі. Мистецтво Африки 

і Китаю, живопис Дега, Тулуз-Лотрека, Далі, Клімта, Париж 20 років та 

індіанці-черокі, вибагливо синтезуючись, формувало особистий стиль майстра – 

безумовно, еклектичний, з божевільним прагненням до суміші сучасного 

з ностальгією за минулими століттями, технічного пріоритету з романтизмом, 

авангарду – з ретро. 

Інша колекція від кутюр для «Givenchy» була присвячена цирку – це була 

історія нареченої, яка втікала з циганами і бродячим цирком, показана 

у винному льосі. Етнічна тема з’явилась й в інших колекціях Гальяно. 

Наприклад, у колекції осінь-зима 1996-1997 р. «Індіанки» [1]. 

Він влаштовував театралізовані вистави, покази, перетворюючи стадіон 

у Булонському лісі на лісні зарослі, вокзал Ватерлоо в пустелю, а оранжерею 

Версальського палацу у 150-метровий подіум, залитий водою. Моделі не просто 

дефілювали подіумом, а грали персонажі з історій, придуманих Гальяно. 
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Кожного сезону розробка ідей для показу розпочинається зі збору 

іконографічного матеріалу – газетних заміток, ілюстрацій, репродукцій. Потім 

народжується історія, присвячена героїні-музі колекції. Ними були Лукреція 

Борджіа й Міся Серт, кінозірка 1920-х р. Луіза Брукс та Скарлетт Охара. 

Паралельно з цим йшла робота над технологічними розробками – вибір тканин, 

створення ескізів, креслень, викройок, потім розроблялися аксесуари, взуття, 

головні убори. Зачіски і макіяж придумувалися і створювалися у співробітництві 

з найвидатнішими перукарями й візажистами. 

Особлива увага приділялася режисурі показу – місцю проведення, 

освітленню, також ідеї і цілям постановки. Поєднуючи екзотику східних тканин 

та розкішшю європейських костюмів у колекціях прет-а-порте для «Dior» осінь- 

зима 1997–1998 рр., «Китайська колекція» була показана у Музеї Азії і літо 

1998 р., де використовувались тканини вироблені у техніці «ікат». У колекції 

від кутюр для «Dior» «Мандрівка у східному експресі», де змішувались 

мексикансько-індіанські мотиви, була показана на вокзалі Аустерліц. 

Кутюр’є створив «енергійно сильні» покази колекцій. Літо 2000 «Dior» 

вистава «Хіппі-шик» створила справжній скандал і обурення, не тільки тому що 

показ не відповідав стилю «Dior», але й паризьких жебраків, які вийшли 

з протестом біля стін бутика «Dior» з протестом проти вистави, у якій широко 

експлуатувався образ жебрака, що ображає безпритульних [1]. 

Як би там не було, Джон Гальяно залишився в історії моди найепатажнішим 

митцем, одним із засновників театру моди, де шоу є найголовнішим засобом 

впливу на глядача, з метою передачі квінтесенції колекції. Гальяно – єдиний 

дизайнер, поява якого на подіумі неменше очікувана, ніж вся колекція – він 

завжди створює шокуючі вистави і сам з’являється перед публікою в образі, 

створеному відповідно до особистого режисерського задуму. 

Виходячи з досвіду театралізації моди Поем Пуаре та Джоном Гальяно, 

можна стверджувати, що театр моди – це синтетичний жанр театрального 

мистецтва, якому притаманні такі складові: сценарій, як літературна основа 

сценічного твору, режисура постановочного втілення, сценографія, виконавське 

мистецтво, хореографія, музика, костюмування, грим та інші. При цьому 

в театрі реальність моди корінним чином відрізняється від реальностей інших 

видів  мистецтва,  так  як  істотне  значення  в  театрі  має  актор,  який 

є провідником, що створює художні образи і відтворює реальність. У театрі 

моди найважливіше значення має дизайнер та його задум, що втілюється за 

допомогою моделі театральної комунікації, що являє собою цілісну систему 

інформаційних взаємодій між дизайнером, режисером, моделями (акторами) 

і глядачами, може розглядатися як інтегральна модель людської комунікації 

(міжособистісної та масової). 
Організовані в єдине ціле комунікаційні елементи (мови театру моди) 

утворюють єдину мову, яку умовно можна назвати мовою театральної 

комунікації. Будучи вторинної комунікаційною системою, театр моди має свої 

особливості, пов’язані з онтологічною сутністю дизайнерської колекції, 

походженням театральної творчості як процесу відтворення оточуючої нас 

реальності. 
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