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Культурно-мистецький простір в умовах сьогодення 
 

Асталош Габріела, 

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри камерного ансамблю та квартету 

Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка 

 

КОМПОЗИТОРСЬКА СПАДЩИНА Й. ГУБАЇ В КОНТЕКСТІ УГОРСЬКОГО 

СКРИПКОВОГО МИСТЕЦТВА КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

     

Актуальні проблеми сучасного мистецтвознавства пов'язані зі збагаченням і розширенням 

музичного простору шляхом відкриття нових імен і маловідомих опусів творців композиції як 

сьогодення, так і попередніх епох. На жаль, роки війни внесли негативні корективи до літопису 

одного з провідних угорських скрипалів-віртуозів минулого століття – Й. Губаї. Як митця з 

єврейським і аристократичним корінням його було знецінено і за часів розквіту нацистської системи, 

і в роки панування соціалістичного режиму в країні. Сьогодні мистецтвознавча Угорщина великою 

мірою відродила творчу постать митця, але чимало аспектів його діяльності ще потребують 

детального вивчення, особливо на ниві взаємодії культур, на перетині яких формувалась і 

розвивалась постать цього неординарного, надзвичайно яскравого художника. 

Угорська інструментальна музика вже понад три століття знана в Європі. Історія її розвитку 

сягає своїм корінням у глиб віків – із творчості відомих «прімашів», мандрівних циган-скрипалів, 

котрі вирізнялись неабияким виконавським обдаруванням. На основі їхньої віртуозної гри протягом 

багатьох десятиліть формується та викристалізовується своєрідний музичний стиль – «вербункош», 

який згодом став своєрідною візитівкою країни, досягнувши в кінці XVIII ст. кульмінації свого 

розвитку. Епоха Романтизму – час його справжнього розквіту, він привертає увагу багатьох 

композиторів, стає міцним фундаментом для креативної спадщини угорських митців кінця ХІХ – поч. 

ХХ ст. (М. Мошоньї, Й. Губаї, Е. Донаньї, Й. Лендваї, Е. Вайнера, З. Кодая, Б. Бартока та ін.). 

Йене Губаї (1858–1937 рр.) – це справжній титан угорського скрипкового і камерно-

інструментального мистецтва. Він є розробником високохудожнього репертуару. Саме його 

вважають засновником угорської скрипкової школи, яку він підняв до світового рівня, виховав 

величезну плеяду всесвітньовідомих виконавців (Е. Браун, І. Вальдбауер, Ф. Вечеї, Ш. Гейер, 

Дж. д’Орані, Ю. Орманді, З. Сейкей, Ф. Сечеді, Й. Сігеті та ін.). 

Вагомою ланкою життєтворчості митця зрілого періоду стала його композиторська діяльність. 

Як засновник угорської скрипкової школи, він прагнув збагатити скарбницю музичної літератури для 

цього інструмента, сприяти розвитку фахового педагогічного репертуару на національній основі, 

пропагувати самобутність угорських виконавських традицій. Більшість творів цього автора (всього 

понад 400) – це поєднання романтичних тенденцій і особливостей угорського фольклору, стилізація в 

народному руслі крізь призму використання основних ознак імпровізаційного виконавства 

історичних мандрівних циган-скрипалів. Розвиваючи специфіку унікального угорського обрядового 

виконавського стилю – вербункош, Й. Губаї стає його спадкоємцем і носієм у власній 

інтерпретаційній діяльності та в композиторській творчості. Цей феномен, сформований у результаті 

еволюції інструментальної музики на теренах угорського мистецтва, синтезує в собі національні 

ознаки на багатьох рівнях (жанровому, інтонаційному, ладо-гармонічному, ритмічному, художньо-

образному тощо). Камерні та концертні скрипкові шедеври автора стали одними з перших 

професійних художніх зразків угорської інструментальної музики, прототипом яких є синкретичний 

виконавсько-композиторський жанр. Типовою ознакою, яка притаманна творам і цього майстра, є 

яскраво виражена віртуозність, ритмічна імпровізаційність, пісенність, ладо-гармонічна специфіка, в 

основі якої лежить так званий «циганський лад». 

Жанр скрипкової музики у творчості Й. Губаї представлений досить широко, він репрезентує: 

професійне володіння митцем численними формами; вміння розкрити різні аспекти скрипкового 

виконавства – від кантиленного трактування інструмента до прояву найскладніших технічних 

прийомів майстерності; вдале вирішення проблеми тембрового співвідношення як у контексті 

ансамблевої взаємодії з фортепіано, так і сольної партії на лоні симфонічного оркестру. Серед його 

оригінальних скрипкових творів слід назвати «Fantasie brillante» на теми з опери «Кармен» Ж. Бізе, 

6 угорських поем для скрипки та фортепіано, 4 концерти для скрипки з оркестром, варіації на 

угорську тему для скрипки з оркестром, сюїти, численні програмні твори, зокрема самобутні чардаш-

сцени «Моя маленька флейта» ор. 13, «Води Марош» ор. 18, «Hejre Kati» ор. 32, «Жовтий жук» 

ор. 34, «Хвилі Балатона» ор. 33, «Життя квітів. Зефір» ор.30 та ін. 
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Креативна діяльність Й. Губаї стала ключовою в історії угорської музики на перетині століть. 

Вона сформувалася під знаком національної самосвідомості митця, включає різні аспекти його 

життєтворчості: виконавський, педагогічний, музично-громадський, композиторський. Музикант 

залишив по собі чималий композиторський доробок, питому частину якого становить концертно-

педагогічний репертуар, зокрема й камерно-інструментальні полотна.  
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CROSSOVER AS A FORM OF THE MUSIC SYNTHESIS  

AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY 

 

During XX century there was an integration of syncretic orientation of artistic processes, which was 

especially manifested in the phenomenon of mass culture. The latter gave impetus to individual and non-

normative moments of unity of styles in the XXI century. The history of the development of the classical 

crossover is connected with the art of Postmodernism, where it is very difficult to see the boundaries among 

classical, pop, academic and mass arts. 

The practice of using the classical themes in music in the format of quoting, arranging and stylizing 

became widespread in the early twentieth century. The concept of a crossover is used to denote the joints 

between two or more artistic genres or styles. Today, different musical styles are a combination of the 

creative ideas and technological capabilities used in the dissemination of works, which also encourages 

performers to implement certain dialogic experiences. Using technology as a tool of composition and 

interpretation, musicians and performers transform an art object that becomes a consumer cultural (musical) 

product, used by technical means to widespread in the global Internet [3, 267]. The modern classical 

crossover is a musical style that is a kind of synthesis, a harmonious combination of elements of classical 

music and pop-rock electronic music, as well as a combination of other modern styles of music. The 

performance of classical repertoire in modern arrangements is one of the most common examples of 

crossovers. Luciano Pavarotti, the greatest opera tenor of the twentieth century is among the famous 

performers in the style of classical crossover. The best example of the crossover among his performances is 

the performance of Luciano Pavarotti with «Nessun Dorma» in 1990 at the World Cup. Opera was 

considered a form of music for the elite, however L. Pavarotti as a skilled and active opera singer was a huge 

commercial success [4]. 

Transforming pop songs into classical works is usually done by converting the original pop vocals into 

opera vocals, changing English lyrics to another language (usually Italian) and / or providing classical 

arrangements: for example, Sarah Brightman's Il Mio Cuore Va, «My Heart Will Go On» Celine Dion. The 

classic crossover has developed its own standard repertoire, ie the performer of the classic crossover creates 

a song, and then others fill it. The most famous example is «Time To Say Goodbye» by Andrea Bocelli and 

Sarah Brightman - it should be noted that this creative union was one of the most successful in the genre of 

classic crossover. We can add other examples such as «You Raise Me Up» (Secret Garden / Josh Groban), 

«Nella Fantasia» (Sarah Brightman), «The Prayer» (Andrea Bocelli) and «Where the Lost Go» (Sissel). The 

classic crossover also differs in various forms of implementation to support the interests of the project: the 

main form of representation is stage, concert performances after the premiere are shown on television, 

including TV shows, supported by video and actively used online resources to promote projects and 

performers and their commercial implementation. Instruments, in turn, are subjected to sound processing and 

the use of sound amplification, acquire other timbre characteristics, changing the nature of the sound. The 
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innovation is also manifested in the image of artists, in their stage behaviour and presentation of musical 

material, as well as in the improvisational nature of interpretation.  

The genre of classical crossover has many branches according to the nature of musical material: 

symphonic rock, which is one of the most common examples of classical crossover, classical musical 

material is used for its performance in modern arrangements or jazz interpretations; vocal crossover, which is 

the use of various melodies of Western European music by arranging; rock opera, which also occupies a 

special place in modern music. According to J. Kovacs, it makes sense to distinguish a crossover in the 

domain of marketing («chart-crossover») and a crossover in the field of musical style («stylistic crossover»). 

In fact, there is another important difference between a cover version and a crossover: a cover version (a 

song rewritten by another artist) tends to show a stylistic crossover more often, as the idea of a cover is often 

to play a song from one style to another [2, 94]. The emergence of the classical crossover in the musical art 

of the twentieth century. related to the global issue of mass culture and its convergence with elitist art, 

including opera, classical music, which was also due to the spread of new trends in the world, variability in 

the interpretation of classical music, while expanding the audience and thus popularizing the classics. At the 

end of XX and at the beginning XXI centuries media, the Internet led to the spread of the classic crossover 

on a new level and, accordingly, the style of musical crossover becomes an integral part of modern culture, a 

multicultural environment, mediated by mass art, which does not make them less valuable to humanity. 
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КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ УКРАЇНИ  

ТА ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Дослідження є продовженням пошуку культурологічних змістоутворювальних компонентів 

феномену суспільного ідеалу як основи для формування новітньої концепції гуманізму, осмислення 

нової системи культурно-духовних цінностей. Мета публікації – виокремити й обґрунтувати 

актуальність подальших пошуків джерел феномену суспільного ідеалу в хронотопі культури України 

ХХ – початку ХХІ століття. 

На початку ХХІ століття людству довелось стикнутися із серйозними викликами. Це відбулося 

внаслідок трьох важливих попередніх історичних етапів розвитку держав: виникнення держав-

суверенів за Вестфальським мирним договором 1648 року; виникнення національних держав на 

початку ХІХ століття, також тоталітарних держав у ХХ столітті, коли людство набуло досвіду двох 

світових війн. Унаслідок цього в другій половині ХХ століття виникають держави з дуже обережним 

ставленням до ціннісних відмінностей і до складних проблем. У таких суспільствах все формальне і 

ціннісно нейтральне, у кожного громадянина є можливість шукати своє щастя і стати щасливим. 

Саме така модель держави й суспільних відносин руйнується на наших очах. Ступивши на шлях 

розвитку високотехнологічного мережевого суспільства, людство потребує і мережевої 

соціокультурної політики загального блага, залишаючи питання актуальним. 

У діалозі «Держава» Платон, наприклад, описує суспільство, яке виникає з потреб, що люди 

можуть задовольнити лише спільно [7]. Платон, відповідно до античної установки, уподібнює 

людину та суспільство мікрокосмосу, і пише, що втрата моральної досконалості веде до появи 

хибних видів правління. Хоча в пізнішій праці «Закони» Платон іде на компроміс і визнає, що ідеал 

держави, поданий у діалозі «Держава», є нездійсненним, прагнучи зберегти свою давньогрецьку 
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державу [8]. Аристотель продовжує розвивати думку свого вчителя і стверджує в трактаті 

«Політика», що мета політики – це щастя та добробут громадянина і держави, що утворюється 

внаслідок природного потягу подібних один до одного людей до спілкування заради досягнення 

можливого кращого повноцінного життя в «прекрасній діяльності». Вона (держава), за Аристотелем, 

зароджується в той момент, коли виникає спільна ідея, спільний інтерес, який є вищим над групами 

та етносами [4]. У контексті хронотопу подій початку ХХІ століття ідея визначних мислителів 

античності щодо значущості суспільного блага не є утопічною. 

Ще один історичний феномен як приклад мережевої соціокультурної політики – середньовічне 

місто, що породило сучасну європейську культуру, її мистецтво, науку, освіту, виробництво. Гільдії 

середньовічного міста, об’єднуючись, правлять цим містом: утримують школи, лікарні, притулки, 

будують храми і отримують хартії як юридичне підтвердження самоврядування. Історичний приклад 

щодо успішного корпоративного об’єднання суспільства саме в Україні – «Свій до свого, по своє!», 

рух, який зародився серед українців Австро-Угорщини в кінці XIX століття і діяв у Галичині 

протягом 1920–1930-х років. 

Ідея загального суспільного блага та ідея корпоративності, взаємопідтримки, соціально 

значимої спільної активності, в якій політика виходить за межі жорстких розпоряджень, принципів, 

створює феномен суспільного ідеалу, заснованого на сутнісно нових засадах культурної взаємодії в 

оновлюваній картині світу початку ХХІ століття. Трансформація власної архетипічної ситуації в 

українському суспільстві змушує реформувати стереотипні архетипи та ціннісні орієнтації в 

суспільствах держав світу, повертатися обличчям до архетипічних страхів і почуття провини, 

оцінювати наслідки феномену гностичного мислення як особливого сполучення світоглядних 

філософських архетипів соціальної уяви, що сформувалося в середині західної інтелектуальної 

традиції і стало передонтологією всіх утопічних ідеологій. Ці думки (загальне благо нового людства, 

архетипи гностичного мислення) отримають свій розвиток у подальших наукових пошуках і будуть 

представлені докладніше. 

С. Кримський визначав духовність як постійне «ціннісне домобудівництво» особистості, яка 

усвідомлює «заклик робити те, що не відбувається природним способом» [2]. Розмірковуючи над 

духовними принципами нового тисячоліття, які запропонував С. Кримський, слід зосередити 

дослідницьку увагу на феномені біфуркаційної актуалізації саме того, що необхідно відчути й 

проявити суспільству для досягнення нового гармонійного стану в культурному обробітку своєї 

«першої природи». Ідеться про інтерпретацію та усвідомлення власних культурних архетипів, 

віковічних духовних цінностей та досвіду використання ціннісних орієнтацій людством, які «за 

епохами не поділяються». Окрім того, дослідження К. Г. Юнга дають підстави вважати: що більше 

людина занурена в глибини індивідуальної психіки, то з більша кількістю структур колективного 

підсвідомого їй трапляється [9]. Отже, кожна особистість несе в собі внутрішню колективність і 

соціальність.  

Пошук у середині монадної індивідуальності внутрішньої соціальності та розкриття культурних 

духовних першообразів у колективній свідомості є взаємопов’язаними актами. Свідченням цього є 

новітня історія України ХХІ століття. Українська нація в момент біфуркаційного впливу історичної 

дійсності на власному національному досвіді переживає колективні національні першообрази, 

водночас породжуючи процес становлення духовних принципів ХХІ століття. Українське суспільство 

творить новий образ держави та пропонує світу створити іншу соціокультурну картину, актуалізує 

універсальні духовні цінності людської цивілізації. Саме нині відбувається зміна культурних 

«прафеноменів» українського суспільства [1; 5; 6], зокрема властивого українцям архетипу 

«сакральної жертви», проявляється «поліфукціональність образів», «кодування і трансляція смислів» 

[3]. Проте звернення до архетипів не означає повернення в минуле: це є окремий ракурс для 

першообразного втілення минулого і творення смислів майбутнього [2]. 

Соціокультурний хронотоп України свідчить, що архетип колективної свідомості українського 

суспільства містить потужний потенціал анархізму мережевого суспільства одинаків поза ієрархією 

владних інституцій. Саме цей архетип «чистої анархії» з трансцендетною мотивацією особистості 

Україна актуалізує і реалізує, являє собі та світу як інший спосіб культурної взаємодії. Світу, в якому 

людина є вільною, якщо вона вписується в рамкові умови існування, наділена правами, якщо ці права 

недоторканні, гарантовані та вигідні ієрархічній структурі. Процес архетипічної трансформації 

дозволяє здійснювати перехід від декларації пріоритетності цінностей автономної особистості та її 

свобод до соціокультурної взаємодії, коли цінності не імітуються і спускаються у віртуальний 

простір колективної свідомості, а виникають в осерді усвідомленої особистості й виносяться в 

суспільство, потрапляючи в мережу горизонту подій «нового міфологічного простору» [3].  
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Соціокультурний феномен ребрендингу архетипу України в хронотопі початку ХХІ століття 

потребує подальшого культурно-філософського аналізу й осмислення, пошуку культурологічних 

вимірів і змістоутворювальних засад суспільного ідеалу суспільства. Значні підстави для цього надає 

попередній аналіз результатів дослідження системи духовних цінностей та основних архетипів 

українців (травень – червень, 2022 рік), матеріали якого потребують узагальнення і будуть 

оприлюднені. 

Необхідно зауважити, що людина відносить цінності не до гносеологічних суб’єктів, а до всієї 

своєї суті, оскільки вони визначають сенс її активності, прагнення до культурної взаємодії та 

самовизначення. Духовна сутність людських цінностей закладена в людині. Міжкультурні й 

індивідуальні ціннісні прояви вона засвоює, розвиває і практикує в соціумі протягом життя. Цінності 

являють собою інтегроване неподільне ціле, діяльнісне втілення якого дає людині велику потенційну 

силу для спільної та індивідуальної творчості. 

Отже, культурний феномен глибинної духовної, солідарної взаємодії в мережевому суспільстві 

постає відправним аспектом пошуку системи духовних цінностей і змістоутворювальних 

культурологічних смислів феномену суспільного ідеалу в соціокультурному хронотопі України 

початку ХХІ століття. 
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редакції науково-пізнавальних передач головної редакції культурологічно-пізнавальних передач 

творчого об’єднання «УР-3 «Культура», АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 
 

«НОВОДИКУНСЬКА ЕРА»: ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО  

У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 
 

«Почалася нова ера. Вона не буде ерою миру. Даремно сподіватись, що атомна бомба 

унеможливлює війну взагалі. Вона приведе людство до найжахливішої з усіх війн, які знала історія. 

Новодикунська ера принесе катастрофу». З-поміж інших щоденникових записів українського 

письменника, кінорежисера, художника Олександра Довженка за 1945 р. знаходимо й такий. Можна 

було б припустити, що згадувана «катастрофічність» прийдешнього часу – не більше, ніж образ 

вразливості людства, що наблизилося до критичної точки свого існування. Але тоді ми відійшли б від 

традиційних наукових правил, яким має відповідати цей текст і поринули б у царину творчості, а для 

неї будь-який формалізм чи «пристосуванство» є чужими (М. Бердяєв).  

У цій частині розвідки звернемося до вислову іспанського філософа Хосе Ортеги-і-Гассета, 

який стверджував, що «людина може передбачити майбутнє не так за рахунок аналізу зовнішньої 

ситуації, як завдяки зануренню в глибини власної самотності» [11, 375]. З огляду на постійні утиски з 

боку радянської влади й заборону реалізації власних творчих задумів, самотність як діалог 

внутрішнього «Я» з буттям була притаманна режисерові. І, можливо, з глибин самотності й 

виникають досить пророчі образи майбутнього, що так корелюють із сучасністю, російсько-

українською війною 2014–2022 р. зокрема. Отже, мета статті – окреслити смислове поле визначення 

«новодикунської» ери, що її вводить до творчого вжитку Олександр Довженко, та визначити, як 

образ майбутнього співвідноситься зі згадуваним терміном. Наукова новизна розвідки полягає в 

http://litopys.org.ua/
http://litopys.org.ua/
http://wanderer/
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тому, що образ майбутнього, позначений Олександром Довженком як «новодикунська ера», вперше 

постає об'єктом окремого дослідження. Актуальність праці зумовлена важливістю перепрочитання 

довженківських категорій «війна», «бог», «майбутнє», «нова ера» як таких, що несуть смислову 

співчасність із моментом застосування їх письменником у середині ХХ ст. та нинішньої російсько-

української війни. Серед основних методів дослідження виокремлюємо такі: теоретичний 

(застосовано для уточнення термінологічного апарату дослідження), просопографічний (дав змогу 

об’єктивно підійти до аналізу текстів Олександра Довженка, врахувати як мистецькі, так і біографічні 

їх аспекти), соціокультурний (використано в частині дослідження місця і ролі письменника в історії) 

тощо. 

Ім'я Олександра Довженка за часів радянської влади в Україні не вважалося забороненим, проте 

перші праці, присвячені вивченню творчості автора, з'явилися серед дослідників української 

еміграції. Так, 1961 р. у Нью-Йорку виходить монографія українського кінознавця Бориса Береста 

«Олександер Довженко. Критична монографія» [2]. Основну увагу в праці приділено аналізу 

кінематографічної діяльності митця. За майже два десятиліття тому літературознавець Іван 

Кошелівець створює монографію «Олександр Довженко: спроба творчої біографії» [8]. Тільки 

всередині 1990-х рр., завдяки публікації історика, полковника СБУ В'ячеслава Попика «Під софітами 

ВЧК–ДПУ–НКВС–НКДБ–КДБ» [12, 21–59] стає відомо про існування справи-формуляра 

«Запорожець», що містила агентурні донесення на Олександра Довженка. У 2000 р. автор випустив 

окреме видання «Під софітами спецслужб» [13], присвячене українським митцям і громадським 

діячам, які перебували під «особливим наглядом» радянських спецслужб. Майже одночасно з цим 

мистецтвознавець, кінокритик Роман Корогодський випускає монографію, присвячену 

кінорежисерові, що має назву «Довженко в полоні: Розвідки та есеї про Майстра» [7]. Окремої уваги 

заслуговує праця кінознавця, кіносценариста Сергія Тримбача «Довженко: загибель богів» [14], де на 

основі численних спогадів українських митців, з якими у різні часи співпрацював літератор, автор 

відтворює життєвий і творчий шлях кінорежисера. Після смерті Олександра Довженка спадкоємицею 

мемуарної спадщини митця стала його дружина, актриса Юлія Солнцева. Рукописи були передані до 

Центрального державного архіву літератури і мистецтв рф за умови заборони оприлюднення до 

2009 р. У 2010-х рр. в чотиритомному виданні «Справа-формуляр “Запорожець”», автором якого є 

український мистецтвознавець і кінознавець Олександр Безручко, вперше опубліковано заборонені 

до того документи [1]. Нині творчість Олександра Довженка досліджують мистецтвознавець 

Володимир Миславський [10], історик Дмитро Вєдєнєєв [3], філософ Станіслав Машенко [9] та ін. 

Зусилля вітчизняних дослідників, спрямовані на публікацію джерел особистого походження, 

мемуарів, щоденників Олександра Довженка, дають можливість сьогодні працювати безпосередньо з 

текстами кінорежисера. 

Прикметно, що образи майбутнього найчастіше зринають на сторінках щоденника Олександра 

Довженка в період Другої світової війни. Для письменника вона почалася не з 1941 р., як для 

більшості тогочасних митців, а з виклику в 1939 р. до Києва з дорученням організувати експедицію 

кінематографістів до Західної України та Західної Білорусі. Мета експедиції – показати визволення 

Галичини від румунського «поневолення». Офіційні враження автора були відображені у кінохроніці 

«Визволення», а неофіційними Довженко ділився з одним із членів експедиції, насправді ж старшим 

оперуповноваженим 5-го відділення 2-го відділу ГУДБ СРСР лейтенантом Чекалдикіним. Останній у 

донесенні на режисера зазначив таке: «Чернівці, – сказав він (Довженко), – чудове місто, культурне, 

приємне... Народу там, у Буковині, жилося набагато краще, ніж у нас. Коли в нас їдеш поїздом, то 

ніде не зустрінеш радісних осіб, чепурного оздоблення. Усюди убогість, бідність, пригніченість... На 

площі в Чернівцях – каруселі, всякі наївні народні розваги. Так наші ідіоти негайно після приїзду 

вирішили прибрати з площі карусель... Ми туди несемо нашу грубість, неделікатність, 

некультурність. Відчуття таке, що ми не більш організована культура, а нижча... Вони здивовано 

бачать, як при нас все руйнується, як усі жадібно розгрібають речі тощо» [13, 149–151]. Можливо, 

цей уривок тексту випадає із загальної тематичної канви доповіді, проте, на жаль, органічно 

вплітається в полотно нашої сучасності, бо постає не «образом майбутнього», а самим майбутнім 

стосовно Довженка та реальністю щодо нас... Під час цієї поїздки до Буковини режисер уперше 

розмірковує про можливість повномасштабної війни, яку розпочне гітлерівська Німеччина 

проти СРСР. 

Щоденники Олександра Довженка – це унікальне джерело, що складається зі звичних нотаток 

типу «дата – опис події», авторських трактувань, роздумів, творчих планів на майбутнє й уривків 

майбутньої кіноповісті «Україна в огні». Хоча повісті передувала однойменна газетна стаття 

військового кореспондента Довженка. У щоденнику знаходимо запис від 14 квітня 1942 р.: «Чи 
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зберуться наші люди знову на Вкраїні? Чи повернуться вони з усіх нетрів, далеких далекостей 

нашого Союзу і заповнять її замість померлих од ворога, од мору, од кулі і петлі? Чи так і лишаться 

там, а на наші руїни наїдуть чужі люде і утворять на ній мішанину. І буде вона не Росія, не Вкраїна, а 

щось таке, що й подумати сумно» [4, 142]. Нині, читаючи ці рядки, легко бути, за висловом Хосе 

Ортеги-і-Гассета, «пророками навпаки», тобто істориками, які можуть «передбачати лише загальний 

каркас майбутнього» [11, 70]. Повертаючись до вислову Олександра Довженка, разом із митцем 

розділяємо його сум, адже в післявоєнні часи Україна у складі СРСР справді була «не Росією». А «не 

Вкраїною» її намагалася зробити радянська влада, насаджуючи вигадані традиції. 

Ще одним напрямом, який чітко простежується у творчості Олександра Довженка, починаючи з 

воєнних років, є ставлення до Бога. Якщо на початку війни ми спостерігаємо сумнів автора в питанні 

віри в Бога чи його заперечення, то від 1942 р. в тексті повісті «Україна в огні» дедалі більше 

з'являються діалоги, схожі за змістом: «А чи ж виживе народ, чи, мо’, загине ввесь? Виживе, а як і на 

що буде здатний, бог один зна» [5, 112]. А після таких спостережень митця, як: «Портрети Сталіна, і 

Молотова, і Будьонного, і св. Георгія були по всій Україні на місці богів. Як вони (українські селяни) 

знімали їх» [5, 169] чи таких як «Баби приходили до антирелігійного музею молитися богу. Вони 

молилися перед хрестом, ризами, Євангеліями. Вони купували квитки в музей і ці квитки берегли за 

іконами» [5, 201] стає цілком зрозумілою одна з причин заборони друку повісті й посилення 

стеження за митцем. 

Окрім всього, Бог у щоденникових «сповідях» Олександра Довженка постає у двох іпостасях: Бог 

як Творець (ще один сміливий крок митця, на противагу засиллю пропагованого радянською владою 

атеїзму) і, власне, особиста віра в Бога. Обидва випадки варто проаналізувати детальніше. 

Розглядаючи Довженкову віру в Бога, беремо до уваги сам аспект віри. З огляду на викладені в 

тестах міркування існування Бога митець сприймав як факт, що не потребував підтвердження чи не 

вимагав доказів. Проте в щоденникових записах помітним є постійний сумнів письменника, 

пов'язаний з особистою вірою в Бога. У 1946 р. митець занотував таке: «Я почав молитися Богу. Я не 

молився Йому тридцять сім років, майже не згадував Його. Я його одкинув. Я сам був бог, 

богочоловік. Зараз я постиг невелику краплину своєї облуди. Ні, не той я, за якого приймав себе... Бог 

в людині. Він є або нема. Але повна Його відсутність – се великий крок назад і вниз. У майбутньому 

люде прийдуть до Нього. Не до попа, звичайно, не до приходу. До божественного в собі. До 

прекрасного. До безсмертного. І тоді не буде гнітючої сірої нудьги, звірожорстокого, тупого і 

скучного безрадісного будня» [4, 269–270]. Відповідно до «Критики чистого розуму» зачинателя 

німецької класичної філософії Іммануїла Канта, в частині віри в Бога зустрічаємо таке: «слово віра в 

такому випадку є виразом твердої впевненості в суб'єктивному; віра відноситься лише до 

дороговказу, що мені дає ідея, і до суб’єктивного впливу на успіх моєї розумової діяльності, яка 

втримує мене при цій ідеї» [6, 468]. Водночас наведемо ще один уривок з роботи Іммануїла Канта: 

«Прикметним є, хоча, природно, інакше й не могло бути, що в дитячому віці філософії люди 

починають із того, чим ми тепер воліємо радше закінчувати, а саме: насамперед із пізнання Бога та 

надії на інший світ або й навіть його природи» [6, 480]. Вчитуючись у наведені для прикладу рядки, 

помічаємо, що німецький філософ і український режисер, попри часову різницю понад півтора 

століття, перебували в такій точці духовного розвитку людства, яка не наближала до Бога, а віддаляла 

від нього. 

Довженкова віра в Бога як Творця простежується, зокрема, і в таких словах: «Придбавши 

крила, людина уподібнилася не ангелу, а дияволу. Сьогодні диявол приторкнувся своїм нечистим 

перстом до того, з чого Бог сотворив всесвіт,– до атома. Перше, що людина зробила з божественним 

атомом, – бомбу для загибелі двоногих тварюк з тваринами і тваринятами. Осатаніло людство. Я вірю 

в можливість його самогубства» [4, 219–220]. Цей запис з'явився в щоденнику письменника 5 серпня 

1945 р. Перша ядерна (атомна) бомба «Малюк» упаде на японське місто Хіросіма наступного дня. Ще 

одна, «Товстун», буде скинута на місто Нагасакі 9 серпня 1945 р. Перші кроки до «самогубства» 

людство зробило. 

Тоді ж, 5 серпня 1945 р., митець пише: «Труменова атомна бомба – це і є оголошення нової ери. 

Почалася нова ера. Вона не буде ерою миру. Даремно сподіватись, що атомна бомба унеможливлює 

війну взагалі. Вона приведе людство до найжахливішої з усіх війн, які знала історія. Новодикунська 

ера принесе катастрофу» [4, 220]. 

Відтак постає питання: хіба не з представниками «новодикунської ери» в різний час, 

починаючи з 1990-х років зустрічалися грузини, абхазці, осетини, молдовани, дагестанці, чеченці, 

сирійці і з 2014 р. українці? Бо якщо характеризувати первісне, дикунське суспільство, то не стільки 

колективна форма володіння засобами виробництва, не ранні форми релігії та навіть не відсутність 
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писемності відрізняють його від цивілізаційного рівня розвитку, як те, який за змістом інформаційно-

культурний потенціал передають представники такого суспільства від покоління до покоління. 

Зустрівшись упритул з усіма нелюдськими вчинками російської армії щодо українського населення, 

ми можемо стверджувати, що «нові дикуни» переступили поріг ХХІ століття. І це не буде ані 

вигадкою, ані науковою гіпотезою. Це факт, який має місце в нашому сьогоденні. Ще Хосе Ортега-і-

Гассет зауважував, що «в принципі цілі народи можуть залишатися первісними. І лишаються. Брейзіг 

назвав їх «народами нескінченного світанку», тому що вони назавжди застрягли в нерухомих, 

мерзлих сутінках, яких не розтопити жодному полудню» [11, 91]. І тут же автор додає (а йшлося про 

Європу зразка минулого століття): «Ті люди, які готові заволодіти Європою, – це варвари, які 

хлинули з люка на підмостки складної цивілізації, що їх породила» [11, 90]. Сьогодні російська армія 

воює за повернення вигаданого ними ефемерного минулого. Воює в нинішності за майбутнє, яке, 

відповідно до бачень нею прийдешності, не менш ефемерне, а то й абсурдне. І ще раз звернемося до 

висловів Хосе Ортеги-і-Гассета, які влучно окреслять марність спроб росії втілити омріяне нею в 

реальність. Філософ стверджував: «Перевершити минуле можна лише за однієї невблаганної умови – 

треба його цілком, як простір у перспективу, вмістити в себе. З минулим не сходяться врукопашну. 

Нове перемагає, лише поглинувши його. А подавившись, гине... Обидві спроби – це помилкові зорі, 

які не мають завтрашнього ранку, а лише давно прожитий день, бачений вже одного разу, і не лише 

одного разу» [11, 95]. Ще одну ознаку первісності хочеться додати опісля зазначених тверджень 

іспанського філософа: саме в епоху первісності в людини формується критичне мислення, що, власне, 

й робить її людиною та дає можливості здійснювати аналіз усього, що відбувається навколо, 

враховувати власні помилки задля недопущення подібного в майбутньому. Але чи те ми 

спостерігаємо в представників рф, які прийшли на нашу землю з війною, або серед тих, хто 

обґрунтував необхідність війни і хто її підтримує? Здається, запитання не потребує відповіді. 

Теми війни, долі людства, зрештою, майбутнього неодноразово з’являлися у творчості 

Олександра Довженка, як і виринали рядками в його щоденнику. Зокрема, режисер осмислює події 

Нюрнберзького трибуналу: «Суд над фашистськими фюрерами є найстрашніший і найзловісніший 

процес, який будь-коли відбувався в історії людства. До такого дикого занепаду людство ще не 

доходило... І тільки зараз на процесі в Нюрнберзі виявляється, виникає з-понад усіх масштабів 

звірювань, нещастя, мук і страждань, з усього, що творилося в Європі і по всьому світі, з усього, що 

творилося в Німеччині, тільки зараз постає на цілий свій зріст справжня картина фашизму, справжня 

суть світової трагедії» [4,  266]. 

Колись Олександр Довженко зауважував, що «єдина країна у світі, де не викладалася в 

університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і 

контрреволюційним, – це Україна» [4, 43]. «Не викладалася», але добре пам’яталася вся історія 

України, яку так намагалися переписати, фізично знищуючи українців у часи голодоморів і 

«Великого терору», та й раніше, і згодом, і знову... Головною помилкою московських очільників була 

і лишається єдина: історичну пам'ять вільного українського народу знищити неможливо. Бо ж 

пам'ятаємо, що «минулим можна подавитися й загинути». Крім того, воля – це те, що притаманне 

українцям і чуже «росіянцям». І ще невідомо, який «Нюрнберг» як один із доказів дикунської ери є 

«найстрашнішим і найзловіснішим процесом, який будь-коли відбувався в історії людства»: той, про 

який писав військкор Юрій Яновський і кінорежисер Олександр Довженко, чи той, матеріали для 

якого нині по всій Україні збирають її громадяни й іноземні журналісти. У будь-якому разі світ має 

знати правду про всі «масштаби звірювань, нещастя, мук і страждань», що вчиняє росія на території 

України, бо в усвідомленні цього й криється означена Довженком «справжня суть світової трагедії». 

Знати, щоби плекати цивілізаційну еру та вчасно спинити настання «новодикунської», попри те, що 

вони із сучасністю в цю мить дивляться одна одній в очі. Розуміючи свою унікальність і людськість, 

Людина мусить виграти цей умовний поєдинок поглядів. Дикунові це не до снаги. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА  

ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Театр зазвичай теоретично пов'язують із розвитком ігрового начала в людині й людстві. 

Особливо яскраво це розкрито у відомій теорії Й. Гейзінги «Людина граюча». Він справедливо 

акцентує на ролі зазначеного начала в самому становленні людського в людині [2]. Театр і театральне 

життя найбільшою мірою втілюють його в історії культури. На нашу думку, сьогодні актуальним є 

дослідження питання: яку роль відіграють театр і театральність у критичні періоди історії України, 

коли сама історія починає «грати» у свої трагічні й криваві «ігри». Особливим аспектом виступає 

висвітлення ролі професійного театру.  

Відомо, що театр Стародавньої Греції античних часів був безпосередньо пов’язаний з 

історичним і повсякденним життям громадян полісів. У Середні віки в Європі театр на майданах і 

релігійні обряди були частиною хоча й не повсякденного, але звичайного життя. Вони були народним 

святом і народним дійством, що задіяли значну кількість непрофесійних учасників, які були не лише 

глядачами. На відміну від цього, професійний театр у європейському змісті завжди був дещо 

елітарним соціокультурним феноменом. Отже, з наукового погляду перспективними напрямами 

дослідження є виявлення нерозривного зв'язку професійного театру з історією в її особливі періоди, 

впливу зовнішніх подій на театральне життя і зворотних ефектів у цій взаємодії. 

Одним із таких особливих періодів завжди була війна (воєнний стан), що, звичайно, не є грою 

для її учасників. Нинішня війна, окремі операції якої нерідко фіксують телекамери чи передають у 

прямому ефірі, багато в чому є постановчим дійством, своєрідним спектаклем. Зрозуміло, що 

сьогодні кров на телеекранах є справжньою, не бутафорською, хоча й послуговує ігровому та 

пропагандистському началу. У минулому війни такими не були [3]. Для нашої країни особливим 

трагічним періодом стали події, що почалися 24 лютого 2022 року, коли російська федерація 

перейшла від гібридної до повномасштабної агресії проти України. Стала відомою на весь світ історія 

Маріупольського драматичного театру, де переховувалися кілька сотень мешканців українського 

міста і який був знищений внаслідок бомбардування ворогом разом із мирними маріупольцями. 

У контексті культурологічної рефлексії українського театрального мистецтва під час 

військового стану можна виділити два істотні моменти. Дивовижно, але в психологічно важкі 

моменти український глядач не тільки не схилявся до примітивізації художнього життя, але й висував 

запит на високу класику. І у цьому контексті діячі мистецтва й публіка були єдині. Крім того, у 

кризові періоди історії змінюються відносини столиці й провінції. Діячі культури, або самостійно 

мігрують від катастрофічних умов воєнного стану, які найбільше відчутні саме в столиці чи у 

великих містах (зокрема, на Сході України), або ж сама влада активізує театральне життя у 

віддалених регіонах. І вимальовується певний варіант реалізації такої закономірності: влада рятує 

культурний шар, виводячи його зі сфери дії безпосередньо загрозливих факторів. При цьому 

виявляється побічний ефект: пожвавлення, піднесення художнього життя провінції. Важливим 

елементом культурної місії дитячого театру в складні періоди є підтримка духовного стану дітей, їх 

розвага [1]. 

Серед київських театрів, які відновили свою роботу після відходу ворожих військ від столиці 

України – Центр мистецтв «Новий український театр» (НУТ), який у 1998 році заснував режисер та 

актор Віталій Кіно (представник «режисерської школи» Едуарда Митницького). З 11 червня 

2022 року НУТ розпочав свій новий сезон, попри те, що з першого дня повномасштабного вторгнення 

актори й актриси театру воюють у ЗСУ, перебувають у теробороні, працюють на інформаційному 
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фронті, сприяють розвитку волонтерського руху. 30% від кожного квитка перераховують на потреби 

Сил оборони України. Серед вистав театру на червень 2022 року: 

– «Абетка гарних манер» – тривалість 45 хвилин, рекомендовано дітям від 3 до 10 років. 

Вистава вчить не лише необхідним правилам культурної поведінки та ввічливої комунікації з 

друзями та дорослими, але й нагадує про низку важливих речей: справжня дружба, збереження 

порядності, вміння говорити правду; 

– «Комедія про ніжне серце» – тривалість 2 години, з антрактом, створена у найкращих 

традиціях жанру водевілю, переклад і сценічна адаптація Наталі Уварової; 

– «Нєвинасімі люді» – тривалість 1 годинa 40 хвилин, без антракту – на сцені відбувається 

зухвала театральна полеміка з побутовою п’єсою, в основу якої покладені колізії не вигадані, а 

списані автором з особистого життєвого досвіду [5].  

Прикладом, безсумнівно, героїчної роботи і культурної звитяги є Миколаївський академічний 

український театр драми та музичної комедії, який працював увесь час, починаючи з 24 лютого 

2022 року, попри те, що ворог без перерв обстрілював Миколаїв і майже дійшов до околиць міста. 

Репертуар Миколаївського академічного українського театру на червень 2022 року включає як 

класичні («Кайдашева сім’я», «Женихи», «За двома зайцями», «Хазяїн», «Наталка Полтавка», 

«Засватана – не вінчана»), так і нові вистави («Мишоловка», «Шевальє Іван Сірко», «Наречена для 

батька», «Біла ворона»). На сайті Миколаївського театру зазначено: «Українська мова – один із 

ключових факторів самоідентифікації нашої нації. І це особливо гостро відчувається на тлі 

повномасштабної війни, яку розв'язала проти нас російська федерація… Тримаємо південний 

культурний форпост!» Мабуть, це є непоганим гаслом для усіх театрів України [4]. 

Отже, діяльність українських театрів в особливий історичний період, зокрема війни (воєнного 

стану) в країні, є прикладом самовідданої роботи і великої культурної віддачі. Працюючи в період 

духовних криз і значних матеріальних втрат, провідні українські театри, безсумнівно, консолідують 

українську націю перед обличчям жорстокого ворога, який прагне знищити нашу культурну 

ідентичність. 
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КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

На сьогодні актуальними науковими питаннями є підтримка і створення позитивного іміджу 

компанії, основою якого виступають культурні цінності особистості. Заклади вищої освіти мають 

забезпечувати творчий розвиток особистості здобувача вищої освіти, який знає та дотримується 

норм і правил ділової, навчальної, наукової та корпоративної етики і здатен визначати місце 

корпоративної етики в структурі етичного й культурологічного знання.  

Культуру особистості ми розглядаємо як основу корпоративної етики закладу вищої освіти. 

Усе це визначає завдання сформувати в здобувачів вищої освіти високу особисту культуру, 

уявлення про корпоративну етику, вміння вирішувати соціально-етичні та професійні проблеми, 

навички аналізу професійних ситуацій і прийняття рішень з етичної поведінки. Актуальним постає 

питання: виробити в здобувачів вищої освіти здатність до ефективних міжособистісних і 

професійних комунікацій; компетентності в галузі спільних культурних цінностей закладу вищої 

освіти, де вони навчаються; здатності застосовувати знання з корпоративної етики в процесі 

подальшої професійної діяльності. 

Корпоративна або ділова етика виступає як сучасний організаційний стандарт, набір 

принципів, культурних цінностей і етичних норм, що регулюють дії та поведінку працівника в 

певному закладі, установі або організації. Як корпоративна практика і кар'єрна спеціалізація ця 

https://www.maut/
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галузь знань є, насамперед, нормативною. Вчені, які намагаються зрозуміти поведінку бізнесу, 

використовують описові методи, якими відображають взаємодію поведінки людини з економічними 

інтересами компанії. В умовах сьогодення актуалізується проблема створення Кодексів 

корпоративної етики та поведінки в закладах вищої освіти, оскільки за умов часткової 

комерціалізації освіти у вишів також з’явилися свої бізнесові інтереси. Часткове впровадження 

платної форми навчання в закладах вищої освіти України змушує керівництво більшості закладів 

досить прагматично підходити до питання збільшення прибутків ЗВО за рахунок коштів здобувачів 

освіти, які самостійно оплачують своє навчання.  

Нас цікавить культура особистості як важливий ресурс корпоративної етики. З огляду на те, 

що управління етичною поведінкою є однією з найбільш поширених і складних проблем, з якими 

стикаються сьогодні бізнес-організації, актуалізацію питання культури особистості ми розглядаємо 

як основний механізм для вирішення проблем управління організаціями та підприємствами, зокрема 

менеджменту закладів вищої освіти.    
Визначення місця корпоративної етики в структурі культурологічного знання пов’язане, 

насамперед, з культурою особистості та спільними культурними цінностями закладу, установи або 

організації. Е. Тейлор включав у культурологічне знання мистецтво, мораль, право, звичаї, культи, 

так пов’язуючи мораль із культурою. В. Віндельбанд та Г. Ріккерт визначали в культурології 

загальнозначущі цінності: моральні, естетичні, релігійні, еротичні, логічні. Відповідно до цього 

корпоративну етику можна включати не лише в систему етичного, але й культурологічного знання. 

Адже корпоративна етика містить у собі універсальний сенс створеної людством культури, яка 

здатна об’єднувати людей. 

Завдання вивчення здобувачами вищої освіти культурології багато в чому збігаються із 

завданням вивчення ними корпоративної етики. Насамперед, це стосується переліку 

компетентностей як результату вивчення та засвоєння цих дисциплін, зокрема – здатність: 

збереження лояльності та поваги до закладу вищої освіти; розвитку культури поведінки особистості; 

підтримки власної репутаційної функції в колективі; дотримання етичних норм колективу; 

працювати автономно та в команді; вирішувати соціально-етичні, професійні проблеми, навички 

аналізу професійних ситуацій і прийняття рішень з етичної поведінки в професійному колективі; 

запобігати конфліктним ситуаціям; розуміння закономірностей культурних змін і впливу на соціум 

культури й професійної діяльності особистості; зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності й досягнення суспільства; до передбачення соціокультурних і моральних наслідків 

професійної діяльності; виявляти толерантність до всіх членів колективу тощо. 

Важливе місце в корпоративній етиці закладу вищої освіти посідає імідж і корпоративний 

стиль. У їх основі лежить психоемоційне ставлення та відображення уявлення, яке стосується 

основних сторін його діяльності, з боку керівництва, професорсько-викладацького складу, 

абітурієнтів, здобувачів освіти, партнерів, гарантів й інших зацікавлених осіб. Позитивний імідж і 

корпоративний стиль є одними з найважливіших інструментів у досягненні стратегічних цілей 

закладу вищої освіти й орієнтовані на подальший його розвиток.  

У Кодексі корпоративної етики та поведінки має бути передбачено зобов’язання працівників 

підтримувати позитивний імідж закладу вищої освіти. Це має забезпечувати: високий рівень 

лояльності абітурієнтів, здобувачів освіти, партнерів та інших осіб клієнтів до закладу вищої освіти; 

підвищення впізнаваності закладу вищої освіти та його послуг; формування більш високого рівня 

довіри до нього у потенційних клієнтів. Також у цьому регламенті мають бути передбачені заходи з 

реалізації іміджевої стратегії закладу вищої освіти та з аналізу культури поведінки здобувачів вищої 

освіти і професорсько-викладацького складу. Це має підвищити рівень надійності й ефективності 

діяльності закладу освіти.  

Якщо під ефективністю розуміти результативність і продуктивність системи, то, вочевидь, 

надійність є однією з умов, що визначає цю ефективність. Відносно людини ефективність її 

навчання і роботи залежить від здобутої освіти, культури, професійної підготовки, а також від 

спеціальних здібностей індивіда. Зрозуміло, що всі ці фактори втрачають своє значення, якщо 

індивід не достатньо надійний. Наскільки б досконало не були прописані в Кодексі корпоративної 

етики та поведінки зобов’язання працівників, але якщо рівень надійності учасників навчального 

процесу не є належним, то ефективність їх діяльності буде досить низькою. У разі виникнення 

конфліктної ситуації можна досліджувати фізичний стан і психічні характеристики особистості, а 

також культуру її поведінки. Надійна людина – це та, на яку можна покластися, особливо в 

екстремальних ситуаціях, яка вміє запобігати конфліктним ситуаціям, а в разі потреби швидко їх 
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вирішувати, яка здатна виконувати різноманітні завдання в так званих стрес-ситуаціях (stress – 

напруга).  

Отже, індивідуальність і культура особистості посідають особливе місце в корпоративній етиці 

і забезпечують надійність діяльності закладу вищої освіти. Чітко прописані в Кодексі корпоративної 

етики та поведінки зобов’язання працівників виступають факторами надійності функціонування 

закладу вищої освіти. 

 

Гвоздик Олександра, 

студентка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

КНИГОВИДАННЯ ЯК ЗАСІБ ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНИ  

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ 

 

Злочини російської федерації проти української культурної спадщини набули загрозливих 

масштабів. Станом на 10 червня 2022 року МКІП зафіксовано 388 епізодів воєнних злочинів рф проти 

культурної спадщини України [1]. Книговидавнича галузь України також суттєво постраждала від 

повномасштабного російського вторгнення, лише 39% видавництв продовжують свою роботу, а 22% 

мають постраждалі склади й офіси; 33 видавництва повністю втратили свої виробничі потужності [2]. 

Окрім цього, галузь зіштовхнулась із недостатнім фінансуванням і неможливістю друку нових 

книжок.  

Росія відкрито заявляє, що української нації, а також її культури не існує. Наразі головне 

завдання діячів української культури – спростувати це твердження, представляючи культурно-

мистецький простір України на світовій арені, адже ця інформаційна війна ведеться як всередині 

країни, так й за її межами. В умовах російсько-української війни розвиток і промоція української 

літератури необхідні, адже вона відіграє важливу роль для пізнання країни, її історії, ментальності 

народу та розуміння причин і подій, які зараз відбуваються в Україні, а також для заперечення 

пропагандистських наративів кремля. Щодо закордонних зв’язків, то 24,6% видавців налагодили 

співпрацю з міжнародними партнерами, а 51% – планують це робити [2].  

У ході інформаційної війни літературу можна вважати «одним із найсильніших видів 

озброєння». Вона формує світобачення та систему цінностей людини, розвиває емпатію, документує 

хід подій, що важливо в умовах, коли пропаганда кремля намагається трактувати хід і значення 

військових і дипломатичних операцій у вигідний для себе спосіб.  

Книга дає змогу розгорнути тривалу рефлексивну оповідь про події. Як говорить із читачем 

книга, не говорить жодне інформаційне медіа. За словами цьогорічної лауреатки Шевченківської 

премії з літератури Тамари Горіха Зерня, найпопулярнішим читацьким відгуком на її твір «Доця» 

стали слова: «До вашої книги я про це не задумувався(лася)» [3]. У «Доці» послідовно і поетапно 

описано перехід мирного міста до стану війни, а потім і до окупації, і читач спостерігає події очима 

жительки Донецька.  

Говорити про війну зі сторінок книг чи у віршах так само важливо, як і з парламентських 

трибун. Саме це й роблять українські літературні інституції сьогодні. За участі Українського 

інституту книги, Українського інституту, Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» і 

Міжнародного фестивалю «BookForum» від початку повномасштабного вторгнення українська книга 

презентується на десятках міжнародних літературних подій, у такий спосіб інформуючи світову 

книжкову спільноту про російсько-українську війну, створюючи коаліцію культурних інституцій 

щодо бойкоту російського культурного продукту й бізнесу, а також популяризуючи українську 

культуру за кордоном.  

Україна була представлена на цьогорічному Болонському ярмарку дитячої книги, одному з 

найбільших у книжковому світі, порожнім стендом-маніфестом – так книжкова спільнота звернулася 

до колег з інших країн по підтримку, аби наступного року повернутися на Болонський ярмарок зі 

стендом, наповненим книжками [4]. 

На Книжковому ярмарку у Варшаві працював український стенд зі слоганом «Дякуємо, 

Польще! / Dziękujemy, Polsko» на знак подяки польському народові. На українському стенді були 

представлені книжки, які розповідають про сучасну українську культуру, відвідувачі мали змогу 

придбати видання українських видавництв та інституцій. Завдяки допомозі Посольства України в 

Польщі, до Варшави було доставлено близько 1800 примірників книжок українських видавців, 

практично всі з них були продані на ярмарку. Окрім того, відбулись дві професійні дискусії про 

український книжковий ринок і можливості його підтримки й розвитку [5]. 
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З 22 по 24 квітня в Парижі тривав Festival du Livre de Paris – найбільший книжковий фестиваль, 

де були представлені видання, що вийшли друком у Франції, та переклади іноземної літератури, 

зокрема й української. На основній локації фестивалю було репрезентовано Український стенд зі 

слоганом «Україна – серце Європи, що б’ється» (Ukraine: le cœur battant de l’Europe). На стенді було 

представлено літературу, яка розповідає про сучасну українську культуру. На Лондонському 

книжковому ярмарку Україна представлена національним стендом, який має фокус на науково-

популярну літературу. Мета – репрезентувати ті видання, які б допомогли зрозуміти Україну, її 

давню і новітню історію та культуру, а також причини нинішньої війни. 

Праці українських поетів і письменників, які розповідають про події російсько-української 

війни, активно перекладають на іноземні мови. Твори поетки Галини Крук перекладені англійською й 

опубліковані на сайті Lit Hub. На цьому ж ресурсі опублікували колонку Іллі Камінського про мовну 

та культурну війну, уривок з роману «Дитячий будинок» про окуповану Україну від Сергія 

Жадана [6].  

Ресурс Nasze Slowo, найбільше видання української меншини в Польщі, опублікувало воєнні 

нотатки з Києва від журналістки, перекладачки та авторки книжок для дітей і підлітків Олі Русіної. 

Есей. Андрія Куркова про археологію війни можна почитати в The New Yorker [7]. Це його особиста 

історія, його бачення наслідків вторгнення росії в Україну. Італійське видавництво видало збірку «В 

її очах», у якій зібрано твори українських письменниць Оксани Забужко, Ірен Роздобудько, Людмили 

Таран, Софії Майданської та ін. Збірка користується популярністю, тож видавці готують додаткові 

тиражі. Український інститут книги продовжує діяльність програми «Україна – Канада: букпітчинг 

через океан», у межах якої створюють низку промоційних відео про українські книжки, їх авторів, 

видавництва. Ці короткі відео – чудовий приклад інструменту промоції наших авторів і їхніх книжок 

на світовій літературній арені [8]. 

У цій війні всі виміри – військовий, політичний, гуманітарний і культурний – однаково 

важливі. Сьогодні українська культура, яка відродилася в роки незалежності після утисків Російської 

імперії та радянських репресій, знову перебуває під загрозою. Попри значні втрати та фінансові 

перешкоди, спричинені повномасштабним російським вторгненням, українські видавці та книжкові 

інституції продовжують свою активну діяльність, налагоджуючи міжнародні зв'язки для промоції 

української літератури за кордоном, шукаючи шляхи подальшого розвитку видавничої справи в 

Україні. Це дає можливість інформувати світову книжкову спільноту про російсько-українську війну, 

розвінчуючи міфи кремля, а також створювати коаліцію культурних інституцій щодо бойкоту 

російського культурного продукту й бізнесу.  
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ЖІНОЧЕ МИСТЕЦТВО ВІРДЖИНІЇ ДА ВЕЦЦО  

В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ ЄВРОПИ 

 

Жіноче мистецтво у культурно-мистецькому просторі привернуло до себе увагу 

мистецтвознавців лише наприкінці ХХ ст. Поштовхом стала стаття Л. Нохлін «Why Have There Been 

No Great Women Artists?», надрукована 1971 р. у журналі 

«Art News». Основними факторами, на думку Нохлін, 

були обмеження жінок у доступі до мистецької освіти, яка 

була звичною для чоловіків, і суспільні стереотипи 

маскулінного суспільства [9]. Її стаття та монографія 

стали потужним поштовхом до історико-

мистецтвознавчих досліджень, результати яких 

публікувались у статтях, монографіях, дисертаціях [2; 5; 

6; 7, 230–280; 8; 10]. Проте, у царині вітчизняної 

культурології та мистецтвознавства методологія 

гендерних досліджень залишається недосконалою, а 

методологія гендерного аналізу артефактів візуального 

(образотворчого) мистецтва взагалі не розробленою.  

Метою тез є виявити та визначити трансформацію 

візуальних образів у живописі Вірджинії да Веццо, яка не 

тільки надає інформацію щодо гендерних стереотипів у 

культурно-мистецькому просторі певної історичної доби, 

але й дає вихід на «авторську особистість» художника або 

художниці. 

Компаративний аналіз, проведений Л. Джироламі 

Чейні, засвідчує, що в картинах чоловіків і жінок, 

художників тієї самої епохи, по-перше, немає 

відмінностей між жіночим і чоловічим творчим розумом, 

а по-друге, у жіночих картинах є різні теми, які не 

зустрічаються в картинах чоловіків, з точки зору 

материнства, аборту, аспектів пубертатної трансформації 

[6, 1]. На думку Е. Кроппер, жіноче мистецтво 

відрізняється від чоловічого, оскільки статі були 

соціалізовані до різних вражень у світі [7, 232]. В. Чедвік 

з’ясувала, що «наша мова і очікування щодо мистецтва 

мають тенденцію оцінювати твори, що створюються 

жінками, як нижчої якості, ніж художниками чоловіками, 

що призводить до їх меншої грошової вартості» [5, 21]. 

Проблема феміністичного підходу в аналізі творів 

мистецтв жінок полягає в хибному уявленні про те, що 

мистецтво є особистим вираженням індивідуального 

емоційного досвіду, перекладом особистого життя у 

візуальні вираження [10, 28]. Як вважає Л. Нохлін, 

значною є роль батька-художника, чоловіка, або коханця-

художника у професійному становленні багатьох жінок-

мисткинь. Аби жінка взагалі зробила вибір на користь 

кар’єри … в мистецтві, вона мала бути осібно 

нетрадиційною, особливо у минулому, … щоб взагалі 

пробитися у світ мистецтва, а не підкорятися суспільно 

схваленій ролі дружини і матері, яку їй … приписує 

кожен соціальний інститут [10, 68].  

Сюжет Юдити і Олоферна, запозичений з 

другоканонічної «Книги Юдити», що входить до Старого 

 
Рис. 2. Клод Меллан (1598–1688). 

Юдит тримає меч, спираючись на 

голову Олоферна. 1624–1636 рр. 

Гравюра. Інв. 1951,0407.108. Напис 

«Virginia de Vezzo pinx.». Британський 

музей, Лондон, Великобританія [13] 

 
Рис. 1. Вірджинія да Веццо  

(1600–1638) 

Юдит. Бл. 1624–1626 рр. Олія, полотно, 

97,8х74,5 х 2,4 см. Інв. 09.1.1.P. Музей 

мистецтв, Нант, Франція [12]. Domaine 

public, libellé © Crédit photographique: 

Cécile Clos/Musée d'arts de Nantes. 
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заповіту [3], протягом століть був популярнім у 

європейському образотворчому мистецтві. Скульптура 

Донателло «Юдит і Олоферн» (1457–1464), диптих Сандро 

Боттічеллі «Повернення Юдити у Ветілуй» (1470–1472, 

Уффіці, Флоренція) та «Виявлення ассирійцями 

обезголовленого тіла Олоферна» (1470–1472, Уффіці, 

Флоренція), а також його «Юдит виходить із намету з 

головою Олоферна» (1490–1497 р., Рейксмузеум, 

Амстердам) – найбільш ранні роботи італійського 

ренесансного мистецтва, створені на цей сюжет. Поразка 

флорентійської комуни у першій третині ХVІ ст. і 

перетворення республіки на спадкову монархію Медичі 

анігілювало соціальний контекст сюжету. Уже протягом 

решти століття він набуває приватного, інтимного 

звучання. Як-от «Юдит» Дж. Вазарі (1554 р., Художній 

музей Сент-Луїса, США), в якій, порівняно з картинами 

Боттічеллі, різко зменшується кількість дієвих осіб, яка 

надавала сюжету соціального значення. Тепер це мало 

вигляд не як героїчний вчинок заради порятунку свого 

народу, а як приватна справа двох осіб: чоловіка і жінки [2, 

12]. При чому актуальність цієї теми у творчості чоловіків-

художників ніколи не зникала, сюжет постійно циркулював і 

візуально відтворювався, незалежно від часу і стилю: 

Джорджоне, Вазарі, Тинторетто, Мікеланджело, К. Аллорі, 

Тиціан, Веронезе, Рембрандт, Рубенс, Клімт, Штук та ін. 

Символізацію жіночого начала як «еротизованої смерті» 

було розпочато «Юдитою» (бл. 1504 р.) Джорджоне 

(Ермітаж, Санкт-Петербург). Художник зобразив Юдит у 

момент її тріумфу: вона, оголеною майже до стегна, ногою 

попирає голову Олоферна. (Така контраверсійність образу 

Юдит нині неодмінно викликає аналогію з фрейдистською 

дихотомією «Ерос – Танатос»). Після Джорджоне 

еротизацію Юдити продовжили П. Веронезе, який в одній 

зі своїх картин на цю тему оголив груди героїні, і Бальоні в 

«Юдиті» (1608 р.) [2, 16].  

У ХV–ХVІ ст. в мистецтві Італії про себе голосно 

заявляють художниці. Дві картини на тему Юдити і 

Олоферна належать італійській художниці Вірджинії да 

Веццо (1601–1638). Вірджинія відвідувала школу 

малювання життя, яку французький художник Симон Вуе 

відкрив у 1621 р. поблизу Страда-Ферратіна, де проживала 

родина да Веццо, як це підтверджено документами парафії 

Сан’Андреа делле Фратте. Її безсумнівні мистецькі здібності, а також особлива краса спонукали Вуе 

полюбити її, і він одружився з нею в 1626 р. в церкві Сан-Лоренцо в Лучіні. На той час Вірджинія 

була відомим живописцем настільки, що призначена академіком римської Академії Св. Луки, 

ймовірно, ще в 1624 році [8, 64]. Зважаючи на її стать і вік, це було надзвичайною подією. 

Наступного року після весілля вона переїхала з Риму до Парижу.  

Римські роки були для Вірджинії роками становлення в середовищі, сповненому стимулів і 

трансформацій, яке відмовилось від караваджизму попередніх двох десятиліть на користь 

класицизму, з одного боку, і пишного бароко, з іншого. Після переїзду до Парижу Вірджинія надто 

повільно відмовилася, як і Симон, від останнього відлуння натуралізму Караваджо, щоб повернутися 

до академічного та витонченого класицизму [8, 67]. 

І. Буллар високо оцінює майстерність В. да Веццо, називаючи її «Dame Romaine d'une beauté 

finguliere», «Римська жінка надзвичайної краси і настільки добре навчена мистецтву живопису, що 

мала честь працювати в присутності короля і отримувати з його вуст похвали, які були завдяки 

творам її власної прекрасної руки, які Франція досі бачить у цікавих гравюрах» [4, 492]. Ще до 

одруження В. да Веццо було написано «Юдит з головою Олоферна» (Рис. 1) (1624–1626, Музей 

 
Рис. 3. Клод Меллан (1598–1688). 

Вірджинія да Веццо, 1626. 

Гравюра на папері. Розмір рис. 12 x 

8,1 см, аркуш 13,2 х 9,3 см. Інв. ном. 

1991.164.8. Національна галерея у 

Вашингтоні, США [14] 

 
Рис. 4. Симон Вуе (1590–1649), 

атрибутовано. Вірджинія да Веццо? 

Юдит з головою Олоферна. 1620–

1625 рр. Інв. ном. 2279.  

Стара Пінакотека Мюнхена, Мюнхен, 

ФРН [11] 
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вишуканих мистецтв, Нант, Франція, інв. ном. 09.1.1.P) [12]. Приблизно у той же час, до заміжжя, 

було написано ще одну «Юдит з головою Олоферна» (1620–1625, знаходиться у Старій пінакотеці 

Мюнхена, Німеччині). Цю картину приписували її чоловікові С. Вуе (Рис. 4) [11]. Проте достатньо 

порівняти її композицію й обличчя моделі з «Юдитою» з музею у Нанті, авторство Вірджинії щодо 

якої підтверджено Клодом Мелланом. На гравюрі, зробленій з цієї картини у 1626 р., Меллан 

вигравірував «Virginia de Vezzo pinx.» (Рис. 2) (Британський музей, Лондон, Великобританія, інв. 

ном. 1951,0407.108) [13], аби утвердитись у переконанні, що автором і другої картини була да Веццо. 

А порівняння з гравюрою-портретом Вірджинії, створеним К. Мелланом того ж 1626 р. перед її 

від'їздом з Риму до Парижу [8, 64] (Національна галерея Вашингтона, США, інв. ном. 1991.164.8) 

[14], дозволяє побачити схожість Вірджинії з обома її Юдитами (Рис. 3). Композиційне рішення обох 

картин В. да Веццо однакове: Юдит спокійно сидить, прямо дивлячись на глядача і поклавши ліву 

руку з мечем на відтяту голову Олоферна. 

Як зауважує К. Лоллобриджида, союз між В. да Веццо та С. Вуе був не просто партнерством 

любові та сім'єю; у них було справжнє життя та прояв ідеальної сублімації в мистецтві. І також з цієї 

причини все ще проблематично відрізнити роботи Вірджинії від тих, що сумнівно приписуються 

Симону. Вірджинія починала як учениця, потім продовжувала як дружина, вона не була позбавлена 

від його впливу, отже вуеттизм її творів, очевидно, слідує синтаксичним шляхом чоловіка-вчителя ще 

з римського періоду… Під час перебування в Парижі мистецтво і талант Вірджинії були оцінені при 

дворі, що було особливо помічено королевою Марією Медічі та кардиналом Рішельє [8, 67; 4, 492]. У 

червні 2006 р. картину В. да Веццо «Юдит з головою Олоферна» було продано на аукціоні Christie's 

за 64480 євро [1]. Нині картина перебуває в колекції Музею вишуканих мистецтв у Нанті, Франції [2, 

16; 12]. 

Еротизація образа Юдити в живописі протягом століть створювалась саме художниками-

чоловіками, які об`єктивували свої сексуальні бажання і фантазії. Прочитання вчинку Юдити як 

громадянського та національного подвигу відходить у таких картинах на другий план. Фабула 

зводиться до зваблення і вбивства, що суперечить самій біблійній історії. Проведене дослідження 

дозволяє отримати нові знання щодо специфіки гендерного аналізу в царині культурології та 

мистецтвознавства, застосування його культурологічної методології щодо гендерно релевантних 

сюжетів образотворчого мистецтва, експлікувати об’єктивації у візуальних образах гендерно 

чутливих творів підсвідомого їхніх творців, з’ясувати трансформаційні процеси в мистецтві 

Вірджинії да Веццо в соціальній культурі. 
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ГІБРИДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Під час війни ступінь дезінформації досяг такого рівня, що поставив під загрозу належне 

функціонування демократичного прийняття рішень. Кризи завжди були причиною поширення паніки 

і тривоги. Вони, здається, досягають кульмінації на платформах соціальних мереж, де громадяни та 

самопроголошені експерти дають необґрунтовані поради, намагаються визначити ймовірно винних 

осіб і сфабрикувати теорії змови, об’єднуючи факти та хибні тлумачення. Чим цікавіше, тим більше 

дивних ідей, які поширюються, включаючи тривогу. У всьому світі такі події викликають тривалі 

дебати щодо того, чи підпадають під свободу слова спотворення та рекомендації, чи їх слід 

супроводжувати, наприклад, порадою щодо перевірки фактів, чи їх слід відфільтровувати та 

видаляти. Європейська комісія (ЄК) спрямована на боротьбу з гібридними інформаційними 

викликами і закликає платформи соціальних мереж встановити прозоре та послідовне поміркування 

дезінформації [4; 5].  

План дій ЄК щодо гібридних інформаційних викликів визначає дезінформацію як підтверджено 

неправдиву або оманливу інформацію, створену, представлену та поширену з метою отримання 

економічної вигоди або для умисного обману громадськості. Причинами їх дії є: можливість 

далекосяжних наслідків, таких як завдання шкоди громадському ладу і громадській безпеці; загрози 

демократичним, соціальним і політичним процесам; ризик загрози захисту здоров'я громадян, 

безпеки та їх довкілля [6]. Це дослідження зосереджено на загрозах демократичних процесів. 

Виходячи з подій сьогодення, ЄК висловлює занепокоєння, що стосуються основних причин 

дослідження. Дезінформація підриває довіру до інституцій, цифрових і традиційних засобів масової 

інформації та завдає шкоди конституційному ладу, перешкоджаючи здатності громадян приймати 

обґрунтовані рішення. Це може поляризувати дебати, створити або поглибити напруженість у 

суспільстві та підірвати виборчі системи, а також мати більш широкий вплив на європейську безпеку. 

Це порушує свободу думки і вільне волевиявлення, права, свободи та законні інтереси людини і 

громадянина, визначені в Хартії основоположних прав Європейського Союзу [4].  

Щоб пояснити, чому соціальні та політичні маніпуляції є особливою проблемою для 

соціальних медіа, необхідно з’ясувати цілі, функціонування та правовий статус відповідних 

корпоративних суб’єктів. Платформи соціальних медіа, такі як Facebook, Twitter, Instagram, YouTube і 

TikTok, сприяють інтерактивному спілкуванню один з одним або групою в міжнародному масштабі. 

В епоху Web 3.0 нескінченний натовп користувачів може анонімно і майже безкоштовно озвучувати 

критику та протест через Twitter і Facebook [7]. Люди бездумно поширюють інформацію, коли не 

знають, яке прийняти рішення або чому вірити. Вони часто не можуть відрізнити повідомлення, що 

ґрунтується на фактах, від фейкових чуток. Люди нераціональні й часто реагують інтуїтивно [3]. 

З кожним кліком, лайком і підписом користувачі залишають свої цифрові сліди в соціальних 

мережах. Це зручний інструмент для обчислювальної пропаганди – технології, що використовує їх 

онлайн-активність у поєднанні з потужністю великих даних, суперкомп’ютерів і штучного інтелекту. 

Автоматизовані боти, які роблять надшвидкі обчислення, доставляють цілеспрямовану 

дезінформацію людям, які бездумно її приймають за належне, одночасно поширюючи таку 

інформацію серед неперсоніфікованого кола осіб. Завдяки штучному інтелекту повідомлення можна 

багаторазово (напівавтономно) налаштовувати на основі cookie і токенів на браузерній частині та 

сесій на сервері. Обчислювальна пропаганда та маніпулювання соціальними мережами за останні 

роки зросли на колосальні відсотки [11].  

Соціальні боти в службах коротких повідомлень імітують людей як цифрових користувачів 

соціальних медіа та їх комунікативну поведінку, щоб впливати на суспільне оцінювання та 

інтерпретацію тем. Вони використовують (або зловживають) найновішими методами в порядку 

денному та зважування релевантності інформації за допомогою алгоритмів, а також основним 

евристичним настроєм людини: принципом соціального доказу. Оскільки ми природно орієнтуємося 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_
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на своїх ближніх під час оцінки та зважування інформації, а це також відбувається в інтернеті, 

думками більшості маніпулюють і навіть виникають наші власні «медіа-правди», яким потрібно 

протистояти за допомогою критичної медіакомпетентності та розуміння техніки [9].  

Медіа-платформи мають унікальну владу в суспільстві. В країнах незрілої демократії в еліт є 

сильна спокуса захопити та спотворити інформацію для просування власних інтересів [10]. Будь-який 

тип регулювання має дві сторони: він може запобігти шкоді, але зменшити ступінь свободи. Тому, 

свобода і відповідальність розглядаються як одне ціле, а корпоративна відповідальність є 

доповнювальним поняттям до свободи підприємництва. 

Якщо компанії соціальних медіа вирішують діяти відповідально, вони мають простір для 

власних тематичних фокусів і претензій. Вони можуть вирішити, чи вони інтегрують співробітників 

й інших зацікавлених сторін (з різних країн), чи вони «думають за них». Інтерактивний підхід 

дозволяє їм вчитися на очікуваннях зацікавлених сторін, бути більш інноваційними завдяки 

різноманітності досвіду та думок. Усім учасникам цієї дискусії потрібна критична рефлексія, 

орієнтована на ситуацію, емпатія, турбота та співчуття до інших, щоб відповідально збалансувати 

різні інтереси [8]. 

Відповідально керовані платформи соціальних медіа можуть бути інструментом для прийняття 

більш обґрунтованих рішень і для підвищення ефективності суспільства. Якщо компанії знайдуть 

власні способи конструктивного вирішення етичних проблем своєї діяльності, вони зможуть віднайти 

численні й адаптивні шляхи вдосконалення, а не бути зв’язаними, можливо, жорсткими або 

непрактичними правилами. Успішна боротьба з маніпулюванням інформацією, відновлення довіри до 

соціальних медіа, не підриваючи свободу інтернету та засобів масової інформації, потребують часу, 

ресурсів і творчості. Перші кроки в цих зусиллях мають включати освіту населення, спрямовану на 

навчання громадян, як виявляти підроблені або оманливі новини та коментарі [1; 2]. Крім того, 

демократичні суспільства повинні посилити правила, щоб політична реклама була принаймні 

настільки ж прозорою в інтернеті, як і в офлайні. І технологічні компанії повинні зробити свій 

внесок, переглянувши алгоритми, що лежать в основі «курації» новин, активно знищувати ботів і 

підроблені акаунти, які використовуються в антидемократичних цілях. 
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ДО ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ АКТОРА В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ 

 

У нових соціокультурних умовах український театр, як й інші сфери художньо-мистецького 

життя, перебуває в активному творчому пошуку, успіх котрого значною мірою залежить від 

оптимальної співвіднесеності, взаємовпливу та взаємозбагачення традицій і новацій на теренах 

національної сценічної культури. Така обставина пожвавлює увагу дослідників як до проблем 

творчості, так і виховання акторів, оскільки, як вважає Н. Стадніченко, «навчання і виховання актора 

в різні історичні періоди здійснювалися відповідно до вимог людського загалу та його потреб, адже 

театральна педагогіка розвивалася у тісному зв’язку з розвитком мистецтва театру, яке у всі часи 

впливало на формування морально-етичних норм людського суспільства». У статті «Формування 

системи професійної підготовки майбутнього актора та розвитку його індивідуального творчого 

потенціалу» Н. Стадніченко переконливо доводить, що «висока якість професійної підготовки актора, 

його вміння володіти своїм тілом, емоціями, голосом як інструментом для самовираження цінувалося 

у всі періоди розвитку театрального мистецтва» [3]. А це доводить необхідність тісного зв’язку між 

театральною освітою й сценічним мистецтвом, бо, як стверджує А. Подопригора, «розвиток 

сучасного українського суспільства в напряму  інтеграції до Європейського культурного простору 

гостро потребує талановитих і конкурентоспроможних майстрів у галузі мистецтва, а саме акторів 

театру і кіно з високим рівнем фахової освіти». У ґрунтовному дослідженні «Проблема виховання 

актора в сучасній вітчизняній освіті» авторка слушно зауважує, що в новітніх соціокультурних 

умовах «модель репертуарного театру повинна забезпечити не тільки можливість активного 

співробітництва театрів і навчальних закладів в освітньому процесі, а й неформальну, фактично 

безперервну освіту в театральних трупах у процесі практичної творчої діяльності» [2]. Така корисна 

практика в майбутній сценічний і екранній діяльності уможливить здатність молодого актора не 

тільки втілювати образ певного персонажа «на основі авторського та режисерського задумів, але й 

збагачувати його власним трактуванням, яке буде спиратися на особливості власної акторської 

індивідуальності, життєво достовірні елементи власних акторських спостережень життя, його роздумів, 

громадянської позиції» [1]. 

Нині проблему підготовки акторських кадрів, зокрема першого освітнього рівня «Бакалавр», 

слід розглядати в контексті Державного стандарту вищої освіти України, розробленого для 

спеціальності «026 Сценічне мистецтво» і активно впроваджуваного закладами освіти в навчальний 

процес як через створення викладачами навчальних програм освітніх компонент, так і відповідних 

силабусів для ретельного їх вивчення здобувачами вищої освіти, стейкхолдерами. Важливими 

видаються ті фахові компетентності, котрими в процесі навчання мають оволодіти здобувачі 

акторського фаху, з яких ключовими є здатність: до творчого сприйняття світу та його відтворення у 

художніх сценічних образах; до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-

образного) рівнів сценічного твору; до оперування специфічною системою виражальних засобів при 

створенні та виробництві сценічного твору; співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та 

твору із зовнішнім контекстом; до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у 

творчо-виробничій сценічній діяльності; до спілкування з широкою професійною та науковою 

спільнотою і громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва; до взаємодії із 

представниками інших творчих професій [4]. То ж виховний процес підготовки акторських кадрів 
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вимагає від викладачів чіткої послідовності, тоді як кожний етап цього науково-творчого процесу 

визначає рівень оволодіння сценічною дією все більшого ступеня складності. При цьому слушною 

уявляється нам думка Н. Стадніченко про те, що найважливішим завданням професійної підготовки 

виступає вміння викладача: «навчити актора створювати в собі необхідні умови для творчого процесу, 

навчити звільнятися від внутрішніх і зовнішніх перепон, що лежать на шляху до органічного існування 

на сцені, прокладати собі шлях до самостійної творчості. Адже рухатися по складному, тернистому 

мистецькому шляху учень, потім актор повинен сам, використовуючи весь арсенал вправ і спеціальних 

тренінгів, засвоєних за роки навчання та протягом усього творчого життя» [3]. 

Отже, наведений вище матеріал дає підстави для висновку про те, що сьогодні на часі 

модернізація акторської освіти. З цією метою необхідним є ґрунтовний перегляд змісту 

навчальних програм, пошуку нових ефективних й інноваційних методик підготовки акторів у 

закладах вищої освіти України, що потребує вибору з арсеналу наукових знань саме тих, які потрібні 

для вишколу висококваліфікованих творчих кадрів, оптимального поєднання підходів як у розвитку 

цілісного світосприйняття, окресленні світоглядних орієнтирів, установок і позицій, так і опануванні 

фахових компетентностей у акторському виконавстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР  

У СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО УРОКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

У грі розвиваються творчі здібності особистості. 

Без гри нема і не може бути повноцінного розумового розвитку. 

Гра – це іскра, яка запалює вогонь допитливості. 

В. Сухомлинський 

 

Система освіти України зазнає докорінних змін: відбувається перехід від школи знань – до 

школи компетентностей. На сьогоднішній день тема особливостей використання музично-

дидактичних ігор у структурі сучасного уроку музичного мистецтва є актуальною. Актуальність теми 

визначається необхідністю теоретичної та практичної розробки питань, пов'язаних із музичним 

вихованням дітей у певній системі, з урахуванням вікового аспекту і послідовності залучення дітей 

до цілісного і диференційованого сприйняття музики.  

Теоретичні підходи до формування комплексу базових компетентностей на уроках мистецтва 

були розроблені ще задовго до НУШ вченою Л. Масол. У 2010 році колективом науковців (Л. Масол, 

Н. Миропольська, О. Комаровська, О. Оніщенко, В. Рагозіна, І. Руденко та ін.) були представлені 

методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», спрямовані на формування базових 

компетентностей. Застосування ігрового методу в музичному навчанні й вихованні учнів має значний 

практичний досвід. Зарубіжні й вітчизняні педагоги використовували музичні ігри у своїх 

методичних системах (Е. Далькроз, К. Орф, З. Кодай, В. Верховинець). Науковцями в галузі музичної 

освіти дошкільників і школярів (Н. Ветлугіна, О. Лобач, О. Кононова, Т. Дорошенко, 

Д. Кабалевський, О. Лобова) розроблено класифікації музичних ігор, обґрунтовано їх потенціал, 

надано рекомендації щодо застосування в умовах уроків у загальноосвітній школі. Авторами 
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зроблено висновки про значні можливості музичних ігор, їх доцільність у розвитку музичних 

здібностей учнів, виконавських навичок, творчих якостей, активізації мотиваційної сфери, впливу на 

зростання пізнавальних інтересів школярів.  

Об’єктом дослідження виступає процес використання музично-дидактичних ігор в процесі 

виховання учнів. Формування цілісної, гармонійної особистості – справа сьогодення. На жаль, ще 

далеко не кожен учитель до кінця усвідомив, що для розв’язання задач компетентнісної освіти 

головним є не предмет, якого він навчає, а особистість, яку формує. Предметом дослідження є 

особливості використання музично-дидактичних ігор у процесі музичного виховання дітей 

дошкільного віку.  

Згідно Закону України «Про освіту», метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості 

та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання 

високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору [4]. 

Трансформації всієї освітньої системи спричинили зміни й у мистецькій освіті – змістилися акценти: 

«якщо упродовж десятиліть школа справедливо ставила за мету переважно навчання мистецтв 

(музичного, образотворчого) і загальноестетичний розвиток особистості засобами різних мистецтв, то 

нині актуалізується своєрідний «вихід за межі мистецтва» в усі інші сфери знання і життя загалом» 

[9]. Йдеться не тільки про суто предметні компетентності, а й про метапредметні та ключові, потрібні 

для життя і в будь-якій професійні діяльності, що формуються предметами різних освітніх галузей, 

зокрема і мистецькою. 

Засвоєні на заняттях правила та ігрові дії музично-дидактичних ігор можуть бути перенесені 

дітьми в їх самостійну діяльність. Але для цього необхідно розробити поетапний шлях формування 

способів самостійних дій. Успішність реалізації цього завдання значною мірою залежать від якості 

дидактичних ігор, що моделюють основні властивості музичних звуків. Адже одним із важливих 

завдань всебічного розвитку сучасної дитини є виховання музичної культури. Перед сучасною 

школою стоїть важливе завдання – виховати особистість, здатну до життєдіяльності, тобто 

компетентну особистість, яка зуміє правильно обрати свій шлях у житті, навчиться ставити перед 

собою завдання самовдосконалення і саморозвитку й стане успішною в різних сферах діяльності. 

Метою шкільної реформи – так зазначено у Концепції «Нова українська школа» – є «всебічно 

розвинена, здатна до критичного мислення цілісна особистість, патріот з активною позицією, 

інноватор, здатний змінювати навколишній світ і вчитися впродовж життя» [5]. У центрі уваги 

сучасної освіти мають бути не стільки знання навчальних предметів, а й способи мислення і навички 

практичної діяльності школяра. 

Сьогодні ж багато вчителів тільки відкривають для себе перевірені багаторічною практикою 

методи і прийоми вивчення мистецтва на засадах компетентнісного й інтегрованого підходів. Однак 

за останні 5–10 років відбулися кардинальні зміни в освіті – стартувала Нова українська школа, 

розроблено новий Державний стандарт початкової освіти, типові освітні програми, з’явилися 

підручники нового покоління. З огляду на це, безперечно, змінилися також підходи до організації та 

проведення уроків мистецтва, бо, як сказав у свій час Джон Дьюї, американський філософ: «Якщо ми 

будемо сьогодні навчати так, як навчали вчора, ми вкрадемо в наших дітей завтра» [9, 157]. 

У шкільній музичній освіті величезну популярність завоювала ігрова діяльність. Багато 

вчителів успішно використовують дидактичну гру в практичній діяльності, знаходячи в ній потужний 

потенціал для вирішення різних педагогічних проблем. Немає потреби доводити педагогічну цінність 

гри. В умовах гри учні краще зосереджуються, запам’ятовують матеріал, проявляють творчість і 

фантазію, набувають позитивних особистісних рис. Особливо важливим цей метод є у початковій 

школі з огляду на вікові особливості молодших школярів – пізнавальний процес відбувається 

активніше й ефективніше за умови використання цікавих за змістом і формою музичних ігор. 

Значущість музичних ігор у навчально-виховному процесі незаперечна, насамперед, вона 

обумовлена тим, що ігровий підхід у навчанні дозволяє реалізувати природну потребу дітей до 

творчості, надає можливостей виявити свої здібності, власний потенціал [2]. Музична гра дозволяє 

активізувати діяльність учнів, тому що вона органічно об'єднує триєдину мету навчання – освітню, 

розвивальну, виховну; задовольняє різноманітні інтереси дітей – ігрові, пізнавальні, соціальні; 

збагачує коло уявлень про навколишній світ; впливає на розвиток психічних процесів (сприймання, 
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уявлення, пам'ять, фантазія тощо); сприяє формуванню активної особистості. Незаперечне значення 

має гра в навчанні, оскільки розвиває уважність, отже, й краще засвоєння навчального матеріалу, а 

також сприяє формуванню в дитини соціально прийнятних етичних норм поведінки та їх осмислення, 

налагоджує комунікацію та взаємодію в колективі та у відносинах «вчитель-учень». Усе це стає 

можливим завдяки тому, що в музичній грі залучаються емоції і почуття дитини, а сама гра 

відбувається в атмосфері захоплення, морального задоволення всіх учасників, що сприяє вихованню 

доброзичливості, толерантності, взаємодопомоги серед учасників гри [1, 54]. 

У підсумку зазначимо, що сучасні програми з музичного мистецтва передбачають 

багатогранність застосування ігрових форм і прийомів активізації процесу музичного виховання, 

оскільки музичний репертуар та початкові відомості про музику, які отримують школярі, 

надзвичайно близькі і спираються на дитячий життєвий та музичний досвід. 
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  

ПІД ЧАС ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Від початку російської агресії на території України, розпочатої ще 2014 року, українські 

пам’ятки культурної спадщини постійно перебувають під загрозою та потерпають від вандалізму 

загарбників. З 24 лютого 2022 року ворог обстрілює мирні міста України та знищує культурну 

спадщину цілого народу. Ситуація зі збереженням української культурної спадщини особливо 

загострилася, коли регулярні армійські частини російської федерації розпочали масштабну війну в 

Україні.  

Війна – це завжди втрати: людські, матеріальні, культурні. У різних регіонах нашої держави 

пошкоджено або повністю зруйновано численні пам’ятки архітектури, зокрема такі, де розміщуються 

музеї, бібліотеки, університетські факультети та інші культурні й освітні установи, руйнувань 

зазнають пам’ятки сакральної архітектури. 

30 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про приєднання України до Другого 

протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 

року». Згідно з Гаазькою конвенцією, культурними цінностями вважаються: 

«(a) цінності, рухомі чи нерухомі, які мають велике значення для культурної спадщини кожного 

народу, такі як пам'ятники архітектури, мистецтва або історії, релігійні або світські, археологічні 

розташування, архітектурні ансамблі, які як такі представляють історичний або художній інтерес, 

твори мистецтва, рукописи, книги, інші предмети художнього, історичного або археологічного 

значення, а також наукові колекції чи важливі колекції книг, архівних матеріалів або репродукцій 

цінностей, зазначених вище; 

(b) будівлі, головним і дійсним призначенням яких є збереження або експонування рухомих 

культурних цінностей, зазначених у пункті (a), такі як музеї, великі бібліотеки, сховища архівів, а 

також укриття, призначені для збереження у разі збройного конфлікту рухомих культурних цінностей, 

зазначених у параграфі (a); 
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(c) центри, в яких є значна кількість культурних цінностей, зазначених у пунктах (a) та (b), так 

звані «центри зосередження культурних цінностей»»[3]. 

Приєднання України до цього документа стало вкрай важливим, адже Україна володіє 

величезною і різноманітною культурною спадщиною, в якій відбивається її складна історія та 

спрямовані на неї в різні часи цивілізаційні впливи, а пам'ятники та меморіальні комплекси є 

символом тієї чи іншої події чи епохи. Захистити та зберегти унікальне надбання у період війни стало 

одним із головних завдань культурних інституцій у всіх куточках нашої країни. Сьогодні є важливим 

питання обліку і реєстрації пошкоджень і руйнувань об’єктів культурної спадщини, вчинених 

російськими окупаційними військами на території України. 

Руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином. Злочини російської федерації 

проти України належним чином фіксуються. Зокрема, Комітет з прав людини інформує про 

платформи фіксації та розслідування злочинів російської федерації проти цивільного населення 

України. Станом на 22 квітня 2022 р. в Україні та міжнародній арені функціонує 19 платформ 

фіксації/розслідування злочинів росії проти цивільного населення України. Серед них є ресурс для 

належного документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної спадщини, 

скоєних армією росії [1]. 

9 березня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про 

збір інформації стосовно пошкоджень і руйнувань об’єктів культурної спадщини, вчинених 

російськими окупаційними військами на території України і створило ресурс для їх належного 

документування. Міністерство закликало свідків руйнування культурної спадщини з усіх регіонів 

України надсилати фото або відеодокази до Міністерства культури та інформаційної політики України 

через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua [2]. На сайті представлено приклади воєнних злочинів. 

1. Пошкодження старовинних будівель (пам´яток архітектури), історичних кладовищ, 

пам’ятників, релігійних споруд, творів мистецтва, пам’яток природи, будівель закладів культури – 

театрів, музеїв, бібліотек тощо. 

2. Руйнування археологічних об’єктів – курганів, валів давніх земляних укріплень, місць 

розкопок та ін. 

3. Факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування сили та зброї окупантом 

при спробі пошкодження культурних об´єктів. 

4. Захоплення майна, пограбування окупаційними силами музеїв, бібліотек й інших закладів 

культури. 

Щоб зафіксувати злочин, потрібно залишити інформацію про себе; описати порушення із 

зазначенням точного місця та всіх деталей (постраждалих, пошкодження тощо); завантажити фото- 

або відеодокази. Далі потрібно заповнити анкету, в якій зазначити: 

1. Ваші контакти (П.І.Б. свідка, дата народження, телефон, e-mail, альтернативний канал зв’язку 

зі свідком (Лінк на Facebook, Instagram, Tik-Tok, інше). 

2. Інформація про подію: джерело інформації (A – особисто виявлена, B – виявив в інтернеті, 

C – виявила інша особа); назва об’єкта; область; місце події; дата події; дата запису свідчення; перелік 

об’єктів (старовинні будівлі; історичні пам'ятки, історичні кладовища; археологічні об’єкти – кургани, 

вали давніх земляних укріплень тощо, місця розкопок; релігійні споруди; твори мистецтва (картини, 

фрески тощо); театри; кінотеатри; бібліотеки; пам'ятники (меморіали, обеліски, меморіальні дошки); 

пам'ятки культурної спадщини (історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва, 

садово-паркового мистецтва, науки і техніки); музеї та заповідники; пам'ятки природи та інше); 

інформація про подію; фото або відео злочину.  

Станом на 21 червня 2022 р. Міністерством культури та інформаційної політики вже 

зафіксовано понад 390 випадків руйнування або пошкодження російськими окупантами пам’яток 

культурної спадщини на території України [2]. Втрати можна розподілити на два блоки: фізичні 

пошкодження будівель і втрати, що відносяться до об'єктів рухомої культурної спадщини – музейні 

архівні, бібліотечні цінності, які було пошкоджено та знищено, або вивезено з окупованих територій, 

а фактично викрадено. Саме ці напрями формують два найголовніших проєкти, над якими зараз 

працює Міністерство культури та інформаційної політики – оцифрування всієї нерухомої спадщини, а 

також онлайн-реєстр, який передбачає перелік усіх об'єктів архітектурної та археологічної спадщини, 

про що під час брифінгу 15 червня повідомила Анастасія Бондар, заступниця міністра культури та 

інформаційної політики. 

Також важливий проєкт, над яким наразі працює Міністерство культури та інформаційної 

політики – оцифрування музейного фонду України. Нині в Україні понад 12 мільйонів музейних 

цінностей. Найголовніша проблематика полягає в тому, що всі облікові картки музеїв зберігаються у 



Культурно-мистецький простір в умовах сьогодення ______________________________  

26   Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації  

самих музеях у паперовому вигляді [2]. Створення єдиного реєстру електронного обліку музейних 

фондів дозволить швидко орієнтуватися у кількості, переліку та стані всіх об'єктів у всіх музеях. 

Таким чином, це дозволить не лише контролювати і моніторити стан культурної спадщини в Україні, 

а й повернути експонати, які викрала росія.  

Реалізовувати проєкти щодо збереження культурної спадщини України допомагає міжнародна 

спільнота. Міжнародні партнери пропонують не тільки фінансову допомогу, а й консультують і 

діляться власним досвідом. Україна має потужну підтримку музейних колег і пам’яткоохоронців з 

усього світу. Зокрема, пропозиції допомоги надали всі провідні об’єднання, зокрема міждержавні, та 

фахові мережі – ЮНЕСКО, Міжнародний комітет Блакитного щита, Міжнародна рада музеїв (ІКОМ), 

Міжнародна рада пам’яток та видатних місць (ІКОМОС), Міжнародна рада архівів, Міжнародна рада 

бібліотек, благодійні фонди, окремі інституції – музеї і не тільки. Ця підтримка виражається в різних 

формах: від заяв і музейних флешмобів до фінансової або організаційної допомоги, пропозиції 

стажувань або стипендій для фахівців тощо [2]. 

Важлива роль належить українським громадським ініціативам, що опікуються захистом 

культурної спадщини у воєнний час і підтримкою фахівців, які опинилися в скрутному становищі 

через бойові дії або окупацію. Серед них – Штаб порятунку спадщини, члени якого входять до 

профільної робочої групи при МКІП, Музейний кризовий центр, Ukrainian Tmergency Art Fund [2].  

Станом на сьогодні ще неможливо повною мірою оцінити руйнування та пошкодження об’єктів 

культурної спадщини безпосередньо у зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. 

Наразі збір доказів злочинів російської федерації проти української культурної спадщини триває. У 

війні з російським окупантом ми стали свідками не лише нехтування міжнародних норм і конвенцій 

ЮНЕСКО у контексті збереження об’єктів культурної спадщини та мистецьких колекцій, але й 

порушень усіх можливих законів і звичаїв війни, що є масштабним воєнним злочином. 
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ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ХОРЕОГРАФИ –  

ПРЕДСТАВНИКИ ТАНЦЮ МОДЕРН СЬОГОДЕННЯ 

 
Сучасна хореографія в Україні – питання, яке неодноразово висвітлювалося в наукових 

джерелах. Однак творчість балетмейстерів і хореографів, які працюють у стилі модерн, ще 
розглянуто поверхово, тому їх творчість слід детально вивчати й аналізувати для того, щоб зрозуміти 
джерела й основи, які вкладено в сучасний танець України. Аналіз творчості сучасних хореографів 
танцю модерн України дає змогу вирішити це питання, знайти притаманні українським хореографам 
ключові особливості танцю модерн і першоджерела їхньої творчості. 

Питанням теорії та історії розвитку танцю-модерн в Україні присвячені нечисленні праці 
українських мистецтвознавців, таких як В. В. Пастух (1999) [1], М. М. Погребняк (2009; 2021) [3, 4], 
Н. О. Чілікіна (2014) [6], Д. І. Шариков (2010) [7] та ін. Але більш детальне вивчення творчості 
українських хореографів – представників стилю «модерн» сьогодення, зокрема Західної України, 
залишається поза межами існуючих наукових розвідок. Відповідно, метою роботи є вивчення 
творчості українських хореографів – представників стилю «модерн» Західної України. 

Танець модерн – це один зі стильових напрямів сучасного театрального танцю, що виник на 

https://mkip.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-20#Text
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початку ХХ ст. у США та Європі. За М. М. Погребняк [4, 42], визначення поняття танцю модерн як 
особливої естетико-філософської та художньо-естетичної практики було здійснено відповідно до 
визначеної сукупності «філософського», естетичних і технічних принципів. Згідно зі змістом цього 
поняття проведено дослідження творчості західноукраїнських хореографів – представників цього 
стильового напряму танцю сьогодення, а саме: І. В. Мазур, О. Б. Лань, О. В. Мартинюк, 
А. С. Сафонов, С. В. Наєнко.   

Хореографія Львівщини розвивалася під впливом західноєвропейської культури та мистецького 

обміну з провідними хореографами столиці. Однак творчість західноукраїнських хореографів 

насичена яскравими національними барвами, так само як технічними засобами танцю модерн [1,72]. 

Відомим хореографом танцю модерн Львівщини слід назвати Ірину Володимирівну Мазур. Вона є 

ученицею відомого хореографа Львова XX століття Вікентія Рудчика. У 1986 році, після п’яти років 

роботи танцюристами у джаз-балеті Мануели Шварц у Німеччині, Ірина з чоловіком, режисером 

Стефаном Мазуром, створили у Львові шоу-балет «Життя».  

Ще одним відомим хореографом Львівщини у напрямі танцю модерн слід назвати керівника 

модерн-балету «Акверіас» Оксану Борисівну Лань, для якого вона створила понад 60 композицій. 

З 1995 року О. Б. Лань першою в Україні поєднала джаз-модерн з танцем, складовими елементами 

якого є український фольклор, у танцювальній композиції «Галицька сюїта – Львівські квітникарки». 

Стилю «модерн» у Львові також розвиває професійна танцівниця і викладачка Мартинюк 

Олена В’ячеславівна, заслужена діячка естрадного мистецтва України. О. В. Мартинюк тривалий час 

працює у модерн-балеті «Акверіас» О. Б. Лань – Народного колективу України, а також є керівником 

артстудії «Про танець». У 2018 році О. В. Мартинюк організувала власну студію сучасного танцю для 

аматорів «Dance Body&Mind». Є автором низки досліджень, присвячених розвитку сучасної 

хореографії, а також готового до друку посібника «Методики викладання сучасного танцю».  

Ще одним представником хореографії Львівщини є танцівник, хореограф, який досліджує 

розвиток і навчання contemporary dance України – Антон Сергійович Сафонов. Як митець, він 

розвивається у напрямі сучасної хореографії. Працює переважно в стилі contemporary dance, хоча 

починав власний пошук у сучасній хореографії, зокрема і в стилі танцю модерн. З особистого 

творчого досвіду: виступив засновником і хореографом театру танцю «Третя особа» у м. Херсон, є 

учасником фестивалю «Zelyonka Fest», поставив у співавторстві з Антоном Овчінніковим танц-

виставу «Муха in da Milk» театру танцю «Black O!Range». 

У Львівському національному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької були 

поставлені балетні вистави в стилі «модерн», зокрема «Ближче ніж кохання» А. Шошина; 

«Пульчинелла», «Весна священна» у постановці італійського балетмейстера Марчелло Алджері. 

Ганна Сапункова разом із балетмейстером Сергієм Вікторовичем Наєнко у 2018 році створили 

хореографію до вистав «Болеро», «Кармен-сюїта», «Саломея» за Оскаром Уальдом у Львівському 

драматичному театрі Леся Курбаса. У стилі «модерн» була поставлена хореографія до драматичної 

вистави «Портрет Доріана Грея» у тому ж театрі у 2021 році в постановці режисера Бориса Озєрова, 

балетмейстером виступив Віктор Прокопенко. У виставі поєдналися класичний «модерн» з демі-

класикою. 

Проведене дослідження дає можливість простежити розвиток танцю модерн на прикладі 

творчості згаданих західноукраїнських хореографів. Наше дослідження доводить, що українська 

хореографія не йде осторонь модних тенденцій сучасності. Балетмейстери нашої держави розвивають 

у своїй творчості модну проєвропейську культуру сучасного танцю, створюють балетні вистави у 

цьому стилі та продовжують експериментувати у пошуках власного лексичного матеріалу. 

Мистецтвознавчий аналіз творчості провідних західноукраїнських хореографів танцю-модерн 

дозволив визначити особливі культурні риси сучасного танцю в Західній Україні, що проявляється у 

поєднанні танцю модерн із національними традиціями та створенні академічної школи цього стилю 

під впливом національної культури. 
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ПАРАДИГМА МИСТЕЦТВА ІЛЮЗІОНІЗМУ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 

 

Ілюзіонізм за своєю структурою відтворює в собі шалену концепцію комунікативного процесу 

в соціальному просторі будь-якого суспільства, незалежно від його сприйняття і тлумачення світу, 

що поширене в певній спільноті та виражається в її соціокультурних феноменах, тобто менталітеті 

регіону й цілої цивілізації, її архетипів і стереотипів, релігії та традицій. Унікальною ланкою 

зазначеного культурно-мистецького явища є те, що ілюзіонізм неначе «губка», що вбирає в себе всі 

прояви і тенденції певної місцевості та крізь перформанс трансформує особистий знаковий вимір, 

який внаслідок символічного руху розкривається через співставлення предметного образу, надає 

спроможність донести всю глибину смислів, розкриваючи важливу інформаційну динаміку як 

внутрішнього, так і зовнішнього соціокультурного простору. На відміну від інших видів мистецтв 

ілюзіонізм є більш універсальною субстанцією культурного діапазону, що, не зважаючи на 

різноманіття цивілізацій та їх традицій, дозволяє повноцінно інтегруватися в той чи інший вимір, 

донести чітку інформацію, не порушуючи системи певного устрою спільноти [1, 33]. 

Кращим прикладом парадигми ілюзіонізму в аспекті інформаційної динаміки в Україні 

залишаються українські представники зазначеного мистецтва. Відомим артистом-ілюзіоністом є 

Савка Степан Станіславович, який крізь особисту проекцію доносив важливу ідею ідентичності 

української культури в міжнародному форматі інтернаціонального артпростору. Також знаним є 

фокусник Чеканюк Андрій Вікторович, який значно доповнив модель еквівалентності як невід’ємної 

складової концепції особистості крізь призму мистецької репрезентації. Майже кожен випускник 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв і кафедри, що здійснює 

підготовку фахівців у напрямі «ілюзія та маніпуляція», щорічно в структурі особистого виступу на 

регіональних і закордонних артмайданчиках підживлюють саме українську самоідентифікацію, 

утворюючи механізм інформаційно-комунікативного обміну. Цей механізм має культурно-

пізнавальний характер, сприяє діловому спілкуванню, посилює економічно-інвестиційні можливості, 

а головне – відокремлює світову спільноту від стереотипного уявлення про Україну у світі як колонії 

у пострадянському просторі та остаточно формує твердження: «Україна – це самостійна, вільна 

держава з багатим культурним надбанням» [2].        

Сьогодні, під час повномасштабної війни в Україні значної ролі набуває інформаційний аспект, 

за допомогою якого серед країн цивілізованого світу поширюється важливий меседж стосовно 

боротьби та підтримки нашої країни за її існування. Важливим нюансом зазначеного руху є 

удосконалення моделі донесення та поширення правдивої інформації, що значно полегшує супротив 

України проти країни-агресора. У такому нелегкому завданні мистецтво є одним із найвпливовіших 

важелів, де у відносно безтурботному світі розвивається тенденція ізольованості від реальних 

проблем, що з кожним роком назрівають як глобальна криза, що, як коріння старого дуба, все глибше 

та глибше проростає в планетарному діапазоні міжнародного соціуму. Саме тому необхідність 

інформаційно-комунікативного обсягу стає не тільки головним аспектом й інтонацією, але і несе в 

собі повномірну відповідальність за майбутнє всієї цілісності планети Земля [3]. 

Виходячи з основних фактів міжнародних відносин формату «Україна – країни Альянсу», ми 

можемо спостерігати мінливу, часом регресивну динаміку в процесі реагування на зазначене 

критичне лихо, яке має в собі всі можливості перерости в масштабну катастрофу: війна – Україна – 

війна – світ [4]. Водночас завдяки несамовитій роботі митців боротьба проти тоталітарного режиму 

триває досить успішно. Головний зв'язок у доведенні інформації стосовно підтримки України і 

повноцінне розуміння, «відкриття очей» Європи на справжню війну, що загрожує не лише існуванню 

України, а й демократії в цілому, не є втраченим, він прогресує, що підтверджує факт допомоги і 
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підтримки нашої країни. Значний вклад у цій справі зроблено митцями України, завдяки їх 

ефективній роботі мають місце такі соціальні прояви, як мітинги, виникнення фондів, що також має 

вплив на характер прийнятих рішень у парламенті ООН стосовно агресії рф.  

Ілюзіонізм як феноменальний прояв соціокультурної динаміки сьогодні має значний успіх 

серед більшості верств населення, не втрачає своєї культурної цінності. Мистецтво ілюзіонізму є 

привабливим, захоплюючим, і утворює ще один формат, що дає можливість через громаду в 

артпросторі повноцінного розкриття проблематики процесу окупації. 

Найкращим свідченням розвитку мистецтва ілюзіонізму України та його комунікативного 

аспекту є артисти та студенти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. 

Завдяки таким ілюзіоністам і викладачам, як Жаворонков Михайло Борисович, Ріттер Едуард 

Артурович та Жаворонков Марк Михайлович рух інформаційного фронту в Європі крізь призму 

мистецтва ілюзіонізму має чималі успіхи [5]. Розуміючи всю відповідальність, зазначені викладачі, 

діячі мистецтва ілюзії в Україні, як і майже кожен артист-фокусник нашої країни, утворивши 

загальний симбіоз, розробили певний план послідовності дій, як за допомогою виділеного ремесла, а 

простіше кажучи, крізь концепт репрезентації, донести до світового суспільства головне твердження 

того, що «спецоперація», яку проводить рф, є не лише окупаційною війною проти суверенітету 

України, а й справжнім геноцидом сучасного цивілізаційного, демократичного світу, що підтримка 

нашої держави в полі економічної, мілітарійної та гуманітарної допомоги – не тільки жест доброї 

волі, але також і своєчасний вклад у безпечне майбутнє всього світу, що Україна – це частина 

Європейського союзу, а також країна, яка уособлює собою символ гідності та справедливості, маючи 

в собі демократичні цінності та одну з найвеличніших культур світу, спроможна бути та доповнювати 

єдиний простір загального економічно-політичного, суспільно-культурного організму під назвою 

Європа [6]. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР XXI СТОЛІТТЯ: ЧАС ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Наш час – доба постіндустріалізації, постмодернізму, інформаційних технологій, 

характеризується розмаїттям інновацій у різних сферах духовної та матеріальної культури. 

Постіндустріальна доба змінює світоглядні орієнтири, мистецтво постмодернізму формує нову 

художню парадигму. За твердженнями науковців, сучасне інформаційне суспільство визначають 

технологічні, економічні, політичні, соціальні та культурні критерії. Для розуміння вектору розвитку 

театрального простору XXI століття важливого значення набувають тенденції соціально-культурних 

критеріїв інформаційного соціуму. Сьогодні інформація – важливий чинник зміни якості життя, є 

домінантою у процесі формування суспільства знань. Отже, головною умовою творчого розвитку 

людини і суспільства стає знання, отримане завдяки безперешкодному доступу до інформації та 

вмінню працювати з нею [3, 19]. У цьому сутність соціального критерію інформаційного суспільства.  

Глобальний сучасний соціум відчуває вплив культурного критерію: з одного боку, 

створюються умови для взаємопроникнення культур, з іншого – відкриваються для кожного етносу 

нові можливості для самореалізації [3]. Українське театральне мистецтво XXI сторіччя постає перед 
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необхідністю креативних трансформацій. Система підготовки фахівців у галузі сценічного мистецтва 

потребує реформування.  

Театральна педагогіка сучасної України останнім часом має можливість долучатися до 

методології роботи над роллю таких відомих зарубіжних митців, як Стелла Адлер, Ема Богарт, 

Сєнфорд Майснер, Лі Страсберг, Ута Хаген, Михайло Чехов та деякі інші досвідчені практики 

акторської техніки. До оновлення мови сучасної української сцени спрямовує вектор своїх пошуків і 

режисерський цех. Актуальним у цьому напрямі є досвід зарубіжних митців, зокрема представників 

американського театру – Роберта Вільямса, Жюлі Теймор, пошуки сучасного авангардного театру, 

театру з вебкамерою, особливості напрацювання так званого «партизанського» театру, який реалізує 

себе виключно в інтернеті.  

Продовжують розвиватися традиції творчого взаємообміну з польськими театральними 

діячами. Так, Львівський театр ім. Лесі Курбаса пройшов стажування у Єжи Гротовського. Було 

здійснено декілька спільних проєктів із Влодзімежем Станєвським [2]. Професійний досвід 

вітчизняних митців збагачують художні досягнення польського Інституту Театру під керівництвом 

Мацея Новака, який приїздив в Україну. Інноваційні ідеї німецького театрального педагога, режисера 

Хайнера Геббельса, універсального бельгійського митця Яна Фабра – режисера, який є фахівцем і в 

інших видах мистецтв, надихають як європейський, так і український театр на пошуки нових форм, 

засобів виразності, поглиблення осмислення філософії сучасного світу, сутності режисерської 

професії в театрі XXI століття. 

Під впливом тенденцій європейської культурної політики сучасна українська культура прагне 

до поліфункціональності: з одного боку, збереження національної спадщини, з іншого – розвиток 

інновацій у сучасному мистецтві, формування альтернативного театру. За останні роки здійснено 

кроки для покращення стану саме пошукового альтернативного театру. Продовжується робота над 

законодавчою державною базою у цій сфері. В Україні було створено Гільдію Незалежних театрів і 

нову інституцію – Український культурний фонд (УКФ), який підтримує незалежні театри, сприяє 

реалізації експериментальних театральних проєктів. Презентативну функцію українського 

театрального мистецтва, зокрема драматургії, виконує Український інститут. Вихід української 

драматургії на міжнародну арену завдяки його перекладам можна вважати успішним творчим 

проривом. Твори сучасних драматургів, таких як Н. Неждана, Н. Ворожбит, М. Курочкін, П. Арє, 

відомі далеко за межами країни. Українська «Нова драма», в якій простежується інтермедіальні 

процеси, успішно розвивається. До експериментальної сучасної драматургії відносять течії на зламі 

XX–XXI ст. – «In-Yer-Fase-Theatre в Англії, «Pokolenie Porno» в Польщі, «Нова драма» в Росії…» 

[1, 138], доцільно віднести до неї «Нову Драму» і в Україні. Участь міжнародного жюрі у проведені 

Першого фестивалю-премії «Гра» – ще один крок на шляху включення нашого національного театру 

в європейський контекст [2].  

Розмаїття міжнародних творчих проєктів як театральних, так і музичних збагачує українську 

театральну культуру, зокрема і фестиваль «ГогольФест» відомого театрального діяча Влада 

Троїцького. Саме він став ініціатором створення лабораторії «Українська нова драма». На думку 

багатьох театральних критиків, істориків сучасного театру, однією зі знакових подій в українському 

театральному мистецтві кінця XX – початку XXI століття є новаторська експериментальна режисура 

Андрія Жолдака, українського митця, який отримав нагороду ЮНЕСКО в галузі виконавських 

мистецтв у 2004 році та його широке міжнародне визнання.  

Має розвиток і загальна тенденція в сучасному театральному мистецтві та шоу-бізнесі до 

видовищної складової сценічних проєктів. Українські митці продовжують опановувати новітні 

технічні засоби і технології. Відомими досягненнями є популярні вітчизняні проєкти XXI століття – 

мультимедійне шоу «Дім таємничих пригод», театралізоване хореографічне шоу «Вартові мрій», 3Д-

шоу «Барон Мюнхгаузен» режисера К. Томільченка. 2020 року відбувся запуск інноваційного арт-

проєкту «Театр 360 градусів» – це відео версії театральних постановок з інтеграцією 3D-копій акторів 

і декорацій [2]. 

Підбиваючи підсумки, констатуємо: сучасний український театр вписався в єдиний 

європейський мистецький простір. Створення унікального національного культурного поля, в якому 

синтез досвіду вітчизняних сценічних традицій, класичного театрального авангарду, новацій 

пошукового альтернативного театру являється одним з художніх надзавдань його подальшого 

плідного творчого розвитку в реаліях сучасного інформаційного суспільства XXI століття. 
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УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА НА МИСТЕЦЬКОМУ ФРОНТІ СЬОГОДЕННЯ 

 

Художня кераміка України на всіх історичних етапах була візуальним виразником національної 

ідентичності. В умовах повномасштабної війни, розпочатої російським агресором, художники-

керамісти проводять активну роботу по декільком напрямам.  

Перший – міжнародна співпраця. 11 українських 

художників [1], членів Міжнародної академії кераміки при 

ЮНЕСКО у Женеві (ІСА-АІС) постійно знайомлять 

світову мистецьку спільноту з культурним надбанням 

нашої країни; усі вони запрошені на ювілейний 50-конгрес 

та генеральну асамблею Академії, у рамках якої 

заплановані лекція про сучасну українську кераміку й 

обговорення актуальних питань збереження мистецького 

надбання та допомоги художникам з України в умовах 

війни під час акції «Ніч ЮНЕСКО». Члени академії з 

різних країн солідаризуються з українськими митцями і 

пропонують організацію виставок, аукціонів; роботу у 

творчих майстернях закордонних митців, позапланову 

участь у міжнародних симпозіумах і керамічних пленерах. 

Велику інформаційну допомогу надає координатор 

Академії по країнах Східної Європи латвійська художниця 

Ілона Ромуле та Почесний президент Академії 

швейцарський художник Жак Кауфман.  

Другий напрям – проведення виставок творів, які 

репрезентують рефлексії художників на війну. Один із 

визначних прикладів – виставка «Ілюзія рівноваги» 

відомих українських художників Юрія Мусатова та Гії 

Міміношвілі, що відкрилася у просторі київського Центру 

сучасного мистецтва «Imagine Point». Концепція виставки 

побудована так, що тема війни розкривається не 

ілюстративно, а по філософськи глибоко. Вона спонукає 

глядачів до медитації, до віднайдення свого місця на 

картині гарячого і голосного сьогодення. «Твори Гії 

Міміношвілі мають дивовижну властивість гармонізувати 

простір навколо себе, можливо, трохи загустити 

вулканічну лаву з експресивних «кратерів» Юрія 

Мусатова. Кожна робота Гії – це міркування, велика 

історія. Відчуття автора в просторі. 

Подібно до театрального режисера, Гія Міміношвілі 

виводить на сцену парадоксальні образи. Вони лише на перший погляд здаються мовчазними. Якщо 

трохи побути наодинці з ними, постаратися доторкнутися до їхньої філософської тканини, вони 

почнуть свою неспішну розповідь. Рівновага є ілюзорною у будь-які часи, але чи не є у наш час 

ілюзорність більшою, аніж рівновага?» 

 
Іл. 1. Дутка С. «Давід і Голіаф».  

Глина, поливи. Відновний випал. 

40х20х30. м. Косів, 2016 

 
Іл. 2. Дутка С. Окремий керамічний 

батальйон. Глина, поливи, відновлення. 

м. Косів, 2022 
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Третій напрям – створення керамічних творів 

безпосередньо на військову тематику. Цим активно 

займається художник і волонтер, засновник і 

організатор Міжнародного керамічного пленеру в 

Косові «Золоте горно» Сергій Дутка. Його композиції 

«Давид і Голіаф» (іл. 1) і «Хід конем» та фігурки із 

серії «Окремий керамічний батальйон» (іл. 2) 

демонструють не тільки громадянську позицію автора-

патріота, але і є вдалим поєднанням традиційних 

гончарських традицій і технік Косівщини із сучасними 

тенденціями керамічного мистецтва. Крім того, Сергій 

Дутка створює шоломи з чорнодимленої кераміки, 

вставки до бронежелетів тощо. 

Четвертий напрям – створення у кераміці образів України і українських героїв. Наратив. Під 

час роботи у майстернях польського міста Оронско Андрій Ільїнський створив роботу, що має назву 

«Весна 2022» (рис. 3). Автор присвятив її пам’яті друга і однокласника Саші Глущенка. «У 2014, 

рятуючись від загарбників, що захопили Крим, – розповідає на своїй сторінці у ФБ Андрій, – він 

переїхав до тихого передмістя Києва. Але цієї весни росіяни й тут наздогнали його, вони підірвали 

його будинок і убили мого Сашу. Цією роботою намагаюсь зафіксувати частину почуттів цієї весни. 

Частину, тому що не все можна перекласти на художню мову. Такі злочини не перекладаються…» [3]. 

Таким чином, українські художники-керамісти в умовах війни проводять активну роботу, 

спрямовану на популяризацію культури і мистецтва України у світі. Засобами мистецтва вони 

намагаються донести біль наших втрат і силу українського духу, зламати який не під силу ніякому 

загарбнику.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ 

 

Розробка власного стилю інтер'єру – це важливий і кропіткий процес, який може зайняти багато 

часу, але слід пам’ятати, що якісно підібраний, грамотно вивірений інтер’єр буде милувати око ще 

довгі роки. Саме тому важливо ставитись до цього процесу з максимальною відповідальністю та 

уважністю. Також слід зауважити, що краще обирати таку стилістику, що буде актуальна протягом 

багатьох років. Але саме зараз ми хочемо розглянути питання такого швидкоплинного явища, як 

мода, що задає для нас «тренди». Що являють собою так звані «тренди»? На що варто звертати увагу? 

Насамперед, звертають увагу на функціональність приміщень і меблів. Сьогодні досить 

помітно, що в людей з’явилось усвідомлення необхідності оточувати себе не просто «гарними і 

дорогими» речами, а, передусім, якісними та комфортними. У пріоритеті планування модульних 

меблів, що дозволяють комбінувати різні життєві ситуації і легко «зонувати» приміщення. Зокрема, 

особливу увагу приділяють організації робочого місця, що має максимально забезпечувати комфорт у 

роботі. Якщо раніше стояло питання: «Чи варто утеплювати балкон?», то зараз все більше територія 

балкону стає місцем, де можна повноцінно розробити робоче місце з гарним оглядом.  

Друга тенденція, але не за значущістю – робиться акцент на екологічність, натуральність 

матеріалів і природність кольорів. Це такі матеріали, як камінь, дерево, глина, льон, бавовна, каучук і 

навіть солома, що дарують відчуття не тільки спокою і гармонії, а й приємні на дотик. 

 
Іл. 3. Ільїнський А. «Весна 2022» у 

керамічній майстерні Оронско. 

Керамічна композиція з 4 предметів. 

м. Оронско, Польща, 2022 
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Третя – свобода, простір і лаконічність, що стали головними трендами, тому в актуальному 

пріоритеті – мінімалізм як у меблях, так і в декорі. Архітектурні рішення, планування та меблі 

набувають дедалі м’якіших і кругліших форм. 

Наступна тенденція, четверта – мікс зі стилів, відсилає нас до ідеї розумного споживання, де 

вінтажні меблі більше не втрачають своєї актуальності й прекрасно поєднуються в лофті, мінімалізмі, 

скандинавському стилі та в модерні. Старі «нестильні» речі реставрують і використовують повторно. 

П’ятим пунктом є освітлення, якому, як і завжди, надано багато уваги. Звичайно, головним і 

найціннішим є природне, натуральне світло. Але сьогодні це не тільки великі панорамні вікна, це ще 

й ергономічність і енергоефективність. Smart і LED лампи, вбудовані трекові світильники, лампи з 

теплим і холодним світлом – все це актуально як у житлових, так і в офісних інтер’єрах. 

І шостий пункт – «рослинний» інтер’єр. Більшість з нас почувається комфортніше в місцях, де є 

рослини. Особливо гостро ця проблема відчувалася у період ізоляції, коли нам стало не вистачати 

прогулянок, зелені й свіжого повітря.  

Останнім часом виникла ще одна тенденція в дизайні – інтер'єри житлових приміщень стають 

кольоровішими завдяки інтенсивному використанню колірних схем. Тому зараз усе більше людей 

йдуть від монохрому, віддаючи перевагу різним візерункам із геометричних фігур або природних 

ліній. Також модним «маст-хевом» будь-якого сучасного інтер'єру є яскраві металеві акценти. Це 

можуть бути дзеркала, ліхтарі або суто декоративні елементи – вибирайте на свій смак. 

Завершуючи розповідь про модні тренди в інтер'єрі, неможливо обійти стороною тему 

«розумного дизайну». Як ми можемо побачити сьогодні, більшість людей стають дедалі лінивішими, 

й через це новою сучасною тенденцією є використання розумних додатків, що з кожним днем стають 

все більш різноманітними, надійними та простими у використанні, оскільки можуть точніше 

пристосовуватися до конкретних потреб людини. У результаті інтелектуальні технології все частіше 

відіграють одну з головних ролей у дизайні та інтер'єрі житлових приміщень, стаючи частиною 

нашого життя. Наприклад, усім відомі системи розумного будинку, що оптимізують якість повітря 

всередині приміщень або регулюють температуру без зайвих енерговитрат.  

Таке ж саме відбувається й у сфері інтер'єру: ліхтарі виступають колонками, тумби оснащені 

бездротовою зарядною станцією для мобільних телефонів, дивани запам'ятовують індивідуальні 

вподобання власників, ліжка м'яко підштовхують прийняти інше положення для сну із забезпеченням 

збереження нашого здоров’я. Таким чином, технології поступово стають невід’ємним і вже 

непомітним елементом житлових приміщень. 

Але слід ще раз зауважити, що дизайн – це особистий вибір. Це те, що вам подобається, з чим 

вам жити. Зрозуміло, що тенденції є важливим атрибутом у виборі інтер'єру кожної людини, але не 

потрібно звертати увагу лише на них. Тому що ваше житло – це те, де будете жити ви й де зручно має 

бути саме вам.  
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ВИКЛИКИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРОПРОСТОРІ 

 

Події останніх трьох років створили умови для потенційної загибелі традиційної мистецької 

освіти. Стрімке поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (SARS-CoV-2), воєнний стан призвів 

до ситуації, що суттєво вплинула саме на позашкільну освіту. Як вказує О. Рудницька, освіта 

концептуалізується як соціальний інститут, що функціонує в суспільстві й зумовлений багатьма 

чинниками культури [2, 16]. Саме культура фокусує систему ціннісних уявлень, що становлять 

основу особистісних орієнтирів суб'єкта, регулюють його діяльність, переводять людину в якісно 

інший спосіб буття – більш осмислений і упорядкований. Тобто вона постає як цивілізаційна 

цінність, яка охоплює всі складові людського буття та імпліцитно їх відображає. Водночас це 

дозволяє провести аналогію з повноцінною цивілізацією, умовно дорівняти мистецьку освіту до 

цивілізації. Тоді це обґрунтовує використання концепції Освальда Шпенглера й цілком логічно, що 

після загибелі цивілізації буде її нове якісне відновлення. Відповідно до цього, перед освітянами 

сьогодні постає потреба суттєвого переосмислення сучасного мистецько-освітнього процесу.  
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Система освіти прагматично формує і створює умови для подальшого прогресу як локальної 

людської спільноти (національної), так і людської цивілізації в цілому. Аксіомою такого 

продуктивного розвитку суспільства є наука, знання, культура, досвід і традиції, що є вирішальною 

продуктивною силою суспільства, оскільки сукупно становлять квінтесенцію національної енергії. 

Повністю розуміючи сьогоденні виклики, варто наголосити, що освітній процес дійсно триває. 

Проходять заняття з використанням дистанційних технологій або у звичайному режимі. Виникають 

нові презентаційні форми виконавської майстерності. А також йде глобальне входження української 

освітньої думки до європейської спільноти. Якщо пандемія створювала умови для повної ізоляції й 

відбувався процес опановування дистанційних технологій і адаптації їх до мистецької специфіки, то 

сьогодні в нас виникає повноцінно змішане навчання. Так, можна спостерігати виступи 

представників мистецької освіти на різних майданчиках Європи, а також використання не своїх, 

чужих освітніх просторів для самостійних занять і концертних виступів. Водночас повноцінної 

консолідації закладів через здобувачів освіти або представників викладацької сфери на сьогодні 

недостатньо.  

Така ситуація формує низку викликів воєнного та повоєнного часу. Безумовно, це долучення 

та входження дистанційних технологій на більш високому рівні. Електронні технології дають 

можливість широкого доступу до світових мистецьких здобутків різних культур, континентів, епох, 

на яких мають формуватися естетичні смаки нового покоління і на яких базується творче навчання. 

Але це дещо обмежує емоційну складову як живе спілкування зацікавлених сторін. Водночас вже 

з’явилося покоління, яке розпочало свою освіту відразу в таких умовах й іншого варіанту вони 

майже не знають. Тобто це формує потребу створення якісного освітнього середовища нового 

виміру, де можливі колаборації самого неочікуваного типу. При цьому основним завданням такої 

ситуації лишається поєднання ідей і смислів сучасної культури, що взяті з різних культурних епох і 

сфер культури, які мають прискорити процеси формування духовної складової особистості, 

діяльність якої пов’язана з мистецтвом. Така ситуація обґрунтовує потребу розвитку певних soft 

skills, що здатні забезпечити розвиток комунікаційних компетентностей співробітників, які 

знаходяться нині «в» чи «поза» межами України. Отже, підбиваючи підсумки, варто наголосити, що 

основним сьогодні буде пошук до збереження імагеми [1] мистецької діяльності, зокрема освітньої, 

через суттєве її переосмислення та модифікації нового підходу до фахівців, що забезпечують 

реалізації цієї діяльності, а також формують можливості для збереження образу елітарності й 

освіченості, залученості до світових мистецьких процесів.  
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КВНЗ «Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки» ДОР 

 

СУЧАСНА ЄВРОПЕЙСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА: ФЕСТИВАЛЬ «МУЗИКА БЕЗ МЕЖ» 

 

У мистецькому часі й просторі наближається до завершення перша чверть ХХІ століття, 

характерними рисами якої є значні культурні звершення та досягнення. Водночас помітно, що 

сучасна європейська музична культура ще не окреслилась кардинально новою атрибуцією. На нашу 

думку, на зміну постмодернізму (від другої половини ХХ століття й до сьогодення) мають прийти 

нові своєрідні ознаки (із загально-синтезованого кола музичних напрямів, жанрів, стилів, форм). 

Саме вони мають окреслити новизну майбутнього культурно-історичного періоду. Питанням 

еволюціонування постмодерну приділялася значна увага наукової спільноти у його найбільш вагомих 

знакових характеристиках, а саме: синтез, цитування, алюзія тощо. На цій основі чітко виокремились 

нові напрями розвитку сучасного музичного мистецтва. Такою змістовно-консолідуючою 

властивістю означена неоромантична тенденція фестивального руху в Дніпропетровській академії 

музики ім. М. Глінки, що позначилося на особливостях художніх програм, загальних композиційних 

питань, відповідної виконавської стилістики.  
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Міжнародний фестиваль «Музика без меж» було започатковано Дніпропетровською академією 

музики ім. М. Глінки у 2009 році. Перші міжнародні марафони академічного виконавського 

мистецтва були присвячені виконавцям-піаністам. Три фестивалі поспіль представляли всесвітньо 

відомі фортепіанні школи – українську (ректор Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, 

заслужений діяч мистецтв України Ю. Новіков; лауреати міжнародних конкурсів О. Полусмяк, 

І. Петров, А. Генкін, Н. Чеснокова та ін.), західноєвропейську (концертуючий італійський піаніст 

К. Гранте, професор Вищої школи музики Дюссельдорфа ім. Р. Шумана М. Цишанг, професор Вищої 

школи музики Вюрцбурга М. Канеко, професор Вищої школи музики Базеля К. Мартінес) та ін. Успіх 

піаністів заклав основу для розширення програмних заходів. Учасників наступних музичних 

марафонів було поділено за спеціалізаціями.  

Виконавці на духових інструментах означили нову емоційно-образну виразність, що була 

представлена художніми засобами академічних духових інструментів. Серед учасників духової 

«Музики без меж» – професор Вищої школи музики у Женеві, тромбоніст Ж. Може; професор Вищої 

школи мистецтв у Дрездені, флейтист С. Реті; соліст Київського Національного будинку органної та 

камерної музики, трубач А. Ільків; професор Вищої школи музики у Бремені, трубач О. Заутер та 

інші європейські музиканти-духовики.   

У рамках фестивалю вже традиційним стало проведення Форуму виконавців на народних 

інструментах. Його учасники – виконавці на академічних народних інструментах. У числі 

музикантів – домрист В. Матряшин, сопілкар О. Журавчак, баяніст В. Мурза, домристка 

Л. Шорошева, цимбаліст А. Войчук, баяніст Й. Пуриць та інші виконавці.  

Оргкомітет фестивалю на чолі з ректором Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки 

Ю. Новіковим залучили до участі виконавців на струнно-смичкових інструментах. Нова академічно-

інструментальна спеціалізація значно збагатила художню палітру фестивалю, яка до цього була 

представлена лише піаністами та духовиками. Серед найвідоміших музикантів, які грали зі сцени 

великої концертної зали академії ім. М. Глінки: професор Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського, скрипаль А. Баженов; професор Вищої школи музики у Берні, віолончеліст 

Д. Северін; професор Паризької консерваторії, віолончеліст Ж. Перно; професор Вищої школи 

музики у Женеві, скрипаль С. Островський та інші. 

Гармонічно доповнили інструментальну природу Міжнародного фестивалю академічного 

музичного мистецтва «Музика без меж» всесвітньовідомі вокалісти мистецтва. Музичні європейські 

шедеври прозвучали у виконанні метрів з академічного вокалу: професора Одеської національної 

музичної академії ім. А. В. Нежданової, народного артиста України В. Навротського (бас); солістки 

Штутгартської опери Ю.-М. Бьонерт (сопрано), лауреатки міжнародних конкурсів К. Миколайко 

(сопрано).  

Безперечно, що сучасна європейська музична культура потребує наукового осмислення і 

дослідження. У рамках фестивалю «Музика без меж» відбулося п’ять Міжнародних науково-

практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам сучасного музикознавства. У наукових 

диспутах взяли участь знані дослідники академічного музичного мистецтва. Серед доповідачів 

професор Берлінського університету мистецтв К. Фламм, професор Паризького університету 

мистецтв І. Стоянова та інші відомі в Європі науковці. 

Ю. Новіковим та художнім керівником фестивалю заслуженим діячем мистецтв України, 

диригентом Д. Логвиним було започатковано новий формат інтернаціонального музичного марафону, 

в рамках якого пройшли Дні музичної культури Франції, Дні музичної культури Німеччини, Дні 

музичної культури Італії, Дні музичної культури Швейцарії.  

Зазнав оновлення формат традиційних майстер-класів. У рамках фестивалю до їх проведення 

залучалися не лише всесвітньо відомі музиканти, але й було представлено знані в Європі вокальні 

школи: Школа вокальної майстерності Ю.-М. Бьонерт, Школа гри на трубі О. Заутера, Школа 

стильової гармонії та стильового сольфеджіо Г. Лижова.    

У супроводі симфонічного оркестру Академії музики ім. М. Глінки «THE FESTIVAL» під 

керівництвом народного артиста України Д. Логвина в рамках фестивалю прозвучали вокальні й 

інструментальні шедеври світової оперної класики. Зокрема, увертюра до опери «Сила долі» 

Дж. Верді, балетна музика з опери «Фауст» Ш. Гуно та інші музично-сценічні шедеври. 

Серед численних проєктів фестивалю потрібно назвати «Великий іспанський карнавал» 

(2022 р.), який об’єднав численних музикантів з країн Європи: Бельгії, Австрії, Франції, Швейцарії, 

Канади, України. У їх виконанні прозвучали шедеври іспанської академічної музики. О. Сумм 

(професорка Університету музики та виконавського мистецтва у Відні) виконала Іспанську рапсодію 

Е. Лало, а також Циганські наспіви для скрипки з оркестром П. Сарасате; С. Хіл (професор Вищої 
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музичної консерваторії Канарських островів, Іспанія) та А. Ільків (народний артист України, соліст 

Вюрцбурзької філармонії) виконали «Гранаду» А. Лара (для труби з оркестром), а також сім 

популярних іспанських пісень М. де Фалья (для труби з оркестром). Ю. Новіков виконав Іспанську 

рапсодію І. Альбеніса (для фортепіано з оркестром). Солістам фестивалю акомпанував симфонічний 

оркестр «THE FESTIVAL» академії музики ім. М. Глінки (диригент – народний артист України 

Д. Логвин). У виконанні духового оркестру академії ім. М. Глінки (художній керівник та диригент – 

І. Грузин) була здійснена «музична візуалізація» романтичних «Іспанських танців» Е. Гранадоса, 

«Англійських танців» М. Арнольда. У виконанні солістки О. Малиновської прозвучала «Святкова 

токата» для органу з духовим оркестром американського неоромантика С. Барбера.  

Отже, Міжнародний фестиваль академічного музичного мистецтва «Музика без меж» 

продовжує місію прищеплення молодому поколінню українців традиційних духовно-моральних 

цінностей і сприяє засвоєнню найкращих здобутків сучасної європейської музичної культури. Цей 

духовний і життєстверджуючий захід поєднав на мистецькій ниві сьогодення творчі зусилля 

спільноти європейських музикантів. Міжнародний фестиваль покликаний не лише до утвердження 

історичної пролонгації професійного музичного мистецтва у центральному регіоні України. 

Видатними європейськими музикантами через звукову призму шедеврів світової академічної музики 

створюється дивовижна релаксаційно-психологічна, збалансовано-консолідуюча атмосфера в 

новочасному європейському культурному просторі. 

 

Кириловець Ігор, 

студент Київського національного університету культури і мистецтв 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО МЕТАЛУ В НОРВЕГІЇ 

(BLACK METAL) 

 

У сучасному суспільстві популярна музика має глибокий сенс, вона є проявом глобальних 

соціальних, філософських, психологічних тощо змін у культурному житті країни. Популярна музика 

втілює і презентує ідеології своєї епохи, приблизно характеризує суспільство, що будується. 

Протягом усієї своєї історії популярна музика, зазвичай, вважалася антагоністом класичної музики. 

Значна частина стигматизації, яку приписують популярній музиці, пов’язана з її комерційним 

успіхом.  

Як припускає Р. Міддлтон, популярна музика розглядається як «корумпована, маніпульована, 

надмірно ускладнена, механічна, товарна», тоді як класична музика є «природнішою, спонтаннішою, 

традиційнішою» [1]. На думку Ч. Хемма, комерційна властивість популярної музики не повинна 

порушувати важливість її академічного та історичного використання. Адже в академічних працях 

спостерігається явний недолік досліджень про вплив популярної музики на суспільство. Ч. Хемм 

також стверджує, що така аргументація зосереджена навколо «припущення, яке, зазвичай, лежить на 

поверхні і акцентує на низькому етнічному, класовому чи моральному становищі людей, котрі 

розповсюджують і споживають масові культурні продукти» [2]. Дослідник Б. Брайсон розглядає 

музичні вподобання на основі культурного смаку. Зокрема, він аналізує вплив освіти, 

демократичного лібералізму та расизму на культурні смаки на основі кількісних показників [3]. Для 

Б. Брайсона існує суперечність між двома загальноприйнятими в теорії культури перспективами, 

одна з яких стверджує, що люди з високим соціальним статусом є культурно ексклюзивнішими і 

нетерпимішими, інша – що освіта підвищує толерантність, відкритість і культурне сприйняття. 

Причини несприйняття та культурного відчуження ґрунтуються на політичній нетерпимості, що 

призводить до негативного сприйняття певних видів музики. Зокрема, з вісімнадцяти 

проаналізованих музичних стилів, Б. Брайсон вважає, що «хеві-метал є жанром, який найбільше не 

люблять, музичні добірки формують за принципом «все, крім важкого металу»». Серед усіх 

поціновувачів музики, з високою та низькою музичною толерантністю, незалежно від освіти та 

політичних пристрастей, хеві-метал (поруч із репом, кантрі та госпелом) асоціюється з аудиторією, що 

має найнижчий рівень освіти. Якщо це правда, то як міг блек-метал досягти свого статусу в Норвегії?  

Норвезький блек-метал – це жанр, що на початку свого існування був протиставлений 

загальноприйнятим суспільним нормам і цінностям середнього класу, водночас заявляючи про 

ідеологію, що сповнена суперечностями та пов’язана з фальшивою реальністю. Ймовірне пояснення 

пропонує С. Чакер у своєму розслідуванні екстремального металу в Німеччині. Намагаючись 

пояснити привабливість екстремального металу та його типову асоціацію з екстремалістами, С. Чакер 

вважає, що на привабливість екстремальної музики суттєвий вплив мають саме ідеологічні фактори. 
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Шанувальники як блеку, так і детх-металу часто асоціюються з антисоціальною поведінкою та 

вважаються соціально незалежними. Результати дослідження С. Чакер руйнують стереотипи і 

допомагають, хоча б частково, показати причину високого рівня національного визнання блек-метал 

у Норвегії. На думку дослідниці, шанувальники екстремальної музики, замість того, щоб бути 

соціальними аутсайдерами, найчастіше є нормальними членами суспільства, які «здатні 

перемикатися між сценічним і повсякденним життям та робити те, що очікується доречно і у 

відповідному контексті» [4]. Шанувальники детх-металу поміркованіші в політичних поглядах, ніж 

їхні колеги з блек-металу, які, зазвичай, підтримують ультраліві або ультраправі партії. Крім того, 

шанувальники блек- і детх-металу є продуктивними членами суспільства, які або працюють, або 

навчаються. Для С. Чакер рівень освіти пересічного слухача є визначальним аспектом для 

дослідження прихильників екстремального металу й ознакою феномену, який Б. Роккор у «Heavy 

Metal. Kunst. Kommerz. Ketzerei» називає буржуїзацією хеві-металу. Її оцінка слухача хеві-металу 

ламає стереотип неосвіченого, білого чоловіка робітничої професії, насправді хеві-метал (і пов'язані з 

ним піджанри) мають багато слухачів різного походження.  

Отже, сьогодні метал і екстремальний метал досліджуються як глобальне явище, що актуалізує 

необхідність вивчення як музики, так і культури металу в кожному конкретному випадку з 

урахуванням регіональних і національних позицій, незважаючи на домінуючі американські чи 

британські теорії, на які раніше орієнтувалися дослідники метал-музики.  
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старша наукова співробітниця КЗК «Дніпровський художній музей» ДОР 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИСТАВКОВИХ ПРОЄКТІВ  

ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М. П. ГЛУЩЕНКА 

 

Систематизуючи проєкти українських музейних закладів, що презентували живописні та 

графічні твори Миколи Глущенка, зазначимо сталу тенденцію – вшанування постаті художника та 

його мистецького доробку до ювілейних дат. Найважливіші виставкові проєкти відбувалися протягом 

2020–2022 років у провідних музеях і презентували твори М. П. Глущенка з державних і приватних 

колекцій. Дослідження виставок включає обов’язкову розвідку онлайн-ресурсів: опублікованих 

мультимедіа, друкованих анотацій та інтерв’ю кураторів. І, якщо змога, особистий досвід 

відвідування експозицій задля знайомства з оригіналами творів і їх фотофіксації, вивчення 

виставкових експлікацій та отримання коментарів креативної команди. Огляд проєктів дозволив 

класифікувати виставки на регіональні, у яких культурна установа демонструє твори власної колекції, 

та міжрегіональні (реалізовані завдяки взаємодії культурних інституцій).  

Розпочинаємо за хронологією з проєкту Одеського художнього музею «“Остання свобода”: 

пізні етюди Миколи Глущенка» [4]. Маємо зазначити, що куратори не присвячували виставку до 

ювілейної дати митця у 2021 році. Виставкова експозиція була доступна до перегляду на межі 2020–

2021 років і презентувала 31 твір живопису та графіки з фондів музею. На особливу увагу заслуговує 

текст на підтримку проєкту на офіційному вебсайті музею. Життєпис митця доповнений роздумами 

кураторів: «…у пізніх роботах відчуваються мотиви представників французького живопису – П’єра 

Боннара, Фелікса Валлотона, Жоржа Руо, Анрі Матісса. Він пише майже відкритими кольорами – 

спектральними чи навіть яскраво-аніліновими» [4]. 

https://www.amazon.com/Richard-Middleton/e/B001IXRSSU/ref=aufs_dp_mata_dsk
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Дніпропетровський художній музей (з 2022 р. – Дніпровський художній музей) відкрив 

виставку «Микола Глущенко. Без віз» [3]. З січня до квітня 2021 року відвідувачі мали змогу 

оглянути 40 живописних творів – «найвиразніших, з огляду на тему виставки, полотен» [3]. 

«Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська» навесні 2021 року прийняла виставку 

фондової збірки Дирекції художніх виставок України. Назва проєкту «Сонячні краєвиди, сонячні 

жінки» [7] походить із висловлювання письменниці Софії Яблонської про персональну виставку 

М. П. Глущенка у Львові 1934 року. Слід зазначити, що єдиний проєкт у столиці України до 120-ї 

річниці від дня народження М. П. Глущенка є прикладом співпраці культурних інституцій задля 

популяризації мистецької спадщини художника. 

У день народження митця 17 вересня 2021 року співробітники Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва України презентували онлайн-виставку «Ритми і рими кольору» 

[6]. На офіційному вебсайті Архіву-музею представлені ескізи, малюнки з альбомів, роботи митця з 

музейної колекції, світлини з архівних фондів [6]. З анотації до виставки маємо змогу дізнатися, що 

1973 року Микола Глущенко особисто передав перші експонати до зібрання установи, що дозволило 

сформувати особистий фонд митця № 49 [8]. 

Виставка «Золота колекція. Живопис, графіка Миколи Глущенка» [2] відкрилася 14 вересня у 

Вінницькому обласному художньому музеї. Було представлено 27 творів живопису, монотипії 

гуашшю, акварелі, монохромної графіки з колекції музею. Як зазначають куратори, твори «передані у 

березні 1979 року на постійне зберігання Дирекцією художніх виставок України» [2].  

Наприкінці 2021 року були відкриті виставкові проєкти, які за масштабністю представленого 

матеріалу та завдяки взаємодії культурних інституцій вийшли за межі регіонального рівня. Зокрема, 

виставка «Ризик свободи» [5] в Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) ім. Миколи 

Ярошенка містила 84 твори. Фондова збірка Полтавського художнього музею була доповнена 

вибраними творами з колекції Дніпропетровського художнього музею. А мистецький проєкт «Барви 

XX століття» [1] був реалізований у Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького 

одночасно на двох локаціях. Роботи М. П. Глущенка з приватної колекції Едуарда Димшиця та 

галереї «Ню Арт» (м. Київ) експонувались у головній будівлі музею. У будівлі історичного 

комплексу було представлено твори митця зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея 

Шептицького [2]. Експозиції двох виставкових майданчиків об’єднували роботи всіх творчих 

періодів митця й презентували рідкісні полотна М. П. Глущенка останньої чверті 1920-х – першої 

половини 1930-х років. Експлікація в історичному комплексі містила цінну інформацію про 

формування музейної колекції. З тексту можна було дізнатися, що в 1940 році музей викупив рідкісні 

твори 1930-х років, які залишались у депозиті з часів виставок Асоціації незалежних українських 

митців. 

Важливість виставкової діяльності полягає в презентації мистецької спадщини Миколи 

Глущенка, введенні окремих творів і колекцій у науковий обіг для подальшого опрацювання 

дослідниками. Огляд виставкових проєктів 2020–2022 років допоможе оновити інформацію про 

державні та приватні колекції творів М. П. Глущенка для подальшої систематизації доробку 

художника. 
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SCIENTIFIC APPROACH TO THE FOREIGN LANGUAGES LEARNING  

AND ITS SIMILARITY TO ART THERAPY CONCEPTIONS:  

A ROLE IN MENTAL AND PHYSICAL HEALTH RECOVERY 

 

According to Dr Salinas, something that teaches a new skill, such as painting, dancing, or languages 

mastering requires your focus and attention. Some new pieces of knowledge are set up to show progress and 

offer encouragement. They can also help reduce any stress. [1]. As adults, we can grow new neurons. 

Neuroscientist Sandrine Thuret found practical approaches and advice for effective neurogenesis brain 

performance: memory increasing, mood-improving, and preventing the decline associated with ageing and 

stress [2].  

Dr Wendy Suzuki, the author of Healthy Brain-Happy Life and professor at the Center for Neural 

Science at New York University, explains the best way to exercise to improve brain function. What time of 

day should you exercise? Early morning exercises are beneficial because they increase all those 

neurotransmitters and growth factors at a time right before you need to use your brain to learn and remember. 

She recommends maximizing the effects of morning exercises for your daily cognitive functions [3]. 

Your brain undergoes growing and modification continuously. Arrowsmith program exercises have 

incredible results at all age levels. Barbara Arrowsmith has created one of the first practical applications to 

the principles of neuroplasticity for the learning disorders treatment. Her program is implemented in 

educational institutions internationally. As a researcher, Dr Naja Ferjan Ramirez studies how the brain 

perceives language. There is a part of the brain called the prefrontal cortex in the very front of your brain. 

And we use this part of the brain to direct our attention, switch back and forth between tasks and think 

flexibly. Bilinguals have high brain performance and strong prefrontal region responses to language sounds. 

The constant switching back and forth between two languages provides brain exercise. It strengthens these 

brain networks that participate in attention switching. We can observe how cognitive abilities boost 

bilinguals. According to other studies, bilinguals of any age have advantages in tasks that require cognitive 

flexibility [4]. 

American neuropsychologist Roger Wolcott Sperry discovered that the left and right parts of the 

human brain are different: they perform various tasks and can work independently of each other. In 1981, 

Sperry and co-authors received the Nobel Prize for this discovery. Indeed, the right and left halves of the 

brain have something like a division of labour. But Sperry never said that the right side is for creativity and 

the left part is for intellect. The differences between the right and left sides of the brain are much more 

modest. In the left hemisphere of right-handed people (left-handers sometimes have the opposite), Broca and 

Wernicke's zones locate, which are responsible for speech. The right hemisphere does not know how to talk, 

but it has more areas for attention matters [5]. But even this specialization is relative. With few exceptions, 

both hemispheres can process almost all sorts of information, although they work differently. And not only 

the right part, but both hemispheres are responsible directly for creative abilities. It is logically because, in 

healthy people, the right and left halves of the brain work in a coordinated manner. One half of the brain 

never dominates the other. Mathematicians have similar brains to artists. Their structure and productivity are 

the same. 

Neuroscientist Santiago Ramón y Cajal wrote that the brain changes and learns even after adulthood. 

He proposed a term for such a change – neuroplasticity. Brand new nerve cells develop from progenitor ones 

even in elders, as scientists proved in 2017 and confirmed in 2018. Neurons could reorganize after a 

traumatic event. Stress can change the functions and the structure of the brain itself [6]. To master a subject 

faster – say, learn English – someone should learn new expressions and words before going to bed. When we 

sleep, in the hippocampus – the part of the brain responsible for memory – memories are intensively fixed. 
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Moreover, the hippocampus begins with our recent impressions – those we received right before bedtime. It 

turns out that getting into bed with your phone and doing language grammar exercises is a good idea. Any 

artistic endeavour engages your brain through controlling hand movements, planning, and imagery. An 

exciting activity will distract you from suffering and may even increase the production of serotonin – a good 

mood will help you cope with stress faster [7]. 

Mentally stimulating activities help you with cognitive light lifting: they require some work to process 

or produce information. Language learning influences mental flexibility and agility and protects from the risk 

of dementia developing compared to people who speak one language. Learning a second language later in 

life may even delay cognitive decline by enhancing the brain's ability to master tasks and involving language 

skills, memory, and attention. Scientists detect pain in the same brain areas that resonate with pleasure. 

Enjoyment and suffering activate the same part of the brain [8]. When we learn English or any other foreign 

language, hormones of joy are released. From the point of view of scientists, happiness is a very complex 

thing that consists of many external and internal factors: physical health, heredity, and happiness hormones.  

Heredity. Gene variants can make you more cheerful and content than others. For example, if you get 

two long forms of the 5-HTTLPR gene, which controls the synthesis of serotonin (also called the "feel-good 

hormone"), you will be happier than those who got one or both short forms of the gene. However, research 

results have shown that the contribution of heredity to the feeling of happiness does not exceed 35–50%. Let 

us dwell more on chemical compounds directly related to foreign language learning. The amount of joy we 

experience while studying depends on several things. 

Firstly, from the ratio of serotonin, dopamine and endorphins in the brain. They are called 

neurotransmitters – the general name for the chemicals the neurons in the brain use to communicate. Each 

neurotransmitter plays many roles in the nervous system. But to simplify a little, serotonin elevates mood and 

inspires optimism, dopamine helps maintain attention working in the reward system, responsible for a sense 

of satisfaction, and endorphins – for pain relief and a feeling of pure joy. 

Secondly, the cortisol and adrenaline levels – as adrenal glands produce these hormones. Cortisol and 

adrenaline nicknames are stress hormones. These hormones appear when something goes wrong and triggers 

the famous fight-or-flee response. The less cortisol we have in saliva and adrenaline in urine, the happier we 

are. 

What brings joy in language learning: 

1. The feeling of discovering something new. Acquiring new skills and learning is good for survival, 

so it is beneficial for the brain to support our self-education. When we learn something new, the brain 

rewards us by releasing the joy neurotransmitters – serotonin and endorphin and strengthens our resolve to 

continue learning by releasing the motivational neurotransmitter – dopamine. It also applies to learning 

foreign languages. Recently, scientists have shown that when we master new words, the reward system starts 

up, in which dopamine plays an important role. 

2. Clear benefit. Dopamine (a hormone of motivation) is released when we anticipate a benefit as an 

upcoming pleasure: the opportunity to travel abroad, watch a movie with an original soundtrack, or hire a 

prestigious job. 

3. Visible progress. The more successful we become in our own eyes, the higher our serotonin levels. 

Success increases self-esteem, which means it lowers the level of stress hormones (cortisol and adrenaline). 

As a result, the better we learn a new language, the happier we become. 
How to help your brain enjoy language learning: 
1. Add some humour to the process and find funny learning materials. Humour lowers the stress 

hormones adrenaline and cortisol and activates the reward system causing the brain to release dopamine. 
Therefore, it is better to watch comedies and sitcoms in English. Or, for example, read or listen to humorous 
stories [9]. 

2. Minimize stress and boredom. It is great if the program has enough complexity to remain 
interesting. 

3. Find a target. Do you remember the dopamine reward system? It will be great if the benefits of 
language learning are directly related to the language itself, allowing you to read your favourite books in the 
original. But if your linguistic goal was shady, you can give yourself candies at the end of each lesson. 
Neurologist Judy Willis says this will help your brain connect activities with rewards and motivate you to 
keep learning. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ  

В МИСТЕЦЬКИХ ВИСТАВКАХ 

 

Віртуальна реальність (VR) – технологія, що дозволяє людині взаємодіяти із середовищем, 

змодельованим комп’ютером, на основі реального чи уявного місця. Вчений у галузі інформатики 

Джарон Ланьє популяризував термін «віртуальна реальність» на початку 1980-х років. Середовища 

віртуальної реальності, зазвичай, є візуальними враженнями, що відображаються на екранах 

комп’ютерів або через спеціальні стереоскопічні дисплеї. Деякі моделювання включають додаткову 

сенсорну інформацію, наприклад звук через динаміки або навушники [5]. 

Світ VR – це чисте полотно для ілюстраторів, художників, архітекторів, які хочуть внести 

новий вимір у свої творіння. Дійсно, потенціал віртуальної реальності практично безмежний. Він 

може мати форму вуличного мистецтва, 3D-скульптури, подіуму тижня моди або бродвейського 

декору. Сьогодні попит на VR стрімко зростає. Різноманітність ігор віртуальної реальності – 

збільшується, а музеї та галереї випускають цілі експонати у віртуальній реальності. Засіб є яскравим 

прикладом змішування світів традиційних медіа, таких як фільми, книги чи ілюстрації, та цифрового 

досвіду [4]. 

Особливість віртуальних виставок полягає в тому, що кілька художників мають можливість 

робити виставку паралельно в одній галереї, навіть коли в самій галереї проходять заходи. Наведемо 

приклад української VR-виставки художника Власа Белова. Проєкт Volume Park – віртуальна 

виставка сучасних українських скульпторів «Умовний спосіб». Ціллю виставки є привернення уваги 

до проблемних питань інституційного розвитку української культури, особливо до скульптури. 

Сучасні українські скульптори представили власні проєкти завдяки віртуальній реальності. Це 

скульптури, які митці не змогли виготовити через брак коштів або відсутність підтримки з боку 

держави. За допомогою окулярів віртуальної реальності відвідувачі потрапляли у галерею, в якій 

мали можливість обійти та подивитися скульптури. Віртуальна частина проєкту Volume Park була 

спрямована на формування бездоганної експозиції, нехай поки тільки у віртуальній реальності. 

Оскільки ключовою перевагою технології є факт відсутності обмежень – абсолютно чистий простір 

для творчості. Деякі скульптури вже існували у фізичному втіленні. Тому треба було їх відсканувати 

в 3D, обробити і вставити у віртуальне середовище [3]. 

Існує багато способів почати займатися мистецтвом віртуальної реальності, а також безліч 

інструментів, що допоможуть втілити в життя своє творче бачення. Платформа(и), яку ви виберете, 

залежатиме від загальних цілей вашого проєкту. Хоча можна створювати химерні картини 

віртуальної реальності за допомогою Tilt Brush, ви можете розглянути складні концепції, як-от 

проєктування 3D-полігонічних об’єктів за допомогою таких програм, як Blender. Ви навіть можете 

піти за лаштунки та навчитися кодувати власний досвід віртуальної реальності. 

Для художників, які прагнуть отримати більш детальну інформацію з конкретними моделями 

або дизайном персонажів, є Adobe Dimension, програмне забезпечення для створення 

фотореалістичних 3D-зображень. SketchUp, Unreal Engine і Gravity Sketch – це інші платформи для 

створення 3D-рендерінгів, анімації та ігор [4]. 

Саме з VR–технологією найбільше працюють музеї, що реалізують програми та проєкти для 

залучення молоді. Наприклад, Sensorama Lab за підтримки Українського культурного фонду 
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влаштувала академію для музейників, дизайнерів і проєктувальників, які продукували новітні 

проєкти для музеїв. Так з’явилася AR-екскурсія в Національному художньому музеї. Додаток 

розповідає історію найцінніших експонатів, окремих кімнат і презентує 3D-план закладу. Віртуальна 

реальність – це також можливість побачити та почути екскурсію людям із порушеннями зору або 

слуху. 

З початком карантину, викликаним пандемією Covid–19, мистецькі проєкти почали просувати 

онлайн-формати: прямі ефіри з музеїв на заміну екскурсіям, презентації та інтерв’ю через соціальні 

мережі й виставки у віртуальному просторі. Віртуальну реальність можна використовувати і під час 

класичних офлайн-виставок. Наприклад, на виставці «Подолання гравітації», що була присвячена 

гуцульській фотографині та художниці Парасці Плитці-Горицвіт, у спеціальних «кімнатах», 

стилізованих під реальні житлові кімнати, за допомогою окулярів віртуальної реальності можна було 

ходити будинком Параски, який у селі Криворівня в Карпатах. Такий досвід – перебування, хоч і 

віртуальне, у будинку художника – наче наближає нас до митця. Тому через його чи її побут дозволяє 

більше зрозуміти про творчість [2]. 

Беручи до уваги віртуальність нового мистецтва, художники сьогодні можуть як прагнути до 

гармонії арт-об’єктів із навколишнім простором, так і повністю ігнорувати цей аспект або навіть 

ставити собі за мету створити стилістичне неспівпадіння, що цілком припустимо для тимчасових 

творів. Змістовна ж складова таких об’єктів, зазвичай, або підпорядкована історичній або 

символічній пам’яті місця, сполучає художні та документальні аспекти, або просто привертає увагу 

глядача блискучим формотворенням і цікавим замислом, роблячи наголос на процесі художньої 

комунікації [1, 148]. 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що нині мистецтво VR, беззаперечно, стало одним із 

напрямів публічного мистецтва. Інтерактивні та цифрові технології є звиклим способом 

контактування в суспільстві. Глобальна комп’ютеризація і цифровізація, вихід великої кількості 

творів з інтерактивними характеристиками справді спонукають до того, щоб задуматись про 

інтеграцію комп’ютерних технологій в арт-середовище. Таким чином, зростаюча потужність 

цифрових тенденцій допомагає формувати максимально реалістичні віртуальні світи, які зводять 

нанівець межу між реальним і віртуальним. Сама віртуальна реальність на сьогоднішній день стає 

новітнім художньо-естетичним феноменом, новою реальністю для аудіовізуальних мистецтв, яка 

потребує від творців нових актуальних підходів і професійного освоєння цього дієвого механізму 

впливу на глядачів. 

 
Література 

1. Міронова Т. В. Віртуальна і доповнена реальності в творчості українських митців. Art and Design. 

Мистецтвознавство. Технічні науки. № 2. 2021. С. 141–151. 

2. Вигаданий світ: українські проєкти у VR та AR: вебсайт. URL: https://creativeeurope.in.ua/ 

posts/ukrainian-projects-vr-ar (дата звернення: 26.05.2022). 

3. Прокопенко С. Сучасне українське мистецтво та VR-галереї. Нова економіка. Нова реальність. 2018: 

веб-сайт. URL: https://gwaramedia.com (дата звернення: 26.05.2022). 

4. Guide to Virtual Reality Art: What It Is and How to Make VR Art Yourself: веб-сайт. URL: 

https://www.skillshare.com/blog/guide-to-virtual-reality-art-what-it-is-and-how-to-make-vr-art-yourself/ (дата 

звернення: 26.05.2022). 

5. Virtual reality: веб-сайт. URL: https://www.tate.org.uk/art/ (дата звернення: 25.05.2022). 

 

 

Короленко Євгенія, 

асистент кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля 

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

ПРОГНОЗИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПІСЛЯ ВІЙНИ  

 

Військове вторгнення на територію України спричинило трансформації багатьох культурних 

процесів. Значне піднесення зацікавленості українців історією й аспектами причинно-наслідкових 

тенденцій, що зумовили критичну ситуацію сьогодення сприяло свідомій українізації значного 

відсотку російськомовного населення. Такі трансформації свідчать про суттєві зміни в розумінні 

поняття національної ідентичності.  

Події військового характеру знайшли своє відображення і в мистецькій практиці музикантів. 

Показовим прикладом є пісня Тараса Боровкова про байрактар і новий хіт Макса Барських «Don’t 

https://creativeeurope.in.ua/


 
Культурно-мистецький простір в умовах сьогодення ______________________________  

Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації   43  

Fuck With Ukraine». В умовах сьогодення митці перебувають у стані пошуку натхнення від образів 

сучасних національних героїв – бійців української армії. Такі образи транслюють ґрунтовні цінності – 

силу та мужність народу, любов і віру в перемогу над ворогом, що, безперечно, суттєво впливає на 

морально-психологічний стан пересічних громадян, котрі не задіяні в активному національному 

опорі.  

Питання національної ідентичності набуло особливого загострення саме під час військових дій, 

коли саме українська державність опинилась під загрозою. У цьому контексті підкреслюємо, що саме 

національна ідентичність є однією з цінностей, котрі наразі виборює Україна, особливо гостро на 

тимчасово окупованих територіях. Водночас широкі маси громадян України докорінно деформують 

своє розуміння національної приналежності, що особливо характерно саме для сфери культури і 

мистецтва.  

Отже, цілком можливо прогнозувати, що сплеск відчуття національної ідентичності після війни 

стане ще більшим. Культурні діячі України звертатимуться у своїй творчості до етнічних й 

історичних мотивів. Після перемоги продовжить переосмислюватися образ українця. У нашій 

свідомості укоріниться символ сильної та сміливої людини, яка готова зі зброєю в руках стати на 

захист своїх свободи і держави, віддати за них життя. 

Надалі провідною домінантою розвитку культури та мистецтва повинна стати радикалізація, 

яка, зважаючи на події 2013–2014 років, не стане новим явищем. Військова агресія остаточно повинна 

нівелювати всіляку лояльність до російської культури та її послідовників на території України. Таким 

чином, вектором розвитку культури повинна стати каталізація відходу від російських традицій, що 

активно й примусово насаджувалися протягом довгих років.  

Збройна агресія росії остаточно нівелювала думку про існування «братських народів». 

Інтелектуальна та соціальна прірва між двома націями стала більш відчутною і зрозумілою, що 

зумовлює потребу створення «культурної стіни» та загальної блокади російського контенту. 

Впровадження культурної оборони і мистецького фронту спричинило небувалий культурний підйом і 

справжню революцію, до яких найближчою історичною паралеллю є «Розстріляне відродження». 

«Геть від Москви!», «Дайош психологічну Європу!» – ці гасла Миколи Хвильового сьогодні знайдуть 

практичне втілення на всіх рівнях сучасного українського культурного відродження.  

Наразі набуває популярності один із трендів 2014 року – споживання національного продукту. 

Українські артисти становлять гідну конкуренцію світовим музикантам у топ-чартах, актуалізується 

попит на українські бренди та український мистецький контент загалом. Українські митці 

представлятимуть нашу країну на світовій арені єдиним фронтом, спільно формуючи її новий бренд. 

Вони продовжать бути у світовому мейнстрімі, демонструючи українські духовні та культурні 

цінності. Імідж України поступово відходитиме від образу країни, яка потребує допомоги. Вона вже 

стала краєм сміливих і талановитих людей. 
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Військова агресія росії проти України викликала найбільш глобальні потреби у збереженні 

культурної спадщини з часів Другої світової війни. Під час широкомасштабного вторгнення росії в 

Україну з 24 лютого 2022 р. відбувається масове знищення культурної спадщини на території 

України: руйнуються музеї, театри, бібліотеки, церкви, мечеті, пам’ятники тощо. Російські військові 

незаконно привласнюють і вивозять до рф з окупованих територій рухомі культурні цінності з 

музейних фондів, картини, скіфське золото, манускрипти [7]. Країна-агресор грубо порушує всі 

міжнародні норми і документи щодо захисту культурних цінностей: «Конвенцію про захист 

https://elle.ua/ludi/novosty/portret-nac-kultura-ukrancv-u-fotografyah/
https://elle.ua/ludi/novosty/tragchna-dolya-budinku-slovo-yak-meshkanc-harkvsko-budvl-stali-zaruchnikami-radyanskogo-teroru/
https://zn.ua/ukr/SOCIUM/dlja-choho-potribne-mistetstvo-pid-chas-vijni.html
https://zn.ua/ukr/SOCIUM/dlja-choho-potribne-mistetstvo-pid-chas-vijni.html
http://novitukr.history.knu.ua/wp-content/
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культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» (Гаага, 1954 р.); «Конвенцію про охорону 

всесвітньої культурної і природної спадщини» (Париж, 1972 р.) [3] тощо. 

Варто зазначити, що Міністерство культури та інформаційної політики України разом з іншими 

державними органами влади розробляє цілу низку заходів щодо збереження пам’яток культури і 

мистецтва. Уже на початку повномасштабної війни МКІП звернулося із закликом до громадян 

України фіксувати злочини проти культурної спадщини, вчинені росіянами. З цією метою 

Міністерство у березні 2022 року запустило онлайн-ресурс «Зруйнована культурна спадщина 

України» [5]. Втрати України у сфері культури і мистецтв внаслідок війни фіксуються на 

інтерактивній мапі Українського культурного фонду [4]. 

За попередніми підрахунками Міністерства культури та інформаційної політики України, 

станом на 10 червня 2022 року вже задокументовано 388 епізодів руйнування пам’яток культури і 

мистецтва [2]. На сайті МКІП повідомляється: «Злочини росіян проти культурної спадщини 

зафіксовані на території 13 областей України та в м. Києві. Збільшилась кількість зафіксованих 

руйнувань щодо культурної спадщини Харківщини. Наразі – це 97 епізодів, найбільше – 79 в 

м. Харкові та його околицях. У Донецькій області зафіксовано 89, з них 53 – у Маріуполі. У Київській 

області постраждали 70 об’єктів, з них найбільше – 44 в Бучанському районі. У Чернігівській області 

зафіксовано 38 випадків, у Луганській і Сумській областях – по 28» [2]. Об’єкти культурної 

спадщини зазнали серйозних пошкоджень і в інших регіонах України. Оскільки військові дії 

продовжуються, то і кількість пошкоджених і зруйнованих об’єктів культури і мистецтв буде 

збільшуватися. З початку нападу росії на Україну до процесу збереження національно-культурних 

пам’яток залучаються активісти, громади міст. У березні 2022 р. з метою сприяння порятунку 

української культурної та історичної спадщини засновано «Штаб порятунку спадщини», діяльність 

якого координують ЮНЕСКО та інші міжнародні організації [8]. У Львові громадськими активістами 

створено «Центр порятунку культурної спадщини» [1]. 

Одним із напрямів діяльності міських громад і волонтерів є збереження пам’яток. Так, у 

столиці Департамент охорони культурної спадщини КМДА спільно з активістами здійснили захисні 

укріплення для більшості пам’ятників (Володимиру Великому, Ярославу Мудрому, княгині Ользі, 

Тарасу Шевченку, Богдану Хмельницькому, Лесі Українці, Михайлу Грушевському та ін.) [6]. 

Отже, війна росії проти України – це війна не лише за території, а війна проти нашої історичної 

пам’яті, традицій і національної гідності, війна на знищення українців як нації і України як держави. 

Тому збереження національно-культурної спадщини України на сьогодні є першочерговим завданням 

і напрямом діяльності не лише державних органів влади, але й усього українського народу. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ:  

СПЕЦИФІКА ТА ТИПОЛОГІЯ 

 

Суттєвого значення у впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій до мистецької 

освіти набувають процеси, що характеризують особливості й тип використання таких технологій 

безпосередньо в освітній діяльності. При цьому йдеться не лише про ті, які мають забезпечувати 

загальною інформацією з метою одержання нових відомостей про об’єкт, що досліджується, а й 

безпосередньо знання про способи і засоби роботи з інформаційними ресурсами, які на сьогодні вже 

стали невід’ємною частиною освітнього процесу. Йдеться про наявність двох векторів застосування 

за специфічними ознаками інформаційно-комунікаційних технологій: безпосередньо технічні засоби 

в матеріальному значенні цього слова (безпосередньо ПК, всі його складові, гаджети тощо) та 

програмне забезпечення, що здатне сприяти опануванню нових знань, а також бути використаним у 

процесі освітньої діяльності в мистецьких закладах [2, 28–30]. Такий підхід обумовлює розробку 

комп'ютерних програм за такими основними напрямами музичного навчання: які безпосередньо 

спрямовані на виховання художньо-образного сприйняття, мислення і практичних здібностей 

музиканта та набуття ним музично-теоретичних знань. Тобто спостерігається забезпечення двох 

складових музичної освіти, а саме практичного виконавського та музично-теоретичного.  

Суттєво, що світові події, пов’язані з виникненням і поширенням коронавірусу COVID-19 у 

2020 році, обумовили вихід інформаційно-комунікаційних технологій на новий рівень. Йдеться про 

фактичне включення дистанційних форм не лише до освітнього процесу, а й до створення 

концертних заходів, нових композицій між учасниками ансамблю, які знаходяться на далекій 

відстані. Серед значної кількості програм, що використовуються для забезпечення якісної 

дистанційної освіти, існує ціла низка додатків, які функціонують у широкому загалі й дозволяють не 

лише збагатити безпосередньо заняття з музичних дисциплін, а забезпечити якісну самостійну 

підготовку матеріалів. Отже, вирішальним є визначення питання: з якою метою потрібен той чи 

інший додаток? Серед такого програмного забезпечення варто навести конкретні приклади. 

1. Програми, що забезпечують теоретичні знання (можуть бути використані на таких 

дисциплінах, як сольфеджіо, поліфонія, теорія музики, музична література та ін.) – програмне 

забезпечення, що сприяє опануванню музичних термінів, елементів музичної мови, знань з теорії 

музики, а також імплементації в освітній процес тестових завдань щодо визначення нот, акордів 

тощо. 

2. Програми, що забезпечують практичні знання – тренажери для розвитку слухових 

здібностей, практичного вміння (читання з аркуша, виконавські здібності), а також такі, що 

дозволяють створювати музику. 

3. Програми, що здатні збагачувати і полегшувати музично-освітню діяльність. Вони мають 

забезпечувати певну візуалізацію заняття, аудіосупровід. Крім того, є такі програми, що існують суто 

для музичної сфери, найпростіші серед них – це програми для набору нот. Серед останніх варто 

назвати такі, що використовуються для презентації матеріалу, його викладення (Power Point, Google 

Jamboard, Padlet) і забезпечують безпосереднє спілкування. Соціальні мережі, а також zoom, Hangouts 

meet), а також подібні, що дозволяють в ігровій формі проводити контрольні заходи та проміжкові 

контролі (kahoots!, Mentimeter та інш.).  

Отже, інформаційно-комунікативні технології на сьогодні є основним засобом реалізації 

мистецького освітнього процесу, що дозоляє створити умови для творчої й освітньої самореалізації в 

сучасному соціокультурному просторі. 
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КІНОПРОДЮСЕР І СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ  

КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ 
 

Сьогодні розвиток вітчизняного інституту продюсерства, як це не прикро, гальмують численні 

перепони, що унеможливлюють стабільність кіновиробництва й широкої дистриб’юції національної 

аудіовізуальної продукції як в Україні, так і за її межами. Успішний кінопідприємець О. Роднянський 

у роботі «Виходить продюсер» зазначає, що нині в системі фільмовиробництва «саме продюсер стає 

головним і єдиним центром прийняття рішень» [4], і це слід усвідомити представникам державних 

структур в Україні, що опікуються фільмовиробництвом й прокатом. У статті «Продюсерська 

система в Україні: здобутки і перспективи» І. Зубавіна та О. Кохан стверджують, що, як у 

європейському й в американському, так і в українському культурно-мистецькому середовищі, 

продюсер нині є тим відповідальним фахівцем, який, зібравши творчий колектив, «робить кіно від 

«А» до «Я» [2, 14] і заслуговує усілякої підтримки, оскільки кошти від демонстрації аудіовізуальної 

продукції можуть складати значну частку державного бюджету, тоді як міжнародний прокат сприяє 

розбудові кінематографічного й культурного іміджу України в міжнародному просторі. Тож 

українські кінематографісти очікують «конструктивного діалогу між тими, хто розробляє і приймає 

закони, і тими, хто потім за ними працює, тобто робить кіно» [2, 15]. 

Підґрунтя української продюсерської школи, ймовірно, було закладено у 1910-х рр. ХХ ст. 

Данилом Сахненком. У непростих умовах становлення кіновиробництва на теренах України йому 

вдалось створити одне з перших кінопідприємств із продукування й поширення затребуваної у 

глядача вітчизняної кінопродукції. Його фільми «Запорізька Січ», «Любов Андрія» (за «Тарасом 

Бульбою» М. Гоголя), «Мати-наймичка», «Наталка Полтавка» заклали підвалини успішної та 

прогнозованої діяльності кіновиробника, що багато років поспіль отримає назву «продюсер» [5, 18]. 

Безперечно, творчо-організаційна діяльність Д. Сахненка стане у майбутньому взірцем поєднання в 

синтетичній і різнобічній продюсерській професії двох основних начал – творчого і організаційного, 

що вимагатиме від продюсера опанування кількох професій (економічно-правового, управлінського, 

культурно-мистецького спрямування).  

Проте слід нагадати, що, на думку В. Папченка, процес продюсування зародився не в кіно, а «в 

одному з найдавніших видів мистецтва – давньогрецькому театрі, у структурі якого існували творчі 

посади «корифея» (керманича хору) і «хореографа» (постановника танців, графолога сценічної дії). 

Обидва були наділені функціями сучасних театральних продюсерів: вони продукували перші в історії 

людства публічні творчі акти – постановку давньогрецьких трагедій». У роботі «Музичне 

продюсування: генеза і трансформації» дослідник висловлює думку про те, що «з виникненням 

професійних театральних труп у Європі з’явилися перші «театральні антрепренери»». Театральними 

антрепренерами автор називає менеджерів, підприємців, що працювали на теренах мистецтва, а ще 

утримували приватні видовищні підприємства (як то театр, цирк, балаган, балетна трупа), що згодом 

стали називатись «антрепризою». Разом із тим, як зазначає В. Папченко, «у Франції і Росії за таким 

фахівцем закріпився термін «антрепренер», в Англії – «менеджер артиста», в Італії – «імпресаріо», у 

США – «продюсер»». Автор додає, що в Україні також був розвинений інститут антрепренерства 

[3, 169]. Зокрема, антрепренерством і в подальшому театральним продюсерством займався актор і 

режисер Микола Садовський. То ж невипадково саме акторів театру М. Садовського запрошував до 

своїх кінопостановок один із перших українських кінопродюсерів Д. Сахненко, що певним чином 

ставало запорукою успіху його кінопроєктів. 

У сучасному культурно-мистецькому просторі України професія кінопродюсера (як і його 

діяльність) має поки невтішний статус. Адже попри функціонування понад чверть століття фахівців, 

що опікуються виробництвом і дистриб’юцією кінопродукції, до державного класифікатора професій 

такий вид діяльності було включено лише нещодавно. Не став поки що у вітчизняному культурному 

просторі кінопродюсер і суб’єктом авторських прав, що, зокрема, захищають аудіовізуальний твір від 

плагіату, дозволяють використовувати фільмовий продукт у будь-якій формі й будь-яким способом, 

уможливлюють прем’єрний публічний показ його широкому глядацькому загалу, що, відповідно до 

Закону України «Про кінематографію», передбачає демонстрацію (або публічне сповіщення) фільму, 

виступає професійною кінематографічною діяльністю, що полягає в показі фільму глядачам у 

призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах), на 

відеоустановках, а також каналами мовлення телебачення [1]. При цьому нагадаємо, що 
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фільмотворчість є багатокомпонентною за своєю суттю, одночасно поєднуючи в собі творчий процес, 

технічну, фінансово-економічну і юридично-правову діяльність.  

Підсумовуючи, зазначимо, що нині розроблено й застосовується на практиці вітчизняне 

законодавство в галузі авторського права, простежуються перші кроки до впровадження 

продюсерської системи в аудіовізуальне виробництво. Але, на жаль, Україна (через неефективність 

державної політики контролю і регулювання дії законодавства) і досі лишається одним із світових 

лідерів порушення авторських прав і, як наслідок, «процвітання» піратства в аудіовізуальній царині. 

Варто вказати, що остаточне встановлення в нашій державі чіткої врегульованої системи захисту 

авторського і суміжних прав можливе лише за умови прийняття законодавчими органами всього 

комплексу документів й ухвалення відповідних рішень урядом, спрямованих на створення 

цивілізованої національної кіноіндустрії. Зокрема, такими конче необхідними кроками для розвитку 

вітчизняної кіноіндустрії є прийняття ретельно розробленого положення про продюсерську систему. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ СИГНАТУРИ МІСТА-ГЕРОЯ ЧЕРНІГОВА  

ТА ЇХ АКТУАЛІЗАЦІЯ В ОБОРОНІ УКРАЇНИ 

 

В історії культури семіотика сигнатур окреслює знаково-символічний простір («підпис 

культури») духовних, навіть трансцендентних сенсів сакральних цінностей народу. В українській 

етнокультурології вже детально проаналізовані сигнатури Софії [2], Спаса [3], Богородиці [1]. Вони 

мають не лише самобутній, неповторний культурний зміст і форму, а й власну «духовну територію», 

де утверджують і виявляють традиційні цінності метафізики культури, упорядковуючи 

етнокультурний Космос. Так, сигнатура Софії та сигнатура Спаса є взаємододатними, символізуючи 

єднання двох духовних начал – Божественної Премудрості та Преображення – в українській 

ментальності, культурній історії українства. Будучи домінантними в культурному середовищі Києва 

та Чернігова відповідно, вони позначають і єдність двох гендерних начал в українській етнокультурі. 

Жіночий первень української ментальності (софійність) доповнюється чоловічим стрижнем 

(спасіння, рятування, оборона), що відповідає єднанню хліборобського, селянського, породжуючого 

начала української душі з лицарсько-козацьким, захисним. Тому українці – не тільки «народ 

жіночий», як вважає Г. Грабович, а народ з яскраво вираженими двома гендерними 

характеристиками, котрі закладалися з історії Трипільської культури, Київської Русі, Козаччини, 

національно-визвольних змагань. Починаючи з прийняття християнства, вони втілились у сигнатурах 

та архітектониці храму Святої Софії у Києві (1037 р.) та Спасо-Преображенського собору в Чернігові 

(1036 р.), які зводили, відповідно, Ярослав Мудрий («софійний») і Мстислав Удатний («мужній», 

«хоробрий»). 

У ті ж самі часи, коли в Києві будувався Софіївський собор, у Чернігові зводили Спасо-

Преображенський. Завершений у 1036 році, на один рік раніше Софії Київської, Чернігівський Спас 

став символом, знаковим образом столиці Сіверської землі. Крім духовного центру для десятків 

поколінь чернігівців, він був і княжою усипальницею, святим місцем для багатьох чернігівських 

князів і духовників. Тут були спочатку поховані й святі Михайло і Федір, канонізовані православною 

церквою після їхнього жертовного подвигу за віру і народ. Зі Спасо-Преображенським собором 

пов’язана також діяльність Лазаря Барановича – чернігівського архієпископа, визначного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%25
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українського мислителя, поета, державного діяча. Тут проповідував святий Феодосій, нетлінні мощі 

якого донині охороняють старовинне місто над Десною. Зважаючи на це, чернігівська історія, 

духовний простір Сіверщини знаходяться, умовно кажучи, «під сигнатурою Спаса». І це не 

суперечить софійності, а продовжує і доповнює її. Софія-Мудрість породжує не лише Віру, Надію та 

Любов, а й веде до очищення, спасіння, преображення. Чернігівський Спас символізує сподівання на 

краще, стремління до вдосконалення душі, до просвітлення й перетворення людини і світу. Софійний 

принцип мудрої організації буття він доповнює спаським принципом рятування, воскресіння, вічної 

трансформації життя. Жіноче, породжуюче начало («софія») універсально завершується чоловічим, 

захисним («спас»), а селянсько-хліборобський стрижень української ментальності зміцнюється 

лицарсько-козацьким. У такий спосіб «Спас», як категорія духовності, стає культурологічною 

категорією, першообразом сіверянської культурної ментальності. Загальноукраїнські універсалії та 

архетипи «Дому», «Поля», «Храму», «Землі», «Неба», «Софії» доповнюються та збагачуються 

чернігівським «Спасом». Єдність сигнатур Софії і Спаса розкривають гендерну амбівалентність 

українства, його національної психології та 

культури. 

Отже, в Сіверянській культурологічній 

регіоніці провідною є сигнатура Спаса, що 

уособлює, як доведено нами, захисне, оборонне, 

«спасительне» начало. Цікаво, що семантика цієї 

сигнатури є характерною не лише для християнської 

доби культури Чернігово-Сіверського краю. 

Міфологічним покровителем, що має язичницькі 

витоки, «віртуальним» захисником Чернігова 

вважається Семаргл – один із найдавніших богів 

слов’янського пантеону. Як зазначає сербський 

дослідник М. Янкович, початково Семаргл був 

захисником домашнього вогнища, вогню ватри, що 

у стародавніх індійців називалося «Агні». За 

давньослов’янськими уявленнями, він мав сім 

вогняних язиків і рук, що символізувало сім теплих 

місяців на рік. Семаргл як Агні (вогонь) є сродним 

Сонцю і Небу, дає життя всьому живому. Крім того, 

як Божество давньоіранського походження, Семаргл 

(«Семиглав») був утіленням космологічної картини 

світу і уособленням трьох стихій (землі, води, 

повітря), в синкретизмі лева, риби і птаха. 

Ідол Семаргла, серед семи інших божеств 

давньоруського пантеону, був установлений у Києві 

при дворі князя Володимира до прийняття 

християнства, а барельєфне зображення Семаргла знаходилось на капітелі колони Борисоглібського 

собору в Чернігові (ХІІ ст.). Образ міфологічної істоти з тулубом лева, крилами птаха і хвостом змії 

(«Чернігівський звір») виконував охоронно-захисну функцію і досить органічно вписався в 

«романське» оздоблення православного храму міфологічними елементами (єдиний в Україні приклад 

такого поєднання). І досі Семаргл вважається захисником Чернігова, немов передаючи свою 

«оборонну» семантику сигнатурі Спаса (до речі, і таємна мовчазна молитва на честь Семаргла ніби 

переходить у духовну практику ісіхазму – бессловесного спілкування з Господом). Знаменно, що два 

собори – Борисоглібський і Спасо-Преображенський – стоять на древнім Валу поруч, навзаєм 

подвоюючи ідею захисту, рятування, спасіння сіверів-чернігівців. 

У перший місяць війни з Росією, коли ворог уже був на околицях Чернігова, в культурній 

пам’яті чернігівців актуалізувалися сигнатури Семаргла і Спаса як історико-культурні символи 

захисту, оборони, незламності міста-героя. Згодом ці архетипи культурного духу регіону 

доповнилися своєрідними кенотипами, які символізували нескореність сіверів-чернегів: знаний пес 

 
Рис. 1. Чернігівський Симаргл 

сьогодні має такий вигляд 

 
Рис. 2. Спасо-Преображенський собор 
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«Патрон», розбомблений, але віртуально незнищений готель «Україна», простий службовець з 

чернігівського Головпоштампу, який з ручної зброї збив ворожий літак, козак Борис Джонсонюк на 

тлі Катерининської церкви… Розповсюджені у ЗМІ і соціальних мережах, традиційні сигнатури і 

новітні інформаційні меми зміцнювали бойовий дух захисників і жителів Чернігова, сприяли 

оборонному потенціалу України (рис. 1, 2). 
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РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ  

В ДОСЛІДЖЕННІ МИСТЕЦТВА ЕСТАМПУ 

 
У сучасних умовах, на нашу думку, завдяки фактору урізноманітнення способів поширення 

інформації та полегшення комунікативних процесів розширюються можливості практики 
соціокультурного проєктування. Цей метод дозволяє фахово упорядковувати та досліджувати 
мистецьке середовище як один з рівнів національного культурного часопростору. Він дає можливість 
породжувати не тільки поодинокі події та ситуації, але й більш глобальні процеси, спрямовані на 
покращення стану культури в Україні загалом. Проблема соціокультурного проєктування в мистецтві 
залишається не до кінця розробленою. Дотепер немає однозначного трактування понять «проєкт», 
«проєктування», «соціокультурне проєктування»[6, 172]. 

В українській науці системний підхід соціокультурного проєктування в мистецтві представлено 

в колективній роботі Н. В. Івановської, В. Д. Шульгіної, О. В. Яковлева [2]. Ми будемо спиратися на 

цю працю при розгляді ролі соціокультурного проєктування у дослідженні мистецтва естампу. У 

виданні, на базі останніх досліджень у галузі культурології та мистецтвознавства, сформульовано 

основні положення української національної школи, презентовано модель інноваційного проєкту як 

синтетичного явища мистецтва ХХІ ст. Під соціокультурним проєктуванням розуміється «специфічна 

технологія, практична й теоретична діяльність, сутність якої виявляється в аналізі проблем і 

виявленні причин їх виникнення, виробленні цілей і завдань, що характеризують бажаний стан 

об'єкта, розробці шляхів і засобів для досягнення поставлених цілей…. Проєкт є засобом збереження 

чи відтворення соціальних явищ і культурних феноменів, що відповідають конкретним історичним 

обставинам» [2, 69]. 

Останніми роками в Україні соціокультурне проєктування у сфері мистецтва перебувало в 

активному розвитку. З’явилося чимало різноманітних мистецьких проєктів, спрямованих як на 

просвітницьку, так і на новаторську діяльність. Наведемо перелік особливо яскравих прикладів таких 

проєктів, націлених на вираження і донесення цінності естампа. 
1. Міжнародна Трієнале малих форм графіки «Intaglio» в Центрі Сучасного Мистецтва «Білий 

Світ» (м. Київ, вересень-жовтень 2018 року та вересень 2021 року). «Intaglio» – це міжнародний 
конкурс серед митців, які працюють у техніках глибокого друку. Він проводиться з метою відкриття 
нових імен у сфері графічного мистецтва, популяризації відповідних технік і обміну досвідом між 
графіками з усього світу. Уперше конкурс було проведено у 2018 році. За час існування в конкурсі 
взяли участь 230 учасників з 50 країн. Головна ідея проєкту – створення поштовху до розвитку технік 
глибокого друку в Україні, об’єднання спільноти митців і колекціонерів [4, 5]. 

2. Проєкт «Відбиток. Українська друкована графіка ХХ–ХХІ століть» у Мистецькому арсеналі 
(м. Київ, липень-серпень 2020 року). Перша в Україні масштабна виставка, присвячена друкованій 
графіці, мала на меті «показати існування безперервної лінії трансформації української гравюри через 
традиції та новаторство, виявити взаємозв’язки та перетинання певних мистецьких процесів різних 
періодів» [1]. Було представлено близько 500 графічних творів 128 авторів головних осередків 
друкованої графіки в Україні – Київ, Харків, Львів, Одеса – від початку ХХ століття і до сьогодні. 

3. Проєкт-дослідження «Літографія. Київ. 1988-2020» у Центрі Сучасного Мистецтва «Білий 
Світ» (м. Київ, вересень-жовтень 2020 року). Ідея та втілення проєкту належать художниці-графіку 
О. Стратійчук та мистецтвознавцю І. Стратійчук. Виставка «Літографія. Київ. 1988–2020» стала 
підсумком дослідження розвитку цієї графічної техніки у Києві. Учасники виставки – 17 провідних 
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київських митців-літографів. Майже 70 представлених у проєкті робіт засвідчили «як спадкоємність у 
передачі технічних навиків та ідей, так й індивідуальні творчі пошуки. Крім того, твори київських 
художників, виконані у техніці літографії, відображають процеси, що загалом характерні для 
української графіки та українського мистецтва періоду незалежності» [3]. 

Такі проєкти сприяють відродженню інтересу до одного з найважливіших видів образотворчого 

мистецтва, збереженню та розвитку традицій естампа в Україні, популяризації авторської друкованої 

графіки. Кожний такий проєкт супроводжує дослідницька діяльність, результатом якої є виставка 

та/або видання каталогу. Дослідження є найважливішим елементом процесу проєктування, оскільки 

автор проєкту має знати реальні проблеми тієї чи іншої сфери (у нашому випадку – сучасні умови 

розвитку мистецтва естампа), а також мати уявлення про бажаний стан об’єкта й методи досягнення 

цього ідеального стану. Таким чином, соціокультурне проєктування відіграє значну роль у вивченні 

мистецтва естампа. Проєкти, подібні до зазначених вище, вивчають український естамп як явище й 

самі стають об’єктом мистецтвознавчого дослідження.  
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ЛЮБОВ У ФІЛЬМІ МАРКА ДОНСЬКОГО «РАЙДУГА» 

 

Кінофільм «Райдуга» був знятий режисером Марком Донським на Київській студії художніх 

фільмів в Ашхабаді в 1943 році і випущений на екрани кінотеатрів наступного року [6, 349]. У фільмі 

можна знайти безліч християнських символів, і їх варто розглянути детальніше. У кінознавчій 

літературі персонажа Олени Костюк називають «українською Мадонною» [2, 83], в якої на очах 

німецький комендант застрелив новонароджену дитину. Але у фільмі можна помітити декілька 

образів Божої Матері, які фактично, свідомо чи несвідомо, втрачають своїх синів. Наприклад, син 

Малючихи, Мішка, є своєрідним малим «Христом», який відносить хліб Олені Костюк, за що був 

застрелений німцями. Хліб означає тіло Христове і є таїнством євхаристії. Як справедливо зауважив 

Карл Ґустав Юнг: «Христос є не лише рибалкою, але й рибою, яку поїдають «євхаристично» [10, 

160]. У картині Марка Донського хлопчик намагається віддати хліб задля порятунку, що є виявом 

безкорисності і людинолюбства. 

Матері в картині Марка Донського виступають не лише як прообрази Діви Марії, а й самого 

Спасителя. Адже вони готові пожертвувати не лише своїми синами, а й собою задля гуманістичних 

цілей. Вагітна Олена Костюк зазнає фізичних страждань, які відсилають нас до страстей Христових. 

Але молода мати все одно не видає партизан, внаслідок чого помирає її син, а її саму – розстрілюють. 

Вона помирає, бо любить людей, намагаючись їх врятувати ціною власного життя, як зробив це 

Христос. Вона заявляє, що в неї є багато синів у лісі, маючи на увазі радянських партизан, до яких 

сама і належала. Зокрема, Діва Марія виступала заступницею Війська Запорізького. У кінофільмі є ще 

одна жінка Феодосія, котра плаче перед непохороненим сином, який лежить у снігу. Тобто в фільмі 

яскраво представлена доля матерів, які втратили своїх синів під час війни. Для радянської 

тоталітарної ідеології це не трагедія, а лише необхідна жертва для вищого блага.  

Антагоністкою у цьому фільмі є зрадниця Пуся, дружина червоноармійця і за сумісництвом 

коханка німецького коменданта. Вона виступає прообразом Іуди. Героїня не любить людей і живе 

заради себе, про що відверто говорить. Наприклад, у розмові з сестрою Пуся виправдовується тим, 

що «німці прийшли надовго» і «треба влаштовувати своє життя». Ця жінка готова пожертвувати 

навіть свою сестрою. Вона не кохає німецького коменданта, але готова терпіти від нього знущання і 

насильство, адже відчуває його силу. Пуся є яскравим образом егоїзму. Митрополит Калліст пише: 

«Егоцентризм згубний для справжньої особистості. Кожен стає особою лише через стосунки з 
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іншими людьми, через життя для них і в них…. Це стосується і любові. Любов не може існувати в 

ізоляції, але допускає її. Себелюбство є заперечення любові» [3, 29]. Такої ж думки притримується і 

філософ Еріх Фромм, який зазначає, що «егоїсти не здатні любити інших, але водночас вони 

неспроможні любити й себе» [8, 98].  

Варто зауважити, що в європейському кінематографі часто з’являлися люди, які не здатні 

відчувати любов. Зокрема, це простежується в творчості Райнера Вернера Фассбіндера. Так, Петра 

фон Кант не ладнає з матір’ю, ігнорує свою доньку, принижує свою служанку і прагне повністю 

володіти жінкою, до якої відчуває сексуальний потяг. У кінофільмі Франсуа Озона «Краплі дощу на 

розпечених скелях», знятої за однойменною п’єсою Фассбіндера, егоїсту Леопольду вдається 

заволодіти долями трьох людей і зруйнувати їх. В однієї людини він відбирає майбутнє, у другої – 

гідність, а в третьої – життя. Але егоїст може зруйнувати і власне життя. Так, трагічно закінчується 

доля головних героїнь кінофільмів «Скринька Пандори» (1929) і «Я її добре знав» (1965). Слід 

зауважити, що у фільмі рідко згадується комуністична партія, а автори звертають увагу саме на 

гуманістичні цілі боротьби. 

Еріх Фромм наголошує на авторитарній етиці Старого Завіту, ставлячи до прикладу Адама і 

Єву, які прагнули пізнання [9, 23–24]. Адже незважаючи на те, що Пресвята Трійця єдина, в 

християнській традиції фактично Бог-Син зміщує свого «деспотичного» Бога-Отця, який прирік 

обраний ним народ на вічні муки, позбавив їх права вибору, тобто перемагає гуманістична етика. 

Враховуючи тоталітарний комуністичний режим, автори фільмів поєднують гуманізм і радянську 

ідеологію, що іноді створює дисонанс. Молодим, боєздатним радянським чоловікам треба було 

пояснити, чому вони не воюють за Батьківщину, тому їх присутність у кадрі була небажаною. 

Чоловіки з’являються в кінці картини як бійці партизанського загону чи військовослужбовці 

Червоної армії. Ці чоловіки звільняли населення села від нацистів і відправляли до «пекла» зрадників, 

що є аналогією на сходження Ісуса в пекло. 

Єдиним відносно молодим радянським чоловіком у селі є зрадник староста Петро Гаплик. Він 

прописаний у картині як найогидніший представник народу, але в дійності є найтрагічнішим 

персонажем. Під час так званого «революційного» суду згадується про те, що він раніше був 

петлюрівцем і куркулем. Фактично він був представником нижчої касти радянського суспільства, 

позбавлений свого соціального становища і гідності. Він не був повноправним членом радянського 

тоталітарного суспільства. Справедлива ненависть до радянської влади могла вплинути на його 

ставлення до людей як представників цього суспільства. На жаль, фільм цієї проблеми взагалі не 

торкається, а персонажу приписується лише жорстокість.  

Розглянемо причину, чому фільму дозволено мати настільки релігійне забарвлення. Радянська 

влада почала використовувати православ’я і російський націоналізм для підняття патріотизму. Так, 

31 січня – 2 лютого 1945 року в Москві відбувся Помісний собор Російської (Руської) православної 

церкви, на якому було обрано патріархом Московським і всієї Русі митрополита Ленінградського і 

Новгородського Алєксія. На соборі як почесні гості були присутні патріархи Олександрійський, 

Антіохійський, Грузинський, а також представники Константинопольської, Сербської, Єрусалимської 

та Румунської православних церков. Тобто ця подія проводилася доволі масштабно, особливо під час 

ще незавершеної війни. Помісному собору були присвячені статті в партійній і державній пресі [5]. 

При РНК СРСР діяла Рада у справах Російської православної церкви, голова якої виступав на 

соборі [7].  

Цей фільм став продуктом державної релігійної і національної політики. У ньому згадується в 

розмові між вчителькою та її сестрою, коханкою німецького окупаційного чиновника, так звана 

«руська мати». Під час допиту Петра Гаплика глузливо питають, чи він не розуміє «руської» мови. 

Згадок про Україну майже немає, якщо не враховувати акцент кількох українських акторів і цитату з 

народної пісні на початку і в кінці фільму. Таким чином, у картині фактично пропагується ідея 

єдиного «руського народу», куди входить і український народ, якого автори майже не згадують. У 

сцені допиту в будинку знаходиться ікона Божої Матері з малим Спасителем. Колаборант просить, 

щоб його пожаліли «заради Христа». На що йому старий чоловік відповідає: «Ти Бога «не трогай». 

Це не твій Бог. Це наш Бог. Він німцям не продається». Російський народ виставляється як 

богообраний (наш Бог). Росія (Русь) тут постає державою, що зберігає істину, традиції, моральні 

цінності [1; 4]. Саме реконструйований Сталіним споконвічний зв’язок російської держави та 

православної церкви і низький рівень освіченості тодішнього духовенства стали основою сучасного 

російського православного фундаменталізму. Любов до Батьківщини є найвищою цінністю. Петро 

Гаплик символізує людину, яка зрадила своїм традиціям і спокусилася на німецькі «чужі» цінності.  

Отже, з одного боку, в кінокартині «Веселка» Марка Донського присутні ідеї гуманізму, 
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християнської любові, з іншого – викривлені ідеї російського націоналізму. Використання релігійних 

символів було пов’язано зі зміною курсу комуністичної партії щодо православної церкви, який мав 

сприяти мобілізації населення СРСР у боротьбі з ворогом. 
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СУЧАСНИЙ ГУМОР НА ЕСТРАДІ КРІЗЬ ПРИЗМУ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Сьогодні складний період в житті країни тісно пов'язаний з військовою агресією росії проти 

України. В умовах сучасних викликів відбуваються переломні моменти і у творчій сфері розвитку 

мистецтва естради. Як динамічний вид мистецтва естрада завжди гостро реагує на актуальні та 

злободенні події в житті країни, що спонукає до значного розширення жанрового спектру. 

Домінантою жанрових закономірностей, що притаманні сценічним формам естрадного мистецтва, 

завжди був гумор, який є основною складовою сміхової культури українців та завжди ототожнювався 

з комічним. 

Сміхова культура українців з давнини вирізнялась особливим гумором, особливою манерою 

жартівливо висвітлити всі недоліки суспільства та надати їм моральну оцінку. «Гумор як складова 

психологічного феномену сміхової культури наділяє людину властивостями до комічно-іронічної 

оцінки світосприйняття.  

Сценічне мистецтво третього тисячоліття не уповільнює свій темпоритм, стрімко рухається в 

пошуках і втіленні різних нових форм і жанрів як і в минулі часи існування людства. І основним 

елементом у цьому творчому процесі є комедійний жанр з усіма його різновидами й особливостями. 

Треба зазначити, що режисери сучасних видовищно-розважальних шоу, вистав, концертів 

вітчизняного сценічного мистецтва у своїй творчій діяльності звертаються до традиційних жанрів 

комедії та новітніх її гумористичних різновидів» [1, 337]. 

Варто зауважити, що вітчизняна естрада наповнена різноманітними гумористичними формами, 

що першочергово мають рекреаційну функцію. Проте значення гумору в контексті сміхової культури 

під впливом подій проходить певні періоди переосмислення традиційних цінностей, що задовольняє 

соціальні потреби та має безперечний вплив на вітчизняну культуру. Саме через гумор висвітлюється 

певний історичний період часу, саме через гумористичне висміювання тих чи інших ситуацій, явищ, 

подій, процесів виникають нові форми сміхової культури, що значно впливають на формування 

соціальних і культурних цінностей суспільства. 

Сьогодні Україна перебуває в умовах воєнного стану. Незважаючи на трагічність ситуації, 

українці не втрачають почуття гумору, який є ідентифікатором нації. Різноманітні форми та жанри 

всіх видів мистецтв набули єдиного ідейно-тематичного спрямування, в яких розкривається 

патріотизм кожного українця. 
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Все більшої популярності набувають стендапи на військову тематику. Зокрема, варто звернути 

увагу на репертуар студії «95 квартал». Звичайно, їхні виступи набули телеформату, проте учасники 

студії активно висміюють противника. У програмах через такі жанри і форми як стендап, сценки, 

казки у віршованій формі, які читає С. Боклан, пародії, розкривається недолугість рашистів та їх 

керівників. Наповнені гумористичними формами й соціальні мережі. «Водночас багатомільйонні 

«інтернетвійська» наповнюють соцмережі гумористичними картинками – мемами. У них 

висміюється, як українські бойові гуси атакують Кремль, а російські солдати крадуть пральні 

машинки та унітази в українців» [2]. Сьогодні меми досить розповсюджена художня гумористична 

форма, що манерою виконання та змістом подібна шаржу. Однак шарж вирізняється доброзичливим 

ставленням на відміну від мему, в основі якого – сарказм, гостра сатира та висміювання. В Україні 

під час війни з рф вдало висміює окупантів і сфера кінематографу. Анімаційні серіали, відеоролики 

українських артистів, акторів, діячів шоу-бізнесу, які об’єднані спільною метою інформаційної зброї 

проти ворога, підіймають бойових дух українців. Досить вдалим став серіал «Чорнобаївка», в якому 

за містичних обставин одну за одною українські захисники знищують ворожу техніку. Досить 

поширеними платформами для мемів, жартівливих пісень і відеокартинок є Тік Ток, Інстаграм, 

Твіттер, Телеграм та інші популярні соцмережі, адже саме сьогодні тільки за допомогою 

інформаційного фронту можна донести правдиву інформацію світові. 

Звичайно, неможливо у повному обсязі проаналізувати всі гумористичні форми, жанри, що 

сьогодні популярні в інформаційному просторі. Кожна форма та жанр потребують індивідуального 

наукового аналізу, оскільки мають свою, притаманну тільки їм, специфіку втілення актуальної 

тематики, спосіб подачі, стиль, свої закони практичної реалізації. 

Варто відзначити, що агресивне вторгнення рф на територію України підкреслило вагомість 

сміхової культури українців, яка проявляється через сміх, сатиру, гумор. А гумор – це своєрідна 

зброя проти окупанта, що має величезну візуальну силу. Сьогодні відбуваються певні метаморфози, 

коли політичний гумор трансформується у воєнний. Тож споконвічне почуття гумору української 

нації в будь-яких історичних періодах завжди допомагає піднімати бойовий дух та вселяти 

впевненість у перемозі. 
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ВИЗНАЧАЛЬНІ ОЗНАКИ ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ОЛІМПІЙСЬКОГО ПАРАДНОГО КОСТЮМА 

 

Церемонія відкриття Олімпійських ігор – це офіційне традиційне дійство, що знайомить 

багатомільйонну аудиторію з культурою приймаючої країни, а також з культурою етносів і націй 

спортивних представників держав-учасниць змагань, впливає на демонстрацію концепції визначеної 

організаторами Олімпіади. Під час олімпійської ходи відбувається обмін повідомленнями в різній 

комунікаційній площині між олімпійськими комунікантами і реципієнтами. Каналом зв’язку 

візуальної комунікації є Олімпійський парад, у той час, як одним із повідомлень виступає 

олімпійський парадний костюм. Конкурентність і релевантність ідентифікації держави під час Параду 

націй допомагає досягти ефективних результатів за допомогою візуальної комунікації. Різні 

культурні простори й естетичні контексти сприйняття великої олімпійської аудиторії зумовлюють 

необхідність формування визначальних ознак художньо-інформаційної ідентифікації, вираженої в 

олімпійському парадному костюмі. Семіотичне наповнення предметів одягу в олімпійському 

парадному костюмі інтерпретує його культурний код залежно від вектору глобальних світових подій, 

індивідуального психологічного сприйняття тих чи інших знаків і умов соціалізації певного індивіда 

– це територіальна приналежність, зв’язок і політичні відносини між державами реципієнта та 

комуніканта Олімпіади, ціннісні орієнтири, формальна й неформальна освіта тощо.  

Олімпійський парадний костюм є малодослідженим об’єктом творчості, що містить 

компоненти мистецтва, дизайну та маркетингу і має певні конотації, що допомагають нам формувати 

https://www.bbc.com/ukrainian/
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його визначальні ознаки. Цей об’єкт формалізований олімпійськими правилами та пануючими 

наративами в певному часі й просторі та не розглянутий комплексно в науковому дискурсі як 

самостійна одиниця проєкту національного значення. 

Підготовка до Ігор довготривала і розпланована на 10 років уперед. Нині вже анонсована 

Олімпіада «Брисбен-2032», що відбуватиметься з 23 липня по 8 серпня в Австралії. З огляду на 

тривалість підготовки і швидкість змін однієї тенденції в моді на іншу, виникає питання статичності 

та динамічності детермінант. Наприклад, якщо символізація національної ідентичності є головною 

ідеєю Параду націй, то дотична до неї детермінанта в різних модифікаціях залежних від часу 

проведення змагань буде статичною. Також це стосується основоположних принципів Олімпійської 

хартії [1] – гармонійності, об’єднаності, рівності та гуманістичності. Інші детермінанти, що залежать 

від мінливих бьюті трендів, пов’язаних з часовими пануючими ідеями, є динамічними. Проте 

динаміку необхідно відстежувати, не виключено, що певна тенденція, набуваючи ґрунтовності й 

важливості сенсів, може закріпити позиції, корелюючи свої ідеї до статичних принципів 

Олімпійського руху. У дизайні одягу ми спостерігаємо, що детермінанти художньо маркують епоху, 

рік, значну подію або проблематику в суспільстві. Творча реалізація певної актуальної проблематики, 

її ранжування, оригінальна інтерпретація, а не мавпування вже існуючої моделі, є ознакою 

майстерності візуальної комунікації дизайнера.  

Художньо-інформаційна ідентифікація – це детермінанта, тобто ознака, за якою ми можемо 

визначити через стилістичну конфігурацію в дизайні олімпійського парадного костюма логіку ідей, 

що транслюють референти вестиментарного коду костюма. Предмети одягу в костюмі, матеріал, з 

якого вони створені, знаки та символи в предметах одягу, загальна образність, формоутворення, 

стилістичне рішення, манікюр, татуювання, зачіска, жестуальність, міміка, постава референтів – це 

елементи, які виражають концептуально заплановану детермінанту.  

Визначення детермінант олімпійського парадного костюма є важливим дослідженням для 

доповнення історичної ретроспективи в історії дизайну, розуміння концептів, закладених у костюм, і 

подальшого прогнозування для відповідних дизайн-проєктів національного значення, що 

презентують свою етнічну, національну, державну приналежність, висвітлюючи через олімпійський 

парадний костюм закладені сенси в даному візуальному інформаційному повідомленні. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 

Одними з інституцій, що здійснюють національно-патріотичне виховання громадян України, є 

музеї. Сьогодні, в умовах воєнного стану, у більшості з них стоїть питання не тільки виживання, але й 

об’єктивної переоцінки свого реального впливу. Так, співробітники, які займають провідні позиції в 

музеях, зазвичай не є профільними фахівцями та, організовуючи експозицію чи виставку музейними 

засобами, здійснюють емоційно-психологічний вплив на відвідувача, частіше такий, що викликає 

пригнічення, або ж несе в собі лише інформаційне навантаження. Згаданий вплив здійснюється 

шляхом експонування предметів, що перебували в певному історичному середовищі (процесі, події), 

проте не несуть у собі жодних смислових навантажень для формування цінностей у свідомості 

людини. Або ж, навпаки, на достовірний історично-впливовий предмет, що має величезне значення 

для генерування національної гідності, в експозиції чи виставці не зроблено відповідні художньо-

дизайнерські акценти, і тому він не виконує свою виховну функцію. Наприклад, державний прапор 

або прапор військової частини, які є святинею для будь-якого громадянина, не розміщують у вітрині, 

а розкладають на підлозі, не освітлюючи його. При цьому відсутній етикетаж і пояснювальні тексти 

для самостійного перегляду. Часто оперативно оформлена експозиція (виставка) зумовлена бажанням 

також швидко, поки існує емоційна складова конкретної історичної події, залучити певні ресурси 

(трудові, матеріальні) зі сторони та отримати особисті дивіденди. 

https://stillmed.olympic/
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Крім того, варто зазначити, що в Україні незначна кількість музеїв опікується комплексно-

системним підходом стосовно поєднання музейного предмету з інформацією, яку він несе, а також 

логічним сполученням його з усією експозицією музейної установи і, відповідно, цілеспрямованим 

впливом на свідомість відвідувача. Тому на сьогоднішньому історичному етапі, під час війни, у 

сучасних музейних установах виникають швидкоплинні, майже стихійні, покази національних 

святинь і цінних історичних предметів, що можуть і мають впливати на формування свідомості 

громадянина України, без пояснення суті історії предмета (події). Безумовно, такий показ залишає 

глибоке враження у відвідувача, але це хочеться швидко забути, бо боляче. Попри все, музейні 

працівники повинні усвідомлювати, що у відвідувачів огляд експозиції (виставки), що відображає 

певні моральні цінності, має піднімати дух і національний патріотизм, а не пригнічувати. 

Отже, у межах висвітлення практичних аспектів здійснення якісного національно-

патріотичного виховання, що передбачає організацію і проведення заходів із висвітлення героїзму у 

всіх його проявах, з метою полегшення опрацювання численної інформації про героїв і звитягу, 

пропонуємо використовувати такий алгоритм висвітлення фактів: фіксація назви події – П.І.Б. 

людини (групи осіб) виконавців – мета вчинку – факти (хід ситуації) – можливі подібні випадки, які 

стали зразковими, – висловлення власних критичних думок або міркувань офіційних державних осіб 

чи науковців з огляду на причинно-наслідкові зв'язки. 

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне при створенні експозицій і виставок, присвячених 

подіям і персоналіям війни, звертати увагу на особливості саме «людей-рятівників», які, потрапивши 

в скрутні обставини, проявили сумління і, не думаючи про себе, здійснили порятунок всіх (всього) у 

зоні власної відповідальності. Відповідна констатація фактів стосовно позитивно-моральної 

поведінки «патріота-рятівника» спонукатиме відвідувача до тлумачення історичної події чи знакової 

особистості з погляду власних життєвих обставин. При цьому героїчний вчинок буде базуватися і 

трактуватися з огляду на такі людські риси, як витримка, сила духу, витривалість і, як результат, – 

перемога над ворогом, вихід зі складної ситуації. Так здійснюватиметься відносно безболісне 

національно-патріотичне виховання відвідувачів стосовно правильного сприйняття героїзму і 

плекання моральності. Таке висвітлення героїзму, на наш погляд, працюватиме на укріплення 

стійкості національної безпеки держави. 

З урахуванням зазначеного постає суто практичне питання: хто саме має централізовано 

фіксувати, аналізувати та вводити в систему державного національно-патріотичного виховання 

громадян України приклади героїзму? У нинішніх умовах воєнного стану висвітлення інформації про 

героїзм і героїв, як правило, відбувається через соцмережі. Мусимо визнати, що процес інформування 

є досить стихійним, не організованим, і його часто використовує ворог для ведення спеціальних 

операцій інформаційної дезорієнтації чи відкритої антиукраїнської пропаганди. Водночас окремі 

музеї, культурні установи або публічні особи подають інформацію щодо подвигів загиблих героїв з 

метою вшанування їх пам’яті. При цьому про військових, які здійснили героїчні вчинки та 

продовжують зараз воювати, поки публічно говорити, з міркувань їхньої особистої безпеки, 

заборонено. Саме тому ця інформація наразі перебуває під грифом «секретно» або обмежена у 

використанні. Сьогодні ми зазвичай спостерігаємо лише окремі інформаційні повідомлення про 

військові події на лінії фронту чи в тилу ворога. Попри все, з метою унеможливлення подальшого 

фальшування подій і збереження національної пам’яті про війну рф з Україною, ці факти потрібно 

відразу опрацьовувати й готувати для оприлюднення вповноваженими інституціями після нашої 

перемоги.   

Крім проаналізованого вище, на якість практичних аспектів ціннісного національно-

патріотичного виховання громадян України в сучасних умовах впливає і той факт, що в нашій 

державі організацію всебічного вивчення історії українського державотворення, етапів боротьби за 

відновлення державності, а також поширення відповідної інформації здійснює Інститут національної 

пам’яті [1]. Водночас вчені Інституту історії України НАН України висвітлюють широкий діапазон 

проблем національної історії [2]. Натомість частково, в умовах воєнного стану, дослідження історії 

українського війська, становлення і розвитку української національної військової думки провадить 

Науково-дослідний центр воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського [7]. Проте мусимо констатувати, що військові науковці університетського центру, а 

також інших військових навчальних закладів не викладають свої напрацювання в загальний доступ. 

Щоб з ними ознайомитися, пересічний дослідник має задіяти всі можливі й неможливі особистісні 

зв’язки та наукові компетентності пошуковця.  

Своєю чергою, фіксацію фактів героїзму та збір музеальних музейних предметів нині 

здійснюють практично всі провідні історичні музеї України, серед яких такі відомі музейні установи, 
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як Національний військово-історичний музей України [4], Національний музей історії України [5], 

Меморіальний комплекс «Національний музей історії України у Другій світовій війні» [6] та ін. На 

наше переконання, така розрізненість у фіксації фактів не сприяє якісному національно-

патріотичному вихованню. 

За обставин, що склалися, варто зазначити, що у 2001–2012 роках цілеспрямованому розвитку й 

популяризації воєнно-історичної науки в Україні сприяла Всеукраїнська громадська організація 

«Український інститут воєнної історії» (ВГО «УІВІ»). Причетні до цієї суспільної інституції науковці 

проводили фундаментально-прикладні дослідження в галузі воєнної історії та регулярно 

оприлюднювали військово-історичні здобутки на сторінках фахового журналу «Воєнна історія», а 

також у збірниках всеукраїнських і міжнародних конференцій. Проте за певних політичних обставин, 

не отримавши державної і суспільної підтримки під час президенства зрадника національних інтересів 

януковича, ВГО «УІВІ» змушена була призупинити свою діяльність [3].  

З огляду на вказане вище можна констатувати, що сьогодні державі Україна, яка захищає свою 

незалежність у військовому протистоянні з рф, як ніколи потрібен один координаційний центр, що 

буде відповідати саме за цілісно-об’єктивне та цілеспрямовано-ціннісне національно-патріотичне 

виховання громадян. На нашу думку, Всеукраїнська громадська організація «Український інститут 

воєнної історії» може стати такою інтегрованою інституцією. Саме вона на певному історичному 

етапі розвитку змогла об’єднати фахових проукраїнських науковців і створити знаний в Україні 

військово-історичний базис наукових досліджень стосовно прикладів національного героїзму для 

подальшого використання в роботі співробітниками всіх установ освіти і культури України з метою 

якісного та змістовного ціннісного національно-патріотичного виховання громадян.  
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СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО НА СТОРІНКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Декілька місяців тому ми навіть не могли припустити, що, розповідаючи про моменти свого 

життя сьогодні, будемо додавати: «До війни». Сьогодні це реальність, яку важко збагнути, адже 

сучасний технологічний світ, у якому існують дипломатія, наука, технічний розвиток і моральні 

цінності, ніяк не може співіснувати з війною – крахом, знущаннями, масовими вбивствами, 

геноцидом.  

Сьогодні ми всі разом проходимо це тяжке випробування. Життя кожного українця без винятку 

кардинально змінилося двадцять четвертого лютого. І нині знову маємо виборювати власну 

незалежність, свободу, можливість будувати життя за власними правилами. Без перебільшення 

можна стверджувати, що сучасні події закарбуються ще однією вагомою главою у великій історичній 

книзі нашого народу, на жаль, кривавою. Увесь сучасний світ приголомшений мужністю, 

незламністю й героїзмом українців, які рішуче доводять, що воля – це генетичний код нашої нації, 

який неможливо знищити жодною зброєю.  

Поки справжні герої-військові захищають щомиті наше життя на полі бою, ми повинні 

використовувати всі можливі засоби для того, щоб наближати перемогу на власному фронті: 

волонтерити, підтримувати економіку, продовжувати працювати, бути уважними один до одного, 

навчатися і найголовніше – вміти протистояти в інформаційній війні.  
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Важливим зараз є культурно-мистецький простір. Це окремий фронт, де кожен митець 

звертається до всього світу мовою власних творів. Перевагою мистецтва завжди було те, що через 

нього «говорять» емоції, за допомогою яких можливо доторкнутися до серця інших людей. Саме 

тому сьогодні всі митці активізували свою зброю. Культура й мистецтво можуть змінити формати, 

але ніколи не втрачають цінностей.  

На очах у мільйонів народжуються пісенні, хореографічні, живописні, архітектурні, літературні 

шедеври, які роблять вагомий внесок у формування тепер всесвітньовідомого бренду «Україна». 

Мистецтво тримає наш незламний дух, нагадує, в чому сенс нашої ідеї й найголовніше – створює 

культурну спадщину, той фундамент, на якому збудовано націю українців. 

Одним із яскравих прикладів прояву української культури є діяльність Національного 

ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Двадцять другого березня 2022 року офіційні 

джерела організації повідомили, що відомий у всьому світі хореографічний ансамбль вирушає з 

благодійними концертами у великий тур країнами Євросоюзу. Метою цього туру є підтримка людей, 

постраждалих у війні. В усіх європейських країнах, які відвідали відомі виконавці, їх щиро 

зустрічали, підтримували й захоплювалися їхньою майстерністю.  

Художники теж не лишаються осторонь, відтворюючи події, свої переживання на справжньому 

або віртуальному полотні (стилос). Картини українських митців швидко поширюються в мережах, 

проникаючи в серця як співвітчизників, так й іноземців. Так, українська художниця Інна Руда 

створила принт про війну в стилі середньовічного гобелену. Майстриня таким чином розповідає про 

танкову дивізію, театр у Маріуполі, протести в окупованих містах, про черги біженців на кордонах і 

про те, куди йти російському кораблеві. Запатентувавши таку продукцію, Інна має змогу допомогти 

працівникам виробництва в Харкові, які лишилися без роботи. 

Талановита студентка Національної академії керівних кадрів культури й мистецтв Юлія Ткач 

разом зі своєю сестрою створили мультфільм про найбільший і найпотужніший літак у світі АН-125 

«Мрія», який було опубліковано на сторінці авіаконструкторної компанії, яка виготовила «Мрію». 

Цей мультфільм вже активно почали поширювати світові ЗМІ. Основний меседж її проєкту 

розкривається у таких рядках: «Місяць тому українська «Мрія» здійнялася як ніколи високо. Їй було 

дуже боляче, усім нам зараз боляче, але вона мужньо пронесла на крилах вогонь Свободи, Гідності та 

Світла, він ніколи не згасне. Мрія передала Богу всі наші молитви, віру та любов».  

По-справжньому вірити в перемогу України – це особисто для мене означає створювати 

культурно-мистецькі проєкти задля її відбудови. Так, важливе місце в українському мистецтві 

відводиться українській архітектурі, яка має нести нові сенси всьому світу: повагу до людини, 

важливість спільних просторів, енергонезалежність, доступність, безпеку, силу громад. Ідея свободи 

стане фундаментом нової архітектури. Архітектурна палата НСАУ створила координаційний штаб, 

що працює над стратегією відновлення міст і громад. Цей проєкт дає можливість співпрацювати 

архітекторам із замовниками, які потребують їх професійної допомоги [2]. 

Також сьогодні проводиться багато благодійних аукціонів, учасники яких перераховують 

зароблені кошти на потреби Збройних Сил України або на волонтерство. Створюються різноманітні 

ілюстрації, мурали, графіті, які голосно «кричать» про трагічні події сьогодення. Важливо, що 

мистецтво не має кордонів, його можуть бачити всі, сприймати, розуміти, робити висновки [3]. 

Приклади такої активної громадянської й водночас просто людяної позиції дають підстави вважати 

мистецтво одним із найпотужніших озброєнь, яким ми володіємо досить вправно і маємо нескінченну 

кількість ідей у запасі. Творчість допомагає жити далі, триматися фізично й морально. Вона є 

уособленням нашої самобутності й незламності. 

 
Література 

1. Мистецтво під час війни URL: http://lt.ogo.ua/news/mystetstvo-pid-chas-vijny-yak-ukrayinski-ilyustratory-

poshyryuyut-pravdu/ (дата звернення: 13.03.2022). 

2. НСАУ URL: http://nsau.org (дата звернення: 13.03.2022). 

3. Українські митці в обороні України URL: https://www.radiosvoboda.org/amp/ukrayina-viyna-mystetstvo-

kultura/31839854.html (дата звернення: 13.03.2022). 

 
 
 
 
 
 
 



Культурно-мистецький простір в умовах сьогодення ______________________________  

58   Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації  

Москаленко-Висоцька Олена, 

доцент, доцент кафедри кіно, телемистецтва факультету кіно і телебачення 

Київського національного університету культури і мистецтв, 

заслужений працівник культури України 

Висоцький Юрій, 

професор, завідувач другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми, 

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, 

заслужений діяч мистецтв України 

 

СПЕЦИФІКА АКТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ В МИСТЕЦТВІ ДУБЛЯЖУ 

 

Мистецтво акторського дубляжу є цілком самостійним напрямом акторської діяльності, в 

якому зайнята певна частина українського акторства. Він з’явився в Україні відносно недавно. 

16 січня 2006 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення за № 20 про «Деякі питання порядку 

розповсюдження і демонстрації фільмів». Згідно з цим документом, в Україні запроваджувалось 

обов’язкове дублювання та титрування українською мовою іноземних фільмів. Власне, від цього року 

і слід починати відлік існування української акторської школи дубляжу.  

За роки, що минули, накопичено доволі солідний практичний досвід. Проте його теоретичне 

осмислення, зокрема в тій його частині, що стосується акторського мистецтва дубляжу, ці 

дослідження поки що не проводились. Спробуймо, насамперед, визначити, у чому ж полягає 

відмінність природи акторської творчості в мистецтві дубляжу від природи роботи актора в театрі і 

кіно. 

З нашої точки зору, головна специфічна відмінність полягає у різноспрямованості його творчих 

зусиль. Процес творчості актора в театрі передбачає на початку роботи твір драматурга, щоб 

спираючись на нього, власну уяву і фантазію, в результаті тривалих репетицій з режисером і 

самостійної роботи досягти повноцінного перевтілення, і на його основі створити акторський образ. 

У мистецтві ж дублювання мета актора дещо інша. Вона не виключає перевтілення, навіть передбачає 

його. Але бажане перевтілення потрібно для того, щоб з абсолютною дзеркальністю перевтілитись у 

вже створений іншим актором образ, віддавши йому лише свій голос і дихання. Повторимося, не 

створити цілком новий і оригінальний акторський образ, а перевтілитись у вже створений, змусивши 

його розмовляти українською мовою. Ось коренева відмінність сутності акторської роботи в театрі 

від роботи в дубляжному проєкті.  

Необхідно зазначити, що однією зі специфічних ознак акторської професії є таке поняття, як 

«вторинність». Її наявність детермінована тим, що актор у своїй творчості відштовхується від 

творчості драматурга. Відсутність актора в процесі дубляжу п’єси чи сценарію все ж не позбавляє 

його професію ознак вторинності. Навпаки, вона стає багатократніше вторинною, бо підпорядкована 

вже не лише творчості сценариста, але й результатам творчості актора, який створив екранний образ. 

Усе залежить буквально від кожного вдиху-видиху, пчиха і позіхання кіноекранного образу, який 

актор дубляжу зобов’язаний повторити. Таким чином, «вторинність», як одна зі специфічних 

особливостей акторського мистецтва, набуває у мистецтві дубляжу рис його визначальної ознаки. 

На сьогоднішній день провідні студії дубляжу нашої країни дотримуються приблизно 

однакового формату участі акторів у здійсненні дубляжного проєкту. У визначений час роботу актора 

розпочинає бесіда з режисером проєкту. Вона стає своєрідною увертюрою до подальшої роботи. 

Вважаємо вірним назвати цей етап «орієнтовним». Він триває не більш п’яти хвилин і покликаний 

зорієнтувати актора в межах якої смислової та естетичної площини він перебуватиме в процесі 

роботи, дати певні ідейно-художні орієнтири майбутньої співпраці. Після бесіди з режисером актор 

отримує можливість уперше побачити свого героя на екрані. Зустріч з ним стає головною подією 

другого етапу роботи актора дубляжу, назвемо цей етап роботи «ознайомчий». Він також триває, 

зазвичай, не більше п’яти хвилин. За ці хвилини актору належить вхопити сутність створеного 

екранного образу. Йдеться, насамперед, про головні риси характеру героя, які визначають його 

поведінку, тобто ті неповторні і водночас сталі риси, що відрізняють його у кожний момент 

існування. Згідно з акторським словником, це означає вловити «зерно образу». Необхідно зрозуміти 

базові основи світогляду героя, які позначаються на його ставленні до людей і подій, відчути 

своєрідність його світовідчуття. Треба зрозуміти, які саме потреби є домінуючими для екранного 

героя, а відповідно, і які мотиви її визначають. Крім цього, актор не може ігнорувати особливостей 

пластичного малюнку ролі. І, нарешті, чи не найголовніше, – звертає особливу увагу на все, що 

стосується особливостей інтонаційно-мелодійного малюнку мовлення.  
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Названий нами перелік того, на що, насамперед, повинен звернути увагу актор під час першого 

перегляду сцен за участі екранного героя, може викликати сумнів щодо можливості практичної їх 

реалізації за ті п’ять хвилин, що триває ознайомчий етап роботи. Взяти до уваги таку величезну 

кількість параметрів поведінки екранного героя здається малоймовірним. Проте практика показує, що 

виконання цих завдань цілком реальне і не є унікальним феноменом діяльності представників саме 

акторської професії. Науковці різних країн, які досліджують проблематику психології спілкування, 

єдині в тому, що перший етап знайомства людей завжди позначений винятковою інтенсивністю 

внутрішніх процесів оцінювання і формування висновків щодо нашого візаві. На думку українських 

дослідників І. Р. Домрачевої та І. О. Аксьонової, «спілкування завжди починається з привітання. Воно 

відіграє важливу роль, оскільки вчені довели, що наше враження про людину закладається протягом 

10–15 секунд, і потім його вже важко виправити» [1, 49].  

А тимчасом починається третій етап підготовки актора до безпосередньої роботи перед 

екраном і мікрофоном. Назвемо цей етап «підготовчий». Актору показують момент виголошення 

кіногероєм першої репліки, яку належить виголосити замість нього. Підкреслимо, що цей етап 

потребує виключної, граничної уваги буквально до всіх нюансів виголошення репліки в оригіналі. 

Актор повинен бути здатним точно розшифрувати поведінку героя на екрані. Йдеться про розуміння, 

кому і для чого говорить його герой, усвідомлення дієвої спрямованості його мови і її підтекстної 

складової, а також ставлення екранного героя до того, з ким він спілкується. Актор повинен чути як 

говорить екранний герой.  

Про завершення підготовчого етапу актор сповіщає режисера. Починається наступний, 

головний етап дублювання – етап творчої проби. На відміну від усіх інших етапів, цей невідворотно 

наступає в жорстко (з точністю до долей секунди) визначений тайм-кодом на екрані час. Актор 

дубляжу починає працювати буквально тієї ж миті, що й актор на екрані, набираючи повітря перед 

фразою. Одночасно з ним повітря набирає й актор дубляжу. Запис це фіксує. Робота розпочалась.  

Регламентованість моменту творчості у часі є ще однією зі специфічних особливостей 

акторської професії. Актор позбавлений права не розпочинати виставу через відсутність жаданого 

натхнення. Умови професії зобов’язують розпочати роботу рівно, припустимо, о 19 годині. Питання 

здатності актора бути у творчому самопочутті в чітко зазначений час – це питання його 

професіоналізму.  

Першу репліку записано. Ступінь успішності проби визначає режисер дубляжу фільму. За 

режисером завжди залишається вирішальне слово в усіх питаннях спільної роботи. Від рівня 

успішності співпраці з ним актора залежить ступінь успішності творчого результату. Усі якості 

актора, необхідність яких визначалась задачами різних етапів роботи, мають спрацювати на точне 

потрапляння в оригінал. Досягти того, щоб твій голос сприймався як природний голос виконавця, – у 

цьому сенс мистецтва акторського дубляжу. Як і кожне з мистецтв, воно теж вимагає від митця 

постійної і копіткої роботи, насамперед, над підтримкою у бездоганному стані власного мовного 

апарату. Стан має бути близьким до ідеального. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ СЦЕНОГРАФІЇ  

ТА СЦЕНІЧНОМУ КОСТЮМІ 

 

Постмодернізм як інтегральне явище, що у другій половині ХХ ст. об’єднав різні мистецькі 

тенденції, розвивався на перетині кризи художніх підходів і пошуку нових змістів. У колі явищ 

постмодернізму 1960–1980-х рр. ХХ ст. помітне місце посів концептуалізм, батьком якого сучасний 

мистецтвознавчий дискурс визнає художника Джозефа Кошута. У своїх начерках періоду 1966–

1990 рр., об’єднаних у студію «Мистецтво після філософії», він відокремив сутності мистецтва й 

естетики, акцентувавши на декораційності останньої і заперечивши її актуальність для сучасних 

художніх практик. Саме естетичний підхід у мистецькому творі мистець назвав формалізмом [5, 16–

17]. Формалістичному мистецтву Дж. Кошут протиставив концептуальне, ставши провісником 
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загальної зміни природи сучасного мистецтва, потреби відходу від турботи про зовнішній вигляд 

твору на користь його сутнісної концепції.  

Як глобальне мистецтво, що мало місце як в західній, так і в східній культурах, концептуалізм 

середини ХХ ст. ще наочніше поставив перед мистцем проблему напруженості між формою й ідеєю, 

давши новий поштовх створенню неформального мистецтва, що мало досягнути свого апогею: 

«концептуальне мистецтво має за мету порушити звичні способи мислення про мистецтво та 

скасувати його статус-кво, внісши зміни у соціальний і політичний порядок» [4, 548]. Отже, у 

західному світі концептуалізм став протестною реакцією мистців на ринкові закони в житті 

суспільства масової культури, «порожню інформацію», тотальну естетизацію, інфляцію істинної 

краси. Розвиваючись у полеміці з поп-артом, концептуалізм вивів власні соціальні контексти, створив 

категорію «глобального мистецтва» [4, 558]. У цьому процесі мала відбутися дематеріалізація 

артоб’єкта як традиційного. Пропонувався розвиток матеріального артоб’єкта на користь ідей, 

посилювалась його знаковість. 

У вимірі українського мистецтва, яке з кінця 1950-х ХХ ст. входило в стадію трансгресивних 

зрушень, вітчизняні мистецтвознавці відзначили появу нових, суголосних концептуальному 

мистецтву явищ. Однією з перших у цьому дискурсі стала Галина Скляренко, яка зауважила: 

«…якщо уважно аналізувати нові творчі практики, що почали з’являтися в Україні з кінця 1950-х, 

присутність «концептуальної складової» стає очевидною» [3, 209]. Поява нових явищ спостерігалась 

у двох напрямах – гуманізація творів офіційного мистецтва соцреалізму і поява перших паростків 

неофіційного мистецтва, пов’язаного з шістдесятництвом. 

Паралельно аналогічні процеси відбувались і в царині театрального мистецтва. На тлі зміни 

репертуарної політики у декораційному оформленні вистав все відчутнішим ставало прагнення 

художників відійти від ілюстрування сюжету, зосередитись на створенні її непересічної візії. На межі 

1950-х йі 1960-х років театральні мистці різних поколінь (Данило Лідер, Мирон Кипріян, Давид 

Боровський та інші), не змовляючись, розпочали пошук нових методів вирішення образності 

сценічного простору й костюмів. На хвилі явищ «відлиги» стали можливими спроби привідкрити 

здобутки вітчизняного театрального авангарду 1920-х рр. як забороненої владою художньої 

альтернативи. Цьому, зокрема, сприяв той чинник, що ще були живі мистці 1920-х рр.: Анатоль 

Петрицький, Марьян Крушельницький, Борис Тягно, Олександр Балабан, Майя Симашкевич та інші. 

Ці творчі особистості були носіями знань про методи експресіонізму, кубофутуризму, 

конструктивізму, які яскраво демонстрували концепт як основу образу вистави і дали початок 

народженню сценографії як феномена, включеного в акторську гру. Хрущовська реабілітація 

водночас повернула в театральний процес заборонені імена – Леся Курбаса й Миколи Куліша.  

Неоавангард як нова візія вистави на ранньому етапі виявився у творчому доробку Мирона 

Кипріяна. У ранній своїй роботі «Фауст і смерть» (1960) художник чи не вперше відродив авангардні 

підходи до організації сценічного простору, вирішивши місце дії спіральною структурою, що 

забезпечувала висхідний обертальний рух, мистець наповнив сюжет ще не існуючою в реальності 

кібернетичною аурою атрибутів і костюмів (скафандр героя п’єси Механтропа – І.Н.). У такий спосіб 

в українських театральних практиках 1960-х постала постмодерна естетика. 

На хвилі суспільних змін початку 1960-х рр. наступні покоління театральних мистців 

розпочали черговий етап змагань за нові обличчя класичних драм. У цих змаганнях режисер і 

художник були об’єднані прагненням створити новий тип театру, де сценографія й актор в образі 

становили єдину фактуру. Окрім макета вистави, тут з’явився і макет костюма. А сам костюм 

отримав сюжет, концепцію змісту і володів організаційним чинником. Костюм отримав можливість 

власного драматургічного внеску як доповнення акторської гри, власні драматичні ресурси. Водночас 

у ньому й сценографії з’явились параметри філософські. Втілені у виставі як візуальні метафори, 

вони не лише були пов’язані з текстом, але й отримали позатекстові значення. У цьому пошуку 

сценографія і костюм також забезпечили діалог глядачів із виставою, зробили зрозумілішим умовний 

образ, що виникав на сцені. У такий спосіб відбувалась трансгресія над реальністю, що стала 

частиною режисерського концепту [6, 68].  

Для сценографії й костюму в етапних виставах 1960–1980-х рр. ХХ ст. цілковито було 

знівельовано естетику краси, що була визнана контраверсійною. Згадаймо, до прикладу, слова 

Д. Лідера про те, що саме завдяки крайній жалюгідності Дульсінеї у виставі «Людина з Ламанчі» 

(1973 р.) герой обирає її собі за даму [2, 34–35]. При цьому художник часто застосовував поширений 

у концептуалізмі підхід – умовності й позачасовості створеної образності, її знаковий характер. 

Ще яскравіше концептуальні прийоми виявились у творчості Д. Боровського, якого 

мистецтвознавці називають «речовим генієм» [1, 53]. Введення художником у сценічний простір 
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вистав побутових речей і вбрання з реального життя як чинник посилення правдивості упродовж 

творчої діяльності стало складовою частиною авторської манери (вистави «На дні», 1963, «Дерев’яні 

коні», 1974).  

Отже, у театральному мистецтві УРСР 1960–1980-х рр. ХХ ст. концептуалізм формував 

підвалини постмодерну, став поштовхом становлення методів сценографії як багатозначного 

художнього простору вистави і персонажів, як його частини, що метафорами виявив соціально-

критичні аспекти радянської дійсності.  
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Процес синтезування мистецтв, що спостерігався у ХХ ст., диференційований за формами та 

механізмами, враховуючи національно-культурні особливості різних народів і країн. Він позначився 

динамікою утворення численних професійних об’єднань художників і зацікавлених промисловців з 

подальшою трансформацією у художньо-промислові союзи. Поступово формувалися національно 

забарвлені художницькі школи. Нові матеріали й техніки надихали передових архітекторів, яких 

приваблювали раціональні конструкції із застосуванням залізобетону, скла, кераміки тощо. Проте, 

прагнучи подолати сухий раціоналізм будівельної техніки, вони звертались до вигадливого декору.  

Найголовнішим джерелом натхнення художника продовжує залишатися природа – весняні 

квіти сакури, яка рятує від літньої спеки, прохолодні води, червоне листя клену під осіннім місяцем, 

сніг на гілках сосни та стеблах бамбуку [5]. В умовах зростаючого інтересу японської громадськості 

до вітчизняної художньої спадщини було відкрито Токійське художнє училище (1888 р.), в якому 

готували майстрів живопису та прикладного мистецтва (різьблення по дереву, обробки лаками та 

роботі по металу тощо). Відроджувалася техніка «бонсай» (вирощування в спеціальних умовах 

карликових дерев), що вимагала навичок виготовлення спеціального начиння тощо. 

У 90-х роках ХІХ ст. посилилася тенденція синтезування традицій японського класичного 

мистецтва й напрацювань західноєвропейського малярства. У Токійському художньому училищі 

було відкрито відділення західноєвропейського живопису. Прагнення японських художників 

сприйняти духовні досягнення інших країн слід розглядати з точки зору зрілості, готовності вбирати 

усе найкраще, акумульоване світовою культурою, загальнолюдською цивілізацією, й примножувати 

власний досвід, збагачуючи скарбницю своїх національних цінностей. Зазначена особливість є 

характерною для Японії, яка спромоглася засвоїти досягнення народів Китаю, Індії, Ірану, Єгипту, 

трансформуючи їх у культурне та естетичне надбання свого народу [3]. 

Становлення індустріального дизайну в Японії початку ХІХ ст. зумовлене передусім 

формуванням ділових контактів із зарубіжними країнами, особливо враховуючи засвоєння науково-

технічного й виробничого досвіду, а також напрацювань естетичної практики буржуазного Старого 

Світу та США. Дослідник історії японського дизайну Утімура Кохей зазначає, що європейські ідеї 

художнього конструювання, передовсім У. Морріса, ідеологів Веркбунду й Баухаузу, почали 

проростати на місцевому ґрунті з появою перших студій художників-абстракціоністів (1930 р.) і 

створенням художньо-промислових об’єднань (1936 р.). К. Акасі датує зародження дизайнерського 

руху в Японії 1901 р., це пов’язано з відкриттям відділення промислового проєктування в 
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Токійському вищому політехнічному училищі. Професор Х. Цуруока вважає дизайн результатом 

післявоєнних запозичень з американської промисловості й відносить його появу на японських 

островах приблизно до 1955 р. [7]. 

Японським художникам вдалося трансформувати новаторські шукання західноєвропейського 

мистецтва, заклавши підвалини власного сучасного дизайну. В Японії склалися плідні відносини між 

дизайнерами-графіками і патріотично свідомими промисловцями. Власники великих компаній, 

надаючи належного значення рекламним комунікаціям, запропонували співробітництво кращих 

дизайнерів країни. Вони заохочували продукування сміливих новаторських ідей зі створення 

рекламних плакатів та інших технологій художнього дизайну в цілому. Розвиткові останнього 

активно сприяли, зокрема, індустріальні компанії «Міцукосі» та «Шисейдо». 

Наприкінці 20-х р. ХХ століття в японських читачів користувалася великою популярністю 

німецька періодика з графічного дизайну, зокрема, журнал «Гебраухсграфік» (Gebrauchsgraphіk), а 

також фотощорічники з Нью-Йорка, Парижа й Праги, видання Баухауза і каталоги виставок західного 

авангардного мистецтва. У 1930 р. респектабельна включила до асортименту відділу імпортних книг 

мистецтвознавчі праці про розвиток графічного дизайну в західній Європі й Америці. 

Японські мистецькі видання, зокрема журнали «Міцує» (Mіzue, 1905–1992) та «Кококу-каї» 

(Kokoku-kaі, 1926–1941), також посильно сприяли поширенню японської реклами та графічного 

дизайну. Важливими для розвитку художнього дизайну в Японії були і публікації в архітектурному 

журналі «Кеншику Кіген» (Kenchіku Kіgen, жовтень 1929 – березень 1930), а також журнал «Кога» 

(Koga, 1932–1933) [6]. 

Ознайомлення японців із сучасними західними напрямами в мистецтві відбувалося також 

завдяки зарубіжним виставкам, які регулярно організовувались у цій країні, виставки «Фото унд Філм 

Аусштеллунг» (Foto und Fіlm Aussteіlung) 1931 р. В японській графіці 30–40-х рр. минулого століття 

домінувала орієнтація на західні абстракціоністські течії в мистецтві. В умовах навального потоку в 

цю острівну країну американської та західноєвропейської культури посилилась актуальність 

усвідомлення цінності національної художньої спадщини й інтеграції японського мистецтва до 

загальносвітового художнього процесу. Краса, що природно виростала з доцільності й синтетичності 

розвитку художніх форм, сприяла утвердженню позитивних поглядів на сучасний дизайн. Багато 

сучасних японських художників плідно працюють не лише в порцеляновій і текстильній галузях 

промисловості, машинобудуванні та інших наукомістких виробництвах. З усього світу до Японії 

їдуть вивчати архітектуру, кераміку та декоративно-прикладне мистецтво. Однак, незважаючи на 

постійний обмін ідеями й універсальність сучасної промислової техніки, японський дизайн зберігає 

свої унікальні особливості, закорінені у високу культуру класичного образотворчого мистецтва 

країни [4].  

Процеси синтезування мистецтв Японії в XX столітті, розвиваючись, характеризуються двома 

основними тенденціями: інтегративним рухом до інтернаціонального, глобалізаційно зорієнтованого 

дизайну та диференційного спрямування до регіонально-національних стереотипів цього виду 

мистецтва. 
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ПАМЯТЬ: ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР 

 

Осмислення феномену культурної пам’яті відбувається в різних аспектах – теоретичному, 

історичному, світоглядному, ментальному. Це дозволяє розширювати уявлення про сутність, смисли 

та фактори розвитку культури, яка є формою культурної пам’яті, через яку відбувається не тільки 

зв’язок між минулим і майбутнім, а й стає можливим збереження людством самого себе через 

усвідомлення безперервності свого буття.  

У вимірах культурологічної парадигми феномен культурної пам’яті набуває важливого 

антропологічного забарвлення, що обумовлено роллю творчої особистості як творця сукупних 

соціальних і духовних надбань у процесі збереження та трансляції національно-культурної пам’яті 

через різні смисли й образи. Зважаючи на це, способами передачі індивідуальної культурної пам’яті 

може виступає творчий доробок митця – створені ним художні образи, через які стає можливим 

втілення ідей, поглядів, ціннісних орієнтирів. Безперечним носієм індивідуальної культурної пам’яті 

виступає епістолярна спадщина митця – щоденники, листування, нотатки, афіші, фотографії, 

документи тощо. Їх вивчення й аналіз відкриває широкі горизонти для виявлення різних пластів 

культурної пам’яті – історичного, соціокультурного, суспільного, громадянського, сімейного, 

особистісного.  

Своєрідними «меморіями» виступають речі з оточення митця, які несуть в собі згадки про свого 

власника й розкривають його вподобання, смаки, прихильності тощо. Вони також слугують певною 

«духовною ниттю» між самим митцем і нащадками, до яких спрямована трансляція надбань 

виховних, сімейних, духовних традицій, у контексті яких відбувалося формування творчої 

особистості. 

Світосприйняття митця, зазвичай, є невіддільним від духовних основ національної культури. 

Тому надзвичайно важливим є визначення тих умов, за яких стає можливим формування 

самоідентифікації митця, набуття ним національної ідентичності. На основі національної культури, 

мови, світосприйняття народу, його психології, етичних настанов і естетичних прагнень відбувається 

усвідомлений процес національного самовиявлення особистості, увиразнення її цінностей, ідеалів, 

духовних засад. Сучасний український вчений К. Кислюк вказує на «національну усвідомленість» 

культурної пам’яті й обґрунтовує сутність відповідного поняття. Так, «національно-культурна 

пам’ять» дослідником визначається як сукупність будь-яких соціокультурних явищ, які були наділені 

етнокультурною ідентичністю для буденної свідомості широких мас і символічно виявляли себе в 

численних «місцях» (географічні пункти, речі, реальні або вигадані події, художні образи, ритуали, 

назви, імена тощо) [3]. 

Широта трактування, а також недостатня відрефлектованість феномену національно-культурної 

пам’яті дозволяє знаходити різні підходи до її осмислення. Поряд із колективним, не менш значущим 

є особистісний вимір національно-культурної пам’яті, що виявляється через особистість як її творця 

та носія. Видатні постаті української культури – поети, художники, композитори, театральні діячі, 

хореографи як репрезентанти певної культурно-історичної епохи виступають найяскравішими 

виразниками значущих культурних смислів, виявляють здатність на безпосередньо-особистісному, 

екзистенційному та смисловому рівнях виробляти специфічні способи пізнання, акумулювати і 

передавати події історії культури, представляти її видатних постатей. Предметом культурологічного 

осмислення можуть ставати твори мистецтва, які в концептуалізованій художньо-образній формі 

передають світоглядно значущі ідеї свого часу. Їх осмислення як текстів культури, що об’єктивується 

через проекцію чуттєвого, нераціонального пізнання дійсності – відчуття, сприйняття, уявлення 

тощо, дозволяє відкрити більш глибокі пласти національно-культурної пам’яті. Проте кожний вид 

мистецтва використовує свій специфічній інструментарій для створення художнього образу, 

осягнення якого потребує відповідних знань щодо можливостей художньої мови того чи іншого виду 

мистецтва, особливостей його виразно-виражальних засобів, а також світоглядних уявлень, 

характерних для тієї епохи, у яку було створено твір, того художнього ряду, у якому цей твір стоїть, а 

також його місце у творчості художника та в історії розвитку художньої культури [2].  

Художня образність виявляє значний потенціал у вимірах відображення різних феноменів – 

образу світу, епохи, синтетичного образу універсуму, а також людської суб’єктивності. Розкриття її 
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смислів потребує глибокої герменевтичної роботи, адже через інтерпретацію художніх образів 

відбувається виявлення особистісних переконань, уявлень, результатів творчої активності їх творців, 

стає можливим донесення важливих інформаційних кодів, закарбованих у різних формах збереження 

та передачі національно-культурної пам’яті, заснованій на здобутках національної культури, мови, 

історичної пам’яті. 

Проблема національно-культурної пам’яті набуває важливого значення для культурологічної 

науки, особливо в умовах російської збройної агресії проти України, адже саме знищення української 

національно-культурної пам’яті є метою нинішнього ворога. Тому дослідження національно-

культурної пам’яті крізь призму феномену творчої особистості як її творця та репрезентанта є 

теоретично значущим і може бути представлене як знакового-символічне утворення, що 

транслюється творчою особистістю, яка ототожнює себе з певною культурною традицією, виступає 

носієм її норм, цінностей, моделей поведінки та інших культурних характеристик, прийнятих у 

певній культурі, яка здатна створювати у творах мистецтва художньо значущі образи, через які 

здійснюється трансляція важливих для національної культури художньо-символічних кодів і 

універсальних смислів. 
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СЦЕНІЧНИЙ ДИЗАЙН СЬОГОДЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕЖИСЕРСЬКОГО РІШЕННЯ 

 

Термін «сценічний дизайн» через еволюцію часу та концепцію художньо-декораційного 

оформлення являє собою область, що «поєднує англо-саксонський підхід, який характеризується 

дизайном сцени, пов’язуючи бачення постановки, поєднуючи декорації з освітленням і театральними 

костюмами» [7, 25–26]. 

В. Віссер пропонує визначати дизайн як «вироблення репрезентації артефакту, який ще 

необхідно створити, і послідовні процеси генерації ідеї, перетворення цих ідей (редагування) і 

деталізація всіх можливих аспектів ідеї, створення повноцінного бачення об’єкта або процесу» [17, 

116]. На нашу думку, характеристика дизайну В. Віссера точно відображає той поділ між 

специфікацією та виконанням, який виник у театрально-сценічному мистецтві кінця ХІХ – початку 

ХХ ст.  

Сценічний дизайн – це винахід, специфікація й аранжування, що, здебільшого, відділені від 

кінцевого об’єкта як в часі, так і в характері репрезентації. Проєкти художнього вирішення вистави 

формуються задовго до того, як буде створений кінцевий артефакт («артефактний продукт», за 

Віссером), репрезентуються засобами малюнків або іншими схематичними зображеннями і, зазвичай, 

створюються людиною, яка не здійснює кінцеве виготовлення всіх елементів сценічного дизайну 

самостійно. 

А. Аронсон наголошує, що сценічний дизайн сьогодення «передбачає щось більше, ніж 

створення декорацій, костюмів або світла. Він несе в собі конотацію всеосяжної візуально-

просторової конструкції, а також процесу змін і трансформації, що є невід’ємною частиною 

фізичного словника сцени» [4, 7]. 

За словами П. Паві, сценографія на основі авансцени розробляє місце скупчення знаків, що 

кодує топографію сценічного простору і декодує драматичний текст. Знакова система, що складає 

сценографічний текст, візуальні метафори, опозиції та контрасти почергово підтримують і піддають 

сумніву письмовий текст, складаючи паралельний текст або підтекст [14, 331–332]. Історично 

сценічний дизайн займається виробництвом і рецепцією візуального тексту постановочної вистави. 

Ця діяльність повністю інтегрована з фізичним місцем вистави і тим, як глядач діє в межах цього 

кадру. Як вид візуальної драматургії, практика сценографа охоплює естетичні, теоретичні та 

практичні уявлення.  

У дослідженні розглядаємо сценічний дизайн дуально – філософськи, як вираження художньої 

ідеї, і практично, як ряд артефактів, створених для розвитку цієї ідеї від внутрішнього пориву до 
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повномасштабного втілення в співпраці з режисером й іншими митцями (художником із костюмів, 

художником з освітлення або світлового дизайну, аудіовізуальних ефектів та ін.). Дж. Мільзінер у 

праці «Дизайн для театру; спогади і портфоліо» акцентує увагу на тому, що лише 15% роботи 

художника-сценографа над постановкою суто творчі – вивчення авторського першоджерела та 

режисерського сценарію з метою формування візуального бачення, а також його удосконалення і 

розвитку в процесі коригування відповідно до режисерського бачення вистави. «Решта часу 

витрачається на те, щоб втілити задум відповідним чином, щоб ні нудьга, ні недбалість, ні відсутність 

уваги до будь-яких деталей не знизили якість оригінальної концепції» [11, 23].  

Поширеним міфом про творчість є те, що генерація ідей – єдиний по-справжньому «творчий» 

аспект мистецтва, незалежно від його фізичного втілення у світі [15, 12–14]. У випадку зі 

сценографією для практикуючого художника саме процес виконання задуму непомітно і несвідомо 

призводить до кінцевого результату. Такий поділ став очевидним у результаті історичного переходу 

від попередніх методів сценічного дизайну до нових, що виникли в західному світі в перші 

десятиліття ХХ ст., оскільки до модернізму в театрально-сценічному мистецтві межа між розумовою 

та фізичною працею не загострювалася.    

Отже, сценічний дизайн сьогодення великою мірою театралізується або посилюється вимогами, 

що висуваються глядачу з метою ідентифікації, осмислення й усвідомлення свого власного місця. 

Розмиття театрального та нетеатрального захоплює глядача в колажну подію – поєднаного в єдине 

утворення рівнозначних і водночас реальних явищ (за Д. Харві), які постулює глядач, розділяючи 

сприйняття історії як нескінченний запас рівних подій. Д. Харві описує цей спосіб взаємодії зі світом 

як інтертекстуальний, пропонуючи прочитання, що живе власним життям і розгортається в 

нескінченну кількість потенційних значень. «Цей вид колажу надає можливість ототожнитися з 

виставою і надати їй сенс засобами розуміння місцевих непередбачуваних обставин і пов’язаних з 

ними історій, легенд, міфів ы спогадів, що втілює в себе це місце» [6, 49]. 
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ДОМІНАНТИ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ АРХЕТИПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ХОРЕОГРАФІЇ 

 
Українська народна хореографія протягом історико-культурної ходи та внаслідок сучасних 

геополітичних процесів є однією з форм прояву і збереження національних цінностей і традицій, 

ідентичності та культурної пам’яті народу. Танець упродовж довготривалої історії, демонструючи 

власні естетичні надбання, набув статусу феномену художньої образності з яскравими сюжетами, 

драматургією, стилістикою, зі збереженою етнокультурною самобутністю. 

Питання історико-культурного феномену хореографічного мистецтва дотепер цікавлять 

вітчизняних культурологів і мистецтвознавців, дослідження яких присвячені відтворенню 
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хореографічних традицій у народному та народно-сценічному танці В. Авраменка, К. Балог, 

С. Безклубенка, О. Бойко, К. Василенка, В. Верховинця, Р. Гарасимчука, В. Годовського, В. Гордєєва, 

А. Гуменюка, Я. Демків, Б. Кокуленка, К. Кіндер, Л. Косаковської, С. Легкої, Т. Павлюк, В. Пастух, 

А. Підлипської, М. Погребняк, О. Плахотнюка, В. Литвиненка, Ю. Станішевського, Б. Стасько, 

В. Тітова, В. Шкоріненка та ін. 

Хореографічні традиції в будь-яку історико-культурну епоху є носіями світоглядно-естетичних 

змістів етнокультури й вирізняються системою пластичних образів, що безпосередньо чи 

опосередковано пов’язані з символами світосприйняття. Саме через традиції хореографія здатна 

паралельно демонструвати монади внутрішньої свободи людини і водночас втілювати пластичну 

динаміку зовнішнього світу в танцювальних образах.   

Суттєвою ознакою взаємозв’язку етнокультурного архетипу і символіки української 

хореографії є їхня традиційність. Традиції мають об’єднавчий для етнокультури характер і 

спираються на звичаї попередніх поколінь, що закріплюються в соціальному досвіді та ментальності 

народу. Саме так етнокультурні архетипи програмують соціум, обумовлюючи традиційні орієнтири 

соціальних ідеалів і культурних уподобань.  

На сучасному етапі історико-культурного процесу українська ментальність стала об’єктом 

дослідження багатьох науковців, зокрема І. Грабовської, Р. Демчук, М. Попович, І. Лисого, 

А. Швецової та ін. Докладно проаналізовані історичні, філософські, психологічні, естетичні аспекти 

феномену ментальності, її формування та соціокультурних виявів [3]. Проте, деякі дослідники 

(М. Гончаренко, О. Забужко) наголошують про взаємовплив національної ментальності та народної 

творчості. Про це писав ще М. Драгоманов, нагальною думкою якого була необхідність пізнання 

нації через її культуру, літературу, усну народну творчість [2, 108].  
У структурі культурної ментальності архетипи забезпечують зв’язок між епохами та 

поколіннями. Такі паралелі відіграють конструктивну роль у формуванні цілісності етнічної 

культури. Саме традиції як історико-культурний феномен виявляють ментальні ознаки стрижневих 

домінант етнокультурних архетипів (звичаїв, обрядів, символіки, мови).  

У дослідженні Н. Грицюти проаналізовано філософські рефлексії, спрямовані на акцент в 

українській культурі базових елементів світосприйняття. Автор акумулює увагу на «філософії серця» 

Памфіла Юркевича, розгортаючи ідеї в працях з історії культури, літератури, мовознавства 

М. Грушевського, Д. Чижевського, І. Франка, О. Потебні, сучасних науковців В. Буряка, С. Возняка, 

В. Горського, І. Драча, В. Личковаха, О. Мишанича, В. Нічик, А. Нямцу та ін. Дослідженню 

специфіки українського образу світу як теоретичного підґрунтя відродження національної культури 

присвячені публікації Т. Даренської, Л. Дяченко, В. Мицика та ін. Архетипи українського 

національного характеру як культуропокладаюча форма самоствердження нації виділені і 

проаналізовані в монографії А. Швецової.  

Культури не існує поза етносом й тут етнокультура виступає генератором життя, упорядником 

життєвого хаосу в системі «лад-безладдя». Архетипом українського духу вважається філософія Серця 

(ідеї Сковороди), що означає переважання емоції над розумом, інтуїції над раціональністю, 

вираженням внутрішньої сутності людини та її мікросвіту [1, 15].  

Провідним архетипом української ментальності є «архетип серця». Необхідно визнати, що 

визначальне філософсько-світоглядне осмислення архетипу «філософії серця» Памфіла Юркевича 

розкривається як принцип індивідуальності. У творчості Тараса Шевченка «філософія серця» є 

шляхом до ідеалу та гармонії з природою: вияв українського характеру і запалу описано у творах 

««Прогулка с удовольствием и не без морали», «Музикант», «Наймичка», «Княгиня». Пантелеймон 

Куліш філософією серця пробуджує джерело надії, передчуття, провидіння, а творчість Миколи 

Гоголя мотивувала мандрівку у вічність, сферу добра і краси. 

Архетипи як втілення долі й історичного досвіду народу розглядаються Н. Ковальчук. 

Архетипний аналіз, на думку С. Кримського, є досить адекватним методом дослідження джерел 

формування етнокультурних особливостей, праісторії та майбутнього соціумів. З архетипною 

проблематикою напряму пов’язані роботи в галузі семантики та теорії культури А. Бичко, І. Бичка, 

Т. Васильєвої, Г. Горак, О. Забужко, О. Кирилюка, М. Поповича, В. Табачковського, Н. Хамітова й ін. 

Дослідженню специфіки відтворення архетипних схем і образів у міфопоетичній свідомості 

присвячені праці В. Ятченка, О. Лівінської, О. Гуцуляка, Н. Лисюк, дисертаційні дослідження 

В. Пономаренко, Г. Литвиненко. Отже, сучасний період розвою культури потребує актуалізації  

народного хореографічного мистецтва, характерною особливістю якого є традиційно-орієнтований 

характер і насиченість етнокультурними архетипами.  
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ANTIMINS IS AN INTEGRAL SACRED ATTRIBUTE OF CHRISTIAN WORSHIP  

 

Church plate (ohendozhenye) – it is an integral part of any church. Its origins date back to the first 

centuries of Christianity and are an integral part of God's house. We will focus on the sacred element of 

Orthodox attributes – antimins and highlight its purpose. During the sacrament’s, various consecrated objects 

are used, which have both historical and symbolic significance and without which it is impossible to 

complete the Liturgy (this is prohibited by the Resolutions of the Orthodox Church). These include – 

antimins. Antimins (translated from Greek and Latin – "that instead of a throne, a repast") – is a linen or silk 

rectangular board (handkerchief), which lies on the altar on the throne (repast) during the church services. 

Initially, the term "antimins" meant a portable table for worship outside the temple. In the ninth century in 

Byzantium, the practice of using a consecrated plaque or payment for the Eucharist (Holy Communion) 

where there was no consecrated throne (repast). 

Antimins in the form of a piece of cloth appeared as a result of the impossibility for the Byzantine 

bishops – for example, due to the great distance - to personally consecrate all the temples of the dioceses 

under their jurisdiction. In this case, it was considered sufficient to place a consecrated piece of cloth on the 

throne of the temple. From the XIII century antimins were even on consecrated thrones. If the throne was 

consecrated (in all ranks), it was served without antimins. 

In the process of evolution of the Orthodox Church, in antimins the share of relics of the saint or the 

martyr is sewn into fabric, which symbolizes the ancient tradition of performing liturgies on the tombs of 

monks. The Greek Church did not practice the relics in antimins, it was enough to have a share of the 

remains of the righteous on the throne of the temple. And the relics of the monks were sewn into the fabric of 

ancient antimins. We note that there are no traces of relics in the acient antimins of 1149, described by II 

Sreznevsky. Their absence in the Slavic and Greek antimins is due to the fact that they were perceived 

primarily as documents that give the right to worship in a particular temple. 

Today, four-sided antimins measuring approximately 40 x 60 cm with the image of the Savior's burial 

are more common. In addition to the reproduction of Christ in the coffin, they have an inscription for which 

church the antimins was consecrated, the name of the bishop who consecrated, and an important detail is the 

coat of arms of the bishop, which was a confirmation of blessing and use during liturgical rites. The antimins 

(certificate) is signed by the eparch for a particular temple; it can be given personally to the priest only in 

certain cases, for example, if the confessor performs a preaching service where there are no churches. In the 

age of persecution of Orthodoxy, antimins could be signed without reference to a specific church. 

In the seventeenth century, monotypic antimins with the image of Jesus Christ laid in the tomb or the 

Lamentation of Jesus began to be printed. This topic was not accidental, because it had, above all, a 

sacramental meaning and became the most common. The material for making antimins, as noted by Simeon 

of Thessalonica (XV century), should be flax, "because flax comes from the earth, as the tomb of the Savior 

was in the earth." [1, 180] Modern Greek antimins are usually made of flax or silk, Ukrainian - of silk. 

Antimins is stored on the Holy Throne (repast) in a folded form, wrapped in a plate-iliton dark red or 

burgundy. An antimins lip is embedded in the antimins - a flat sponge that is used to collect from it the 

particles of the Holy Gifts or crumbs from prosphora. 

The most famous is the antimins of the Metropolitan of Kyiv, Halych and All Ruthenia (Ukraine) 

Petro Mohyla "Laying in the Tomb", dating from 1630, made of flax in the printing house of the Kiev-

Pechersk Lavra (Inv. № KT-6370), the size of the engraving on it is 30 x 39.5 cm. The cliché for printing the 

submitted antimins was created by the engraver-monogrammer L.T. in Kyiv (30s of the 17th century). 

Similar xylographies were widespread until the 90-s of the 17-th century. This biblical theme is a constant 

plot of Ukrainian antimins of the XVII–XIX centuries. 
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Thus, we note and emphasize the importance and necessity of antimins – a sacred and ceremonial 

attribute of church plate (ohendozhenye), which has a sacred-ritual and art significance, archaic history and 

plays the role of the archivist in Orthodox deeds (rites). 
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КУЛЬТУРА ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА: ТРАДИЦІЇ ЧИ АСИМІЛЯЦІЯ 

 

Розвиток шоу-бізнесу та виконавського мистецтва тісно пов'язані зі зміною стилістик, які 

повністю чи частково запозичуються з інших культур і перевірені на практиці успіху серед масового 

слухача або споживача. Сам шоу-бізнес сприймає народні маси як ринкову складову і працює над 

пошуком, розробкою та вдосконаленням успішних трендів завдяки асиміляції їх в українську або 

іншу культуру. Це вимагає пошуку нових форматів, які пов'язані не тільки з українською традицією 

(яка має часто сільську побутову природу), а й таких, що здатні задовольняти потреби сучасної 

молоді, й можуть впливати на формування її світогляду. Крім того, сучасний телеканальний шоу-

бізнес, на який фактично покладена відповідальність за несення культури, не здатний забезпечити 

весь спектр від навчання до функціонування різних видів культури і мистецтв, які повинні 

доповнювати один одного і асимілювати їх у суспільство. 

У сучасному українському естрадному виконавстві спостерігається часткове зменшення 

професіоналізму як в композиторському, так і виконавському середовищі на тлі занепаду шоу-бізнесу 

та програм державних інституцій. Самі лише дизайнерські звукові та стильові винаходи не можуть 

задовольнити українську слухацьку аудиторію, її ключові потреби в якісному музичному контенті та 

підняття загального культурного рівня. Важливими на цьому тлі стають процеси міжжанрових, 

міжкультурних й інших асиміляцій, які фактично і створили естрадні стилі виконавської 

майстерності. Тобто відкидаючи історію розвитку естрадного вокального мистецтва, його симбіози з 

кращими культурними надбаннями європейської культури, з одного боку, і афроамериканської, з 

іншого, виконавсько-стилістична культура збіднюється і втрачає свою конкурентоспроможність. 

Отже, розвиток естрадної вокальної культури в українському просторі не може бути не задіяним у 

світових тенденціях, оскільки ця культура самою своєю суттю потребує різних взаємопроникнень для 

успішного існування і якісного втілення. Традиції української культури можуть накладати свою 

неповторність у звучання різних стилів, але без змін існувати не можуть, цього потребують не тільки 

світові тенденції, а й тенденції розвитку потреб суспільства.  

Ще одним фактором занепаду естрадної, тобто суспільної культури є внесення в неї музичного, 

стилістичного та текстового хаосу. Він швидко сприймається на тлі несприйняття традиційності, але 

й також швидко залишає за собою руїни з необізнаних послідовників зі зниженням рівня їх творчості 

в бік повної відсутності знань у царині самої музики, поезії, стилістичних напрямів. Швидке 

розповсюдження неякісної музичної продукції завдяки інтернет-ресурсам і великій комерційній 

складовій, яка визначає і впливає на кількість ефірів, нав'язуючи суспільству так званих зірок, здатне 

знищити та розчинити професійні здобутки композиторів і музикантів більш високого рівня, 

негативно вплинути на формування як репертуарів, смаків, так і культури в цілому. Повернути 

мистецтво від суто розваг до високих цілей і більш високих матерій, які багатьма поколіннями різних 

видатних культур складались у одне високе поняття музики, покликані як культурні інститути, так і 

обізнана професійна критика. Саме на них покладається завдання знайти та підтримати справжній 

талант, надати якості контенту, великі сцени, ефіри, поліпшити якість і конкуренцію в музичному 

середовищі та шоу-бізнесі, змінити погляд на естрадну стилістику. 

Отже, мистецтво, яке покликане задовольнити потреби інтелектуальної еліти, здатне створити і 

мислячу націю. Але самі лише традиційно-побутові тенденції не здатні надати нового життя та 

розвитку професійному виконавському мистецтву. У сучасному українському естрадному 

виконавстві існує потреба у зростанні не тільки рівня професіоналізму суто в композиторському та 

виконавському середовищі, а й у формуванні якісного матеріалу, який може бути результатом 

асиміляції з іншими культурами та, найголовніше, стати популярним у суспільстві. Яскравим 

прикладом світового успіху в єднанні віртуозності, професійності та популярності став шалений 
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розвиток шоу-бізнесу одночасно з народженням цілих галузей і структур музичної індустрії, який 

прийшовся на період з кінця 1980-х років і до початку 2000-х, коли артист був взірцем, іконою стилю, 

голосом суспільної думки і віртуозом. Тому, дивлячись на історичний успіх такого єднання, 

необхідно надати поштовху та сприяння асимілятивним процесам у сучасних творчих тенденціях, 

задіявши на всіх рівнях кращі надбання світової культури та мистецтва. 
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ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ ТВОРЧОСТІ  

ТА ЙОГО ЦІННІСНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ 

 

Поняття «культурно-мистецький простір», що слугує, власне, смисловою спонукою даного 

тексту, так само як і споріднені йому «простір творчості» або «простір для творчості», досить широко 

вживаються сьогодні в різних контекстах. Водночас можна впевнено стверджувати, що спільним у 

всіх випадках такого словозастосування є «окремішність» смислів понять «творчість» і «простір». 

Якщо уточнити, то у вищеозначених випадках йдеться про такий підхід, коли всі приєднані до 

поняття «простір» прикметники чи епітети, що вже стали, на жаль, майже усталеними зворотами, 

поступово, але послідовно вихолостили власне культурно-філософську, ціннісну основу і сутність 

поняття «простір», натомість зробивши його зручним і безвідмовним інструментом реалізації будь-

яких експериментів, зокрема, у сфері розваг і видовищ, чи то приємного проведення часу з художньо-

естетичним забарвленням. Така ситуація є поступкою потужній тенденції, що вже майже легально 

записана в культурні форми і успішно прийняла на озброєння новітнє формулювання для 

переназивання споживацько-комерційних устремлінь масової психології під назвою «креативна 

індустрія». 

Актуальним через це вбачається не стільки спрямування вістря критики на означену практику, 

що сама по собі є не лише відбитком і задоволенням потреб часу, але також і практичною 

методологією сучасного розуміння смислу культури та творчості. Ця практика в ідеальному варіанті 

власного втілення спрямована на примноження та використання природного багатства й історичних 

надбань цивілізаційного поступу для наповнення умовного «кошика суспільних благ» як мети, 

донедавна безумовної, суспільного розвитку. У контексті ж цієї теми йдеться про розгляд означеної 

проблеми в площині «нейтрально-гносеологічній». А саме, як бачиться в розрізі онтологічного 

прочитання підстав творчого процесу його фрагментація на сегмент митців, які знаходяться в полі та 

енергетиці цього ж «простору» як його сутнісні маніфестації і сегемент «технічного забезпечення»? 

Тобто тих «жерців креативної індустрії», які насправді, може, й не претендують на творчість у її 

ідеально-високому розумінні, але чим далі перебирають на себе функції не тільки організаторів 

«культурно-мистецького простору», але і його керманичів та законодавців, якщо скористатися 

термінами з суміжної культурної форми діяльності. 

Оскільки заявлена тема потребує послідовного та ґрунтовного розгляду, не передбаченого 

форматом цього тексту, наведемо тільки деякі ключові й дотичні проблемні положення, більш 

послідовно і обґрунтовано викладені в курсі «Філософії творчості», підготовленої автором для 

аспірантів спеціальності «Культурологія» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Ціннісна структуризація простору творчості, що пропонується, у своїй формальній схемі 

покликана задовольнити традиційну пізнавальну схему індивідуальної свідомості, що потребує 

умовної наочності та простоти для фактично насильницького виконання і підтримання вимоги 

абстрактизації та спрощеного розуміння реальності. Її пристосування до вимог масової психології та 

свідомості, хоча, можливо, саме ця вимога і становить глибинну гносеологічну характеристику і 

потребу самої свідомості. Вона, тобто схема, являє собою кількарівневу систему. Перший рівень – 
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підсвідома приналежність митців до самої царини творчості й навіть творення (це розрізнення не 

розглядається у цьому тексті) визначається прагненням (бажанням) художника «прорвати» своїм 

уявленням наявний стан і порядок речей. Це прагнення обумовлене тиском і підживленням ціннісної 

енергії, що, у концепції автора, є результатом загального процесу семіозису як такого, що утворюється 

переходом ціннісної енергії в енергію культурну, семіотично закодовану. Наслідком цих зусиль має 

стати створення простору для неї, уже оформленої в образах, що утворюють глибинні змісти творчого 

простору цього рівня. 

Що стосується прояснення його природи, то тут можлива лише непряма підказка: коли 

Е. Гуссерль вказує, що переживання носить абсолютний характер. Оскільки неможливо помислити ні 

одного переживання поза ним, то слід врахувати, що переозначенням цього положення є фраза, що 

неможливо помислити будь-якого стану переживання як початкового для умов його розгляду, а не 

самого переживання його. Саме на цьому наголошує філософ, коли зазначає: «З цим світом, в якому я 

знаходжуся і яким водночас є мій навколишній світ, сполучається вся комплексна спонтанність моєї 

свідомісті, багатоманітно мінлива, – спостереження і дослідження, експлікація і приведення до понять 

при описі, порівняння і розрізнення, складання і підрахування, передбачення і виведення, – тобто 

будь-яка спонтанність теоретизуючої свідомості в її різних формах і на її різних рівнях. Так само і 

багатоликі акти і стани душевного ладу і воління – подобатися чи не подобатися, радіти і 

засмучуватися, бажати і уникати, сподіватися і жахатися, вирішуватися і діяти» [1]. 

І тут, здається, не можна обійтись без введення якісного рушія, тригера зсуву реальності зі 

стану непроявленої (не існуючої, хай навіть тільки для спостерігача) на шлях її структуризації, та 

врешті появи самого переживання. Ця елементарна дія в екзистенціальному описі позначена як 

бажання, а в аксіологічному – як ціннісна енергія. Адже бажання як первинний рушій усього так само 

несе у собі й первинний сенс, нехай він і не буде ніяким чином раціонально оформлений. 

Ця якісність ы остаточність ціннісної енергії, неможливість її подальшого атомарного розколу є 

властивістю й ознакою індивідуального сприйняття. І тут можливі градації аж до формування 

особистісного стану незгоди й заперечення, які виступають як загальні норми. Саме це і є сутністю 

ціннісної суперечності, що, зрештою, визначає творчий характер його подолання. Або підкорення 

одній зі сторін означеної суперечності – нормі, або її заперечення; або підкорення переживанню: 

смутку–печалі, радості, надії–вірі, або формування вольової моделі поведінки. Для цього в будь-якому 

разі потрібен простір. І він потрібен, зокрема, щоб вивільнити місце простору уявлення, образу, 

простору творчості. Інша річ, що цей простір і ця модель можуть перебувати в непримиренних 

стосунках із соціально-психологічною реальністю особистості, що знаходиться навіть не всередині 

неї, а на межі самої особистості. Там і проходить творчий нерв людини, наскільки сама напруга 

переживання опановує нею. Тобто якщо переживання усвідомлюється як таке, то як інший всередині. 

Цей простір торується для найбільш вільного знаходження в ньому самого уявлення. Чому так? 

Будь-яке утворення, зокрема залежне від витоку уявлення індивідуальної свідомості про сутність речі, 

яку воно сприймає, прагне свободи, бажає її. Тобто воно використовує свій запас ціннісної енергії для 

гарячкової діяльності (тобто такої, що перебуває в стані психічного збудження) з розширення 

уявлення про речі, на які спрямована (інтенційована) сама свідомість. Власне цей процес і є 

творчістю. Творіння як результат, як витвір зумовлене випадковою комбінацією чинників: характер 

митця; канон доби; випадкові особливості творчого бачення та ін.; матеріал виконання; наслідувані 

уявлення; на несвідомому рівні. 

Але є люди, які знаходяться на іншому рівні. Це другий рівень, що всередині себе має таку ж 

дворівневу структуру. Він утворює або, швидше, сигніфікує обмеження, що притаманні самому 

простору творчості «знизу» і «зверху». Зверху знаходяться «маги», а знизу – «практики». Маги бачать 

якісно, вони бачать уявлення у свідомості митця, якщо говорити точніше, бачать його образ. Якщо 

спробувати охарактеризувати кількісний аспект – це показник або ступінь того, наскільки таке 

уявлення є взагалі простором творчості, наскільки воно наповнює його. Це бачення слугує їм для 

виконання їх «магічної» функції – узгодження всіх уявлень у цьому просторі. Структуру його 

складають ноетичні структури або елементи уявлень інших істот, людей, тварин, рослин і будь-яких 

інших представлених в уявленні сутностей, що можуть бути чинниками або елементами наповнення і 

структуризації цього простору. Вони, як медіатори між різними світами, описані в численних працях з 

міфології, чаклунства, магічних і містичних практик, шаманства. Тільки у ХХ столітті це А. Кроулі, 

О. Хакслі, Т. Лірі, К. Кастанеда, містики Європи і Сходу тощо. Фактично до цієї категорії можуть бути 

зараховані також усі письменники. (У такому контексті найбільш цікавим є припущення, що такими 

здібностями певний час до їх «отруєння» зовнішнім світом володіють діти). Зрозуміло, з 
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відповідними застереженнями, які стосуються переважно феноменологічного обмеження сенсів 

такого бачення реальності. 

Практики теж можуть керувати уявленнями. Точніше прагнуть до цього. Але їх можливість 

управління має зовсім іншу природу. Вони не «бачать» ноем, що в цьому випадку тотожні поняттю 

«образ». Але вони, через знаходження поза простором творчого семіозису, мають можливість 

відчувати його межі в іншій людині, оцінити залежність особистості від її увімкненості в певний «вид 

творчості» та використати її по факту розуміння як ступеня цієї залежності, так і корисності тих 

результатів, що можуть бути отримані від витворів мистецтва чи то науково-практичної діяльності за 

умови включення творчої складової. Тож означені дві групи не є чинниками творчого процесу, але 

вони є структурним контекстом, у якому він існує і втілюється. 
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ВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ ПЕРСОНАЖА НА ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ  

 

У творчому акті втілення образу персонажа на знімальному майданчику неабияке місце посідає 

процес підготовки ролі. Окрім домашньої роботи актора над роллю сюди входить також праця над 

своїм психологічним станом безпосередньо перед виходом на знімальний майданчик. Проте велика 

частина акторів під час підготовки до ролі не усвідомлює, чим же саме вони займаються перед 

виходом на знімальний майданчик. Часто замість підготовки себе до гри актори впадають у 

різнопланові балачки, дискусії на гострі теми тощо. Тобто перед початком зйомок, на етапі 

розгортання знімальної групи і знайомства між собою, переважна більшість акторів, не 

усвідомлюючи свої дії, піддається впливу один одного. Таким чином, ці актори підсвідомо активно 

налаштовані на осмислення недавно обговорюваних тем і, як наслідок, зовсім не готові до зйомки.  

Для того, щоб творити певний образ, такої зайвої схвильованості перед зйомкою не повинно 

бути. Сучасний дослідник творчості актора М. М. Барнич у праці «Психотехніка актора» вказує, що 

під час знімального процесу, безпосередньо перед грою, актор має мати певний творчий стан. 

«Людина мислить словами і спілкується словами. Коли люди спілкуються, то їхній мозок потрапляє в 

інформаційну пастку слова. Думки та емоції, породжені словом, збуджують і вражають нервову 

систему людини, що паралізує та сковує її природу. Увесь організм, вся природа людини – її дихання, 

голос, інтонація, міміка, рухи  ̶ потрапляють у полон слова, підпорядковуються йому. Навіть коли 

людина думає на самоті, то і там її природа поневільна. Бо слово є рушійним центром і збудником її 

думок та емоцій» [1, 114]. Беручи до уваги сказане, бачимо, що актор перед грою має бути дуже 

обережний зі словами і своєю поведінкою та повинен мати стан, який був би сприятливим для гри, а 

не навпаки. Отже, акторам не потрібно вступати в дебати чи обговорювати гострі теми. Навпаки, 

поведінка актора перед зйомкою повинна бути дещо відсторонена. 

У «Малій українській енциклопедії» про «зосередження» зазначено, що «людина може бути 

зосереджена тільки на одному процесі» [2, 505]. На основі досвіду роботи на знімальному 

майданчику та спостережень за поведінкою інших акторів, автором було помічено, що в ході 

спілкування перед зйомкою актор повинен ніби «гратись» зі співрозмовником. Тобто 

використовувати слова, не наділяючи їх змістом, а просто озвучувати їх, інтонувати. Таким чином 

зосередження зміщується зі змісту слів на їх інтонаційне та тембральне забарвлення. Тому, коли в 

актора настає мить зіграти свій епізод, його психічна система не навантажена зайвим клопотом, 

міміка вільна, тіло не сковане. Акторові простіше творити, втілювати той образ, який був задуманий 

початково, на етапі підготовки до ролі.  

Для того, щоб навчитися контролювати своє зосередження перед грою, акторові варто 

спробувати одного разу зіграти роль після якоїсь активної дискусії, обговорення гострих тем тощо, а 

іншого разу спробувати уникати такого прямого спілкування. Спостерігаючи за собою в обох 

випадках, можна помітити очевидну різницю в якості гри. Тобто у випадку, коли психіка актора 

вільна, він і є найбільш придатний до творчості, досягає кращого результату. Також для кращого 

ефекту акторові можна переглянути записи власних зіграних ролей, що були зняті в перейнятому 
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стані психіки і в протилежному. На екрані різниця є очевидною. У вільному стані актор реалізує 

увесь свій потенціал, «світиться» на екрані, магнетизує глядача. Проте, коли актор психологічно 

збуджений, для глядача він стає «сірим» і не цікавим, зникає на фоні іншого актора, який має 

правильний психологічний стан, не навантажений емоціями.  

Зрозуміло, що більшість акторів може і не знати про необхідність певної підготовки чи певних 

маніпуляцій із собою перед грою. Тому для цього варто користуватись самоспостереженням під час 

гри та звертати увагу на нові наукові праці, опиратись на досвід більш досвідчених колег. Людство 

розвивається в усіх напрямах, зокрема і в галузі акторського мистецтва, тому варто вітати новітні 

здобутки в техніці актора, а не ідеалізувати добре відому всім так звану «систему Станіславського». 
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ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ АРТЯРМАРКУ ЯК АНТИРИНКУ  

 

В умовах late modernity запит на «дотик» до мистецтва стає масовим, адже відповідає основним 

тенденціям, так званої experience economy, чиє зростання базується на постійному пошуку нових 

пам'ятних досвідів. Як стверджує П. Барраган, парадигму цієї економіки в межах сучасного артринку 

найбільш повно здійснює «кураторський артярмарок», який завдяки двом взаємозалежним процесам 

«biennialization» of art fairs та «fairization» of biennials» стає панівною інтегрованою формою 

мистецького ринку у ХХІ ст. Сучасний артярмарок стає масовим міським квазірелігійним святом з 

культом мистецтва. 

Проте первинним викликом, який спровокував його формування, була функціональна потреба 

дилерів-галеристів у мережі взаємодії. Аби не піддаватися омані евфемізмів, треба зазначити, що 

такий бажаний для артдилера статус духовно-секуляризованого connossieur-знавця та поціновувача є 

таким самим дистанціюванням від простого merchant-торгівця на ринку, що було закарбоване 

великими торговцями у статусі негоціанта. Більше того, ці дві сутності майже завжди поєднувалися. 

Адже торгівля мистецтвом є невід'ємною частиною індустрії нових предметів розкоші, відмінності 

існують лише у формах легітимації цієї цінності. 

Для розгляду цього питання основною стає методологія Ф. Броделя, для якого у структурі 

матеріальної цивілізації над рівнем суто ринкової економіки лежить специфічна спекулятивна (саме 

капіталістична) діяльність, що спроможна до отримання надприбутків лише за рахунок ігнорування 

правил ринку та маніпуляції ними. І бере свій початок капіталістична діяльність у торговельній 

діяльності, а саме у торгівлі на великі відстані предметами розкоші, адже вона за рахунок розривання 

ланцюжків локальних ринків призводила до надприбутку через спекуляцію на різниці у цінах. У 

сучасних же умовах необмежені можливості для спекуляції на цінах відкриває мистецький твір як 

унікальний прояв геніальності, ціна й статусність «демонстративного споживання» якого на 

первинному ринку залежить виключно від здатностей артдилерів створити на нього попит. На 

вторинному ринку до цього додається інвестиційний потенціал «віддаленості» в часі для 

перепродажу. Але ця оформлена дилерами та критиками геніальність і є тою самою розкішшю. 

Принциповим є те, що в загальному руслі дедиференціації late modernity під егідою диктатури 

культуралізації сучасна ярмарковізація має розумітися не як трансформація попередньо наявних 

великих тимчасових мистецьких виставкових просторів, а як певна реактуалізація премодерного 

зразка.   

Не випадково, що основним рушієм розвитку торговельного капіталізму та діяльності 

посередника-спекулянта на межі Середньовіччя та Нового часу став ярмарок. За Моргнером, ярмарок 

має своє коріння в релігійних «паломницьких» святах, а торгівля на ньому виникає на основі обміну 

дарами з далеких країв. Ремісничі ж ярмарки Середньовіччя є вже торговельно орієнтованими 

мережами, що поєднують локальні ринки та стимулюють їх подальшу спеціалізацію.  

Проте, розглядаючи навіть ярмарки часів Відродження, Бродель веде мову про доволі 
дедиференційоване явище: він уособлює всю структуру матеріальної цивілізації – найширший пласт 
базового обміну разом із соціальною взаємодією широких мас і маскарадною ритуальною функцією, 
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над яким знаходиться оптова торгівля на великі відстані, торгівля розкішшю та фінансові операції, 
що поступово набирали силу та становили рушій збільшення економічного впливу ярмарків за 
рахунок включення грошового обміну на всіх рівнях. Останнє було можливим, і це важливо завдяки 
тому, що великі ярмарки, зокрема Шампані, а потім Пьяченци, не просто поєднували між собою 
локальні ринки, а й утворювали власну просторово-часову систему: впродовж року відбувався 
безперебійний цикл ярмарків у різних місцях. Циклічність на рівні базових обмінів давала для 
окремих регіонів час для відновлення, а для торговельно-фінансової верхівки стала специфічною 
спільною організацією, що була квазіцентром між північним й італійським полюсами зародку 
європейської світ-системи. 

Отже, на противагу локальним ринкам «класичний» ярмарок потрібно розуміти як хронотопний 
розрив усталених патернів обміну, який для мас поставав святом, а для торговельної верхівки – 
простором для обміну товарами (оптовими та розкішшю), інформацією та з певного періоду ще й 
фінансовими зобов'язаннями. Сучасні мистецькі ярмарки як свята культуралізації так само формують 
важливу мережеву інфраструктуру для місцевих і міжнародних ринків мистецтва у всьому світі, що 
об’єднує артдилерів, професіоналів і колекціонерів із далеких регіонів, створюючи small-world 
network. 

Більше того, так само як ярмарки ХІІ–ХІІІ ст. компенсували недостатність ремісничо-закритих 
середньовічних міст і взяли на себе базову для міста функцію концентрації та подальшого 
розсіювання людей, товарів і грошей, сучасні артярмарки з'явилися там, де був відсутній потужний 
«артринок». Адже міста в умовах постфордистської економіки потребують великих символів для 
залучення людей, грошей та ідей, що в довгостроковій перспективі покращує загальний 
інвестиційний клімат. Дві форми міста-ярмарку в епоху пізнього Середньовіччя: як квазімісто 
із власною структурою або ж місто, що повністю заповнюється ярмарком та підлаштовується під 
нього, – відроджуються в сучасних бієнале та артярмарку. 

Між ярмарками XІІ–XV століття, на яких твори мистецтва були серед хоч і розкішних, але 
ремісничих товарів, та сучасним спеціалізованим мистецьким ярмарком – прірва, яку можна 
заповнити лише за рахунок діяльності дилерів, послідовників «ярмаркових» практик, які зробили із 
мистецтва відносно ліквідний капітал, а потім нову Мекку для паломників. Це має бути історія 
практик посередника в торгівлі розкішшю між митцем-виробником і покупцем, який упродовж 
майже п'яти століть уникав секулярних «ринкових» просторів, з якими прийнято пов'язувати 
формування артярмарку. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК) 

 

Сучасні українські культурні практики є відображенням нової культурної історії України в 

умовах її війни з Московією та боротьби за власну культурну ідентичність у світовому 

інформаційному просторі, мають активний і продуктивний характер та зазнають швидких 

еволюційних змін на противагу традиційним практикам пострадянського культурного виробництва й 

споживання, що були укорінені в колективних когнітивних і символічних ментальних утвореннях 

більшості українців. 

Професор культурології О. Р. Копієвська звертає увагу на той факт, що поняття «практика» 

використовується як одна з основних категорій у багатьох наукових сферах для пізнання світу і 

створення різних ментальних конструкцій з метою пояснення механізмів їх взаємодії між собою, 

відзначаючи особливу роль культурних практик, що досліджуються в дискурсі стратегій мислення й 

життя, традицій та інновацій і набувають особливої актуальності завдяки постійному їх 

переосмисленню й інтерпретації [1].  

В умовах культурної глобалізації й широкомасштабного поширення комунікативної 

інфраструктури (інтернет-ресурси і соціальні мережі, мережа телебачення і радіо), інтерактивності 

споживачів цифрового контенту поза межами спеціалізованих офіційних інституцій традиційні й нові 

форми культурних практик у музичному, хореографічному, театральному, образотворчому й 

ужитковому мистецтвах, музейній і бібліотечній справах, міжнародному культурному 

співробітництві охопили всі сфери суспільного життя людини, продукуючи новітні маркери 

ідентичності [3], визначаючи пріоритети сучасного соціокультурного розвитку постіндустріальної 

цивілізації й орієнтуючи на нові практики культурної поведінки [2]. 

Навіть в умовах війни державна культурна політика спрямована на створення єдиного 

інформаційно-культурного простору. Зокрема, Міністерство культури та інформаційної політики 

разом з представниками креативних індустрій у березні об’єднались в інформаційний полк War 

Against War для протидії пропаганди росії через відео, тексти і різні аудиторії. Матеріали 

розповсюджуються як офіційними представниками України в медіа, так і користувачами соціальних 

мереж; крім того, у квітні був презентований об’єднаний бренд української культури у світі «Ukraine 

now and forever».  

Активні зусилля офіційних і приватних осіб сприяли тому, що одразу після повномасштабного 

вторгнення Росії багато культурних діячів світового рівня на різних мистецьких заходах висловили 

солідарність з Україною: британський гурт під час свого виступу на фестивалі у Варшаві, італійський 

гурт на фестивалі Coachella у Каліфорнії, у кліпі на пісню якого були показані кадри зруйнованих 

українських міст. Перед прем'єрою опери Верді «Дон Карлос» у Метрополітен Опера глядачі 

вшанували жертв російського нападу хвилиною мовчання, а потім прозвучав гімн України у 

виконанні оркестру та хору Met.   

Учасники міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2022» виходили на сцену гранд-

фіналу із наліпками у вигляді прапорів України на гітарах і на руках. Разом із учасником гурту Kalush 

Orchestra литовська співачка заспівала «Ой, у лузі червона калина» та закликала журналістів і 

учасників «Євробачення» не забувати, що в Україні триває війна, а представники понад 15 країн 

заспівали «Stefania» на бірюзовій доріжці. Варто зазначити, що гурт Kalush Orchestra під час 

церемонії відкриття наголосив, що міксування сучасної музики з народною є концепцією гурту, що 

покликана об’єднати старі культурні пісенні традиції з новими.  

Після перемоги на «Євробаченні 2022» гурту Kalush Orchestra співробітники посольства США в 

телеграм каналі оприлюднили фото в рожевих панамках як у фронтмена Олега Псюка, у серії картин 

«Квантовий стрибок Шевченка» наш народний поет з’явився у панамці Shevchenko Orchestra, а 

національний музей у Варшаві з нагоди перемоги Kalush Orchestra у «Євробаченні» доповнив образи 

героїв картини Станіслава Масловського «Думка Яреми» (1879) трендовими елементами: один з 

персонажів картини на голові має рожеву панамку. 

Не лише українці розфарбовують безліч об’єктів і навіть стовбури дерев у кольори нашого 

прапора. На червоній доріжці 75-го ювілейного міжнародного Каннського кінофестивалю, що 

відбувався у Франції і облетів всі медіа, зірки світового кіно з’являлися в синьо-жовтих образах, а з 
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нагоди платинового ювілею Королеви Єлизавети II на троні на власному YouTube-каналі та 

офіційному Iнстаграм-акаунті було опубліковане відео й світлини королеви, яка обрала для церемонії 

жовто-блакитне вбрання. З 24 лютого берлінський стиліст і художник по костюмах публікує в 

Instagram свої фото у синьо-жовтих образах, аби підтримати Україну. Представники японської 

залізниці пофарбували потяг у синьо-жовті кольори на знак підтримки всіх працівників Укрзалізниці, 

які цілодобово перевозять українців, що тікають від обстрілів. У глобальній благодійній кампанії 

Stand Up For Ukraine американська співачка Біллі Айліш присвятила українцям свою пісню Your 

Rower, а на концерті в Німеччині розгорнула прапор України на знак солідарності, під час виконання 

пісні Wind Of Change легендарним рок-гуртом Scorpions, у якій музиканти змінили слова на 

підтримку України, поряд зі сценою глядачі розгорнули синьо-жовтий прапор. 

Українська вишиванка стала не лише елементом національного одягу, а й яскравим 

вираженням підтримки чи приналежності до автентичної культури. На інстаграм-сторінці 

письменниця Мей Маск, мама відомого винахідника Ілона Маска, опублікувала фото у сукні-

вишиванці від українського бренду на знак підтримки України та її дизайнерів. Засновниця бренду 

Vidana українська дизайнерка Відана Блонська, яка через війну була змушена переїхати до Варшави, 

популяризує етнічну культуру й українське мистецтво за кордоном. У день відкриття аукціону 

Europop for Ukraine на міжнародній платформі Catawiki центральним лотом стала вишиванка 

Джамали, в якій співачка з’явилася на відкритті «Євробачення-2017» у Києві, кошти від продажу якої 

спрямують на підтримку постраждалим у війні українцям. повідомила у своєму Instgram-аккаунті 

Джамала.   

На день вишиванки Арнольд Шварцнегер і Сільвестр Сталоне опублікували фото, на якому 

вони стоять поруч у вишиванках, що їх подарували вдячні українці за підтримку нашої країни. А 

художники черкаської творчої майстерні до Дня вишиванки створили стильну й колоритну 

вишиванку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Телеграм канал посольства України у Литві 

опублікувало фото відкриття днів України в Литві, що символічно називають «Вільнюсшиванкою», 

які включають близько 130 заходів і подій, що відбувалися в різних куточках Вільнюса протягом 

двох днів і теж приурочені до Дня вишиванки. На сайті онлайн-музею http://www.uaheritage.com 

презентується матеріал про українську вишивку авангарду та розповіді про сучасних українських 

майстринь.   

Отже, смисловий діапазон культурних практик, що тривалий період мав відносно стабільну 

конфігурацію, визначався й задавався, здебільшого, діячами культурної сфери, за короткий період 

воєнних дій набув ознак спільної діяльності всього українського народу й міжнародної спільноти. 

Долаючи протиставлення народної й елітарної культури, вітчизняних і зарубіжних культурних граней 

сучасного світу, культурні практики українців стали джерелом продукування нових культурних 

смислів і цінностей, символів і дискурсів, змінюючи уявлення про мету гуманітарного розвитку та 

перетворившись на колективний мережевий проєкт. 
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ДИНАМІКА ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ РОК-МУЗИКИ В УКРАЇНІ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Рок-музика, формування якої було тісно пов’язано з соціально-політичним середовищем, 

яскраво репрезентує процес поліжанрового синтезу та трансформації жанрів сучасної молодіжної 

музики. У цьому контексті слід зіставити поняття, що відображають процес розвитку художніх явищ 

музичної культури, зокрема української рок-музики як окремої течії молодіжної субкультури, а саме: 

поняття динаміки, внутрішнього розвитку та еволюції. 
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Динамічне в рок-музиці України – це безпосередній результат соціокультурних рухів, що 
впливають на певні сторони музичного процесу в цілому, паралельно відображаючись у багатьох 
аспектах музично-молодіжної діяльності: виборі репертуару, пошуку музичних засобів виразності, 
розширення світогляду та психології творчості музикантів й інше [1; 3]. За роки незалежності 
України, особливо перше десятиліття, спостерігається стрімка динаміка розвитку української рок-
музики, здійснюється розширення діапазону діяльності, значення та впливу на масову (зокрема 
політичну) свідомість громадян [3, 337]. 

Внутрішні трансформаційні процеси – це обмін інформацією між різними націями, 
молодіжними формаціями, їх вплив і взаємовплив на музичну культуру України загалом у контексті 
існуючого менталітету країни, її політики, соціально-економічного стану, а також сталих традицій 
[9, 337]. Цей процес відбувався у двох напрямах. 

1. Адаптації та асиміляції західноєвропейських жанрів (блюз, джаз, рок-н-рол, рок-музика 
європейських і американських традицій, диско-музика тощо) на основі сталих національних 
музичних традицій. 

2. Переосмислення українського фольклору, тобто трансформації традиційних українських 
народних пісень (переспіви давніх родинно-побутових пісень (колядки, щедрівки, коломийки, 
русальні, гаївки), лемківські мотиви, пісні стрілецьких козаків та багато іншого), а також українські 
авторська, бардівська музика [2, 60; 4] . 

Еволюцію можна розглядати як поступовий розвиток упродовж тривалого проміжку часу і 
характерний поступовими змінами – до його можливого переродження, що чітко можна простежити 
на прикладі  рок-музики [3, 337]. 

Отже, рок-музика в Україні на сьогоднішньому етапі представляє процес поліжанрового 
синтезу, динаміка й еволюція розвитку якого висвітлює шляхи подальшого процесу переосмислення 
українського фольклору на тлі активних пошуків поєднання народного українського мелосу й 
елементів різних стилів – року, попу, джазу, фанку та інших. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАРОДНОПІСЕННОГО ВИКОНАВСТВА  

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕРЕНАХ 
 

Українська народна пісня пронизує всю історію етносу нації. Вона є першоджерелом 
самобутності українського народу, його колискою. Народнопісенне виконавство багате піснями 
календарно-обрядового циклу, думами, баладами, билинами, соціально-побутовими піснями та 
романсами. У них оспівана нелегка жіноча доля, безмежна краса українського краю, мужність духу 
народу, його походження та місце у соціокультурному середовищі. Формування пісенної культури 
почалося ще в козацьку добу, коли творилася українська держава та закладалися підвалини 
національно-культурної ідентичності нації. Саме у цей період складаються українські народні думи, 
історичні та побутові пісні, які прославляють патріотизм, мужність, волелюбність і героїзм 
українського народу, його боротьбу за державність. Пісня завжди була присутня в побутовому житті 
українців, піснею супроводжувалися козацькі походи, всі цикли життєвого шляху людей 
ознаменовувалися обрядовими піснями – від моменту народження до смерті.  

Не залишається поза увагою народної пісенності жодна грань людського життя. Такі пісні 
привертають увагу дослідників, і вже у 1648 році з’являються перші публікації народних дум і пісень. 
У рукописному збірнику Кондрацького збереглися аж чотири зразки української думової творчості: 
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«Козак Нетяга», «Дума про козака Голоту», гумористичні думи «Про тещу», «Про вівчаря». Одним із 
перших здійснив класифікацію пісень Д. Яворницький, який присвятив своє життя збиранню та 
дослідженню першоджерельного історичного матеріалу, зокрема фольклору. Дослідник виокремлює: 
думи, пісні соціального значення, культові пісні, пісні про особисте і родинне життя. Український 
народний епос змальований у збірках історика, письменника та фольклориста М. Максимовича 
«Малоросійські пісні» («Малороссийские песни»). Це перший науково-обґрунтований збірник 
українських народних пісень, який мав великий вплив на подальший розвиток літератури та 
фольклористики. Серед інших ‒ «Збірник українських пісень» («Сборник украинских песен»), 
«Українські народні пісні» («Украинские народные песни») та ін. М. Гоголя, Т. Шевченка.  

Михайло Максимович справедливо вважається засновником української фольклористики, саме 
він, аналізуючи українські та російські народні пісні, доводив, що українці та росіяни різні, хоча й 

братні народи. Він також одним із перших став використовувати термін «українці» замість офіційної 
назви «малороси». Т. Шевченко теж відіграв чималу роль у формуванні української незалежної нації, 
зокрема заклав основи сучасної літературної української мови, використовуючи елементи народних 
пісень, книжкову мову старих авторів і селянське просторіччя. У своїх творах він зобразив українців 
величною, незалежною нацією, яку полонили поляки, а потім росіяни. Пропагували та збирали 
козацький фольклор також В. Антонович, О. Барь, М. Вовчок, М. Драгоманов, Ф. Колесса, 
М. Лисенко, А. Метлинський, Л. Українка, І. Франко, П. Чубинський та інші. Отже, доба козаччини 
істотно збагатила пісенний спадок українських народних пісень, зокрема Полтавського краю. 

Широко у світі розповсюдились козацькі, історичні пісні та думи. Саме утворення козацької держави 
започаткувало нову українську ідентичність, яка не скасовувала панівну стару руську ідентичність. 
Проте вже на початок 1670-х років, про що знаходимо підтвердження у Літописі Самовидця, «поняття 
України та українська ідентичність уже міцно вкоренилися у свідомості козацької старшини, мало 
того, вони усунули майже всі зовнішні елементи руської ідентичності з неї» [1, 355–359].  

Європейські філологи вважають українську пісню високорозвиненою і багатою на образи та 
символіку. Уже у XV столітті кобзарі та народні бояни завойовують прихильність в Європі, особливо 
в Італії та Франції, що популяризує народну пісню у світі. П. Шафарик, основоположник україністики 
у колишній Чехословаччині, підніс значення української пісні в європейському просторі, обґрунтував 
місце української мови серед інших слов’янських народів. Український фольклор стрімко 
поширюється світом, видаються збірки «Україна співає», «Козацькі думи», «Голоси народів у піснях», 
«Поетична Україна» та інші. 

Отже, розглядаючи інституціоналізацію народнопісенного виконавства на вітчизняних теренах, 
виявлено, що народнопісенне виконавство виникло у сфері фольклорної традиції й на сьогодні являє 
собою розмаїття виконавських форм (визначається здебільшого через ритм) і стилів, поширених у 
пісенно-виконавській практиці на різних рівнях побутування від аматорського до професійного. Тому 
чинниками самоусвідомлення єдності та права на волю українського народу виступають козацькі 
думи, кобзарські співи, тяжіння до легенд і збереження мови. Серед форм співу розрізняють: чоловічі, 
жіночі, дівочі, парубочі, мішані. 
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Харківської державної академії культури 
 

МИСТЕЦТВО ТЕАТРУ У СВІТЛІ ВИКЛИКІВ ЧАСУ 
 

Культурологічний кут зору, зосереджений у площині театральної культури сьогодення, набуває 
суттєвого дослідницького значення як цілісна інтерпретація в актуальному історичному контексті 
стихійного творчого смислу сьогоднішнього мистецтва театру, обґрунтувань його прогностичного 
потенціалу як змістової форми культуротворення й націєтворення. Націю в усі часи визначає 
культура. Вітчизняний культурний простір нині стикається із загрозами щодо особливого, живого 
мистецтва театру, що з давніх-давен «відпрацювало» механізми натхнення, передачі національного 
духу, національних традицій патріотизму, героїзму і незламності народу. Не викликає сумніву, що у 
світлі викликів часу (сьогоднішньої війни) українські митці та небайдужі до долі української 
культури й мистецтва усвідомлюють відповідальність за майбутнє країни. Вони наполегливо 
намагаються підхопити естафету попередників, які сприяли вкоріненню у сучасників – громадян 
держави з багатою історією і культурними традиціями – почуття патріотизму, любові до Батьківщини, 
гордості за свій народ, шанобливого ставлення до українського, відданості національній ідеї.  
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Цілком очевидною в нинішніх умовах життя, з одного боку, є необхідність творчої реакції 

мистецтва театру на неоднозначну навколишню дійсність, можливість відрефлексувати в рамках 

нових драматургічних текстів масштаби й безодню сьогоднішньої людської трагедії та військової 

катастрофи, що, поза сумнівом, потребує часу. З іншого боку, коли співвітчизники вимушено не 

можуть вести звичний спосіб життя (не з власної волі опинилися далеко від дому і не спроможні 

взяти під контроль усі аспекти власної життєдіяльності, в якій відчутно відбито біль нинішніх днів), 

саме долучення до життєстверджуючого мистецтва театру можна вважати істотним підґрунтям як для 

стабілізації психіки особистості, її адаптивності та мотивації до практичної дії, так і для 

продукування суспільних цінностей і готовності до встановлення соціальних відносин. 

Аналізуючи наявні еволюційні стратегії, можна стверджувати, що сценічне звернення 

українського театру, попри існуючі перешкоди реалій війни, нині актуалізується «на теренах 

сьогоднішньої комунікативної мережі», зокрема, в Україні запущено першу театральну стрімінгову 

платформу DRAMOX з найбільшим репертуаром якісних відеоверсій вистав у постановках 

найкращих вітчизняних театрів. Онлайн-театр постає вражаючою колекцією українського 

театрального контенту – десятками вистав у постановці вісімнадцяти театрів, серед яких: Львівська 

національна опера, Театр ім. Лесі Українки, Театр 360 градусів, Театр на лівому березі, Одеський 

драматичний театр ім. Василька, театри «ДАХ», «Золоті ворота», «Прекрасні квіти», «Актор» та ін. 

[1]. Водночас важливо зазначити, що вітчизняні вистави представлені поряд зі світовими 

театральними хітами із субтитрами українською мовою.  
Репертуар онлайн-театру, який постійно розширюватиметься, складає понад дві сотні записів 

від ста тридцяти двох театрів з двадцяти двох країн світу, зокрема, Берлінської державної опери, 
Англійського національного балету, Королівського театру в Мадриді, Театру Бобіно в Парижі, Театру 
де ля Віль у Парижі, Версальської королівської опери, Лос-Анджелеської опери, Норвезької 
національної опери та балету, Чеського Національного балету, а також вистави Шекспірівського 
фестивалю в Канаді [1].  

Переглядаючи за підписною моделлю вистави українських театрів на DRAMOX (HD та 4K 
телевізорах зі smart TV та в додатках для смартфонів на базі Android та iOS), глядачі з України та 
усього світу підтримуватимуть українську культуру, адже 50% абонплати направлятиметься театрам і 
митцям (за рішенням засновників проєкту, на честь старту в Україні перші два місяці до українських 
театрів спрямовується 100% коштів, отриманих від перегляду українських і світових вистав) [1].  

Отже, у рамках DRAMOX з метою підтримки української культури з'явилася можливість 
запропонувати сучаснику в теперішніх надскладних умовах життя найкраще з українського театру, що 
являє собою пласт вияву свідомості, адже в синкретичній театральній формі відбивається низка 
переосмислень, розкриваючи активно-рефлексивну настанову «української душі». Театр як одна з 
всеохоплюючих духовних систем, що пов'язана нерозривно з життям, передає його в динаміці часу і 
простору, насамперед, внутрішнього руху людини. Український театр узагальнює життєвий досвід 
української нації, втілюючи духовну історію українського народу, немов «справжня книга буття». Тож 
український театр репрезентує глядацькій аудиторії модель світогляду нації, образу народу та його 
самоусвідомлення. Нині, коли ідентичність постає як актуальний процес самотворення, що виносить 
образи-сенси на апробування до загального простору, де вони постають відкинутими чи прийнятими, 
вистави українських театрів на DRAMOX є простором, де образи творяться, проходять свою апробацію. 
Згідно П. Рікера, наративна природа ідентичності є «оповіддю про життя», і глядач, будучи реципієнтом 
оповідей українських театрів, їх «проживає» по-своєму, а проживаючи, творить свою власну ідентичність 
[2]. Таким чином, сьогодні, коли йдеться про відродження національної ідеї, відчутної ваги в процесі 
консолідації народу, твердженні національної самосвідомості й патріотизму набуває як складова 
національної культури мистецтво театру, розкриваючи сенси національно-культурного 
самовизначення. 

Підсумовуючи, можна сформулювати: у сучасних реаліях сьогоднішнє мистецтво театру є 

змістовою формою з відчутним націє- і культуротворчим потенціалом, що може сприяти 

ствердженню стратегій консолідації української нації, осягненню ідентичності як приналежності до 

ідейного простору та світоглядних суспільних цінностей, своєї власної самоідентифікації як 

українців. 
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ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОДІЇ СЦЕНІЧНОЇ ТА ЕКРАННОЇ ЕСТЕТИКИ 

В МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Провідними тенденціями доби модернізму (1830–1950-ті рр.), вплив яких у художній культурі 

відчувається і на сучасному етапі, стали трансформації в традиційних видах мистецтва, зокрема в 

театральному, що проявилося в могутній суб’єктивації творчості (авторське світовідчуття 

перетворюється на визначальні естетичні фактори) та формування нових техногенних мистецтв – 

фото та кіномистецтва. На думку дослідників, кіно, як особливий вид мистецтва, органічно 

взаємопов’язане з традиційними і техногенними мистецтвами. Крім того, саме воно стало «точкою» 

перетину цих двох художніх систем, що зумовило його специфічну дуальну природу [1, 5]. 

Серед основних видових ознак театру як традиційного мистецтва кіно успадкувало 

майстерність режисера і акторську гру. Водночас проблематика взаємодії театру й кіно понад 

століття викликає науковий інтерес, зокрема, через подібність мистецтв, зумовлену синтетичною 

природою. Наприклад, ця подібність наближає один до одного театр і кінематограф завдяки 

комунікативному ефекту. Тут ми робимо акцент, насамперед, на емоційному контакті між дійовими 

особами художнього твору і глядацькою аудиторією. У цьому заслуга саме піонера сценічного 

мистецтва – театру. А от пружину емоційного стану кіноглядача приводить у дію саме кінострічка, 

переглянута аудиторією. Аудіовізуальна образність виражальних засобів кіномистецтва та 

зображально-видовищний простір комунікації цього формату посилюють ефект об’єктивної 

реальності існуючої поза суб’єктивною свідомістю. «Відомо, що люди, «заражені» кінематографом, 

доходять до того, що у спогадах перестають відрізняти картини з фільмів від картин, бачених у житті, 

– така велика подібність цих двох психологічних явищ. <…> зображення являє собою художню 

реальність, тобто воно дає відібрану, очищену, естетично побудовану перетворену реальність, а не 

відповідну їй копію» [3, 238–239]. 

Взаємодія сценічного та кінематографічного мистецтва стала певною художньою реальністю. 

Отже, дослідження координат перетину цих видів мистецтва на сучасному етапі дозволяє виявити 

суттєві закономірності розвитку художньої культури перших двох десятиліть ХХІ ст. Художній рух 

мистецтва в цілому і театру, зокрема, вимагає погляду на специфіку його розвитку та широкого 

охоплення процесу розвитку сценічного мистецтва у співвідношенні з іншими видами творчості й 

ширше – з контекстом конкретної історичної доби. Дослідження процесів взаємодії сценічного і 

кіномистецтва на початку ХХІ ст. дозволить розширити розуміння сучасного мистецтва, розкрити 

механізми структурних перетворень, яких зазнає традиційне театральне мистецтво, відповідно 

тенденцій розвитку соціокультурного простору. 

На сучасному етапі розвитку сценічного мистецтва багато вистав будуються на зіставлені 

сценічного й екранного світу, наближуючи сценічну розповідь до кінематографічної. Імітація 

кінозображення на театральній сцені зумовлена створенням художнього образу загостреного почуття, 

розірваної свідомості. Тотальна взаємодія різноманітних сценічних засобів виразності перебуває в 

постійній взаємодії з кіномистецтвом, яке виконує різноманітні художні завдання.  

Зазвичай екранний матеріал, що включається у виставу, може бути хронікальним або 

постановочним, активізуючи інтелектуальну участь глядача. Потенціал взаємодії сценічної та 

екранної естетики, закладений ще в першій половині ХХ ст. провідними театральними режисерами 

(Е. Піскатор, П. Брук, П. Штайн та ін.) і розвинутий у другій половині ХХ ст. у «новій видовищності» 

кіномистецтва, коли екран набув умовності, в якій поєднано театралізацію й реальне відображення 

дійсності, лишається невичерпаним, отримавши виявлення на сучасному етапі в сценічному 

мистецтві початку ХХІ ст.  

Взаємообмін естетичними рисами між кіно і театром продовжується й отримує втілення в 

сучасних театральних постановках – напівпрозоре полотно або екран присутні в багатьох 

постановках режисерів постдраматичного театру, імітуючи «вікно» у світ глибинних суб’єктивних 

процесів, візуалізуючи спогади героїв, їх бачення та відчуття. «Сучасність у культурі України є 
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яскравим прикладом карколомних змін суспільної свідомості. Сьогодні, коли наша країна крізь кров і 

звитягу виборює власне майбутнє, неможливо охопити всі основні тенденції подальшого розвитку 

мистецьких пошуків. У театральному і кіномистецтві сучасної України зростає плеяда молодих 

митців, зусиллями яких вітчизняне мистецтво театру і кіно вийде на новий, світовий рівень» [2, 196]. 

У сучасному мистецтві естетичні межі театру та кіно продовжують взаємодію та взаємопроникнення, 

а їх взаємна інтеграція розширює можливості обох мистецтв.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ  

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СЦЕНОГРАФІЇ 

 

Дослідження сучасної української сценографії за історичного розвитку прикладного 

театрознавства набувають комплексного характеру, розкриваючи нові інформаційно-комунікативні 

можливості для візуалізації креативних ідей художнього оформлення театральної сцени. 

Трансформація прикладного театрознавства призвела до еволюції природи сценографічного 

мистецтва, де художня образність збагачується інформаційно-комунікативними технологіями. 

Використовуючи науково-технічний прогрес, театрально-декораційне мистецтво постійно 

поповнюється різноманітними досягненнями сучасної дигітальної (цифрової) революції. 

Інтегрування візуально-технічних можливостей і медіатехнологій у сучасну сценографію дає 

можливість по-новому розкрити естетику сценічного простору театральної вистави.  

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. інтеграція комп’ютерних, зокрема, медіатехнологій відкрила 

нові горизонти для мистецтва сценографії. Згадаймо науковців, які досліджували це питання: 

Т. Астаф’єва, М. Бобровська, В. Берьозкін, Г. Веселовська, М. Галкін, Г. Коваленко, А. Михайлов, 

О. Ракітіна, К. Станіславська, П. Цибенко, В. Фіалко, М. Френкель, К. Юдова-Романова та ін. Вони 

розглянуті залежно від «духу», естетичного і технічного рівня епохи. Як зазначає у своїй статті 

«Сценографія і постановочна частина (питання історії і театральної практики)» театрознавиця 

К. Чижмакова: «Специфіка і розвиток постановочної справи протягом довгих століть…незмінно 

залежала від трьох обставин: по-перше, …це загальні завдання епохи, обумовленні багато в чому 

контингентом глядачів; по-друге, від рівня розвитку образотворчого мистецтва досліджуваного 

періоду і, по-третє, від загальних показників розвитку техніки» [2]. 

З другої половини ХХ століття комп’ютеризація й інформаційно-технічний процес дигітальної 

революції почали охоплювати всі комунікативні спектри життя людини. Мистецтво театру так само 

колосальними кроками почало впроваджувати новітні медіатехнології у сценографію та сценічну дію 

зокрема, мультимедійні технології розширюють можливості поліперспективного візуального образу 

складних сценографічних рішень. На сьогодні існує інформаційно-комунікативна універсальність 

методів створення візуалістики для різних типів театральних постановок, починаючи від ідеї, 

продовжуючи розробкою ескізів, макетів, завершуючи художньо-технічним розробленням 

декорацій [1].  

У сучасній сценографії використовується низка мультимедійних інструментаріїв і технологій. 

До таких належать: світлодіодні табло, проєкційні натяжні екрани, плазмові панелі, 

мультифункціональні світлові засоби, світлодіодні матриці, інтерактивні пристрої тощо. Серед 

майстрів мультимедійної трансформації сценографії слід виділити О. Білецького, Л. Безпальчу, 

В. Барибу, О. Бурліна, В. Карашевського, М. Левицьку, С. Маслобойщикова, І. Несміянова, Н. Рудюк, 

О. Хорошко та ін. Сценографія ХХ – початку ХХІ ст. – це «дієва сценографія», де художник, 

вдаючись до різних технічних постановницьких знахідок, має можливості утворювати нові візуальні 

й естетичні враження від вистави. У «дієвій сценографії» зовнішня дієвість художнього оформлення 

поєднувалася з внутрішньою драматургічною дієвістю.  
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Наприклад, у постановці драми «Рабан» (Київ, 1932 р.) режисер В. Вандурський використав 

нове технологічно-пластичне рішення, що було «<…> лаконічне, загострене і сприяло сценічному 

перетворенню соціального змісту п’єси <…» [3, 15]. Художник за допомогою композиції із ширм, 

сходів, зігнутих площин активно заповнює сценічний простір. Верхню частину сцени формували 

софіти, що швидко рухалися, технічно супроводжуючи темпоритмічний малюнок режисерського 

задуму театральної дії. Технічне доповнення сценографії конструктивістськими декораціями та 

рухливими предметами реквізиту миттєво розкривають і дають можливість змінювати 23 картини 

епізодів дії [3, 139]. Завдяки таким технічним засобам театральна постановка осягається не у статиці, 

а в динаміці, де сценографічне рішення художника з використанням нових технологій породжує 

додатковий сенс вистави, викликаючи нові форми сприйняття. 

Взаємодія сучасної сценографії з естетикою, соціологією, антропологією, філософією, 

психологією дала поштовх до розвитку театрального простору і нового підходу за допомогою 

технологічного прогресу. Художнє оформлення театральної вистави істотно змінилося під впливом 

сучасного візуального мистецтва, мас-медіа та розвитку інформаційно-комунікативних технологій. 

Інтегрування медіа-технічних засобів у сценографію значно збагатили художні втілення і сформували 

нову мову театру. 

Використання новітніх проекційних технологічних прийомів, тобто декорацій часто є чи не 

єдиним, а іноді й основним компонентом оформлення вистави. Найсміливіші режисерські 

сценографічні постановочні задуми й художні втілення сценічного експериментаторства були б 

неможливими без креативного медіа-новаторства, тому взаємовплив і взаємозв’язок розвитку 

театрального мистецтва і технічного прогресу є невід’ємною складовою новітніх режисерських і 

сценографічних ідей. 

Проаналізувавши сучасний етап розвитку української сценографії в контексті інформаційно-

комунікативних медіа-технологій маємо, можливість обґрунтувати різнобічну прогресію технічного 

удосконалення театральних вистав. По-перше, впровадження складних конструкцій і рухливих 

елементів робить сценічний простір більш виразним і динамічним. По-друге, удосконалення новітніх 

інформаційних технологій і медіатехнічних засобів, зокрема 3-D відеолізації, відеомаппінгу тощо 

повноцінно відображають досягнення дигітальної революції, розкриваючи додатковий креативний 

потенціал у створенні сценографічного простору. Отже, вплив інтегрування в театр науково-

технологічного прогресу постає каталізатором удосконалення образно-пластичних рішень і стає 

новим виміром трансформації в мистецтво української сценографії. 
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ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

МЕТАМОДЕРНІЗМУ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

 

Метамодернізм – найбільш відома і поширена в академічному світі й поза ним теорія, що 

описує культуру та соціум від початку XXI ст. Ця концепція філософсько-естетичної думки і сам 

термін були запропоновані нідерландськими дослідниками Т. Вермюленом і Р. ван ден Аккером. 

Автори зазначають, що розробки концепції вони почали у 2008 р., а перші результати були 

сформульовані в 2010 р. в статті «Нотатки про метамодернізм» [15]. Їхні подальші дослідження теми 

були розміщені в однойменному інтернет-блозі [13]. Згодом під редакцією науковців було 

опубліковано збірку есеїв «Метамодернізм. Історичність, Афект і Глибина після постмодернізму» [1]. 

Автори збірки аналізують сучасне мистецтво і візуальну культуру та висвітлюють такі поняття, як 

«нова щирість», «постіронія», «перформатизм», «афект метамодерну», «політика постправди» тощо. 

У 2011 р. сучасний англійський митець і фотограф Л. Тернер опублікував в мережі Інтернет 

«Маніфест метамодернізму», який швидко набув популярності в мистецькому середовищі [14]. 

Переклад маніфесту українською мовою запропонував художник О. Кроліковський [7]. Серед іншого, 

автор проголошує, що митці повинні взяти на себе пошуки істини, «звільнитись від інерції сторіччя 
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модерністської ідеологічної наївності» та використовувати для цього новітні технології, які 

допомагають швидко поширювати історичні наративи демократичним способом. Обрання Тернером 

форми маніфесту також можна вважати проявом постіронії, бо саме така форма вислову і 

проголошення новітніх мистецьких течій була найбільше поширена саме в епоху модернізму. 

Новітня теорія доволі швидко з’явилася в полі інтересів українських дослідників культури і 

мистецтва. На сьогодні найбільша кількість напрацювань здійснена письменником, критиком, 

кандидатом філологічних наук Д. Дроздовським у галузі літературознавства. Аналізуючи роман 

Д. Мітчела «Хмарний атлас», автор виокремлює риси, притаманні метамодернізму: тяжіння до 

конструювання часопростору, постіронічність, одночасне існування багатьох реальностей, а 

літературних героїв нової епохи автор називає наївними, щирими й емоційними, що також відповідає 

головним аспектам теорії [4; 5]. 

В. Мірошниченко, аналізуючи окремі положення метамодернізму, зазначає його особливий 

вплив на візуальне мистецтво і культуру, зокрема, на кінематограф [8]. Дослідниці С. Дєніжна та 

М. Сова акцентують увагу на психологічній спрямованості мистецтва метамодернізму та 

виокремлюють різні рівні цієї спрямованості: власне психологічний, соціальний, філософський. Як 

приклади авторки наводять зразки іноземної літератури, кінематографа, театрального й 

образотворчого мистецтва: роман «Нескінченний жарт» Н. Тіммера, фільм «Початок», світлові 

інсталяції О. Елліасона, хореографічні постановки Нідерландського театру танцю тощо [3]. 

О. Осадча у статті «Питання духовності в суспільстві метамодернізму» (2015) окреслює 

відмінність нової доби від постмодерністської таким чином: «згідно із маятниковим принципом 

розвитку культури, наразі ми є свідками народження нової постпостмодерністської культури, яка 

спирається на принципи індивідуалізму, віри в існування абсолютної істини (а відтак і можливості 

існування божественного) та гуманізм» [10]. 

Ю. Одробінський у дослідженні метамодерної української скульптури зробив висновки, що 

вона є еклектичною та характеризується поєднанням в одному просторі природних, архітектурних і 

скульптурних властивостей, а також інтегрує в сучасність архаїчні національні й регіональні традиції. 

Стосовно художнього образу автор висловлюється так: «Метамодерний образ у скульптурі може бути 

фантомом, примарою, ілюзією, яка існує лише в уяві, може бути оманним, помилковим сприйняттям 

дійсності й міражем». Серед українських митців, котрі демонструють ознаки метамодернізму у своїй 

практиці, дослідник називає представників харківської скульптурної школи: подружжя Бетліємських, 

С. Сбітнєва, О. Рідного, В. Кочмара та ін. [9]. 

Варто звернути увагу також на розробки В. Келюха в царині урбаністики й архітектури. Як 

приклад втілення тенденцій метамодернізму в сучасному містобудуванні автор вказує проєкти бюро 

Herzog & de Meuron (Швейцарія). На думку автора, «їх форми підкреслено динамічні, рухомі, 

невизначені у просторі та часі, вони нарочито тимчасові, хоча й створені на віки; вони 

характеризують пошук втрачених в епоху постмодерну істин та ідеалів, при цьому не вдаючись до 

фанатизму модернізму» [6]. 

Особливого слід відзначити дослідження Г. Сіряка 2020 р., в якому автор виокремлює ознаки 

метамодернізму в українському актуальному мистецтві, а саме: розвиток феномену гіперреальності, 

синтез новітніх технологій із традиційним мистецтвом, процеси децентралізації культури, теми нової 

антропології, концептуалізм, інтерактивність, ретроградність живопису, спроби подолання бар’єрів 

між елітарним, андеґраундним і масовим мистецтвом тощо [11].  

Таким чином, аналіз наявних літератури і джерел дозволяє зробити висновок, що в 

українському науковому полі тема метамодернізму очевидно є актуальною, але повною мірою не 

розкритою через свою новизну. Помітно зростає кількість досліджень у галузі філософії, 

культурології, літературознавства. Натомість мистецтвознавчих розробок існує доволі небагато, а в 

своєму аналізі дослідники здебільшого спираються на іноземні зразки культурного продукту, ніж 

власне на українські. Це певним чином зумовлено тим, що українське сучасне мистецтво розвивалося 

в умовах постійно зростаючих економічних і геополітичних криз і проходило свій особливий шлях 

поступового осмислення здобутків модернізму і постмодернізму. Тож, поки що більшість митців не 

ототожнює себе і свої практики з метамодерном. Проте від 2018 р. художниця О. Мась почала 

позиціонувати себе як митця-метамодерніста, а куратори закріплюють цю позицію у назвах її 

виставок і супровідних текстах до них [2; 12]. Крім того, у 2019 р. в Києві відбувся фестиваль 

мистецтва «Metamodern Arts Festival», одним з організаторів якого виступив вищезазначений 

художник О. Кроліковський [11]. 
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Отже, з огляду на наявність теоретичної бази для аналізу і опису естетичних вражень можемо 

вважати, що метамодерний контекст є актуальним і перспективним напрямом подальших досліджень 

практик сучасних українських митців. 
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КОДИ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ:  

ТРАДИЦІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

Коди культури у мистецтві дуже оригінальні. Різновекторна, різноманітна українська культура 

насичена кодами. Це й назви міст з історичними багатостолітніми історіями (Київ, Львів, Чернігів, 

Харків). На сьогодні – це міста-коди, з якими пов’язані страшні події рашистської агресії проти 

України (Маріуполь, Буча, Ірпінь та інші). Звичайно, що згадування міст за різними проблемами – 

більше історичні, політичні коди. Ми ж будемо говорити про коди культури в українському 

мистецтві. Що саме відносимо до цієї категорії. Коди культури в мистецтві, в яких закладена 

інформація, містять загальновідомий матеріал на різних рівнях: від загального (назва твору, його 

автор, зміст чи сюжет твору, дійові особи) до спеціального (стиль, жанр, засоби художньої 

виразності).  

Виникає питання, що тут є традицією, передачею елементів культури від покоління до 

покоління, збереженням протягом тривалого часу? Так, це звернення до відомих тем, образів, 

сюжетів, жанрів. Приміром, назва «Аладдін» викликає багато асоціацій з арабською культурою, 

екранізацією сюжету, театральними виставами тощо. Тож балет Олександра Родіна «Аладдін» 

відповідає зверненню до літературного джерела, що використовувалося в різних видах мистецтва 

протягом ста років, зокрема у мультиплікаційних фільмах. У Німеччині з’явився фільм «Пригоди 

принца Ахмеда» (1926) за мотивами кількох казок, Аладдін не здає позицій у цьому жанрі: «Аладдін і 

чарівна лампа» (1954); «Тисяча й одна арабська ніч» (США, 1959); «Аладдін і чарівна лампа» 

https://www.youtube.com/watch?v=O4imU5fghv4
https://thesyncretictimes.wordpress.com/%202016/02/22/metamodernist-manifesto-ukrainian/
https://thesyncretictimes.wordpress.com/%202016/02/22/metamodernist-manifesto-ukrainian/
http://artuzel.com/content/transfiguraciya-v-moskve
http://www.metamodernism.com/
http://www.metamodernism.org/


Теоретичні питання сучасного мистецтвознавства ___________________________________  

84   Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації  

(Франція, 1970); «Аладдін» (студія Уолта Діснея, США, 1992) з продовженнями (1994, 1996). Відомі 

фільми з Аладдіном, що вийшли у ХХ–ХХІ ст.: «Чарівна лампа Аладдіна» (СРСР, 1966); комедія 

«Нові пригоди Аладдіна» (Франція, Бельгія, 2015, 2018); «Аладдін» (2019).  

Як і в попередні століття для балету Родіна обрана казка, розповідь про Аладдіна зі збірки 

«Казки тисяча й однієї ночі». Аладдін з арабської (عالء الدين, Alāʼ ad-Dīn, [ʕalaːʔ adˈdiːn]) у дослівному 

перекладі означає «благородство віри». Тепер ця казка отримала українську інтерпретацію в 

балетному жанрі. Тут збережені загальні закони побудови балетної вистави з благополучною 

розв'язкою. Балет у двох діях з невеликим прологом. Перша дія представляє собою експозицію 

дійових осіб: мімічну й танцювальну характеристики, де композитор показав себе досить вільним у 

виборі мелодико-гармонічного, тембрового, ритмічного засобів, що не суперечить місцю подій – 

Сходу. Тут, як це не дивно для сучасної вистави, все відповідає традиції. Як би не 3D технології у 

виставі, можна було б вважати її класикою жанру. Трансформацій, про які піде мова в інших зразках, 

тут немає. На відміну від мюзиклу Усеїна Бекірова «Шинель» за п’єсою Миколи Гоголя. Збереження 

сюжетної канви, образів Гоголя, але оповідальність літератури змінена гостросюжетністю з 

відповідною мюзиклу музичною мовою та яскравим сценічним втіленням. Від повільного 

розгортання подій у Гоголя, з описаннями зовнішнього вигляду Акакія, методичністю його праці до 

сучасного театрального шоу. Естрадні мотиви із джазовими ритмами доповнені блискучими 

ефектами сценічної дії. 

Тож коди літератури, культури «Аладдін» чи «Шинель» є відомою інформацією для 

реципієнтів. І втілення в сучасних умовах, у традиційних жанрах (балет, мюзикл) супроводжуються 

змінами. Найменших змін зазнало першоджерело балету О. Родіна. Хоча якщо згадати, що 

трансформація є природною реакцією на зміни зовнішніх факторів, то можемо вважати, що у творі 

Родіна теж відбулися трансформації. Зовнішній фактор у балеті – це сюжет. Специфіка балетного 

жанру відрізняється від літературного. Замість слів у балеті є рухи, сценічна дія, музика, що 

транслюють засобами хореографії, образотворчості, музики зміст літературного твору. Отже, 

трансформації відбуваються на фаховому або спеціальному рівні: змінюється стиль викладення 

першоджерела, літературний жанр перетворюється в музично-театральний, засоби виразності 

розглядаються у хореографії, музиці й образотворенні, сценічній дії. Незмінною залишається 

інформація, що стосується загального рівня – назва твору, автор, зміст чи сюжет твору, основні дійові 

особи.  

Якщо розбирати коди в «Шинелі», то, на перший погляд, трансформацій більше, ніж у балеті 

«Аладдін». Сюжетна канва повісті Гоголя в мюзиклі Бекірова збережена, але мюзикл має свою 

специфіку – це спів і рух, активність розвитку дії. Тож, повість Гоголя зазнала перетворення. 

Відбулася модифікація форми подачі кодів культури, сюжету, героїв. Внаслідок зміни жанру 

домінують відповідні засоби музичної виразності, сценічні ефекти, хореографічні знахідки. Традиція 

використовувати знайомі сюжети – коди культури – органічно пов’язана з трансформаціями.  
 

Барановська Анастасія, 

аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ РЕАЛІЗМИ В АРТКРИТИЦІ УКРАЇНИ  

 

Традиційним, найбільш поширеним розумінням реалізму в живописі віддавна вважається 

відображення дійсності у формах, що існують у реальності. Тисячоліттями будь-що, зображуване 

митцем, спиралось на дзеркальне відображення, імітацію об’єктів речового світу, а при атрибуції 

реалістичного твору ухил на форму робили не менший, ніж на зміст. Естетика й смисли 

протиставлялись і змінювались від епохи до епохи – реалістичність у зображеннях залишалась.  

Вже за модернізму дійсність (або реальність) почали розглядати багатовекторно: від нового 

живописного реалізму Малевича до магічного реалізму будь-що сприймалося митцями в контексті 

реальності, а не у відриві від неї. Як і в тезі про те, що все є мистецтвом, яка стала панівною в теорії 

мистецтва, але не беззаперечною, в арткритиці існує думка, що все може бути реалізмом, незалежно 

від форми.  

Доба постмодернізму урівняла всі досягнення мистецтва від часу його існування. Новаторство 

майже вичерпало себе – і відтепер художник не гребує цитатністю, еклектикою стилістик і 

запозиченим у модерністів баченням і вивченням дійсності. Істинність і симулякр перестали 

розрізняти, звичайні речі досліджують у незвичному контексті, а натуралізм у зображанні зовсім 
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не означає безпосереднього віддзеркалення навколишньої дійсності. Постмодернізм не обмежує 

художника ані в художніх методах, ані в тлумаченні «правди» життя. Відтоді й саме поняття 

«реалізм» почали застосовувати інакше самі митці й арткритики в художньому середовищі. 

Завершенням цього процесу стає наукове осмислення явищ. Завдяки статтям Г. Скляренко, 

І. Міщенко, О. Петрової, О. Бурлаки в українському мистецтвознавстві були зафіксовані такі поняття, 

як гіперреалізм, криптореалізм, критичний реалізм «Жлобарту», постмедійний реалізм.     

В «Енциклопедії сучасної України» [1] міститься термін «гіперреалізм», над формулюванням 

якого працювала Г. Скляренко. «Стилістика гіперреалізму будується на імітації фотографії засобами 

живопису, прагненні граничної об'єктивності у відтворенні предметів, вилученні з художньої мови 

творів індивідуальності митця, для чого використовують механічні засоби копіювання» [1]. У статті 

«Гіперреалізм у контексті українського мистецтва другої половини ХХ століття» [2] 

мистецтвознавиця здійснила детальний аналіз творчості українських художників, які працювали в 

гіперреалізмі кінця 70-х – першій половині 80-х років ХХ століття. Гіперреалізм як прояв реалізму 

вирізняється підкресленою натуралістичністю – фотографічністю образу, попри те сам образ 

запозичений не з реальності, а трансформується через фокус і технічні можливості камери, що, 

безперечно, змінює спосіб бачення речі.  

Аналізуючи стилістику постмодерністського живопису Геннадія Горбатого, Ірина Міщенко 

використовує термін «криптореалізм» [3], що вперше був застосований німецьким мистецтвознавцем 

Г. Беком у другій половині 1990-х років. Наголошуючи на відриві від буденної реальності та 

реалістичної форми, І. Міщенко зазначає, що «для самого художника криптореалізм став своєрідною 

формою відходу від традиційної системи відображення дійсності до створення віртуальної 

фантасмагоричної реальності, занурення у світ підсвідомості, невпорядкованої раціональним 

сприйняттям» [3, 180].   

Ще один феномен в українському мистецтві завдяки Ользі Петровій отримав назву «критичний 

реалізм “Жлобарту”» [4]: художники здійснюють жорстку критику реальності через зображення, у 

яких транслюється несмак і жлобство. «Постмодерністський культ іронії, блюзнірські ігри в кіч – 

органічна частина образотворчого ряду «Жлобарту». Позитивна риса маргіналізованих тем проєкту 

полягає в гострокритичній тенденції, позбавленій нудного моралізаторства» [4, 104]. Критичний 

реалізм «Жлобарту» стилістично проявився по-різному. До прикладу, твори С. Хохла відзначаються 

реалістичною манерою письма, інші художники запозичують прийоми примітивізму та лубка.    

Вікторія Бурлака свого часу стала автором такого поняття, як «постмедійний реалізм» [5]. Як і 

гіперреалісти послуговувалися фотографією при зображенні реальності, постмедійні реалісти також 

звернулись до фото- та кіностилістики. Сучасна людина оточена екранами та моніторами повсюдно і 

переважно отримує інформацію через кадри в таких екранах. Митці не ставлять за мету досягти 

ілюзіонізму, гіперточності. У фотографії вони запозичують ідею схопленої миті, документалізму: 

коли постмедійний живопис «імітує цифрові носії, то надає художнім фантазіям відтінку фотозвіту – 

і будь-який трип здається документально зафіксованим вояжем» [6]. Стилістика творів і в цьому 

випадку не пов’язана з окремим стилем або напрямом, хоча зображення здебільшого тяжіють до 

реалістичного виконання.   

Отже, постмодернізм слідом за модернізмом вплинув на прагнення митців нетрадиційно, 

спонукавши різнобічно вивчати реальність і шукати форми, що її «віддзеркалюватимуть»; а 

українська арткритика робить спроби осмислити багатосторонній зміст поняття реалізму в живописі. 

У вітчизняному мистецтвознавстві з’явились позиції, що трактують реалізм у найбільш широкому 

розмінні. Проте наукові пошуки в означеному питанні є поодинокими і недостатніми. 
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ДИНАМІКА РОЗШИРЕННЯ ЖАНРОВО-ВИДОВОГО СПЕКТРУ 

СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

На початку ХХІ ст. процеси інтегрування виражальних засобів у традиційні мистецтва 

посприяли стрімкій динаміці та розширенню, зокрема, мистецтва сценічного, впровадженню 

експериментальних методів і форм, розвитку новаторських художніх комплексів, що вимагають 

спеціального дослідження. Чітко виражена тенденція до синтезування, поєднання і технологізації в 

сучасному сценічному мистецтві відображується не лише на популяризації гепенінгів, перформансів, 

театральних проєктів, а й на інтегруванні у вистави елементів пластичного, екранного, 

комп’ютерного й інших мистецтв, що значно посилюють видовищність сценічних постановок. 

Означені явища надзвичайно поширені в сучасному сценічному мистецтві і, на думку дослідників, 

апелюючи не стільки до догматичних форм і методів, скільки до інтелектуально-педагогічних 

трансформацій, заснованих на актуальній логіці розвитку мистецтва, сприяють водночас його 

дослідженню – актуальне мистецтво вимагає ініціювання нових форм пізнання [2, 165]. 

Постмодерністичний період посприяв формуванню нових напрямів еволюціонування 

сценічного мистецтва, що характеризуються поєднанням різноманітних стильових форм і культурних 

традицій, синтезу видів мистецтва через жанри, виражальні засоби, художні прийоми, семантичні 

елементи й асоціації (пластичні та хореопластичні театри та ін.). Рухи, жести, міміка, слова, звуки, 

колір (вербальні та невербальні елементи) як основні засоби виразності драматичного, пластичного, 

хореографічного, музичного й образотворчого мистецтва надають своєрідність і неповторність видам 

мистецтва та, водночас, сприяють їх взаємодії в контексті специфіки сценічного мистецтва. 

Принципи їх відповідності (асоціація, аналогія, інтерпретація) розкривають механізм єдності й 

особливості взаємозв’язку.    

Інтегрування мультимедійних технологій в сучасне традиційне мистецтво, на думку 

дослідників, призвело до зміщення його художнього простору та появи інноваційного 

аудіовізуального зв’язку. У цьому контексті наголосимо, що художній простір властивий саме 

образним моделям, що створюються в сценічній постановці – образність сценічного простору є лише 

одним із варіантів його поширення. Прикладом є:  

− мультимедіа, що передбачає взаємодії різних видів мистецтва, використання технічних 

засобів, різних способів взаємодії мистецтва і техніки в реальному часі [2, 221];  

− перформанс, що характеризується калейдоскопічним багатотемним дискурсом, в якому 

демонструють радше сам процес творчості, аніж завершений твір; це відкрита форма, що більшою 

мірою провокує, ніж повчає [1, 87], націлений на виключення етичних норм, заперечення всіляких 

кордонів і естетичних категорій візуального мистецтва;  

− відеоінсталяція, в якій поєднано відеотехнології, інсталяційне мистецтво та специфічне 

використання всіх аспектів навколишнього середовища для впливу на глядача, що дозволило 

поєднати якості образотворчого та виконавського мистецтва в межах єдиного художнього простору в 

сучасні перформативні відеоінсталяції [3, 111];  

− медіаарт, розвиваючись як новий напрям мистецтва, постійно експериментує та породжує 

численні жанрові різновиди, технічне удосконалення яких сприяє винайденню нових 

демонстраційних можливостей і художніх форм.      

Зокрема, виявити універсальні та специфічні риси дії, характерні для перформансу, а також 

його рецепції в різних типах дискурсу та культурно-історичних контекстах дозволяє аналіз 

візуальних образів і жестів, вироблений у різноманітних культурних традиціях, що спирається на 

компаративний метод дослідження. Розширенню жанрово-видового спектру сценічного мистецтва, 

виникненню новаторських, експериментальних напрямів, тенденцій і течій в умовах українського 

сценічного простору посприяв відкритий доступ до різноманіття форм світового мистецтва. У 

вітчизняному соціомистецькому вимірі наприкінці ХХ ст. розпочинається період активного творчого 

пошуку, динаміка якого зумовлена соціально-суспільними трансформаційними процесами – 
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формуються унікальні мистецькі комплекси та творчі тенденції. 

Інтеграційні процеси світового мистецького простору кінця ХХ – початку ХХІ ст. посприяли 

стрімкій динаміці та розширенню меж сценічного мистецтва, впровадженню новаторських методів і 

форм, розвитку унікальних художніх комплексів. Сучасне мистецтвознавство позиціонується як 

рухома інтелектуальна структура, що сприяє виявленню та систематизації змін у сучасному 

мистецтві за допомогою спеціальних методів. Необхідність виявлення загального й особливого 

пояснюється необхідністю уніфікувати національні художні системи для вивчення процесів світової 

глобалізації на рівні сценічного мистецтва.  
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ОСОБИСТІСТЬ ВІКТОРА МАТЮКА В НАЦІОНАЛЬНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ВИМІРІ 

(ДО 170-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИТЦЯ) 

 

18 лютого 2022 року виповнилось 170 років від дня народження хорового диригента, 

композитора, фольклориста Віктора Матюка. Хоча він був композитором-аматором, митець зробив 

вагомий внесок у становлення композиторської школи, збереження національних традицій і 

професійності в українській музиці кінця ХІХ – початку ХХ століть. Народився Віктор Матюк 

18 лютого 1852 року в родині дяка в с. Тудорковичі (нині Сокальського району Львівської області). 

Рано втратив матір і його вихованням займалася бабуня Варвара. Часто брала вона онука з собою на 

принагідні весілля й вечорниці з музикою, на фестини, що відбувалися в селі, і це сприяло 

подальшому закріпленню музичного вподобання обдарованого хлопця. 

Марія Стадницька у статті «Віктор Матюк – композитор, педагог, музичний критик, видавець» 

подає такі основні етапи його життя і творчості: «1865–1873 рр. – навчався у Львівській гімназії та 

Ставропігійській бурсі; 1873–1875 рр. – закінчував гімназійну освіту в Перемишлі; 1876–1879 рр. – 

навчався у Львівській духовній семінарії; 1880 р. – отримав священницьке свячення; 1880–1882 р. – 

призначений префектом захристії Перемишльської катедри; 1882–1884 рр. – був сотрудником церкви 

св. Параскеви в Крехові (сучасного Жовківського району Львівської області); 1884–1885 р. – 

працював адміністратором церкви Прсв. Трійці в с. Маковисько поблизу м. Ярослава (сучасна 

Республіка Польща); 1885–1886 рр. – адміністратор при церкві Преображення ГНІХ в с. В’язівниця 

(сучасна Республіка Польща); в 1886–1889 р. – парох церкви св. Параскеви у с. Лівча (зараз у складі 

Республіки Польщі); від 1889 р. і до кінця життя – парох церкви св. Параскеви у с. Карів (Львівської 

області, Україна)» [4, 29 ]. 

Життєвий шлях В. Матюка розмежовує 1889 р. – рік отримання власної парафії у с. Карів, де 

він, розуміючи велике значення освіти для народу, багато уваги приділяв розвиткові шкільництва. У 

Карові він став першим головою осередку «Просвіти», організував будівництво читальні. Отець 

допомагав своїм парафіянам у господарських, економічних, правових справах. А крім того, маючи 

певні знання з медицини, лікував хворих. «Формування В. Матюка як композитора й музично-

громадського діяча припадає на десятиліття розбудови мережі українських аматорських культурно-

просвітніх товариств, невід’ємною частиною діяльності яких було вокальне музикування у 

різноманітних хорах і гуртках та організація концертів, у програмі яких неодмінно звучала українська 

музика» [4, 29]. 

Варто зазначити, що українські музикознавці, зокрема М. Загайкевич, Л. Кияновська, 

В. Вітвицький, визнають В. Матюка представником так званої перемишльської школи, 

підкреслюючи, що у його спадщині продовжено традицій розвитку вокальних жанрів. В. Витвицький 
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у своїй статті щодо творчості В. Матюка вказує, що митець «необхідну для композитора музичну 

освіту здобував автодидактично [...]. Основну і всебічну працю над собою провадив довгі роки» [1, 

42]. Ще під час навчання у Перемишльській гімназії Віктор Матюк організував музичний гурток, 

який складався з хору й оркестру смичкових інструментів. Уже тоді він почав компонувати музику, і 

хор часто виконував його твори, написані до гімназійних свят і для церковних потреб. У цей час він 

написав перші пісні: «Щасти вам, Боже» і «Біду-м собі купила», у шостому класі склав і видав 

літографією шість коляд для мішаного учнівського хору. Навчаючись у сьомому класі гімназії, 

В. Матюк написав музику на поезію Маркіяна Шашкевича «Цвітка дрібная». Ця пісня, більше відома 

як «Веснівка», увійшла до «золотого фонду» української вокальної музики та є одним із найкращих і 

найпопулярніших творів композитора. «Веснівку» виконували на найкращих сценах Європи, вона 

була в репертуарі видатних українських співаків Олександра Мишуги і Соломії Крушельницької. 

Значний вплив на Віктора Матюка як композитора справив Михайло Вербицький, з яким він 

познайомився ще в юнацькі роки і який охоче ділився з ним своїми знаннями й творчим досвідом, а 

також редагував твори композитора-початківця, давав поради і вказівки, заохочував вивчати 

партитури Бортнянського. 

Згодом, уже проживаючи у с. Карів, о. Віктор Матюк зумів поєднати душпастирську працю, 

просвітницьку роботу і видавничу діяльність з композиторською творчістю. Складність узагальнення 

доробку композитора полягає в проблемі відсутності друкованих видань творів композитора. Так, 

основна частина його доробку міститься в рукописах, а «духовні та дитячі пісні розосереджено по 

збірочках і співаниках. За біобібліографією І. Бермес можна орієнтовно проаналізувати кількісний 

вимір збережених композицій митця, якому належить: близько 90 хорових творів – оригінальних і 

опрацювань, зокрема богослужбові композиції та релігійні пісні (близько 50), світські твори на поезії 

І. Гушалевича, Б. Кирчіва, М. Шашкевича та інших (близько 40); понад 20 дитячих пісень (соло, 

дуету тощо); 8 солоспівів на вірші І. Гушалевича, В. Шашкевича (переспіви з Г. Гайне), 

М. Шашкевича; 1 вокальний дует; Коломийка для інструментального ансамблю; сценічні твори, 

жанрову належність яких сам композитор визначав по-різному – опера («Нещасна любов», «Капрал 

Тимко»), оперета («Інвалід»), драма («Наші поселенці»). Ще низка композицій, що могли би суттєво 

доповнити творчість митця, є не знайденою, як-от опера «Довбуш», музика до драми «Простак» за 

В. Гоголем, кантата «Гамалія» на сл. Т. Шевченка й ін.» [4, 32]. 

Віктор Матюк підтримував особисті зв’язки з широким колом творчої інтелігенції: І. Франком, 

О. Маковеєм, О. Партицьким, О. Барвінським, поетами і науковцями О. Маковеєм, В. Щуратом, 

музикантом В. Садовським, листувався з М. Лисенком. Дружні стосунки були у нього з 

митрополитом А. Шептицьким.  

Митець опублікував низку співаників і підручників із музики. За нагоди збирав зразки народної 

музики, уклавши згодом декілька збірок обробок пісень для чоловічого хору. Він упорядкував і видав 

«Руський співаник для народніх шкіл». Крім того, В. Матюк писав статті для українських газет і 

журналів Галичини, зокрема в газеті «Діло», часописах «Зоря», «Слово», «Галичанин». 1906 року 

підготував і видав підручник із теорії музики «Короткий начерк гармонії і композиції», у якому нотні 

приклади наведено з творів Д. Бортнянського й П. Чайковського.  

Збірники прикладного репертуару аматорських учнівських, сільських і містечкових хорів, 

зокрема «Шість коляд для мішаного хору» (1873), «Пісні на Рождество. Коляди», «Пісні до Пресвятої 

Богородиці для народних шкіл», упорядковані В. Матюком, «відігравали доволі значну роль як одні з 

перших українських нотних видань у Галичині популярного типу й допомогли зберегти до нашого 

часу значний пласт тогочасної національної музичної творчості» [4, 33]. 

Збірка чоловічих хорових квартетів «Боян», видана В. Матюком 1884 року (і перевидана 1896) 

стала вершиною редакторсько-видавничої діяльності композитора, адже зафіксувала у друці значну 

частину тогочасної української світської хорової літератури галицьких українців. У ній, за словами 

В. Витвицького, «крім хорових творів В. Матюка, знайшлося все цінніше, що на цьому полі створили 

Вербицький, Лаврівський і Воробкевич. Наші хори, що тоді повставали, могли оперти свою працю на 

цьому зразковому виданні і не мусили користуватись рідко коли точними відписами» [1, 44]. 

8 квітня 1912 року Віктора Матюка не стало. Похований він у селі Карові. Восени 1937 року на 

могилі В. Матюка було поставлено пам’ятник з написом: «Композитору-громадянинові Вікторові 

Матюкові»[2]. Він відіграв важливу роль у культурі Галичини в другій половині ХІХ ст., зробив 

вагомий внесок у становлення української композиторської школи, а також у збереження 
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національних традицій. У березні 2017 року, напередодні 165-ї річниці від дня народження Віктора 

Матюка в Сокалі відбулася важлива мистецька подія [3]. Доктор фізико-математичних наук, 

професор Василь Андрійович Шендеровський привіз до Сокалю погруддя композитора Віктора 

Матюка, чиє ім’я носить школа мистецтв міста.  

Безперечно, вагомий внесок у розвиток національної культури, створений В. Матюком, 

потребує подальшого дослідження та практичного втілення. Його творче надбання, що зберігає 

українські традиції в музиці кінця ХІХ – початку ХХ століть, було високо оцінено 

мистецтвознавцями і теоретиками та мало значний вплив на його послідовників. У наш час 

актуалізації національних здобутків особливо важливим вважаються нові втілення його опусів, 

зокрема творів для театру, молодими режисерами-постановниками. 
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СТВОРЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ  

ЗОВНІШНЬОГО ФОРМАТУ СЦЕНІЧНОГО ІДЕАЛУ 

 

Кінець ХІХ – початок ХХ століття розпочав доленосну, епохальну реформацію сценічного 

мистецтва, доктриною якого стала режисура зі своїми новітніми прийомами і операціями пізнання та 

практичного перетворення драматургічної форми в контексті інноваційних засобів ідейно-емоційної 

виразності, смислового трактування сценічного твору й розробки ефективних методів розкриття 

внутрішнього світу дійової особи в роботі актора над образом ролі. «По-перше, ми прагнемо 

вивільнитися від еклектизму, від трактування театру як зліпка з різних дисциплін, тобто прагнемо до 

чіткого визначення, в чому полягає специфіка театру і чого не можна скопіювати або калькувати у 

видовищах іншого типу. По-друге, наші пошуки, зосереджені навколо того, що ми вважаємо сутністю 

театру як мистецтва, тобто навколо координат глядач – актор, духовна та структуральна техніка 

актора, – мають характер довготривалих досліджень» [1, 13]. 

Феномен артистизму в майстерності виконавця ролі в мистецтві театру являє собою аксіо-

постулат у віртуозності та знаковості високого професіоналізму. Досконалість багатогранної дієвості 

досягається артистом завдяки поетапного відтворення всіх функціональних елементів, характерних 

виразних елементів і смислових ознак партитури ролі. Пошук ефективних методів і засобів роботи 

над роллю було і є актуальною проблемою у сценічній діяльності її майстра – виконавця певного 

ігрового матеріалу. «Перебування в одному колективі з Панасом Карповичем Саксаганським мало 

велике значення для формування творчого профілю Василько-актора. <…> Висока героїка – не моя 

стихія, – не раз казав Василь Степанович, – зовнішні мої дані наче пасують для героїчних ролей, але 

внутрішні тяжіють до гумору, до лірики, навіть до драми, але не до високого героїчного пафосу» [2, 

14]. Проте альтернативою до зазначеного залишається проблемним питання відтворення 

оригінального образу персонажа крізь призму амплуа, що було повноправним володарем протягом 

всієї історії існування сценічного мистецтва. 

Проблеми створення універсальної моделі артистичного ансамблю театру, ігрової постаті 

кожного сценічного індивіда, знайдення ефективного інструментарію смислового існування актора в 

ролі, ідейного, емоційно-виправданого ексцентризму у виконавстві відтворення оригінального образу 

персонажа крізь призму амплуа розглядав корифей української сцени М. Кропивницький у 

листуванні з А. Марковичем та в листі до редакції газети «Одеський вісник». В. Василько у своїх 

http://mubis.com.ua/index.php/composers/30(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.sokal.lviv.ua/novyny
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спогадах характеризував майстерність амплуа Мар’яненка актора театру Садовського. У 

стилістичному векторі нового покоління драматургів, що створило певний тип різноманітних 

персонажів, проблему амплуа виклав французький режисер А. Антуан у своїй програмі «Вільного 

театру». До питання амплуа актора звертався і Лесь Курбас, про що зазначено у його протоколах 

режисерських практик. Режисер-драматург Б. Брехт у своїх дослідженнях системи амплуа не мав 

постійного міркування про професійні якості цього способу. 

Питання про доцільність способу амплуа актора, категорію амплуа в театральній концепції, 

принципи класифікації амплуа, аналіз виникнення у ХХ столітті нових амплуа з класовою ознакою 

певного державного устрою, модель форми амплуа та загалом амплуа як спосіб існування актора в 

ролі, естетичну категорію цього казусу або феномену, на жаль, мало досліджено сучасними 

науковцями України. 

Театр, його публічність і видовищність незмінно залишалися на чолі всіх прогресивних ідей і 

суспільних проблем кожного державного устрою країн світу. І ця домінанта театрального мистецтва 

у вирії політичних, економічних та інших важливих подій висувала перед митцями рішення питання 

образу відповідного героя свого часу з певними моральними якостями та антагоніста конкретної 

характерної особи. Так виникав необхідний зовнішній формат сценічного ідеалу і злодія, виходячи з 

потреби глядача, і склалася практика існування актора у ролі у форматі амплуа. 

Поняття «амплуа» не потрібно плутати з поняттям «тип». Амплуа – це спосіб існування актора 

у ролі, а тип (типаж) – це персонаж, певна дійова особа яка «…має заздалегідь відомі публіці фізичні 

або моральні характеристики, зафіксовані літературною традицією. Тип являє собою якщо не 

індивідуальність, то, принаймні, роль, що характеризується тим чи іншим станом або вадою»[3, 424]. 

Є резон сконцентрувати увагу на деяких термінах, що склалися за історичного досвіду 

театральної справи. Наприклад, «амплуа актора» та «амплуа ролі». Амплуа актора має знакову 

конкретність рольового матеріалу, який відповідає його творчим даним. А амплуа ролі – заздалегідь 

всеоб’ємна характеристика певної дійової особи. Амплуа актора має первинне значення і йому, 

безумовно, підкоряється амплуа ролі встановленої літературно-художньої форми. Ці два поняття у 

сценічній творчості актора одночасні й об’єднують зерно ролі та її надзавдання. Отже, імплементація 

амплуа ролі за класифікаційним орієнтиром жанрових ознак та конкретизацією характеристики 

персонажа підпорядкована алгоритму амплуа артиста як способу ігрової дії, його сценічному 

функціонуванню. 

Історія сценічного мистецтва в роботі актора над роллю складається з двох радикально 

протилежних естетичних категорій виконавської майстерності – «перший здатний виконувати лише 

деякі ролі, що відповідають його амплуа або характеру обдарованості, тоді як другий – універсальний 

виконавець, що повністю поглинутий роллю професіонал сцени. Таке визначення збігається не з 

трактуванням актора як драматичної функції, діючого протагоніста, а актора у визначенні 

«професіонал» як соціальної ролі, покликання до відповідного роду діяльності в силу особистісних 

відмінностей, а саме – особливої емоційності, відчутною поза сценою» [3, 34–35].  

З появою реформаторської режисури театральне мистецтво зазнало глобальних змін у 

структуризації творчої майстерні актора, розширивши його діапазон артистичного виконавства, який 

був конкретно спрямований на розвиток індивідуальності виконавця в цілому, його внутрішньої та 

зовнішньої техніки сценічної творчості, а не на акцентування артистизму на зовнішніх природних 

даних актора, які раніше були передбачені амплуа. І це спонукало переміщення категорії амплуа як 

мистецької цінності на другий план і затвердило артистичну ігрову функцію як широкомасштабність 

експресії виконавства. Амплуа як спосіб існування актора у ролі втрачає сьогодні свою багатовікову 

театральну практику, але не полишає деякі типи сценічних підмосток сучасного театрального 

мистецтва. Отже, синтетичність, різноплановість, експресія, органічність – домінуючі критерії 

майстерності сучасного актора театру. 
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УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА МУЗИКА ЯК КУЛЬТУРНИЙ БРЕНД 

 

Для кожної країни важливо позиціонувати себе як частину світового культурного простору. 

Серцевиною культурного бренду держави є її мистецькі здобутки, вони слугують свого роду 

маркером, за яким впізнають ту чи іншу країну та її культуру. Українське мистецтво є вельми 

значимим у світовій культурі, однак, в силу різних причин воно далеко не повною мірою виконує 

функцію культурного брендування. Через імперські амбіції росії та присвоєння нею історії України 

українське мистецьке середньовіччя й досі сприймається у світі як російське. Те ж саме, хоча й 

меншою мірою, стосується мистецьких здобутків Нового часу, коли творчість українських митців, які 

мешкали на території Російської імперії, позиціонується у світі як надбання російської культури. 

Винятком є лише яскраво виражені національно орієнтовані митці, такі як Т. Шевченко або 

М. Лисенко. Тривалий час росія формувала культурний бренд Східної Європи, де не було місця 

українським культурним здобуткам й українській культурі взагалі. Сьогодні необхідно змінити цей 

тренд і розпочати позиціонувати українське мистецтво як частину європейської культурної традиції, 

що є цілком незалежним від російської. 

У брендуванні українського мистецтва важливу роль відіграє академічна українська музика – 

класична та сучасна. Сьогодні більшу вагу має масова культура і, відповідно, масові напрями 

музичного мистецтва, проте не варто забувати, що розвинена академічна музична традиція завжди 

свідчить про високий рівень музичної культури країни. Тому необхідно поширювати здобутки 

української академічної музики за кордоном і найкращі з них поступово мають стати брендом 

української культури. 

Сьогодні, на жаль, немає жодного українського академічного композитора, про якого можна 

сказати, що він є світовим брендом української музики, тобто який би був відомий всьому світові 

саме як український митець. Так, «Щедрик» М. Леонтовича з англійським текстом «Carol of the Bells» 

відомий далеко за межами України, але пересічна людина, зазвичай, не згадає творця цієї композиції, 

а тим більше країну, яку репрезентує її автор. Зараз одним із найбільш виконуваних у світі творів 

українських композиторів є «Мелодія» М. Скорика, однак цей прекрасний твір – лише піщинка з 

потужної музичної традиції, що має багато музичних шедеврів, які вартують уваги світової 

спільноти. 

Що необхідно робити для того, щоб українська академічна музика стала світовим брендом, а 

музичний доробок наших митців звучав у найкращих залах Європи і світу? Безумовно, треба 

просувати творчість українських композиторів, передусім за допомогою преси та різного роду праць 

мистецтвознавчого спрямування, зокрема й наукових. Однак для повноцінної промоції необхідно 

створити потужне мистецьке підґрунтя, а саме кількісно великий інтерпретаційний доробок 

української академічної музики, представлений найбільш знаними музичними колективами країни. 

Україна має більш ніж тисячолітню історію вокально-хорової музики, цей шар для неї є найбільш 

репрезентативним. Однак автономна та самодостатня музична традиція формувалася як 

інструментальна, й донині провідними жанрами академічної музики є симфонія, симфонічна поема, 

інструментальний концерт тощо. Тому, на нашу думку, просувати, насамперед, треба 

інструментальну музику, а також вокально-інструментальні твори великої форми. 

Безумовно, однією з фігур, яка потребує першочергової промоції у світовому просторі – класик 

української музики М. Лисенко. Однак, на нашу думку, головний акцент треба робити на музиці 

ХХ століття, коли потенціал української музики, зокрема інструментальної, зміг розкритися 

повністю. Фігурою номер один має стати Б. Лятошинський – геніальний композитор-модерніст, який 

не лише вивів українську академічну музику у 1920–1930-х роках на світовий рівень, а й створив 

потужну школу композиторів-авангардистів, які у 1960-х роках підхопили естафету музичних 

експериментів, штучно перервану панівним у СРСР стилем епохи – соціалістичним реалізмом. На 

жаль, сьогодні музика Б. Лятошинського мало звучить в Україні, а за кордоном композитор є майже 

невідомим. На нашу думку, творчість Б. Лятошинського має стати одним із брендів української 

музики ХХ століття, як творчість А. Онеггера та Ф. Пуленка для французької, П. Хіндеміта та 

К. Орфа для німецької, Б. Бріттена для англійської. 
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Композиторів, які можуть стати брендами української академічної музики у світі, в Україні 

багато. Серед найбільш знакових імен згадаємо Є. Станковича, В. Сильвестрова, М. Скорика, 

Л. Дичко, І. Карабиця, В. Степурка, І. Щербакова. У величезному доробку кожного з них багато 

творів, в яких сучасною музичною мовою відтворено прадавні культурні коди, що не втратили 

актуальність для сучасної людини та донині живлять національну традицію. На нашу думку, важливо 

обрати найбільш знакові музичні твори українських класиків і сучасників, які є одночасно й 

універсальними, і яскраво національними, та створити своєрідний канон української музики, за 

допомогою якого розпочати формувати бренд України як країни, що має потужну академічну 

музичну традицію світового рівня. 

 

Матушенко Валерій, 

кандидат культурології, доцент, заслужений працівник культури України, 
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Лариси Хоролець Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

ЕКРАННІ ЗАСОБИ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ЕСТРАДИ 

 

Сьогодні мистецтву сцени як особливому суспільному механізму відводиться значима роль у 

«розвитку людського потенціалу» [7, 56] та формуванні таких соціокультурних умов, що мають 

сприяти неухильному внутрішньому розвитку кожної людини. На думку Г. Погребняк, «Синтетична 

природа сучасного сценічного мистецтва уможливлює творення художнього образу не лише 

засобами драматургії, архітектури, живопису, скульптури, музики, майстерності актора, але й кіно, 

телебачення» [4, 4], аудіовізуальні засоби яких сьогодні активно розвиваються. Авторка висловлює 

переконання, що «виникнувши наприкінці ХІХ ст. як ярмаркове видовище, кінематограф швидко 

склав конкуренцію театру. Однак з часом, переосмисливши й увібравши в себе його кращі здобутки, 

він не лише вивів на екран неперевершені твори, але й став живити театральний простір новими 

візуальними засобами, даючи можливість увиразнювати та віртуалізувати сценічну реальність» [4, 4]. 

Крім того, слід додати, що аудіовізуальні засоби телебачення, з появою яких пророкували швидку 

«смерть» і кіно, і театру, уможливили популяризацію означених видів мистецтва, сприяли виникненню 

синтетичних жанрів: телевізійного фільму, естрадного телевізійного шоу, кіномюзиклу, кіноопери, 

кінооперети тощо, які стали бажаними для глядацької аудиторії як споживача телевізійної продукції. 

Слід сказати, що сучасне естрадне мистецтво (з його високим емоційним напруженням, 

ритмічною контрастністю розвитку дії, виразним розкриттям характеру персонажів) як специфічна 

складова сценічної культури останніми десятиліттями перетворилось на частину глобальної індустрії 

шоу-бізнесу і прямує шляхом пошуку інноваційних форм, новітніх зображально-виражальних засобів 

(зокрема аудіовізуальних). Водночас телевізійне мистецтво, поряд з телевізійними прийомами і 

засобами, активно застосовує естетичні закони, драматургію і художній досвід, культуру сценічного 

мистецтва, збагачуючись новими ідеями, оригінальними прийомами відтворенням реальності. Тоді як 

театр також повсякчас відчуває на собі вплив телемистецтва, починаючи від прямого звернення 

виконавця до глядної зали, активного залучення глядачів вже у фойє до сценічного дійства, певної 

масштабності деталей сценічного дійства й умовності декорацій – до використання проекційної 

техніки в театральних постановках як відображення розмаїття смаків публіки, що вимагає й 

відповідної режисерської майстерності в ході постановки телевізійної естрадної програми як 

багатокомпонентного явища. Тож режисер-постановник, своєю чергою, має розумітися на специфіці 

зображально-виражальних засобах естрадного видовища в телевізійному просторі, щоби оптимально 

відтворювати сценічну дію та зафіксувати її на аудіовізуальному носії, зокрема:  використовувати 

екранну динаміку руху; монтажні переходи; підкреслювати світлом суб’єктивний погляд режисера на 

розгортання екранної дії; застосовувати внутрішньокадровий монтаж задля творення цілісних 

хронологічно послідовних епізодів; вдаватись до мізансценування, властивого екранним мистецтвам 

(природність рухів та імпровізація персонажів, темпо-ритмічне поєднання вербальної та динамічної 

дії, концентрація уваги реципієнта на розміщенні акторів, зміна акцентів на міміці, жестах); 

деталізувати обставини (зокрема інтер’єр як чинник впливу зовнішнього середовища) і стани 

(психологічний, психофізичний, морально-етичний) існування героїв; посилювати мотивацію 

виконавців до розвитку образів-характерів; увиразнювати трактування підтексту; використовувати 

монтажні переходи дії задля розкриття сюжетно-психологічного рисунку вистави; створювати 

візуальні пластичні образи, що широко охоплюють дійсність в усьому її естетичному розмаїтті тощо 

[5, 26]. 
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У статті «Мультимедійні засоби на сучасній театральній сцені» Г. Липківська стверджує, що 

«однією з визначальних тенденцій сучасної сцени є превалювання візуального образу (відеоряду) над 

рядом вербально-змістовим. Вочевидь, саме візуальними каналами нині передається чи не 

найбільший масив естетичної інформації» [2, 105]. Важливо зважити й на думку Т. Совгири, яка в 

статті «Жанрова «палітра» телевізійної естради» зазначає, що «сучасний етап становлення 

телевізійної естради стає найбільш сприятливим для розквіту саме телевізійних фестивалів мистецтв. 

«Фабрика зірок» (Новий канал), «Х-фактор» (СТБ), «Україна має талант» (СТБ), «Танцюють усі» 

(СТБ), «Голос країни» (1+1), «Битва хорів» (1+1), «Одна родина» (Інтер) – усе це оригінальні 

телевізійні проєкти, засновані на естрадному матеріалі» [6]. Розмірковуючи стосовно синтетичної 

природи естради, що нині зосереджена як в екранному, так і сценічному просторі, дослідниця 

висловлює переконання, що «відмінність цих видовищ полягає у жанровій особливості естрадного 

матеріалу» [6]. Авторка вказує, що «Фабрика зірок», «Х-фактор», «Голос країни», «Голос. Діти», 

«Одна родина», «Хочу у «ВІА-ГРУ» є вокальними телевізійними проєктами, «Танцюють усі», «Танці 

з зірками» – хореографічними (де основна дія підводиться до кульмінації, в якій передається 

найбільш концентроване вираження ідеї театралізованої вистави.), «Велика різниця», «Як дві краплі», 

«Шоумастгоуон» – пародійними, «Розсміши коміка» – розмовними проєктами» [6]. У підсумку 

дослідниця стверджує, що всі вказані проєкти спродуковані лише для телеекрана й на традиційній 

естраді без застосування аудіовізуальних засобів втрачають і свою привабливість, і достатньо широку 

аудиторію [6]. Адже «зняті в ракурсі жести і рухи набувають особливої сили і виразності, справляють 

враження, несуть підвищене емоційне навантаження» [1, 8]. Водночас показовим щодо примату 

мультимедійної візуальності уявляється популярний телеконкурс «Євробачення», що (передовсім як 

естрадний продукт) на противагу іншим фестивалям сучасної пісні без унікальних технічних 

можливостей телебачення не набув би повноцінного функціонування, оскільки в процесі телевізійних 

трансляцій виникає потреба в деяких доповненнях (зйомках інтерв’ю, підводок ведучих, монтажу 

відеороликів тощо). Це призводить до виникнення телевізійних видовищ, що знімаються в студії та 

отримують вигляд шоу-програм, тоді як «принцип міжнародного голосування країн-учасниць, що 

покладений в основу драматургії видовища, визначає домінуючу роль телебачення» [6], де 

зображення контрастує з іншими знаковими системами, насамперед, за певною об’єктивністю подачі 

інформації, має пізнавальне й оцінювальне значення, іконічні знакові системи, своєрідне телевізійне 

мовлення, особливий ефект впливу наочності, незалежно від волі та бажання глядача. А це, своєю 

чергою, спонукає до міркувань про те, що «системоутворюючим принципом естрадного симбіозу, 

естрадного синтезу мистецтв завжди залишається особистість: яскрава, вольова чи, навпаки, та, яка 

сумно піддається меланхолії блюзу, але її хочуть бачити, вона очікувана і вона здійснює чуттєвий 

контакт, симфонію, образ світу, що пов’язується з образом естради» [3, 265]. 

Підводячи підсумки нашим міркуванням, зазначимо, що нині сценічне й естрадне мистецтво, 

яке стало частиною глобальної індустрії шоу-бізнесу, прямують шляхом пошуку наративних форм, 

нових зображально-виражальних засобів, панування спецефектів і прагнуть синтезу мистецтв, 

зокрема, екранного, використовуючи техніку акторської майстерності виконавця, сценічну дію, звук, 

світло-кольоровий малюнок, мізансценування, темпоритм, декорації, живописні та графічні 

можливості кадру (ракурс, масштабування зображення, динаміку камери), монтажні переходи, 

комбіновані зйомки тощо.  
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ МИТЦЯ ЯК СИНТЕЗ РІЗНИХ ТИПІВ БІОГРАФІЇ 

 

Сучасна біографістика з особливим пієтетом ставиться до реконструкції буття, креативного 

спадку майстра, оскільки останній тлумачиться пасіонарієм, здатним здійснити цивілізаційний 

поступ. Ці процеси відобразилися як наративи, котрі віддзеркалюють особистісно-психологічні риси 

діяча, поновлюють взаємозв’язки епохальних процесів і здобутків маестро, цілісно осмислюють 

життєтворчу концепцію. 

Персонологічний напрям мистецтвознавства, що нині є домінуючим, актуалізував проблему 

пошуку адекватних способів, форм, онтологічних поглядів на метра. Для цього вчені залучають у 

науковий дискурс напрацювання гуманітарних дисциплін, основуючись на них, формують 

інноваційну методологічну базу, спроможну осягнути єство неординарної постаті.  

Літопис ХХІ століття – унікальний феномен. Якщо в попередні епохи його метою було 

вибудувати безперервний ланцюг ключових бутійних подій, то наразі він став синтетичним, 

міждисциплінарним, поліфункційним жанром. Окрім хронологічного відтворення існування знакової 

особистості, аналізу образно-смислової палітри опусів він прагне означити дисонанси сьогодення 

(морально-етичну деградацію, відсутність чітких естетичних канонів, кризу антропологічних ідеалів), 

поставити вагомі філантропічні квестії доби трансмодерну, запропонувати певні шляхи (підкріплені 

індивідуальним багатогранним досвідом) їх вирішення. Свого суб’єкта автори хронік намагаються 

інтегрувати до цілісної системи загальнолюдського знання, таким чином збагнути весь спектр 

сучасних гуманітарних надбань, втрат. 

Задля досягнення вказаних цілей, студіюючи розмаїті виміри життєтворчості метра, мислителі 

акцентують увагу на соціальній, історичній, психологічній, культурологічній тощо складових 

біографії. Це необхідно заради інтерпретації головних концептів часу, в який побутувала креативна 

персона, розуміння суспільної, політичної, економічної, духовної ситуації; тлумачення світогляду, 

менталітету, мотивів практики деміурга; усвідомлення його місії в піднесенні власної країни, 

цивілізації, homo sapiens. Реалізація означених завдань вимагає об’єднання значного комплексу 

методів і підходів. Найбільш продуктивними, за нашим переконанням, є: аналітичний, 

джерелознавчий, герменевтичний, семіотичний, інформаційно-комунікативний, суб’єктивний тощо. 

Їх плідна взаємодія можлива завдяки: обізнаності вченого, володінню ним значного арсеналу 

дослідницьких стратегій; вмінню синтезувати багатоманітні погляди, ідеї, парадигми; відкритості 

модерним думкам, продуктивній комунікації, дискусії, діалогу, полілогу; здатності бути чесним, не 

піддаватися низькопробним вимогам піар-технологій тощо. 

Мистецтвознавство активно вводить у дискурсивне поле різні типи біографії: інтелектуальну – 

задля запровадження, осмислення, трансляції широкому колу реципієнтів чисельного обсягу 

раціональних відомостей, котрі охоплюють масштабну гаму знань про героя, епоху, спадщину; 

наукову – з метою відтворення хронотопу буття майстра, аналізу напрацювань, усвідомлення впливу 

на подальший прогрес гуманітаристики; літературну – здійснюючи оповідь життя маестро в 

художньо-поетичній формі; творчу – вивчаючи, трактуючи опуси деміурга, осягаючи його стиль; 

психологічну – заглиблюючись у ментальні сторони єства персони, опановуючи підсвідомі й свідомі 

механізми креативного процесу; соціологічну – розглядаючи хроніки частиною громадських, 

історичних дійств тощо. Синтез структурних складових кожного із зазначених видів літописів дає 

можливість вченому формувати унікальні хроніки, які враховують ті індивідуальні домінанти, що 

найбільш повно відображають онтологію конкретного метра.  

Презентація життєтворчості митця – багатоаспектний, динамічний діалектичний процес. Він 

передбачає об’єктивне, комплексне, системне відтворення образу унікальної особистості, її практики, 

спрямованої на якісне перетворення суспільства й культури, студіювання ролі майстра для еволюції 

людства. Успішність і об’єктивність вказаного чину залежить від ґрунтовного володіння дослідником 

значного об’єму інформації, застосування міждисциплінарних засад, синтезі різних типів біографії тощо. 
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ХРИСТО ЯВАШЕВ: СВІТ ЯК ОБ’ЄКТ ПРОСТОРОВОМИСТЕЦЬКОГО ДИЗАЙНУ 

 

Восени 2021 року відбулася артподія «L’Arc de Triomphe, Wrapped» («Тріумфальна арка, 

в обгортці»), задумана в середині 1960-х років американським артдіячем Христо Явашевим, що стала 

останнім, фактично посмертним мистецьким його актом [2]. Об’єкт, обраний знаменитим 

художником-концептуалістом, – одна з найвідоміших історичних споруд Парижа, його символ – 

Тріумфальна арка. Побудована на Єлисейських полях у 1806–1836 роках імператором Наполеоном 

Бонапартом арка увічнює перемоги 128 битв та імена 658 воєначальників – славу французької армії. 

Роботи на Тріумфальній арці розпочалися в одну з вересневих неділь командою зі ста 

альпіністів [1]. Установлені ними 400 сталевих балок стали основою для тканини, яку «одягали» на 

об’єкт. Вихідний день сприяв присутності численної кількості людей, які так стали учасниками 

своєрідного хепенінгу, побудованого на «грі ідей». Подію відображав також канал проєкту в 

YouTube, де цілодобово велася трансляція з камери, встановленій на вулиці [1]. Енергетика 

мистецтва американського артдіяча завжди полягала у співтворінні митця і глядача, тобто у створенні 

умов для взаємодії значної кількості людей, які ставали учасниками його перформенсів, хепенінгів, 

інсталяцій. Наприклад, Паризький міст Пон-Ньоф, запакований Христо в тканину, відвідали 3 млн 

людей, а плавучі пірси в Італії – 1,5 мільйона.   
Обгорнута в сріблясту тканину, мигтіння якої нагадувало прихований під упаковкою дисплей, 

Тріумфальна арка перетворилася на 50-метровий променистий монумент площею 25 тис. квадратних 

метрів. Готовий артоб’єкт оперізувала червона мотузка довжиною у 3000 метрів (екологічно 

придатна для вторинної переробки, як і тканина) [3]. Колірне рішення – це «поетична інтерпретація» 

синього, білого та червоного кольорів прапора Франції, данина повазі Христо Явашева країні, що 

стала його другою батьківщиною. Проєкт «L’Arc de Triomphe, Wrapped» отримав значний резонанс і 

став двадцять третім у творчій практиці митця. 

Художник Христо Явашев відомий монументальними проєктами, що були реалізовані в різних 

країнах та місцях землі, зокрема: у 1995 році він драпірував білі тканини навколо берлінського 

Рейхстагу; у 1972 році робив завісу в каньйоні у штаті Колорадо в США; у 1985 році обертав 

тканиною паризький мост Пон-Ньоф; у 2016 р. монтував плавучі пірси на озері Ізео в Італії, що 

створювали імітацію ходіння по воді. Упродовж півстоліття Христо разом із дружиною Жанною-

Клод де Гієбон очолював постмодерний рух концептуалізму, втілюючи філософію переходу 

мистецтва від предмета до ідеї, концепту, унаочнюючи тим самим гру в «мистецтво як ідею», 

продуковану людським життям на підтвердження його існування. 

Оселившись у 1960-х роках неподалік від Тріумфальної арки, митець розпочав підготовку до 

проєкту, якому судилося здійснитися лише через рік після смерті митця. Фінальний етап задуму 

реалізував Володимир Явашев, племінник Христо, за участі центру Помпіду. Завдяки їхнім зусиллям 

видовищна інсталяція набула форми й образних рис, задуманих Христо. Проєкт був відтворений за 

кресленнями художника на кошти (14 млн євро) від продажу його досліджень і робіт: рисунків, 

колажів проєкту, моделей, літографій, робіт 50-х і 60-х рр. У мистецтві для Христо Явашева існувало 

саме мистецтво, а ще творчий акт як вираження свободи. Зокрема, свободи від купівлі-продажу, хоча 

планування, підготовка та реалізація проєктів зазвичай займали роки, а іноді – десятиліття. Їх 

втілення уподібнювалося грандіозним архітектурним проєктам, містобудівництву, урбаністиці з її 

історичним прологом і міським дизайном, орієнтованим на людські цінності та розвиток фізичного 

середовища громади. Саме таким об’єктом стала Тріумфальна арка, яка на декілька тижнів набула 

новітніх форм, змінивши архітектурне середовище міста на перетині середньовічних доріг і 

примусивши глядача до гри «минуле-майбутнє». 

Христо Явашев, скульптор і художник, народився в 1935 році в болгарському Габрові. Онук 

болгарського археолога та ботаніка Ананія Явашева, у 1950-х роках потайки емігрував до Австрії, 

жив також у Швейцарії, Франції, а в середині 60-х оселився в Нью-Йорку (США). Розпочавши з 

пакування консервних банок, скрипки, велосипеда, стільця, автомобіля, Явашев перейшов до 

грандіозних проєктів із пакування простору, яким стало морське узбережжя Австралії, каньйон в 

Америці, знамениті будівлі. Філософія Христо полягала в неповторності та «щохвилинності», 

тимчасовому характері проєкту, що водночас був і його естетичним рішенням. Виклик такої ідеї – 

порушення і нівелювання ідеї безсмертного мистецтва на рівні споконвічних життєвих 
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суперечностей, боротьби розуму і серця: «зникнути» – потребує не меншої сили волі й хоробрості, 

ніж «залишитися».  

У травні 2020 року у віці 84 років художник помер у Нью-Йорку, реалізувавши свою ідею 

роботи з простором, до нього практично не відому традиційній художній практиці. Своїми 

гігантськими тканевими інсталяціями митець передав відчуття ураженості та непостійності всього 

існуючого на світі, його неодмінний «перехід», перевтілення від народження до смерті. Зовнішній і 

внутрішній простір, сповнений правил, законів, значень, художник наче запозичував на час, 

порушуючи та переглядаючи у його звичних формах. Обжитий людиною простір після пакування 

виявляв свою справжню сутність як об’єкт мистецтва, розкривав таїну світу, його незбагненний 

вселенський дизайн. 
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ТЕМА ПОТВОРНОГО У ТВОРЧОСТІ МАРИНИ АБРАМОВИЧ  

ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ 

 

Проблематика потворності – це актуальне питання історії, філософії, культурології та 

мистецтва. Потворне має свої особливі характеристики і кожна з наук може інтерпретувати це 

поняття через призму відмінних підходів, періодів і категорій. Проте потворне приваблює не менше, 

аніж прекрасне. Естетика потворного для митців є точкою натхнення майже однаково з естетикою 

прекрасного, а от теоретики, навпаки, не мають особливої прихильності до теми потворного.  

Відомий італійський філософ Умберто Еко свого часу сколихнув світ культури та мистецтв 

монографією «Історія потворності». Ця робота демонструє нам потворність не як антипод краси, а як, 

певною мірою, людську драму, що пройшла та проходить тернистий шлях трансформації. Канони 

краси мінливі. Часом вони змінюються до невпізнанності, але ставлення до естетики прекрасного 

залишається незмінним. У цьому сенсі потворність має більш широкий спектр оцінки й розуміння. 

Адже потворність – це не завжди зло. Підтвердженням цього факту є матеріали, що ілюструють 

поняття «потворного» у філософських і художніх текстах, у живописі, скульптурі або кіно. 

Наприклад, якщо згадати видатного Ієроніма Босха і його бачення потойбіччя, то його персонажі 

зображені протилежними прекрасному, а за словами У. Еко, його біси «майже комічні, що нагадують 

карнавальних персонажів».  

Тема потворності завдяки своїй безмежності знаходить втілення серед творчості багатьох 

митців. Людство довгий час не могло навіть визначитися, як саме необхідно зображати спотвореного 

стражданнями Христа, але прийняття й виправдання «непривабливості» у цьому випадку було 

досягнуто лише в епоху зрілого Середньовіччя. Церковні канони трансформуються і тепер 

знівеченість від страждань і є красою людської природи Христа, а отже, зображати її потрібно 

якомога реалістичніше.  

Така антологія естетичних зусиль людства у спробі полюбити потворне й досі поповнюється 

новими формами і методами. У сучасному мистецтві межа між потворністю та красою майже 

відсутня, оскільки мистецтво більше не зацікавлене у створенні чудових унікальних об’єктів. Інколи 

прекрасне вже не спроможне передати задум автора, а філософський зміст найвлучніше передається 

саме через елементи потворного.  

Одна з найгучніших художниць сучасності, засновниця видовищного жанру перформанс, 

сербська мисткиня Марина Абрамович у своїй автобіографічній книзі «Пройти крізь стіни. 
Автобіографія» писала: «Краса минуща. Потворність вічна». Творчість «бабусі» перформансу завжди 

викликала як бурю емоцій і захоплень, так і хвилю критики й нерозуміння. Однак саме її вважають 

величною постаттю у світі перформансів, адже її творчість – це масштабні художні постанови, в яких 
авторка закладає потужний художній і духовний сенс і як засіб художнього втілення найчастіше 

використовує те, що ми називаємо потворним. Вона відома на весь світ своїми ажіотажними 

https://www.radiovan/
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проєктами, наприклад: «Губи Томаса», «Ритм нуль», «Енергія спокою» й інші. Поціновувачі 

творчості мисткині в один голос говорять про геніальність її дійств, а критики не втомлюються 
знаходити все більше причин звинуватити Марину в показовості й награному аскетизмі через, часом, 

вкрай тонку межу між життям і смертю в її перформансах, при чому як фізичну форму цих понять, 
так і ментальну через фактично знівеченість прекрасного. 

Аналізуючи творчість Абрамович, ми можемо знайти елементи потворного майже в кожному її 
проєкті. Наприклад, візьмемо до уваги один із гучних перформансів Марини «Балканське бароко». 

Перформанс 1997 року присвячений пам’яті загиблих в Югославії (або загиблій Югославії). 
Абрамович протягом кількох днів по 6 годин на добу мила закривавлені кістки на очах публіки. Іноді 

під час перформансу вона розповідала про Белград і про те, що вона ніколи не каже, що родом із 
Сербії, вона з тієї країни, якої більше немає. Перформанс отримав «Золотого Лева» на 47-й 

венеціанській бієнале. Або ж 1974 рік, галерея Морра, Неаполь – перформанс «Ритм нуль». На столі 
Абрамович викладає 72 предмети, серед яких були троянда, ніж, заряджений пістолет, ножиці, хлист, 

ліхтарик, виноград, хліб, яблука, чорний капелюх. Будь-який з цих предметів можна було 
використовувати як для того, щоб принести задоволення Абрамович, яка стояла там же нерухомо, так 

і для того, щоб зробити їй боляче. Зрозуміло, були й предмети для нейтральних цілей, але ці 
предмети залишалися поза увагою публіки. Як тільки народ зрозумів, що він може розпоряджатися 

розкладеними речами безкарно, він втратив над собою контроль і виявив справжню дику маску. Опис 

цього перформансу часто цитується за часів суспільних катаклізмів, пов’язаних із силою та впливом 
натовпу. Усі 6 годин Абрамович стояла і не чинила жодного опору, хоча її порізали та мало не 

застрелили.  
Ми можемо бачити, що через елементи потворного видатна художниця намагається передати 

глядачу головний сенс, який закладається у перформанс. Знівечене тіло як прототип страждань 
Христа або закривавлені кістки – символ швидкоплинності життя, своєрідний memente mori (лат. 

«Пам’ятай про смерть»). Художні втілення всіх ідей Марини Абрамович так чи інакше торкаються 
теми потворного і, таким чином, це стає провідним засобом у її творчості. Глядач сприймає її 

неординарною, сміливою і ґрунтовною, а її проєкти мають неабияку славу. Потворність – не про зло 
та протилежність краси, це про форму трансформації нашої свідомості, сприйняття та розуміння. А 

отже, у сучасному світі ми маємо навчитися сприймати й розуміти потворне, а не дистанціюватися 
від нього. Це допоможе відкрити нові грані розуміння себе та світу.  
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заступник директора з наукової роботи КЗК «Дніпровський художній музей» ДМР 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СИМВОЛІСТСЬКИХ ТВОРІВ 

МИХАЙЛА САПОЖНИКОВА В ДНІПРОВСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ 

 
Творчість художника Михайла Сапожникова (1871–1937) посідає особливе місце в історії 

українського мистецтва 1910–1920-х років ХХ ст. Водночас маємо констатувати, що прізвище 
майстра та його мистецький доробок майже не відомі поза обмеженим колом вузькопрофільних 

фахівців-мистецтвознавців, істориків українського образотворчого мистецтва. Очільна частина 
творчої спадщини М. І. Сапожникова пов’язана з символізмом – важливим філософським і 

мистецьким напрямом у світовій та вітчизняній культурі межі XIX–ХХ століть.  
Особливості символістського живопису М. І. Сапожникова висвітлювали нечисленні 

дослідники, їхніми зусиллями поступово його ім’я було введено до наукового обігу. Інтерес до 
постаті митця виявляють вітчизняні фахівці як на регіональному рівні (науково-популярні та наукові 
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статті В. В. Кулічихіна [1], О. М. Світличної [5]), так і на національному (біографічні та мистецькі 

нариси В. В. Рубан [3] та Л. Д. Соколюк [4] у четвертому та п’ятому томах «Історії українського 
мистецтва»). Декілька послідовних кроків щодо дослідження, популяризації та актуалізації постаті 

Михайла Сапожникова і його творчої спадщини здійснили науковці Дніпровського художнього 
музею, значно активізувавши свою діяльність у другій половині 2010-х років. 

Першою важливою подією в означеному контексті можемо вважати розміщення на фасаді 
музейної будівлі пам’ятної дошки, присвяченої М. І. Сапожникову (урочисте відкриття відбулося 

06 жовтня 2016 року на честь 145-ї річниці від дня народження художника). Така особлива увага до 
постаті митця невипадкова, адже саме Михайло Сапожников був одним з ініціаторів створення в 

Катеринославі міської картинної галереї (правонаступником якої наразі є Дніпровський художній 
музей).  

Мистецька спадщина художника – понад 250 творів живопису та графіки як монографічної 
колекції зберігається у фондах Дніпровського художнього музею. Не маючи змоги на цьому етапі 

присвятити творчості майстра персональну залу, музейні науковці інтегрували низку живописних 
творів М. І. Сапожникова до основної експозиції. Дев’ять символістських творів стали важливою 

частиною музейної зали «Модерн. Авангард. Символізм», що була відкрита після тривалої 
реекспозиції наприкінці травня 2018 року. Введення робіт унікального катеринославського 

художника до постійної експозиції музею, за задумом кураторів, мало сприяти включенню постаті 

художника та його мистецького доробку до лінії розвитку вітчизняного образотворчого мистецтва 
кінця ХIХ – початку ХХ ст. 

Наступною дією щодо актуалізації творчої спадщини М. І. Сапожникова була презентація двох 
мультимедійних проєктів: комп’ютерної анімації символістської роботи художника «У затоці», в якій 

найзагадковіша істота з полотна Михайла Сапожникова поворухнулась і «ожила», а також піскова 
анімація, спеціально розроблена для музею за мотивами робіт митця [2]. Представлені мультимедійні 

атракції з моменту презентації в травні 2019 року стали невід’ємною частиною музейної експозиції, 
так би мовити, модернізуючи й актуалізуючи мистецький доробок художника засобами новітніх 

цифрових технологій.  
Знаковими в контексті вивчення та популяризації також стали дві мистецькі музейні події, що 

відбулися навесні 2019 року: презентація видання «Світ символів Михайла Сапожникова» та 
відкриття виставки «Від Задуму до Втілення. Світ символів Михайла Сапожникова». Видання «Світ 

символів Михайла Сапожникова» – своєрідний підсумок наукової роботи Володимира Кулічихіна, 
який протягом тривалого часу збирав матеріали щодо біографії та творчості майстра [1]. У виданні в 

науково-популярній формі викладено основні факти біографії митця та як ілюстрації розміщені 
репродукції визначальних живописних і графічних робіт художника. На жаль, передчасна смерть 

дослідника у 2016 році не дозволила йому побачити працю свого життя у завершеному вигляді. 

Презентація видання відбувалась одночасно з вернісажем «Від Задуму до Втілення. Світ символів 
Михайла Сапожникова». Особливістю представленого проєкту стало те, що вибрані твори з двох 

серій символістських картин було об’єднано з ескізами цих робіт, натурними замальовками та 
етюдами. Цікавим доповненням експозиційних блоків виставки стали «сторінки» з книги 

В. В. Кулічихіна – смислові «пояснення» до кожної картини та тонко підібрані рядки з поезій відомих 
авторів «срібної доби». Пропонований на виставці спосіб експонування не лише надав ширше поле 

для глядацької інтерпретації, а й дозволив досліднику побачити те органічне зерно реалістичного 
живопису, з якого проростають символістські композиції Михайла Сапожникова. 

Безперечно, означені мистецькі заходи та події – перші кроки на шляху усвідомлення й 
актуалізації творчого доробку видатного художника. Мистецька спадщина М. І. Сапожникова 

потребує подальшого вивчення як з метою осмислення феномену творчості самого митця, так і в 
контексті усвідомлення процесів становлення в Україні засад символізму. 
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ФЕНОМЕН ІСТОРИЧНОГО СЕРІАЛУ В СУЧАСНІЙ ПОПУЛЯРНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ 

 

«Серіал – це послідовність фільмів (зазвичай телевізійних), кожен з яких розвиває сюжетну 

лінію, розпочату попереднім» [1, 33]. Для початку потрібно зрозуміти відмінність між двома, на 

перший погляд, схожими поняттями як «український серіал» та «серіал, вироблений в Україні». 

«Українські телесеріали» – це серіали українською мовою, тоді як «телесеріали, вироблені в 

Україні» – це серіали, виробництво яких повністю або частково велося на території України, але 

основною мовою діалогів є іноземна мова (російська, англійська, польська тощо). Україномовні 

cеріали практично не створювалися за всю історію українського кінематографа і вперше почали 

масово з'являтися лише у жовтні 2018 року, коли запрацював в повному обсязі Закон «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової 

інформації», який зобов'язував українські загальнонаціональні канали забезпечувати у своєму ефірі 

не менше 75 % україномовного контенту.  

Одними з перших україномовних серіалів стали телесеріали, вироблені кіностудією 

Укртелефільм, зокрема «Час збирати каміння» (1990–1996), «Пастка» (1993), «Сад Гетсиманський» 

(1993), «Злочин з багатьма невідомими» (1993), «Царівна» (1993–1994), «Роксолана» (1996–2003) та 

«Острів любові» (1995–1996) тощо. Серіал «Роксолана» став першим масовим українським 

телесеріалом, який захопив серця українців. Він зібpав біля телепpиймачів масову аудитоpію, яка 

хоча й поставилася неоднозначно до стpічки, однак стійко витpимала півтоpамісячний показ. 

Насамперед, людей вабила «українська мрія» – успіх, неперевершеність, визнання українця чи українки 

на теренах інших країн [2]. 

З 2017 року зросла кількість виробництва україномовних серіалів, але минуло п’ять, а вони й 

досі не отримали всеукраїнської любові та популярності. Спочатку створювались чергові «мильні 

опери» або поліцейські бойовики, які аудиторія зовсім не визнала та почала активно критикувати 

мову. Проте згодом, методом проб і помилок, українські серіали почали завойовувати серця своїх 

глядачів (та й досі продовжують). Українське виробництво обрало, на наш погляд, правильну 

стратегію розвитку. Ні для кого не секрет, що ХХ століття було століттям кінематографу, а ХХІ – 

стає століттям серіальної культури. Майже кожен активний користувач сучасних технологій дивиться 

серіали та має низку улюблених, серед яких значна кількість іноземних або «вироблених в Україні». 

Замість закупівлі авторських прав і зйомки рімейків, серіальне виробництво обрало інший шлях – 

перше знайомство з глядачами. 

Кажуть, що існує кохання з першого погляду. Щодо цього ствердження існує багато сперечань, 

проте всі, напевно, погодяться, що симпатія або пристрасть з першого погляду стовідсотково 

існують. Саме ця симпатія і повинна виникати в глядача з новим серіалом. Щоб створити ці емоції та 

почуття, потрібно звернутися до культурного коду, який існує в кожному українцеві. Екранізація 

сучасного, рідного в рамках чогось знайомого багатьом українцям, або повернення до як ніколи 

актуального питання української ідентичності через історію, що викликає безліч емоцій, – ось 

правильний шлях. Щоб сподобатись людині, не потрібно бути тим, ким ти не є, потрібно бути таким 

самим, яким ти бачиш себе у дзеркалі. Так само і з серіалами – чим більш натуральними, реальними, 

неідеальними, близькими вони є, тим більш резонансу в суспільстві вони викликають. А історичний 

серіал є одним зі способів репрезентації чогось забутого, чогось, що здається далеким, проте 

насправді близьким і актуальним як ніколи раніше.  

Сучасний історичний серіал в Україні візуалізує історії, які ми чули багато разів, але 

відкладали на далекі полиці пам’яті; візуалізує наше дитинство та молодість, а також нас – не 

ідеальних, з проблемами різного характеру (від психологічних до лінгвістичних), зі своїми вадами та 

особливостями, а також наше оточення – від таких же людей, як і ми до оточуючого нас простору. 

Історичний серіал задає питання та піднімає сучасні теми, що оточують нас у певний момент життя, 

обережно огортаючи їх реальним, тим чи іншим періодом, з притаманними йому проблемами. 

Зачатки до пізнання себе та своєї культури існують в кожному українцеві, проте все залежить від 

умов «зрощення», яким українське виробництво може дуже допомогти. Чимало залежить і від 

правильно поставлених мети, задач і допомоги не лише від управління країни, а й від звичайних 

людей, які поширюють новий продукт, йому симпатизують і не вишукують погане, а навпаки, 

висвітлюють і розповідають про хороше.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ  

ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ МУЗИКИ» В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС МАГІСТРІВ 

ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 
У контексті сучасних концепцій мистецької освіти молодого покоління перевага надається 

творчому розвитку особистості – незалежної, вільної, самобутньої, здатної до самовираження, 
самореалізації, духовного, інтелектуального й морально-етичного самовдосконалення у професійній 
діяльності та в повсякденному житті. Відтак, у закладах вищої освіти, зокрема Навчально-науковому 
інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника здобувачам 
пропонується блок вибіркових дисциплін з метою забезпечення поглиблення професійних знань у 
межах обраної освітньої програми та здобуття додаткових спеціальних професійних 
компетентностей, ознайомлення із сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей знань і 
розширення або поглиблення результатів навчання за загальними компетентностями, посилення 
конкурентоспроможності та затребуванні на ринку праці [7]. У блок вибіркових дисциплін, 
призначених для підготовки магістрів із галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійної 
програми «Музичне мистецтво» за спеціальністю «Музичне мистецтво» названого ЗВО, 
запропоновано впровадити курс «Історія електронної та комп’ютерної музики». Ця дисципліна 
розкриває особливості становлення і розвитку електронної та комп’ютерної музики в українській і 
світовій музичній культурі, що виникла на тлі тотальної інформатизації суспільства загалом. 
Вивчення пропонованого курсу розширить світогляд здобувачів вищої освіти, активізує їх до творчих 
і виконавських експериментів та пошуків. Дисципліна сформує у здобувачів освіти вміння 
аналізувати авторські стилі на прикладі видатних зразків композиторської творчості, розкривати 
вплив великих художніх явищ на розвиток музики та духовне життя суспільства. 

Мета вивчення пропонованого курсу полягає у висвітленні еволюційного процесу електронної 
та комп’ютерної музики в українській і світовій музичній культурі. Отже, увагу сфокусовано на 
розгляд музичної композиції, виконавства крізь призму використання електронних технологій в 
історичній проекції. Завдання навчальної дисципліни – розкрити особливості використання музичних 
електроакустичних і комп’ютерних технологій у композиторській творчості та виконавстві ХХ – 
початку XXI ст.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен знати: стильові 
тенденції розвитку зарубіжної та української музики XX – початку XXI ст., основні етапи розвитку 
електронної та комп’ютерної музики. Також вміти розглядати музичний твір або музично-історичну 
подію в динаміці загальноісторичного, художнього та соціально-культурного процесів. Водночас 
аналізувати композиції, створені за допомогою сучасних технологій, а також використовувати 
отримані знання у своїй практичній діяльності. 

Тематика курсу укладена у два змістові модулі – «Електронна та комп’ютерна музика: 
теоретичний, історичний та методологічний аспекти» і «Електроакустична музика у творчості 
українських і зарубіжних композиторів ХХ – поч. ХХІ ст.». Перший із них містить теми: «Вступ. 
Мета і завдання курсу. Передумови проникнення інноваційних технологій у музику. Виникнення і 
розвиток звукопису, електричного інструментарію», «Прогресивний етап розвитку інновацій у музиці 
1945–1990 рр.», «Становлення і розвиток електронної та комп’ютерної музики в українській музичній 
культурі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.», «Музичні комп’ютерні технології: методологічний 
аспект» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 9]. 

Другий змістовий модуль складають теми монографічного характеру, присвячені творчим 
портретам зарубіжних і українських композиторів, які зробили значний внесок у цю жанрову галузь 
музичного мистецтва. Магістрантам запропоновано для вивчення такі теми: «Конкретна музика. 

https://zbruc.eu/node/101197
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Творчість П. Шеффера та П. Анрі», «Кельнська композиторська школа. Творчість К. Штокгаузена», 
«Розвиток Tape Music у США», «Мультимедійні композиції у творчості Е. Вареза, Я. Ксенакіса, 
Ле Корбузьє», «Творчість В. Годзяцького, Л. Грабовського», «Творчість А. Загайкевич» [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 8; 9]. 

Отже, курс «Історія електронної та комп’ютерної музики» (аудиторні заняття та самостійна 
робота) спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти з названою жанровою галуззю, що 
зайняла важливу нішу в сучасній музичній культурі, дозволить магістрантам застосовувати новітні 
музичні технології у власній практичній діяльності. 
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РЕЖИСЕРСЬКЕ БАЧЕННЯ БАЛЕТНИХ ПОСТАНОВОК В ЕКРАННІЙ ПЛОЩИНІ 

 

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 і занурюючи його в «культурний простір екранного мистецтва» [2, 37]. Серед 

таких назвемо один із найпопулярніших творів балетного мистецтва кінця ХІХ – початку 

ХХІ століття балет Петра Чайковського «Лускунчик» (у 2022 році йому виповнюється 130 років), що 

був створений за мотивами знаменитої повісті-казки Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і 

Мишачий король» й лібрето 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 їх всіх 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, 11]. 

Уперше 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 інших) мультиплікаційного 

фільму «Фантазія» кінокомпанії Уолта Діснея, вкотре доводячи, що талановиті твори в кожній новій 

епосі відкриваються, «насамперед, небаченими гранями» [5]. Власне, звичні для глядача герої (за 

винятком фей і квітів) відомого балету П. Чайковського на екрані так і не з’являться, натомість у 
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фільмі звучатиме декілька музичних фрагментів зі знаменитого твору композитора у виконанні 

Філадельфійського оркестру під орудою Леопольда Стоковського, що оригінально поєднають у сюїту 

витончені за пластикою хореографічні номери, тим самим сплавляючи воєдино кіно, музику і балет.  

Завдяки вишуканій 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 глядачам буде запропоновано вихроподібний 

хоровод квітів, що у розмаїтті динамічного виру балетних па стрімко поринають у 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 у запальному гопаку, 

закружляють витіюваті персонажі-квіти: «козаки», навдивовижу схожі 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. 

Чарівна 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 зі «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, які опинившись у стрімкому 

квітково-листяному хороводі природи й самі часом перетворюються на дивовижні ніжні квіти. 

У 1993 році ще одну екранну версію балету «Лускунчик» представить глядачам компанія 

Warner Bros. Entertainment у режисурі Еміля Ардоліно (він, 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, 12]. Такий підхід буде 

продемонстровано кіномайстрами у стрічці «Лускунчик і чотири королівства» (2018) у режисурі 

Лассе Хальстрема та Джо Джонстона, де, передовсім, сюжет зазнав кардинальних змін. На думку 

Клари Фоменко, досить спірну, уважне ознайомлення з кіноказками, що знімає The Walt Disney 

Company останніми роками, свідчить, що в більшості фільмів «виявиться одна й та сама проблема: 

відсутність сценарію при чудовій картинці», тоді як гідною уваги у стрічці «Лускунчик» є лише 

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 і гриму просто не відірвати очей» [6]. 

Всупереч полярним думкам фахівців щодо названої стрічки, фільм 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, яка є не лише талановитою танцівницею, але ще й демонструє у світовій культурі потужні 

якості справжнього борця, оскільки майстриня змогла піднятися на верхівку балетної ієрархії та 

змінити підвалини всієї танцювальної індустрії. Відомо, що лише одному відсотку танцюристів у 

світі випадає успіх потрапити до найпрестижніших балетних труп рівня Королівського балету 

Великої Британії. І саме Місті Коупленд стала першою афроамериканською балериною, яка отримала 

звання провідної танцівниці за всю 75-річну історію Американського театру балету, а крім того, стала 
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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, робота на камеру 

виявилась досить виснажливою, оскільки необхідно було робити багато дублів і неодноразово 

зупинятись саме в ключових фрагментах танцю і знову розпочинати танок [7]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що взаємодія балетного й екранного мистецтва, передовсім, 

розширює глядацьку аудиторію, сприяє поглибленню її інтересу до витонченої хореографії балету, а 

також збагачує обидва види мистецтва новими виразними засобами. 
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ТАНЦЮВАЛЬНИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПІСЕННІЙ ЕСТРАДІ 1990-Х РОКІВ 

 

1990-ті роки для української популярної музики стали переломними, адже саме в цей час йде 

швидке накопичення україномовного естрадного пісенного репертуару, створеного в актуальних 

стильових напрямах світової попмузики. Танцювальна естрадна пісня 1990-х років відзначена 

стильовим розмаїттям. Серед найбільш популярних виділимо проєкти, що працювали в стилі 

євроденс. Цей стильовий напрям був актуальним у Європі в другій половині 1990-х років, нагадаємо 

лише кількох його найвідоміших представників: «2 Unlimited», «Ace of Base», «E-Type», DJ BoBo, 

Dr. Alban та ін. 

Українські гурти «Аква Віта», «Ван-Гог», «Фантом-2», «Турбо-Техно-Саунд», що були 

популярними у другій половині 1990-х років, орієнтувалися на творчість цих та інших виконавців, що 

працювали у стилі євроденс, створюючи актуальний для слухача український музичний продукт. 

Аналізуючи творчість українських виконавців тих років, ми бачимо й недостатню матеріальну базу, 

що вбачається в записі та концертному виконанні пісень, певною мірою дилетантизм в аранжуванні, а 

почасти, й у музиці і текстах пісенних композицій. Однак не можемо не помітити креативність 

українських виконавців, сонграйтерів, аранжувальників і кліпмейкерів, які в найскладніші з 

економічної точки зору часи створювали художній продукт, що з різних причин не міг конкурувати з 

європейським, однак у певному сенсі є не гіршим від своїх світових аналогів, особливо якщо 

говорити про національну культурно-мистецьку традицію. 

Важливо відзначити, що танцювальну естрадну пісню та її виконавців підтримували такі 

потужні інституції як фестиваль «Червона рута», що займався організацією концертів переможців і 

промоцією їхньої творчості, та агенція «Територія А», що просувала українських естрадних артистів 

на телебаченні. Якщо говорити про танцювальну музику, то агенція «Територія А» навіть створила 

телевізійний фестиваль «Територія Данс», цілком і повністю присвячений танцювальній естрадній 

пісні та випустила кілька збірок танцювальних хітів від українських естрадних виконавців. 

Більшість колективів, що працювали у стилі євроденс і виконували пісні українською мовою, 

були із західних регіонів: «Фантом-2» і «Турбо-Техно-Саунд» з Івано-Франківська, «Ван-Гог» із 

Самбору, і лише гурт «Аква Віта» – з Кропивницького. Учасники колективів самі писали пісні, тому з 
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репертуаром проблем не було, хоча часто він не був високої якості як з музичної, так і літературної 

точки зору. 

Попри танцювальний стиль і нескладну музику, де на першому місці знаходився ритм, тексти 

пісень гуртів, що працювали у стилі євроденс, були далеко не примітивними. Соціально 

спрямованими були тексти гурту «Турбо-Техно-Саунд», найбільш популярна пісня гурту «Ван-Гог» 

«Хто є хто» також мала соціально загострений зміст. Якщо говорити про пісні гурту «Аква Віта», то 

тексти таких творів, як «Технотронутий» та «Женьмінь Жібао» – це набір слів, однак зовсім не 

беззмістовний, а з іронічним підтекстом, в останньому творі – соціально-іронічним. Безумовно, 

значна частина пісень цих та інших виконавців у стилі євроденс – любовно-ліричної тематики. 

Відзначимо особливу роль фестивалів і продюсерських агенцій у розвитку танцювального 

напряму української пісенної естради. Так, яскравий виступ гурту «Турбо-Техно-Саунд» на фестивалі 

«Червона рута» у 1993 році, що проходив у Донецьку, змусив його керівництво розширити жанрову 

палітру музики конкурсантів і зробити ще одну номінацію, а саме танцювальної музики. Гурти «Аква 

Віта», «Ван-Гог», «Турбо-Техно-Саунд», «Фантом-2» були постійними учасниками хіт-параду 

«Територія А», їхні пісні були часто в ротації на українському телебаченні. Гурт «Аква Віта» 

наприкінці 1996 року підписує контракт з агенцією «Територія А», і найбільш успішний альбом 

колективу – «А тепер усе інакше» (1997) – створює на тексти Олександра Бригинця, що значно 

підвищило художній рівень пісень. А гурт «Фантом-2» одну композицію в альбомі «Зоряні війни» 

(1996) навіть присвятив «Території А», що стала своєрідною рекламою цього хіт-параду. 

Євроденс як стильовий напрям втратив актуальність вже на межі тисячоліть і, відповідно, 

європейські й українські гурти перестали працювати в цьому напрямі. Більшість виконавців 

євроденсу швидко зійшли зі сцени. Однак найкращі зразки, навіть художньо недосконалі, вже 

увійшли до скарбниці української естрадної музики і стали пісенно-танцювальною класикою, до якої 

звертаються сучасні українські виконавці. Так, у 2020 році популярна етно-реп-виконавиця Аліна 

Паш зробила власну версію хіта гурту «Аква Віта» «Женьмінь Жібао» у своєму фірмовому етно-реп-

стилі. Її інтерпретація в музичному плані є актуальною, однак із самої пісенної композиції, на жаль, 

залишився лише текст, який не є найсильнішою складовою твору, яскрава ж хітова мелодія приспіву 

в цій інтерпретації була взагалі відсутня. Проте сам факт звертання сучасних виконавців до шлягерів 

української естради 1990-х років є вельми показовим, оскільки їх актуалізація свідчить про високий 

творчий потенціал естрадної музики перших років відновлення української незалежності, який ще й 

досі недооцінено. 
 

Скорик Ірина, 
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ФЕНОМЕН ПОРНОШИКУ У ВІЗУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ  

КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

На думку італійського філософа Джорджо Агамбена [1], тіло є порожнім знаком, екраном, що 

відображає семіотику одягу. Останній вказує на гендерну, вікову, класову приналежність людини. 

Однак чим є тіло саме по собі, без цих атрибутивних вказівників? Який зміст несе оголене тіло? Воно 

все одно залишається лише екраном, відображаючи вже не семантику одягу, а контекст ситуації 

роздягання. «Людина не показує свого тіла просто так, а якщо це й стається, то до такої дії її спонукає 

або страх, або бажання причарувати» [2].  

Історична ретроспектива доводить, що роздягання було доречним і соціально дозволеним лише 

в обмеженій кількості ситуацій – у приватних обставинах медично-лікувального чи сімейно-

інтимного характеру. Публічно нагота демонструвалася лише крізь призму мистецтва. Однак у 

візуальній культурі ХХ століття оголеність почала широко експлуатуватись із маркетинговою метою. 

Вона стала повсюдно тиражованою, звичною, буденною рекламною дійсністю. Оголеність 

маркетингових образів ідеалізована й відредагована, вона естетизована, а тому далека від 

функціональної буденності. Дослідниця Анетт Лінч називає це явище «порношиком».    

У ХХІ столітті питання «порнографії» стає наріжним каменем публічних дебатів. З одного 
боку, йдеться про обмеження доступу до такого роду контенту, з іншого – вона є локусом уваги в 
комерційній рекламі. Тобто непомітно «порнографія» стає «порношиком», який сприймається так 
само естетично, як і оголення у творах мистецтва. Таким чином, оголеність, яку ми бачимо в рекламі, 
на телебаченні та інтернеті, стає частиною загального інформаційного потоку, складовою нашого 
повсякдення. На думку Анетт Лінч, «сексуальність» або «гарячість» – це кнопка, на яку постійно 
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натискають, щоразу дещо сильніше, щоб гарантувати, що пропонований товар буде помічений на 
дедалі більш перенасиченому ринку» [3, 12]. Поступово «порнографія», явище, появу котрого 
пов’язують із фотографією, розглядається вже як зона популярної культури, межі якої поступово 
розширюються.  

Як сталося так, що заборонене й «непристойне» на початку ХХ століття зараз є нормою 
повсякдення? З появою дагеротипії у ХIХ столітті такі зображення шокували і не сприймалася в 
консервативному суспільстві. Лояльність до фотографування оголеності з’являється після Другої 
світової війни, коли виникає поп-культура, а пізніше медіа-культура, тому дату «офіційної 
лояльності» можна рахувати від появи першого номеру журналу Playboy у 1953 році. 

Явище також отримало подальшу феміністичну інтерпретацію: це була спроба жінок отримати 
владу над чоловіками, стати для них видимими, привернути увагу й перетворитись на об’єкт 
бажання: «…жінки беруть участь у власній об’єктивації, відчуваючи обмежений ступінь розширення 
прав і можливостей на основі здатності залучати чоловічі погляди і бажання» [3, 42]. «Порнографія» 
чітко виявляє гендерну приналежність, фокусуючись на відображенні переважно жіночого тіла. 
Таким чином, біля витоків його поступової об’єктивації засобами візуальної культури стоять 
наративи як чоловічого інструментального сприйняття жінки, так і її прагнення «відображатись у 
погляді» іншого.  

Протягом двох останніх десятиріч ХХ століття «порнографія» набуває того самого шику, який 
поступово перетинає кордони обмеженості та стає еталонністю. Оголеність і сексуальна атрибутика 
стає фішкою мега-зірок. Спостерігаючи за образами Мадонни раннього періоду творчості, можна 
зробити висновок, що стиль «дівчини без комплексів» став запорукою її кар’єрного успіху. Надалі ця 
тенденція стане нормою американських, а в ХХІ столітті майже всіх поп-виконавців. Вплив медіа-
видань типу Playboy поступово втратив актуальність, бо молоді дівчата та навіть жінки віку їх матусь 
підпали під вплив нового стилю «жіночої свободи» й елементи еротизму перейшли в моду жіночого 
ділового та молодіжного стилю.   

З появою соцмереж вплив еротизованої кіберідентичності посилюється, охоплюючи все ширші 
вікові та професійні субкультури. З іншого боку, глядацька чутливість до оголеного тіла поступово 
падає у зв’язку з перенасиченістю такого роду контенту, що, можливо, сприятиме подоланню проявів 
жіночої об’єктивації в майбутньому.  

 
Література 

1. Agamben G. Nutidiness. Stanford University Press, 2010. 178 p. 
2. Entwistle J. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Social Theory. London, 2015. 328 p. 
3. Lynch A. Porn Chic: Exploring the Contours of Raunch Eroticism. London, 2012. 196 p. 

 

Табуліна Ольга, 

аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
 

ДРАМАТИЧНІ СЕРЕНАТИ В. А. МОЦАРТА ЯК ДАНИНА  

ТРАДИЦІЯМ АРИСТОКРАТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА XVIII СТОЛІТТЯ 

 

Драматичні серенати або твори з нагоди зародились в Італії у другій половині XVII століття і 
стрімко розповсюдились серед європейської аристократії. Серенати як урочисті вистави з приводу 
святкування різноманітних подій користувалися надзвичайною популярністю. Монарші особи, князі, 
дворяни, а подалі й буржуазія сотнями замовляли їх композиторам і лібретистам. Твори серенатного 
типу писали всі провідні композитори доби бароко – А. Страделла, М. А. Честі, А. Скарлатті, 
А. Кальдара, Н. Порпора, Й. Д. Гайніхен, Й. А. Гассе, А. Вівальді, Г. Ф. Гендель і навіть Й. С. Бах, 
хоча його урочисті композиції прийнято називати світськими кантатами. Специфікою серенати як 
жанру був факт замовлення, а метою постановки – зовнішній ефект. У центрі уваги серенати була 
особистість адресата, якому призначалися лестощі в міфологічному, історичному або алегоричному 
сюжетному вбранні.  

Не дивним є факт, що барокові традиції вплинули й на мистецтво класицизму і композитори-
класики також отримували замовлення на створення серенат. Наведемо лише кілька прикладів: 
«Ендіміон» (1772) Й. К. Баха, «Весілля Геркулеса та Геби» (1747), «Суперечка богів» (1749) 
К. В. Глюка, «Ацис» (1762) Й. Гайдна, «Спочатку музика, потім слова» (1786) А. Сальєрі, близько 
десяти театралізованих святкових вистав Дж. Паїзієлло. Тому є очевидним, що найобдарованіший 
композитор доби класицизму В. А. Моцарт не уникнув замовлень на створення урочистих творів із 
нагоди [1]. У його масштабній спадщині знаходимо три композиції серенатного типу: алегорична 
пастораль «Асканіо на Альбі», серенати «Сон Сципіона» та «Король-пастух». 
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Замовлення театральної серенати «Асканіо на Альбі» з нагоди весілля ерцгерцога Фердинанда 

із принцесою Марією Бетріче Річчардою д’Есте В. А. Моцарт отримав особисто від імператриці 

Марії Терезії. Прем’єра серенати відбулася 17 жовтня 1771 року в Королівському герцогському 

театрі в Мілані (Teatro Regio Ducale) і пройшла з виключним тріумфом. Поет Дж. Паріні при 

написанні лібрето «Асканіо на Альбі» намагався задовольнити всі вимоги до такої важливої 

урочистої події, як герцогське весілля. 

У міфологічному сюжеті «Асканіо на Альбі» головними дійовими особами виступають 

давньоримські боги та герої. Всього в серенаті задіяно п’ять головних персонажів – Венера, її онук 

Асканій, німфа Сильвія, жрець Ацест і пастух Фавн, а також генії, пастухи та пастушки, доручені 

хору і балету. Сюжет із неприхованими лестощами на адресу імператорської родини виглядає так. 

Венера у супроводі своєї свити спускається з небес і сповіщає Асканіо про своє рішення одружити 

його з прекрасною німфою Сильвією з роду Геркулесів і заснувати для молодого подружжя нове 

місто Альба-Лонга, яке буде прославлене у віках. Але Сильвія засмучена, бо вона вже кохає юнака, 

який з’явився їй у сні. Після тривалих перепитій і непорозумінь з’ясовується, що омріяний коханий 

Сильвії і є Асканіо. Тоді Венера з’єднує люблячі серця, нагадує Асканіо про його обов’язки 

правителя і повертається на Олімп. Діалоги персонажів містять недвозначні натяки: Марія Терезія, 

без сумніву, уподібнювалася Венері; ерцгерцог Фердинанд – Асканіо й, нарешті, принцеса Беатріче, 

чий розум, літературна обдарованість і привабливість вихвалялися всюди, ототожнювалася з 

Сильвією – взірцем доброчинності та скромності. Характерно, що в серенаті, окрім славлення 

духовних цінностей і краси, найвищою чеснотою, що оспівується, стає підпорядкування почуттів 

обов’язку, як і належить союзу правителів. 

Друга урочиста вистава «Сон Сципіона» на лібрето П. Метастазіо була написана 

В. А. Моцартом у п’ятнадцятирічному віці для його тодішнього покровителя принца-архієпископа 

Зальцбурзького Сигізмунда фон Шраттенбаха. Після його смерті композитор наново присвятив твір 

наступнику Шраттенбаха – графу Ієроніму фон Колоредо. Серената була представлена першого 

травня 1772 року в архієпископському палаці в Зальцбурзі тільки частково. Ймовірно, цей твір так і 

не був повністю виконаний за життя композитора. У серенаті шість дійових осіб – Сципіон 

Африканський, Костанца (Вірність), Фортуна (Удача), Публій, Емілій та Ліченца; також, як і в 

попередньому творі з нагоди, композитор задіює хор. Треба зазначити, що у віденській традиції хори 

були невід’ємною частиною творів з нагоди, і композитори та лібретисти їх обов’язково 

використовували. 

Алегоричне лібрето «Сон Сципіона» спирається на римську міфологію й історію, у ній, як і в 

попередній серенаті вустами персонажів прославляється винуватець урочистої події. За сюжетом, 

юному Сципіону являються уві сні Костанца та Фортуна і вимагають, щоб він вирішив, кому з них 

бути його наставницею у своєму житті. Далі йому сняться пращури Публій і Емілій, які 

розмірковують про безсмертя душі та нікчемність усього земного. Сципіон прагне залишитися зі 

своїми предками, але вони відмовляють йому, посилаючись на важливу історичну місію правителя. 

Знову розгоряється боротьба богинь за душу Сципіона, і нарешті він обирає Костанцу (Вірність), не 

страхаючись гніву Фортуни. У фіналі серенати Ліченца вихваляє вибір Сципіона і пояснює, що 

насправді головний герой вистави не він, а принц-архієпископ Ієронім фон Колоредо. 

Остання серената В. А. Моцарта – «Король-пастух» – була написана на текст П. Метастазіо, 

який створив лібрето, спираючись на п’єсу Т. Тассо «Амінта». Композиція була створена в 1775 році 

з нагоди візиту до Зальцбурга ерцгерцога Максиміліана Франциска Австрійського, молодшого сина 

Марії Терезії. Прем’єра вистави відбулася в лицарському залі театру-резиденції в палаці архієпископа 

графа Ієроніма фон Колоредо. На відміну від попередніх серенат, «Король-пастух» є більшою за 

обсягом і наближена до опери-seria: вона складається з двох актів і налічує десять головних 

персонажів. Сюжет лібрето базується на історичних подіях. У його основі – боротьба головного 

героя, спадкоємця сидонського трону Абдалоніма, змушеного ховатися у вигляді пастуха під 

вигаданим ім’ям Амінта, зі своєю совістю. Головна ідея, що натякає на адресата замовлення серенати 

– боротьба любовних переживань з почуттями обов’язку та відповідальності, продиктованими 

вимогами влади.  

Отже, серенати були невід’ємною складовою урочистих подій в аристократичних осередках із 

середини XVII до кінця XVIII століття. Вони замовлялись композиторам і лібретистам з нагоди 

різноманітних подій – уродин, іменин, весільних урочистостей, вдалих військових походів тощо. На 

жаль, історія серенати як жанру виявилася не такою довговічною, як спорідненої з нею опери: після 
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стрімкого розвитку та досягнення піка популярності у добу бароко, серената згоріла, як метеор 

наприкінці XVIII століття, залишивши на згадку про себе мовчазні манускрипти видатних майстрів. 
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АСПЕКТОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ТВОРЧОСТІ Й ФІЛОСОФІЇ ТВОРЕННЯ 

 

Маючи на меті світоглядне цілепокладання з утвердження особистісної, місцевої, регіональної 

й національної самобутності, необхідно удосконалювати основоположні знання мистецької творчості 

й процесів творення. Адже лише згідно з досконалою теорією, перевіреною й примноженою 

практикою, можна скласти надійний фундамент розвиткові. Загальна принципова «початковість» 

наших фундаментальних досліджень, зокрема, на прикладі дизайнерської діяльності, красномовно 

підтверджується періодичними закликами розвивати теорію саме у «філософському та 

фундаментальному аспектах», як і щільністю застосування іншомовної термінологічної лексики в 

нашому мовному просторі [1, 27]. До певної міри це можна виправдати міжнародними професійними 

найменуваннями й кваліфікаційними визначеннями. Однак варто враховувати суттєву ментальну 

залежність методології, особливо для мистецтва, від тієї ясної образності, що утворюється виключно 

рідним мовним середовищем із відповідною духовною спрямованістю. 

Важливість мовного середовища для знання з філософії й методології мистецької творчості, 

універсальність мови для теорії постає фактом незаперечним, якщо мати на увазі захист культурної 

самобутності й очевидну її залежність від лексичних першоджерел, а також і просторово-топологічну 

безперервність життєвого середовища, що об’єктивно ставить під сумнів фаховий розподіл серед 

митців середовищного й візуального профілю як дещо вимушений, а самі назви окремих мистецьких і 

навіть інженерно-будівельних фахів виглядають цілком умовними, особливо – проєктування об’єктів 

на основі цифрових технологій сучасного інформаційного суспільства. Отже, на часі – одержання 

таких нових фундаментальних знань, які б уможливили самобутнє позиціонування національного 

мистецтва й озброїли б його надійними теоретичними підвалинами. 

У національному філософському й філологічному контексті така проблематика, наскільки нам 

відомо, не врахована, принаймні, науково-практична потреба загальної теорії творчості на підставі 

певного національного філософського світогляду спеціально не розглядалася. Є вірогідними системні 

проблеми українського суспільства за відсутності скільки-небудь послідовного розроблення згаданих 

питань. Вихідну канву й продуктивні напрями реалізації заявленого проблемного завдання, на наш 

погляд, становлять певні основні аспекти теорії творчості й філософії творення. 

Насамперед, принциповим є визначення першоджерел для сучасного наукового синтезу. 

Такими є ідейна спадщина вітчизняної гуманістичної традиції й українська лексика. Розроблення 

цього аспекту обіцяє стати на стільки ж цікавим, на скільки складним, і найперша складність полягає 

в тому, що нові знання, особливо фундаментальні, народжуються на стику галузей науки. Далі, а 

можливо, й одразу постає необхідність розібратися з категорійними ознаками духовної спрямованості 

мистецтва, як-от: відповідність певній спадкоємності або наслідуванням; критерійні підходи щодо 

сенсових чи образних, технологічних й інших заперечень або, навпаки, щодо ознак відродження 

певної традиції. При цьому згідно з національною лексичною термінологією стане можливим 

формулювання закономірностей і мотиваційних сенсів мистецтва, – це ще один, не останньої 

черговості, аспект фундаментальних досліджень. 

Самобутня виразність і своєрідність мистецтва, котре сприймається як зосередження сенсів 

буття, самі потребують духовного осмислення й віросповідної мотиваційної змістовності – навіть 

якщо це атеїстична віра в абстрактну людину чи в цілковито розмите «ніщо», – відтак необхідна 

певна філософія творення, національно конкретна й універсально гуманістична. Невипадково світова 

мистецька думка в особі кращих практиків визнавала творчістю «лише те, чим наснажується життя 

цілого, в якому форма та зміст єдині» [3, 227], а людський дух визначила «світлом, що вище 

інстинкту», і «немає у свідомості людини нічого вище, ніж промені цього первинного світла, що їх 

ми називаємо красою» [2, 36–38]. 
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Сьогодні можна вважати доведеною обмеженість дослідницьких засобів естетики як суто 

аналітичної парадигми, недостатньо цілісної для світоглядного цілепокладання митця. Духовний 

синтез потребує відповідної повноти світогляду й адекватної світоглядові культурної спадщини, що 

передує творчому досвідові, а раціоналістична фрагментація в іншомовних визначеннях естетичних 

абстракцій навіть суперечить духовному синтезові. Йому допоможуть актуальне розуміння мети 

Світобудови й сучасна методологія самобутньої образності. 
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МУЗИЧНІ ОБРАЗИ В БАЛЕТІ ЮРІЯ ШЕВЧЕНКА «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІЗ ЛІТЕРАТУРНИМ ДЖЕРЕЛОМ 

 

На основі методу порівняння здійснено аналіз головних персонажів і пов’язаних із ними 

комічних елементів комедії М. Старицького та балету за цим сюжетом. Серед основних образів 

надано увагу Свириду Петровичу Голохвастому, Проні, Галі, Секлеті Пилипівні Лимарисі та 

подружжю Сірків. Так, Свирид Голохвастий, безумовно, з одного боку, найцікавіший персонаж, а з 

іншого, найсуперечливіший. Цей персонаж надає широке поле для інтерпретацій, що випливає з 

аналізу як літературного першоджерела, так і однойменного балету Ю. Шевченка. Перше, на що 

звертаємо увагу під час співставлення комедії та балету, це деякі зміни в іменах. Головним чином, 

звучання прізвища центрального героя. Адже у М. Старицького читаємо «Голохвостий», тоді як у 

лібрето балету – «Голохвастий». Однак поясненням цього можуть стати посилання на слова самого 

Свирида Петровича, який, представляючись батькам Проні (Дія 2, Ява 13), вимовляє своє прізвище 

«Голохвастов» [2, 165]. Слідом за ним і Проня вимовляє його прізвище «Голохвастов» [2, 153, 158, 

163, 165, 166].  

Причин цього є декілька. Перша походить від сюжету, адже Свирид Петрович намагається 

приховати свою спорідненість зі старим «цилюрником Голохвостим», страхаючись, що спливе 

правда про його банкротство. Друга причина, на нашу думку, комічного характеру, адже варіант 

вимови «Голохвастий», з наголосом на «а», співзвучний із російським словом «хвастаться» 

(хвалитися), яке найкраще характеризує персону цього персонажа. Тому використання в балеті саме 

другого варіанту прізвища Свирида Петровича є виправданим і логічним. Також підкреслимо, що 

опинившись обличчям до обличчя з міщанками, які звинуватили його в брехні, у комедії він двічі 

представився ще інакше: «Свирид Петрович Галахвастов» [2, 203, 204]. І другою відзнакою в балеті є 

зміна однієї літери в імені матері Галі. У комедії її звати Секлита, тоді як у балеті – Секлета, що, на 

наше переконання, не несе такого змістового навантаження, як у випадку із Голохвастим. 

Враховуючи той факт, що предметом нашого вивчення є саме балет, у тексті називатимемо 

персонажів саме так, як вони зазначені у лібрето [1].  

Отже, підкреслимо спільні ознаки головних персонажів у комедії та балеті. У комедії 

М. Старицького читач знайомиться із Голохвастим у дуже цікавий спосіб: через обговорення його 

постаті хлопцями-міщанами (Дія перша, Ява 2) [2, 133]. Причому спостерігаємо, що міщани 

розподіляються на два табори: тих, хто вважає його «розумнішим у Києві» та тих, хто каже «од міщан 

одстав, а до панів не пристав» [2, 133]. Таким чином створюється дуже вдала передзустріч із 

головним персонажем, що інтригує читача. У балеті появі Голохвастого передують його лейтмотиви 

(ще в Увертюрі), його дует із батьком у Музичній Інтродукції та, нарешті, заклики його приятелів 

вийти на сцену в головному номері Голохвастого у сцені 3 картини 1 дії. Таким чином, в обох 

випадках слава цього персонажа передує його появі.  

Звернемо увагу на засоби виразності, якими в літературному першоджерелі створюється 

портрет Голохвастого. Це, звичайно, мова героя, що стала його візитною карткою, даниною 

історичного часу, до якого відноситься дія комедії, і якій присвячено ряд наукових публікацій 
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дослідників різних галузей знань. Другим інструментом, який використовує М. Старицький під час 

створення яскравого образу Голохвастого, це зображення як в його репліках, так і в діалогах з 

іншими персонажами його портрету у найменших дрібницях. Саме опису його зовнішності, манер і 

вимові надано автором літературного твору найбільшу увагу. У балеті основними засобами 

виразності стають лейтмотиви, лейттембри та лейтелементи. Лейтмотив, який запозичено з 

однойменного кінофільму, створює певну відсилку до відомого образу Голохвастого. Лейттембрами, 

як вже було підсумовано, є кларнет, піаніно та скрипка. Вибір кларнета, на нашу думку, обумовлений 

декількома причинами.  
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СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОЛОСПІВУ ВІКТОРА КОСЕНКА «ВОНИ СТОЯЛИ МОВЧКИ» 

 

Камерно-вокальна музика класика української музики ХХ століття Віктора Косенка посідає 

важливе місце в концертному та навчально-педагогічному репертуарі. Особливою популярністю 

користуються солоспіви композитора «Вони стояли мовчки», «Говори, говори», «Я пережив свої 

бажання», «Я тут, Інезіл’є», які часто виконуються як провідними українськими вокалістами, так і 

молодими співаками. Для мистецтвознавця важливим є осмислення специфіки сучасних 

інтерпретацій косенківської камерно-вокальної лірики, особливо в контексті розуміння вокалістами 

стильових особливостей музики композитора, зокрема її сецесійних (за І. Вавренчук [1]) або 

модерних рис. Ми обрали для аналізу солоспів В. Косенка «Вони стояли мовчки» (ор. 7, № 2, 1922), 

написаний на поезію В. Стражева, який є показовим для музичного стилю композитора 1920-х років, 

а також надзвичайно ефектний для вокалістів, що прагнуть у своїх інтерпретаціях проникнути в 

глибини людської душі. 

Класичним є виконання солоспіву «Вони стояли мовчки» геніальною українською співачкою 

Белою Руденко (партія фортепіано – Галина Паторжинська) здійснений у 1971 році [5]. На нашу 

думку, це виконання можна вважати еталонним: співачка відтворює усі нюанси поетичного тексту та 

передає усі грані музичного образу, органічно переходячи з декламації до кантилени, надзвичайно 

делікатно інтонуючи кожну фразу. Партія фортепіано органічно доповнює вокальну, створюючи 

діалог двох рівноправних партнерів-оповідачів. Співачка виконує солоспів в українському перекладі 

Ю. Ткаченка, до якого сьогодні доволі рідко звертаються вокалісти – сучасні виконавці віддають 

перевагу перекладу В. Морданя. 

Солістка Івано-Франківської обласної філармонії Ольга Яловенко на одному з концертів у 

2017 році виконала твори В. Косенка, серед яких був і солоспів «Вони стояли мовчки» (партія 

фортепіано – Ольга Банашек) [3]. Загалом співачка притримується виконавського канону, який 

склався в українській концертній практиці, однак її виконання має свою «родзинку». Зазвичай, 

солоспіви В. Косенка виконують співачки, які мають голос сопрано, завдяки чому звучання є легким, 

майже нематеріальним. Ольга Яловенко має мецо-сопрано, її голос є більш насиченим, а тому 

інтерпретація твору «Вони стояли мовчки» співачкою набуває нового, більш «земного» звучання. 

Молода вокалістка Маргарита Богачова, студентка Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової, у 2017 році записала своє виконання солоспіву В. Косенка «Вони стояли 

мовчки» (партія фортепіано – Еліна Економова) [6]. Співачка має мецо-сопрано, але на відміну від 

Ольги Яловенко, виконує твір не в оригінальній тональності f-moll, а d-moll, що є більш зручним для 

низького голосу. Її інтерпретацію не можна вважати учнівською, вона є цілком зрілою. Відзначимо 

пріоритетність вокального начала в її інтерпретації, хоча у В. Косенка в солоспіві поєднані два типи 

інтонування – декламаційне та кантиленне. Проте для мецо-сопрано, на нашу думку, такий підхід є 

художньо виправданим, оскільки відбувається трансформація художнього образу, який набуває 

нових рис.  

Не всі виконавські інтерпретації косенківського солоспіву є вдалими, особливо коли йдеться 

про молодих вокалістів. Виконання твору студенткою Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського Вікторією Цюпак у 2017 році (партія фортепіано – Олексій Бєглєцов) [4] 
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можна віднести скоріше до учнівських, а не концертних, однак навіть і в період навчання вокалісту 

треба максимально відповідально підходити до трактування твору. Наприклад, у зазначеній 

інтерпретації було порушено авторський текст, зокрема вказівки щодо кількаразової зміни темпу, що 

надавали музиці легкості, невловимості, що є характерним для музики модернізму. Повільний темп, 

який був незмінним протягом усього твору, зробив його драматургію статичною. Також 

інтерпретаційною помилкою стало скорочення заключної інструментальної частини, що триває 

усього чотири такти, але має важливе значення для створення художнього образу, оскільки 

підсумовує інтонаційний і смисловий розвиток усього солоспіву: у партії фортепіано наприкінці 

твору звучить мелодична фраза, яка є ключовою у поезії («Вони стояли мовчки»), і тим самим 

композитор наголошує на її змістовності, одночасно передаючи ідею мовчання. 

Цікавою є інтерпретація солоспіву В. Косенка «Вони стояли мовчки» народною артисткою 

України Людмилою Ларіковою, здійснену в 2021 році [2]. На відміну від більшості інтерпретацій, що 

є камерно-вокальними, косенківський шедевр цього разу прозвучав у виконанні Національного 

академічного оркестру народних інструментів (аранжування – В. Гуцал) в Національній філармонії 

України. Відзначимо вдалу оркестровку твору, яка надає твору нових барв, зокрема наближає його до 

оперної арії. Якщо говорити про вокальну інтерпретацію, то вона, як і виконання Бели Руденко, 

відзначена максимальною точністю слідування за вербальним і музичним текстом. Зазначимо, що 

Людмила Ларікова більшою мірою підкреслює декламаційність твору, в цілому ж її інтерпретація 

відзначена «широким мазком», що пояснюється тим, що твір В. Косенка «Вони стояли мовчки» в 

оркестровому аранжуванні вже не є камерно-вокальним, а тому потребує іншого інтонування. 

Підсумуємо наші спостереження щодо інтерпретацій солоспіву В. Косенка «Вони стояли 

мовчки». Можна говорити про існування виконавського канону цього твору на українській сцені, 

який підкреслює його особливості, а саме модерністичні риси, зокрема поєднання декламаційності та 

кантиленності, «нематеріальність» звучання, діалогізм соліста й концертмейстера. Солоспів 

написаний для сопрано, проте він також виконується і співачками, що мають мецо-сопрано, завдяки 

чому косенківська музика набуває нових барв. Солоспів В. Косенка на вірші В. Стражева «Вони 

стояли мовчки» сьогодні звучить з українським текстом В. Морданя, менш популярним, але й досі 

вживаним є переклад Ю. Ткаченка. Розмаїття інтерпретацій косенківського шедевру свідчить про 

його потужний мистецький і культуротворчий потенціал, який донині залишається актуальним як для 

українського слухача, так і для представників інших культурних традицій. 
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ТРАДИЦІЙНА МУЗИКА КИТАЮ:  

ДО ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

 

З розвитком і прогресом нанотехнологій ритм життя китайського народу стає все швидшим, що 

зумовлює натиск сучасного міського життя й активізацію форм популяризації маскультури. 

Китайське музичне співтовариство стурбоване тим, що пересічним громадянам складно зосередитись 

на чомусь цінному, насолоджуватися не штучною, а народною музикою. Вони надають перевагу 

розважальній і комерційній музиці й часто ігнорують національну оркестрову творчість. Зрозуміло, 

не маючи реальної підтримки, народна оркестрова музика не може конкурувати із попкультурою.  
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Варто зазначити, що на формування китайського народного музичного мистецтва історично 

впливала значна кількість чинників. Насамперед, це природне середовище, у межах якого 

сформувалися різні етнічні групи, що продукують різнопланові традиції, звичаї, мають мовні 

особливості, відмінні релігії тощо. Сукупно окремі етнічні групи формують палітру естетичних 

поглядів на життя та спосіб мислення китайської нації загалом.  

Китайська народна музика відрізняється від західної. Основна причина полягає в тому, що 

патріархальне суспільство Китаю, засноване на традиційних виробництві та способі життя, визначало 

соціальну ідеологію та психологічні особливості людей протягом тисячоліть [2, 24]. Фольклорна 

музика як невід'ємна частина китайської народної культури розвивається та передається з покоління в 

покоління протягом багатьох тисяч років, формуючи загальну естетичну основу та художню 

парадигму, що містить: 

– лінійне музичне мислення; 

– спрощений, динамічний і контрастний спосіб музичної виразності; 

– збалансоване ритмічне компонування; 

– урівноважений і симетричний структурний принцип; 

– спосіб поетапного розширення симетрії; 

– специфіку ладового й мелодійного слуху. 

Як і в багатьох народів світу, мелодика китайської музики – її головна ланка. Вона заснована на 

п'яти- або семиступеневих ладах й орієнтована на природний і плавний рух. Більшість протяжних або 

витриманих звуків має головним один тон. Для його виділення застосовують: колоратуру, фіоритуру, 

варіювання тощо. Усе зазначене тут слугує головному завданню – прикрасити мелодію. При цьому 

важливу роль виконує синкрезис – загальний образ вираження, що поєднує літературу, мову, танець, 

оперу та поезію. Остання особливо значима, оскільки наділяє будь-який твір своїм колоритом, 

переважно філософського спрямування [1, 58].  

Ще 2000 років тому в Китаї було введено в національний побут багато інструментів: дзвін, 

гонг, барабан, сюнь, бубенець та ін. До династії Західного Чжоу (1046 до н. е. – 771 до н. е.) і в період 

Царств, що б'ються (475 р. до н. е. – 221 р. до н. е.) було розроблено понад 80 видів музичних 

інструментів. У період династії Цинь (221 р. до н. е. – 206 р. до н. е.), Хан (206 р. до н. е. – 220 р. до 

н. е.), Трицарства (220–280 рр.), Цзінь (317–420 рр.), епохи Південних і Північних династій (420–

589 рр.) та династій Суй і Тан (581–907 рр.) через часті обміни між людьми всіх етнічних груп 

додались хенчуй (тепер дицзі), цянська флейта (тепер сяо), бі (тепер трубка), бронзові барабани, 

поперекові барабани, цзегу тощо. У період ери П'яти династій (907–979 рр.), другої династії Сун 

(960–1279 рр.), династії Юань (1279–1368 рр.), Мін (1368–1644 рр.), Цин (1644–1911 рр.) вони стали 

важливими інструментами та вплинули на сучасну національну музичну культуру [2]. У літературі та 

живописі наявні зображення ударних інструментів: юньло, восьмикутні барабани, даньгу, муюй, 

бяньцин. Набули поширення духовий інструмент сона, щипкові інструменти: саньсянь, яньцинь, а 

також струнні смичкові: ерху, баньху, китайська скрипка, чжуйху тощо. Типи інструментів постійно 

вдосконалювалися, що вплинуло на розвиток оркестрової музики Китаю. Своєю чергою, фортепіанна 

музика, що здебільшого відноситься до оркестрової, зазнала змін у жанрах і можливостях 

відтворення національних традицій у контексті звукозображальних можливостей інструмента. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРІВ КОСІВСЬКОЇ КЕРАМІКИ 

 

Значну частину пам’яток декоративно-прикладного мистецтва складають твори з кераміки, що 

широко представлені в приватних і музейних колекціях. Перед експертом-мистецтвознавцем, який 

досліджує твори кераміки, стоїть завдання з визначення їх автентичності, відповідності певному 

періоду створення, авторської приналежності, наявність реставраційних втручань, а також 

встановлення історико-культурного, художнього, музейного і колекційного статусу, орієнтовної 

вартості. 

Насамперед, при дослідженні кераміки основна увага повинна бути зосереджена на зовнішній 

стороні твору й технології виготовлення. Головну роль у цьому відіграє встановлення атрибуції, 

проведення стилістичного опису, а саме сюжету твору, особливості колористичного рішення, 

стильові ознаки орнаменту, особливості виготовлення кераміки, наявність клейм. Керамічні вироби 

це не лише антикваріат, але й великий ринок імітацій і підробок. Значна кількість та різноманіття 

керамічних виробів зумовлює певну складність для дослідників і вимагає від експерта всебічної 

обізнаності і фундаментальних знань.  

Керамічні вироби, що їх найчастіше знаходять археологи, містять у собі цінні відомості про 

життя стародавніх народів. Кераміка дає уявлення про їхній господарчий і соціальний устрій, про 

рівень технічних досягнень і культури, вона допомагає відтворити картину торговельних зв'язків, 

характер харчування, розвиток будівельної техніки, знань про космос у давнину і багато іншого. 

Технологія гончарного виробництва, як і в попередні періоди, складалася зі спільних для більшості 

осередків України етапів, що суттєво впливали на художні особливості виробів [5, 115–116].  

1. Добування сировини. 

2. Приготування глиняної маси, ангобів, полив.  

3. Формування виробів.  

4. Декорування виробів.  

5. Покриття виробів поливою.  

6. Випалювання виробів.  

Своєрідним, неповторним явищем української кераміки є косівська кераміка. Мистецтво 

косівської кераміки як унікальне явище в багатогранній народній творчості гуцулів бере свій початок 

з кінця XVIII ст. і до наших днів дійшло у незліченному творчому багатстві форм, орнаменту, 

технологічних засобів, в оригінальній творчості митців, яка привела до утворення величної школи 

художнього розпису – однієї з найяскравіших перлин українського народного мистецтва. 

На формування цієї традиції значний вплив мали: наявність багатих місцевих глин і потреба у 

виготовленні посуду для щоденного вжитку. Ця традиція розвивалась з кінця XVIII ст. у трьох 

підгірських центрах: с. Пістинь, м. Косів (з селами Монастирське. Москалівка, Старий Косів, Смодне, 

Вербовець), селище Кути та Старі кути. Найбільшого свого розвитку косівська кераміка набула на 

початку ХІХ ст. [5, 143]. 

Основою яскравої декоративної системи косівської кераміки на початку XIX століття став 

ритований розпис. За цією технікою виріб повністю вкривали тонким шаром білої глини, на 

підсушеному білому тлі писаком гравіювали контур орнаменту, заповнювали його площини 

коричневим ангобом і перший раз випалювали. Завдяки цьому на білому тлі проглядається сіра 

глина, утворюючи графічний малюнок. Контррельєфні лінії – рівчаки, які утворює писак, служать для 

того, щоб під час випалу фарбники не розтікались по черепку. Після цього предмет розмальовували 

керамічними фарбами жовтого та зеленого кольорів, вкривали поливою і вдруге випалювали [6, 40]. 

Основні ознаки косівської кераміки: 

– триколірна гама забарвлення виробів (жовтий, зелений, коричневий) пов’язана зі 

сприйняттям природи: жовтий символізує сонце, зелений – карпатські гори, коричневий – землю 

(інколи додавали синього кольору); 

– на керамічних виробах особливою ознакою «традиції» є відображення життя гуцулів, їх 

вірування, традиційний побут; 

– застосування біблійних сюжетів і зображення святих, церков і дзвіниць; 
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– в оздобленні посуду використовували цікавий засіб – затіки: спрямовані в бік плями зеленої 

поливи, що надавали композиції динамізму.  

Декоративні мальовані полив’яні вироби Косова мали найбільше декоративних рис у 

формотворенні, особливо в оздобленні. Вони містять такі роди: посуд (найчисельніший рід косівської 

кераміки, який має 12 типологічних груп, що складаються з типів: мископодібний (миска, полумисок, 

салатниця, тарілка, таця, сільничка, ваза для фруктів і печива), макітроподібний (макітра), 

глекоподібний (дзбанок, «кувшин», сметанник, чайник, горнятко, кухоль), горщикоподібний 

(горщик, супниця, посуд для сипучих продуктів, масляниця), колоподібний (баклага, калач, 

куманець), бочкоподібний (барильце), фігурний (зооморфний, антропоморфний), пляшкоподібний 

(штоф), кошикоподібний (кошик), близнюки (двійнята, трійнята), чаркоподібний (чарка), 

ложкоподібний (ложка, ківш)), вироби для обладнання житла (ваза для квітів, вазон, свічник, кахлі), 

вироби особистого вжитку (прикраси, скарбнички, попільнички), обрядові вироби (свічник, ікона, 

хрест). Значне місце у косівських мальованих полив’яних виробах займало виготовлення 

сувенірів [4, 262]. 

Керамісти Косова створили власний стиль авторського почерку у формотворенні, віртуозності 

орнаменту, сюжетів. Не випадково, що й сьогодні кераміка Гуцульщини залишається впізнаваною у 

світі та служить своєрідною візитівкою народного мистецтва України. Косівська кераміка є одним із 

найнеповторніших видів народного мистецтва Гуцульщини і невід’ємною частиною духовної 

культури українців, що збереглося до сьогоднішніх днів. Косівська кераміка як частина духовної 

етнічної культури гуцулів розвивається з давніх-давен і передається з покоління в покоління. 

Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної 

культурної спадщини людства. 
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ДОДАТКОВИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ МУЗЕЙНИХ ТВОРІВ  

СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ ТА ГРАФІКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 

Незважаючи на те, що традиція охороняти культурні цінності існувала з найдавніших часів, 

масштабні світові конфлікти ХХ століття та їх руйнівні наслідки змусили міжнародне співтовариство 

невідкладно діяти та встановити спеціальні правила правового захисту. Основою такого захисту є 

«Конвенція про захист культурних цінностей у випадках озброєного конфлікту» (Гаага 1954 р.). 

Згідно цього документа, країни-учасниці конвенції зобов'язуються поважати культурні цінності, що 

захищаються конвенцією та які перебувають на їхній території й на території інших країн. Під час 

збройного конфлікту забороняється будь-яке використання цих цінностей, якщо воно може призвести 

до їх зруйнування або пошкодження. Договірні сторони повинні переслідувати й припиняти 

крадіжки, пограбування, акти вандалізму. Особи, винні в порушенні норм конвенції, притягуються до 

кримінальної відповідальності згідно з чинним національним законодавством [1, 128]. 

Сьогодні через варварську російську воєнну агресію наша країна переживає тяжкий період 

своєї історії, виборюючи право на незалежність і власну культуру. З початком війни ми ясно 
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побачили і чітко зрозуміли, що ворог не дотримується взагалі будь-яких світових конвенцій і 

людських моральних принципів. Отже, одна з найголовніших цілей для нас – зберегти багате 

культурне та історичне надбання України.  

Міністерство культури та інформаційної політики України зараз активно консультується з 

ЮНЕСКО щодо правильного й безпечного збереження об’єктів культурної спадщини під час війни, а 

також їх маркуванням міжнародним знаком «Блакитний щит», що надає статусу особливого захисту. 

Знищення або пошкодження зазначених об’єктів є прямим свідченням воєнного злочину, 

направленого проти культурної спадщини. Водночас проводиться робота зі створення зовнішнього 

захисту пам’яток і евакуації фондів музейних установ.  

Проте, на жаль, як показує світова історія воєнних конфліктів, все культурно-мистецьке 

надбання з різних причин зберегти досить складно. Особливо це стосується викрадених станкових 

творів мистецтва, оскільки вони значно мобільніші за інші. Тому для удосконалення контролю за 

незаконним переміщенням викрадених творів станкового живопису та графіки, доречно було б 

запропонувати музейним установам, окрім докладного опису і фотофіксації пам’ятки, також 

позначати її спеціальними люмінесцентними мітками, які добре видимі під дією ультрафіолетового 

опромінення. Застосування такого методу дозволить заздалегідь проінформованим особам, але без 

спеціальної компетенції швидше ідентифікувати підозрілий твір мистецтва як викрадений і 

звернутися до відповідних органів для подальшого розслідування. Запропонований спосіб є доволі 

бюджетним і практичним, а також може бути зворотним і ніяким чином не зіпсує зовнішнього 

вигляду твору. 

Отже, разом з нормативно-правовим інструментарієм ми маємо бути озброєні сучасними 

практичними методами захисту нашого національно-культурного надбання.  
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЧИННИКИ ЖИВОПИСНИХ РОБІТ І ЇХ ВПЛИВ НА ВАРТІСТЬ ТВОРІВ 

 

Ціноутворення на арт-ринку є найбільш загадковим з точки зору виявлення основних чинників, 

що істотно впливають на величину вартості живописних робіт. Процес встановлення вартості не є 

простою калькуляцією витрат створення нематеріальних чинників. Для цього слід вивчити багато 

факторів, що спричиняють процес обігу творів живопису на арт-ринку, а також необхідно 

передбачити реакцію учасників арт-ринку на цей обіг. 

Багато дослідників вивчали питання інформативності ціни творів мистецтва для покупців, 

оскільки на арт-ринку питання ціни і цінності арт-об’єкта не є рівнозначним. Твердження про твори 

мистецтва як про чистий прояв людської творчості нині заперечується різними дисциплінами. Ціна 

утворюється і визначається відразу, коли твір мистецтва надходить на ринок, що розраховується на 

підставі різних факторів, багато з яких не мають нічого спільного з якістю виконаної роботи з точки 

зору естетики чи майстерності художника. Більше того, серед цих факторів є соціальне коріння 

учасників продажу – покупців, дилерів і художників, що також суттєво впливає на функціонування 

арт-ринку. Щоб відповісти на це питання, необхідно проаналізувати інформативність цін. Щоб 

виміряти ту функцію, яку виконують гроші, в цілому необхідно, щоб обіг товару на ринку певною 

мірою був сталим. 

Відомо, що ціноутворення на арт-ринку не відбувається за правилами традиційної економічної 

теорії. І, звісно, ціни є сумарним результатом тиску попиту та пропозиції на всіх учасників 

економічного процесу. У статті «Як утворюються ціни? Соціальні підходи до ціноутворення» Дженс 

Беккерт вивчає три домінуючих підходів економічної соціології: мережевий аналіз, 

інституціональний підхід і культурний підхід. Беккерт виявляє вплив статусу, довіри, влади та 

наявність соціальних зв’язків на ціни [1]. 

Голландський економічний соціолог Олав Вельтус виводить два парадокси встановлення ціни 

на арт-ринку. Перший – це той, що арт-дилери ніколи не занижують ціну на твір мистецтва, тобто 
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вони виступають не стільки за збільшення прибутку, скільки за збільшення ціни. Другим є такий 

парадокс, що ціни встановлюються відповідно до розміру картини, тим самим зменшуючи вплив 

решти факторів. Також Олав Вельтус приходить до висновку, що галеристи балансують між двома 

системами цінностей: з одного боку – мистецтво, естетичні мотиви, а з іншого – ринок і ринкові 

закони ціноутворення. 

Спеціалісти художнього ринку стверджують, що основні матеріальні чинники, що впливають 

на вартість живописних робіт є [2–6]: 

– автентичність; 

– техніка виконання; 

– розмір; 

– колір; 

– якість роботи; 

– завершеність; 

– збереженість. 

Нематеріальні чинники значно більше впливають на вартість живописних робіт. Серед 

основних нематеріальних чинників, що найбільше впливають на ціну живописних робіт, є [7–12]: 

– вартість робіт художника на аукціонах, ярмарках, у галереях; 

– співпраця художника з арт-дилерами, галеристами тощо; 

– імідж художника; 

– історії, що пов’язані з життям художника та створенням твору; 

– провенанс; 

– наявність робіт автора в музеях, галереях, приватних колекціях; 

– бажання потенційних покупців володіти твором. 

Наприклад, на німецькому арт-ринку сучасного мистецтва живописні роботи оцінюють за 

таким параметром, як економічна цінність твору мистецтва, що встановлюється, передусім, її 

художньою цінністю, що створюється саме на арт-ринку. Таким чином очевидно, що у світі триває 

дискусія як щодо вивчення арт-ринку, так і ціноутворення на арт-об’єкти. Методологічною основою 

дослідження мистецтвознавства є наукові праці з філософії та історії мистецтва, естетики та 

музеєзнавства. Дослідження арт-ринку крім економічної культури базується на методі аналізу 

відкритих даних прецедентів продажів, таких як: 

– аукціонні продажі, тому що арт-дилери та галереї не виставляють відкрито дані про 

купівлю-продаж арт-об’єктів; 

– публіцистичні видання, що ґрунтуються на різноманітних кейсах із арт-ринку, а також 

досліджені даних аукціонних продажів. 

Арт-ринок є досить масштабним на світовому рівні і, водночас, досить закритою сферою. 

Особливо закритими є механізми ціноутворення на продукти арт-ринку. Тому більшість задач, що 

постають, можливо виконати лише за допомогою якісного аналізу, наприклад провести дослідження 

методом інтерв’ю з представниками арт-ринку (арт-дилерами, галеристами, художниками та 

колекціонерами) [13]. Основними нематеріальними чинниками, що істотно впливають на вартість 

живописних робіт, насамперед, є: 

– художник і його бекграунд; 

– провенанс; 

– місце продажу. 

Творчість кожного з відомих художників характеризується, передусім, картинами, що стали 

своєрідними іконами. Наприклад, у Моне – це ставок із лататтям, у Джакометті – худі, кутасті фігури 

з видовженими кінцівками, у Модільяні – гнучкі жінки з лебединими шиями і видовженим обличчям, 

у Фонтана – порожнє полотно, тонко розрізане складним розкрійним ножем. Саме з погляду на ціни 

так званих ікон художників і формується ціноутворення на решту їх творів, які вже не належать до 

категорії ікон. 

Провенанс істотно впливає на вартість живописних робіт, при чому як у бік збільшення ціни, 

так і в зменшення. Історії, що пов'язані з творами, зокрема, крадіжки, скандали, драми в житті 

колишніх власників твору, іноді шокують і вражають потенційних покупців. Відомою історією є 

випадок з крадіжкою Мони Лізи з Лувру в 1911 році, яка після цього стала всесвітньою іконою 

образотворчого мистецтва. Історії з так званими «сплячими картинами» вказують про важливість 

провенансу на ціноутворення картин.  
Місце продажу – аукціон, галерея, ярмарка, галерея арт-дилера, майстерня художника впливає і 

формує ціну живописних творів. При цьому, залежно де пропонується до продажу твір мистецтва, 
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ціна її реалізації може бути в десятки разів вищою від естімейту. Як бачимо, вплив нематеріальних 
чинників може вимірюватись якісно, а от кількісно може не вимірюватись, а лише пояснюватись і 
вимагає спеціального дослідження.   
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АТРИБУЦІЯ ПРЕДМЕТІВ МЕТАЛОПЛАСТИКИ ЧАСІВ СКІФСЬКОЇ ДОБИ 

 

Скіфи заселяли територію України приблизно у VII–III ст. до н. е. на землях сучасної України 

від Дунаю до Дону. Формування скіфської культури відбувалося у VII ст. до н. е. Символіка, 

орнаментація й образотворчі мотиви – це своєрідна художня мова часу, яка відтворювала світоглядні 

уявлення суспільства. Особливістю скіфського золотарства стало зображення фантастичних звірів 

(грифони, сфінкси, крилаті тварини та химери з людськими головами), так званий «скіфський 

звіриний» стиль. Потім сармати принесли нові традиції – своєрідний поліхромний стиль, особливістю 

якого є те, що у виробах у напаяних гніздах з’явилися кольорові вставки з блакитної пасти, граната, 

бірюзи. Дослідження способів атрибуції ювелірних виробів, визначення стилістичних ознак і 

художнього рівня, ідентифікації матеріалу, методів виробництва й оздоблення частково розкриті в 

працях вчених В. Квасниці, О. Мінжуліна та ін. [2–4]. Але при оцінці автентичності виробів цієї 

епохи є певні труднощі у визначенні часу та місця виробництва. Це пов'язано з тим, що частина 

виробів виготовлялася місцевими майстрами, а інша – була привезена або куплена чи захоплена під 

час військових походів.  

Період скіфського мистецтва прийнято ділити на два періоди, що різняться за характером 

виконання художніх виробів. Перший період, ранній, датується VІІ–VІ ст. до н. е. Основними рисами, 

що притаманні першому періоду є: реалізм тваринного світу, компактність; зображення тварин у 

спокійному стані (VІ–V ст. до н. е.). У другій половини V ст. до н. е. виникають зооморфні 

перетворення, коли частина фігури тварини перевтілюється у самостійний образ. Другому, більш 

пізньому періоду передував короткий суміжний етап (ІІ половина V століття до н. е.), коли ознаки, 

характерні для першого і другого періодів, поєднуються між собою і коли в скіфське мистецтво 

широким струменем вливаються грецькі та іранські мотиви. Другий період, пізній, датується ІV–

ІІІ ст. до н. е. Основними рисами, що йому притаманні, є: поява динамізму й експресії; поширення 

композицій, де зобразилася боротьба звірів; посилення орнаментальності відповідно до схематизації 

реальних форм; графічна схематизація образів, перетворення їх у лінійний орнамент (зображення 

стають пласкими, деталі позначаються різьбленими лініями). Образи набувають візуальної чіткості, 

притаманної знакам (зображенням знаків). У скіфське мистецтво вливаються грецькі мотиви, у 

виробах відчутна деградація тваринного стилю. З’являються повністю самостійні зображення голів, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/III_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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копит, ніг, лап, кігтів, вух тварини, тобто образ розчленовується на окремі деталі, що сприяє 

посиленню орнаментальних тенденцій скіфського мистецтва і подальшій схематизації цілих фігур. У 

цей період виникла своєрідна «мова» скіфського звіриного стилю, особливості якої в тому, що твір 

мистецтва часом є ніби схематичним зображенням міфологічної оповіді, яка містить означення 

основних (найбільш важливих) моментів міфу, але організовує їх за принципом декоративності [5]. 

Важливою ознакою автентичності ювелірного виробу є застосовування певних технічних 

прийомів, які в кожному історичному періоді мали власні особливості. На ранньому етапі розвитку 

ювелірного ремесла, зокрема у кіммерійську добу, частіше використовували техніку лиття. У 

скіфсько-сарматський період метод лиття застосовували дуже рідко, оскільки при цьому втрачається 

метал і важко отримати чіткі відливки з високопробного золота. Литву притаманно: складність 

конструкції форми, наявність пор, наявність на протилежній частині виробу шорсткості поверхні від 

форми з піску та слідів від форми, велика вага виробу. Виготовлення виробів із дорогоцінних металів, 

особливо в IV ст. до н. е., часто здійснювалося технікою штампування й карбування з кованого листа. 

Про це свідчать знахідки бронзових штампів, а також виробів, виготовлених цими способами. 

Розпізнати метод штампування можливо за ознаками плавних рельєфних ліній форми, простої 

конструкції, найчастіше площинної композиції, незначних зморшок у кутових місцях, відносно малої 

товщини деталі.  

У виробництві карбованих художніх виробів застосовували дерев'яні форми-матриці. При 

рельєфному карбуванні дрібних речей дерев'яну форму використовували багато разів для 

виготовлення цілої серії однорідних предметів. Із кінця ІІІ і в II ст. до н. е. через занепад 

металообробки рельєфне карбування як цілих предметів, так і окремих деталей часто замінювали 

литтям. Із IV ст. до н. е. майстри володіли технікою паяння. Припоєм слугували легкоплавкі сплави, 

які майже непомітно відрізнялися від предмета, а для напаювання зерен філіграні та витончені й 

дрібні вироби інколи використовували ртуть.  

Декорування ювелірних виробів здійснювали простими й складними методами, діагностика 

яких не викликає великих труднощів. При виконанні штампування та різьблення золото тільки 

деформується, але не дає відходів, а гравірувальних робіт – золото зрізується. Спосіб гравірування 

рідко використовували при виготовленні виробів із тонкого листового золота. Воно характерне для 

декорування масивних виробів. Різані лінії на виробах нагадують неглибокі жолобки. Більш глибокі 

V-подібні лінії характерні для гравірування, виконаного сучасними сталевими інструментами. Золоту 

поверхню можна обробити інструментом, схожим на різець (гравірування «тремоло»), проте він 

залишає зигзагоподібний слід. Простіші орнаменти продряпувалися на золоті металевим гострим 

стрижнем.  

Під час експертизи античних ювелірних виробів про їх справжність можна судити за наявністю 

зерні й особливого виду філіграні, яка, зазвичай, не дублюється сучасними фальсифікаторами. У 

підробках ми зустрічаємо, що кульки тримаються на стандартних ювелірних припоях. Часто один 

припій охоплює кілька кульок одночасно, склад припоїв може бути сучасним сам по собі тощо. 

Антична грануляція закріплюється на основі за допомогою припою, який отримано шляхом 

відновлення введеного під кульки куприту або малахіту до міді та взаємодією останньої із золотом. 

Філігрань виготовлялася з кованого листа, розрізаного на тонкі смужки, які перекручувалися й 

додатково прокатувалися між дерев'яними поверхнями або декоративно оброблялися різцем. 

Протягування дроту крізь філь'єри відмічається в більш пізній період. Дріт протягується через ряд 

отворів, які поступово звужуються. Такі отвори називаються філь'єри. Унаслідок такого методу по 

довжині дроту залишається «лінія шва», яка відсутня в підробках і копіях.  

Розповсюдженим методом декорування були так звані «плетінки», отримані звиванням двох 

смужок. Укладені паралельно, але з різним нахилом витків, смужки утворювали ялинковий орнамент. 

Заключною обробкою гладких поверхонь ювелірних виробів були шліфування або полірування. 

Обробку філігранних виробів здійснювали розчинами солей, галунів або сечовини. Нанесення 

тонкого золотого листа (фольги) на поверхню металевого виробу здійснювали нагріванням із 

одночасним поліруванням. Іншим способом наносили на поверхню амальгаму – суміш золота й ртуті, 

яку підігрівали, ртуть випаровувалася, залишаючи рівний, золотий шар, який полірували до блиску.  

Ще однією важливою складовою дослідження є вивчення хімічного складу сплавів золота. 

Результати досліджень виробів із золота, проведених відомими фахівцями у цій галузі Т. М. Артюх, 

Н. Д. Дроновою, О. І. Мінжуліним та іншими, свідчать про те, що хімічний склад є одним із найбільш 

об’єктивних критеріїв їхньої автентичності [1–5]. Проба золота сарматських прикрас варіює від 600 

до 950, які виготовляли з більш високопробного й очищеного золота на відміну від скіфських. 

Сарматський період вирізняється значною однорідністю золотих сплавів на відміну від скіфських, 
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неоднорідних за складом. Спільним для виробів обох періодів є залежність хімічного складу від 

ступеня афінажу сировини. Вміст срібла та міді обумовлений природним походженням у скіфських 

виробах, а також пов’язаний з частковим легуванням у виробах сарматського періоду [6, 7, 8]. 

Отже, для експерта важливим є встановлення особливостей стилістики та технологічних 

характеристик ювелірного мистецтва скіфського періоду, для того щоб вірно визначити 

автентичність під час проведення досліджень.  
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ВІЗУАЛЬНИЙ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ДОСВІД: ВІД ЧИТАННЯ ДО СПОГЛЯДАННЯ 

 

Засобом взаємодії людини зі світом та один з одним є інформація. Вона викликає в нас 

одночасно раціональне й емоційне ставлення. Нашу цивілізацію антропологи М. Мід, Е. Гіденс і 

структуралісти Р. Барт, М. Фуко називають текстовою, оскільки саме цей знаково-буквенний спосіб 

передачі даних домінує в нашій культурі. Тому назагал її можна ще назвати знаково-візуальною. 

Якщо протягом століть інструментом поширення інформації була книга, то зараз величезний масив 

даних ми сприймаємо через екран – це можуть бути як тексти, так і фотографічні зображення чи 

відеоролики. Останні, окрім раціонального компоненту, містять потужну чуттєво-емоційну складову, 

екранний образ апелює не стільки до смислів, як до почуттів реципієнта інформації. «Відчуття 

відображають окремі властивості предметів і явищ під час їхнього безпосереднього впливу на органи 

чуття. Це найпростіший пізнавальний процес, завдяки якому і тварина, і людина отримують 

елементарні відомості про зовнішнє середовище і стани свого організму, це той ґрунт, на якому 

будується образ світу. <...> Отже, відчуття – основа пізнавальної діяльності, умова психічного 

розвитку, джерело побудови адекватного образу світу [1, 8]. 

Сьогодні весь світ використовує переважно візуальне сприйняття навколишнього середовища. 

Реклама, книги, журнали, газети, соціальні мережі (Instagram, TikTok, Facebook), різні проєкти та 

подкасти на YouTube, рідше телебачення – все це візуальна інформація. Людині легше запам’ятати 

дані, побачивши їх у вигляді таблиці чи малюнку, або як текст, де головне помічене кольоровими 

маркерами.  

Цікавим фактом є те, що візуали у світі становлять за різними підрахунками від 35 до 40%. 

Найефективніше вони запам’ятовують інформацію саме через зображення, таблиці, формули, опис, 

відео та інше. «Спілкуватися з візуалом краще використовуючи описові слова, особливо ті, якими 

користується він сам, та наглядний матеріал. Візуал краще сприймає швидку мову, жестикулювання, 

насамперед, руками, застосування усіляких інструментів міміки. Він, за визначенням, надає перевагу 

тому, що бачить, зокрема, спершу сприймає вираз обличчя співрозмовника, а вже потім – інтонацію 

його мови. Через це для нього необхідним є візуальний контакт під час розмови для впевненості, що 

його чують і сприймають. Також для візуала важливою є зовнішність, зокрема охайність 

співрозмовника. У бесіді він буде застосовувати фрази: «Уявіть собі…», «Подивіться…», «Зверніть 

увагу, це виглядало так…», «Я бачу, що ви мали на увазі» тощо» [2]. 

Які ж є основні форми сприйняття візуально-пізнавального досвіду в наш час? Це перехід від 

читання до споглядання. Люди стали менше читати та більше споживати інформацію у формі відео. 

Чому так трапилося? Є кілька причин: менше використання часу, менша затратність власної мозкової 

енергії й ефективність споглядання. Відповідно до даних соціологічного дослідження в Україні за 

2021 рік, «…Україна відповідає світовим трендам: майже 60% українських інтернет-юзерів є 

користувачами Facebook. Дещо поступаються йому популярністю YouTube (43%) та Instagram (30%). 

<...> А в TikTok 60% аудиторії сьогодні віком 18–35 років» [3]. 

Читання – це процес сприйняття надрукованого або іншого виду тексту. З кожним роком 

читання втрачає свою популярність у масової аудиторії. Замість книг віддається перевага 

аудіокнигам. Статті новин дуже короткі для зручності скролінгу. «На думку вчених, читання є одним 

з найскладніших завдань для мозку. А що складніші завдання ми перед ним ставимо, то менше 

відпочинку він має, а отже – то ліпші наші розумові здібності й пам’ять. <...> Третина українців за рік 

не прочитує жодної книжки, зате дві третини щодня знаходять час увімкнути телевізор. У світі 

ґаджетів і повсюдних екранів дуже легко забути про насолоду від неспішного читання книжок» [3]. 

Періодом, коли людина читає найбільше, вважається 17–24 роки, бо це час здобуття професійної 

освіти.  

Читання – така культурна практика, яка культивується в середовищі інтелектуалів і активних 

соціальних акторів. Наведена статистика вказує про спад інтересу до читання саме серед масової 

аудиторії як в Україні, так і у світі загалом. Однак читання як культурна практика лишається все ж 

незамінною та запитуваною формою дозвілля та самоосвіти, щоправда для більш освіченого і 

вимогливого споживача культурного продукту. Між способом отримання інформації та кінцевим 

культурним капіталом, тобто освіченістю і широтою світоглядного окоміру, спостерігається пряма 
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залежність: «Практики засвоєння інформаційних даних багато в чому визначають кінцевий продукт 

віртуальної творчості – якість людського капіталу. Уже доведеним є факт того, що різні джерела 

інформації транслюють її неоднаково, по-різному задіюючи ментальний та інтелектуальний 

потенціал реципієнта. Зокрема, засвоєння інформації в процесі читання… задіює одночасно 

аналітичні й емотивні здатності людини. Читання є ресурсом для формування соціального 

капіталу» [4, 84]. 

Отже, суспільство постійно модернізується та технологічно урізноманітнюється. Візуальна 

культура тепер є не лише текстовою, але й екранною, не лише читацькою, але й споглядальною. І 

якщо останнє формує наш візуальний досвід, то все ж так званий візуальний інтелект невіддільний 

від практик текстово-читацької рефлективності.  
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ЗНАЧЕННЯ ВЕРНАКУЛЯРНОГО САДУ ЯК ВИРАЗУ  

КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Протягом останніх десятиліть у світовій гуманітаристиці значно збільшилася увага дослідників 

до вивчення саду, зокрема в контексті соціальних і культурних проблем. Однією з основних 

методологічних настанов для дослідження саду є феноменологічна (поняття «домівки» 

М. Гайдеггера): у центрі уваги вченого постає не глядач, а власник саду, який отримує задоволення, 

працюючи у ньому та перетворюючи його і довкілля. Садівництво як процес має багато соціально-

культурних функцій і є носієм відповідних цінностей: він сприяє психічному здоров’ю садівника, 

його ментальному балансу, а також більш збалансованому життю. Уважний погляд на садівництво 

надає можливість вивчити культурну конструкцію та досвід природи через уважний погляд на 

використання садів і елементів, які дають вказівки для розуміння культурно-специфічних відносин 

людини з природним середовищем. 

Дослідниця С. Кібмер виокремлює такі виміри культурного значення вернакулярного саду: сад 

як домівка, об’єкт господарювання та вирощування їжі, простір для культурного відтворення, 

створення живої соціальної мережі, майданчик для політичної діяльності та діалогу, практика 

садівництва як інструмент соціалізації та ідентифікації [2, 268]. Отже, для культуролога сад 

представляє собою не біологічний, а культурний простір, у якому рослини, їхнє сполучення та 

співставлення з довкіллям складають елементи пазлу повсякденної діяльності суб’єкта-садівника.  

Особливу увагу ми звертаємо на вернакулярний сад як такий, що є саморобним, 

непрофесійним, актуалізує локальну культурну традицію, а також має стосунок до народної та/або 

популярної культури. Цінність вернакулярного садівництва полягає у тому, що ці практики стають 

означниками локальної особливої культурної традиції, або її перетворення в сучасному контексті. Як 

зазначає дослідниця Дж. Робертс, «ми можемо розглядати їх як структури, просторові та матеріальні 

композиції, що стосуються конкретно місця, або як сховища садівничих традицій чи індивідуальних 

інтерпретацій популярних культурних тенденцій» [4, 177]. Вернакулярний сад вона розглядає як 

структуру зі впізнаваними складовими, що демонструють чіткі моделі функціонування, використання 

та конкретні й простежувані причини змін. Сад разом із житлом та пов’язаними з ним будівлями стає 

документом, що фіксує просторові та організаційні відносини та поведінку [4, 179].  

Вернакулярний сад є поєднувальною ланкою між індивідуальною практикою, локальною й 

історичною культурною спадкоємністю. З метою простеження садівничої практики в цьому контексті 

необхідно вести систематичний облік рослинного матеріалу, робити фотографування саду, польовий 

запис змін, здійснювати запис структурованого інтерв’ю із садівником. Як вважає Робертс, лише 
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систематична польова робота та скрупульозне спостереження за садом і процесом садівництва надає 

можливість досліднику отримати комплексну культурологічну оцінку певного об’єкта. У такий 

спосіб вернакулярний сад може постати для дослідника частиною ширшого процесу, в якому 

відносини між змінними моделями створюють часовий, просторовий та історичний характер певної 

території.  

У такому контексті особливу увагу для нашого дослідження становить вернакулярний сад у 

просторі українського міста. Сьогодні цей об’єкт все більше актуалізується з огляду на воєнний стан і 

загрозу бомбардувань у багатьох містах нашої країни. Тут вернакулярний сад і процес садівництва 

стає символом турботи про своє місто, район, вулицю, подвір’я. Таким чином, сад і процес його 

творення, збереження, плекання отримують не лише культурне, але й політичне навантаження. На 

думку К. Голмс, «створені сади говорять про історію, сьогодення та майбутнє. Вони говорять про 

відчуття місця. Вони також говорять про владу: про колонізацію, постійність, контроль. Вони є 

місцем, де насаджуються, виховуються і вкорінюються індивідуальні та культурні образи, 

трансформуючи ландшафт, змінюючи його значення та метафори» [1, 120]. 

Ще одним важливим аспектом культурологічного дослідження вернакулярного саду є 

феміністичний. Зазвичай саме жінка виступає в ролі садівниці вернакулярного саду. На думку 

Д. Малор, «характер стосунків жінки з “чагарником” став обмежувачем її ландшафту і, отже, її 

зображенням цього ландшафту» [3, 84]. Але роль садівниці в контексті дослідження вернакулярного 

садівництва в українських містах важлива для нас не лише в контексті феміністичного дискурсу 

(дослідження обмеження жіночих практик), але й з огляду на значення цієї ролі для збереження 

психологічної та моральної стабільності жителів міста за рахунок звернення до повсякденних 

практик культивування, збереження і турботи про елементи міського простору. 

Таким чином, культурологічне дослідження вернакулярного саду (у міському просторі 

зокрема) набуває все більшої актуальності в контексті сучасних подій в Україні та українських 

містах. Відповідно, нашим завданням постає напрацювання методологічної бази для локального 

дослідження і використання отриманих результатів культурного наративу довкола українського 

сучасного вернакулярного садівництва.  
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ТРАНСГРЕСИВНІСТЬ МОЛОДОСТІ, СТАРОСТІ Й ДИТИНСТВА  

У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ 

 

Людина як і усі живі істоти проходить три періоди розвитку: дитинство, молодість і старість. 

Однак ці категорії поколінь стосуються не лише біологічних аспектів, а й психологічних. Кожна 

характеризується особливостями життєдіяльності та бачення (свідомістю), а також характером 

соціалізації.  

Дитинство – початок складного переходу від несвідомого етапу життя до усвідомленого. У 

дитинстві превалюють два основних способи опанування світу: гра та становлення перших соціально 

значимих практик (уміння їсти, пити, ходити, говорити, одягатися, допомагати тощо). Батьки також 

інтеріоризуються у «Я» дитини, оскільки вони є посередниками її зі світом [1].  
Молодість – іще одна окрема частина життя. Центральний її процес – становлення особистості 

(не розвиток, а поступове її конструювання шляхом спроб і помилок). Важливе місце у цей період 
займає освіта, адже саме у школі починаються перші кроки до самостійності. Тепер складно стає 
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вирішувати проблеми шляхом гри та фантазії, оскільки обсяг навчання, обов'язків постійно зростає, 
вимога діяти раціонально стає основною. Суттєво змінюються й соціальні відносини: до батьківської 
опіки й підтримки додаються двосторонні владні стосунки (з педагогами та іншими дорослими) і 
рівноправні (із друзями). Також відбувається центрація свого «Я» та розмежування всіх інших 
процесів (на внутрішні й зовнішні), що відбуваються навколо. Хоча образ «Я» складається під час 
ототожнення себе з привабливим образом «Іншого», суб'єктивно підліток вважає, що «Я» – це тільки 
він сам. При цьому процес опанування свого образу містить план гри і фантазії. Таким чином, 
підліток грає в дорослого, сприймаючи все цілком серйозно, так, ніби це його справжнє життя. Часто 
поведінка підлітка, який спирається на «свій образ», не збігається з його реальною поведінкою та 
відношеннями, що сформувалися у цей період. Це призводить до виникнення проблем, наслідком 
чого є негативні переживання, конфлікти, заперечення дорослих, самоприниження тощо. Але рано чи 
пізно вищезазначені проблеми стають приводом до уточнення й зміни образу, засвоєння нових, більш 
реалістичних форм поведінки, починається новий цикл розвитку підлітка [2]. 

Дорослість (зрілість, старість) – час для розвитку та завершення сталої особистості. Якщо в 
період становлення особистості відбувається засвоєння технік (семіотичних, тілесних), то розвиток 
передбачає, власне, процеси діяльності та мислення. Таким чином, можна сказати, що протягом 
життя потрібно працювати над собою, вдосконалювати мисленнєві процеси та використовувати 
ефективні й доречні соціальні практики [3]. Як продовження зрілості, старість складається за умови, 
що суспільство визнає своєрідність життя людей похилого віку та створює спеціальні умови для 
такого життя (пенсії, соціальне та медичне обслуговування, певні закони, пільги, турбота з боку сім'ї 
тощо). Інша умова – зусилля та робота самих літніх людей: вибудовування свого роду концепції 
старості та її реалізація. Третій чинник – осмислення старості в культурі, тобто створення «семіотики 
старості» (література, музика, наука тощо). 

Технологічний прогрес має безпосередній вплив на думки та настрої суспільства. Саме в 
інтернеті відбувається процес зміни шаблонів соціальної свідомості та моделей поведінки користувачів. 
Серед найбільш потужних інтернет-ресурсів – соціальні мережі (ресурси, призначені для комунікації, 
створення груп і спільнот, розміщення інформації про користувачів). Це складні інформаційні 
платформи з комплексом візуальних, текстових, аудіо- та відеоматеріалів [2; 4]. Інтерес до них 
пояснювався тим, що користувачі можуть побачити зміни, що відбулися з їхніми знайомими та 
друзями з моменту їхньої останньої зустрічі. У профіль завантажується текстова та візуальна інформація 
про сім'ю, роботу, досягнення, які супроводжують дорослішання, становлення та розвиток людини. 
При цьому перед користувачами постає певний образ, створений саме для того, щоби показувати 
його іншим,тобто це віртуальний образ «себе», або ж своєрідний автобіографічний «медіатекст». У 
людини з'являється можливість бути «творцем себе», а не просто споживачем інформації. 

Внаслідок зміни практик взаємодії між людьми візуальність стала основним принципом 
функціонування соціальних мереж. Формою комунікації в інтернеті, зазвичай, слугують візуальні 
образи (можемо спостерігати в популярній соціальній мережі Instagram та ін.). Спілкування за 
допомогою візуальних образів заміняє обмін мовними одиницями тексту, економить мовні зусилля й 
дозволяє моментально зафіксувати повсякдення. Користувачеві надається можливість створити образ 
«себе» різними способами – вербальним, за допомогою коментарів, та невербальним, 
посередництвом фотографій, анімації, відео. Так відбувається залучення в комунікацію, котра 
характеризується через індивідуальне й психологічне сприйняття «свого» образу й оточуючого світу [5]. 

У соціальних медіа вік не підлягає звичним біологічним і фізичним законам реальності, він є 
носієм цілого комплексу смислів. З появою індивідуалізованих користувацьких гаджетів, смартфонів 
із персональним виходом в інтернет відбулося межове розмивання реального й віртуального світів. 
Зміни в уявленнях «молодості» як вікової категорії й відхід від її традиційного сприйняття 
відбуваються через «вкидання» інформації у соціальні мережі у вигляді тенденцій і зовнішніх імпульсів 
(тегів). Ці потоки стимулюються зацікавленими в успішному інтернет-маркетингу виробниками 
одягу, косметики тощо. Основним акцентом таких інформаційних потоків слугує заклик до 
збереження молодості, омолодження й підтримки «молодого» способу життя. Так, важливості для 
користувачів набуває образ «молодості», в який входить цілий комплекс смислів і можливостей. 

Беручи до уваги глобальні процеси інформатизації, можемо підсумувати, що в сучасного 
суспільства немає повної картини того, що являє собою феномен старості, тому воно й не визнає 
старість як вікову категорію належним чином. Це виявляється як у недостатньому фінансуванні, так, 
безпосередньо, й у відношенні до людей похилого віку. Щодо соціальних мереж, то для старості там 
майже немає місця. Основний простір мережевих комунікацій зайняло молоде покоління, 
представники інших вікових категорій прагнуть до молодості, оскільки вона зараз, згідно 
молодіжного сленгу, «в тренді». 
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ІГРОВІ ПРОЯВИ ПОСТМОДЕРНУ 
 

Постмодерн виник у 1960-70-і роки ХХ століття як інтелектуальна течія, покликана осмислити 
культурні та політичні проблеми суспільства, й триває по сьогодні. Настрої цієї течії тісно пов’язані з 
розчаруванням у таких ідеях, як тріумф людського розуму та безмежність людських можливостей. З 
середини ХХ століття стає очевидним, що процес розвитку суспільного життя пішов іншим шляхом. 
Реальність ставала більш динамічною і відкритою, різноманітною та невизначеною. Стверджувався 
новий соціальний порядок, характерними рисами якого являються невизначеність і хаос. Всюди 
виникають розриви, випадковості, парадокси у великих масштабах. Розмиваються жорсткі кордони і 
функції у виробничої, суспільної діяльності та в ігрових практиках.  

Новації самі по собі парадоксальні тим, що поєднують протилежності, серйозне та глузливе, 
раціональний професіоналізм й ірраціональну випадковість, визначений порядок і шоу із невизначеним 
фіналом. Це дозволило Гі Дебору, французькому теоретику, заснувати своєрідну концепцію «суспільства 
спектаклю»[1]. Граїзація ж стає природнім результатом нелінійної динаміки. Нелінійна динаміка – це 
розвиток динамічної мезосистеми, що розвивається періодично та неврівноважено, або одночасно в 
декілька станів. Одним із видів нелінійної динаміки є хаос – непередбачуваний стан системи. Маленька 
зміна будь-якого дрібного елементу може призвести до великих і непередбачуваних змін у самій системі. 
Культура є такою системою, а тому її розвиток дуже важко передбачити. Нелінійна динаміка здатна як 
зруйнувати більшість соціальних традиційних інституцій, так і відновити інноваційні соціальні практики, 
підштовхувати до свободи дій. Отже, те, що ми звикли називати явищами, притаманними Постмодерну, 
насправді непередбачувані та хаотичні процеси і наслідки модернізації людського буття.  

У загальному плані під граїзацією маємо на увазі таке. 
1. Упровадження ігрових практик, евристичних елементів у прагматичні життєві стратегії, що 

дозволяє соціальним акторам за допомогою самоорганізації та саморефлексії достатньо ефективно 
виконувати соціальні ролі, адаптуватися до інновацій.  

2. Формування нового типу гібридної раціональності, характерний для нелінійної 
соціокультурної динаміки. 

3. Фактор конструювання та зміни соціальної реальності нерівноважного типу. 
4. Фактор формування граїзованих індивідів як нових соціальних типів. 
Граїзація виступає як нормативний регулятор соціального життя. За допомогою саморефлексії 

та успішного досвіду самоорганізації типові ігрові практики соціально конструюються, а потім 
включаються в господарські, економічні та політичні відносини. При цьому самі структури 
переходять у стан гри. Зміст реальності тепер вирішується грою. О. Фінка писав про гру так: «Вона 
охоплює все людське життя до самої основи, опановує її та суттєвим чином вирішує буттєвий склад 
людини, а також засіб розуміння буття людиною»[2]. 

У підсумку зазначимо, що граїзація штовхає індивідів до взаємного руху та до упорядкування 
по-різному спрямованих дій, реалізує їх потенціал до самоорганізації. Це, фактично, новий тип 
раціональності, який дозволяє в підприємництві, політиці, культурі й особистому житті протистояти 
наслідкам нелінійної соціокультурної динаміки. Вона стає фактором порядку, породженого із хаосу. 
Граїзація являє собою ірраціональну раціональність. 
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СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ ТІЛЕСНОСТІ В ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Концепт – це базове поняття, у представників і критиків концептуалізму зустрічаємо таке його 

визначення: «Концепт – це те, що лежить між річчю і мовою, сказаним». Концепт аж ніяк не 

абстрактний, він завжди пов'язаний з окресленим полем дослідження. Тож концепт тілесності – це 

лінгвокультурологічна призма, через яку ми розберемо цей феномен у художньо-естетичному 

дискурсі. Тілесність – це те, що виходить за межі тіла як виміру людської природи та входить у сферу 

трансцендентального як новітній спосіб побачити культуру в образі. Тіло, щоб стати тілесністю, 

проходить «ініціацію» в: міфологічній площині – релігійні ритуали (Мірча Еліаде); особистісній – 

зокрема, зміни в тілі жінки (Симона де Бовуар); трансформації у свідомості людини, яка приходить 

до розуміння того, що таке смерть через тіло. Розглянемо, з чого ж складається ідея тілесності. 

Можемо визначити три ланки.  

1. Чуттєвий образ, що побачений чи почутий. 

2. Смислово-семантичний зміст твору мистецтва. 

3. Індивідуальна інтерпретація відображення предмета чи явища.  

Однак мова та візуальна культура бачить тілесність по-різному. Наприклад, Леонардо да Вінчі 

описує, що «відносно зображення тілесних предметів між живописцем і поетом існує така сама 

відмінність, що існує між розчленованими тілами та цілісними, оскільки поет при описі краси або 

потворності будь-якого тіла показує його частинами і в різний час, а живописець надає можливість 

побачити все в один час» [4, 27] (пер. автора). Тож не завжди через семіотичні (комунікаційні) зв'язки 

можна передати тему тілесності. Дослідники, як і описані Леонардо да Вінчі поети, можуть через 

слова та речення фрагментарно показувати подібні феномени. І в цьому полягає складність нашого 

дослідження. Оскільки ця тематика об'єднує мовну та концептуальну картину світу, то в нашому 

випадку концепт тілесності – це відображення чуттєвості у візуальній культурі. Французький філософ 

Анрі Бергсон пише у відомій роботі «Творча еволюція», що «тіло завжди наповнює нашу свідомість 

або свідомість наповнює тіло. Їхній взаємозв'язок не дозволяє свідомості у своїх актах повністю 

відокремитися від тіла, завжди залишається внутрішній голос тіла» [1, 269].  

У контекст нашого дослідження вписано поняття «трансцендентність». Пояснення буде 

полягати в розкритті теми травми. Біль – це засіб 

наблизитися до чогось (наприклад, у християнській традиції 

– до Бога) або трансцендувати тілесну реальність. Хоч 

завдяки мовній характеристиці маємо можливість описати 

поняття «біль» як страждання, співчуття, тривога, 

переживання чи муки. Але через концептуальну картину 

світу це передається по-іншому. У російсько-українській 

війні через темпоральність воєнних дій у масовій 

українській свідомості вивчається сприйняття часу та 

простору також за допомогою мистецтва. Тілесність – це 

усе, що пояснює світ чуттєво, навіть той світ, що поза 

межами людського тіла. У випадку українців – це відчуття 

болю. У культурі він проявляється «різними кольорами», 

тобто не завжди має боліти власне тіло. І в колективному 

несвідомому українців по інерції з'явилася стратегія 

(техніка) подолання болю як виклик трансцендентного. 

Саме це в українських митців «виплеснулося» на полотна в 

художньо-естетичній парадигмі нової реальності. Тому 

концепт тілесності в сучасній українській культурі 

набуває новітнього значення, а саме – «естетизація 

травми».  

Сучасні художники-живописці через такий інструмент 

як людське тіло хочуть виразити почуття, що пов'язані з 

внутрішньо хвилюючими моментами в Україні. Наприклад, 

художник Олексій Ревіка (рис. 1) створює картини, де є 

тілесність, що показана начебто на відстані, але дає відчуття 

 
 

Рис. 1. Ревіка О. «Фортеця», 2022, 20 день. 

Серія Червона лінія.  

Папір, кулькова ручка. Розмір: 70х50. 
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гострого та близького кожному болю. Тут не про оголеність, а про життя, війну і культуру, які 

відображаються в людському тілі. Бачимо, що «естетизація травм/тривоги/переживання» 

конвертується в концептуалізацію болю. Через це у свідомості людини зароджується концептуальне 

пізнання.  

Художньо-творче сприйняття теж має право на життя. На превеликий жаль, біль стає немов 

«легітимним» для українців, однак він як спільне переживання зміцнює культурний контекст, 

утворюючи колективну пам'ять. Тепер в українській культурі ідея про дегуманізацію мистецтва 

(головна робота у сфері естетики філософа Ортеги-і-Гассет) має інше обличчя – це повернення 

гуманізації мистецтва.  

Таким чином, сучасний концепт тілесності в художньо-естетичному дискурсі дає розуміння 

новітніх практик у культурі. «Естетизація травми» тільки починає зароджуватися в культурному 

контексті і ми є свідками її розвитку.  
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ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ 

 

Сутності культури з позиції знаково-символічної системи розглянуто різними гуманітарними 

науками. Серед них особливе місце посідає семіотика – наука про різні системи знаків, що викори-

стовуються в процесах комунікації для передачі повідомлення, інформації [4, 575]. Основними її 

поняттями є знак, знакова система, символ. 

Знак визначаємо як матеріальний об’єкт (артефакт), який у комунікативному або 

трансляційному процесі являє собою аналог іншого об’єкта (предмета, властивості, явища, поняття, 

дії), заміщує його [1, 66]. Їх сукупність являє собою знакову систему, що має іманентну структуру, 

правила утворення, осмислення й впровадження її елементів, і використовується для здійснення 

індивідуальних та колективних комунікативних і трансляційних процесів [1, 66]. Спеціальну систему 

знаків або сигналів, призначену для передачі повідомлення, називають кодом [4, 575]. Поняття 

«символ» належить до складних. З одного боку – як форма виразу й передачі духовного змісту 

культури через певні матеріальні предмети чи спеціально створені образи та дії, що виступають як 

знаки цього змісту. З іншого боку – як знакова форма предметно-чуттєвого буття художнього 

образу, що містить у згорнутому вигляді багатоманітність значень і естетичних змістів культури [1, 

165]. 

У другій половині XIX століття зростає зацікавленість до знаково-символічної сторони 

культури, яка відображена у працях Ч. Пірса, Ф. де Соссюра, Е. Кассірера, Л. Вітгенштейна, Л. Уайта, 

У. Еко. Так, американський філософ Ч. Пірс встановив сутнісний взаємозв’язок основних 

семіотичних категорій від знака до символу. З погляду Ч. Пірса, знаком стає будь-який обʼєкт, що 

сприймається органами чуття, якщо цей обʼєкт нас цікавить не сам по собі, а тому, що за ним є щось 

відмінне від нього самого. Також здійснив першу класифікацію знаків, що поділяють на знаки-

індекси, іконічні знаки і знаки-символи (умовні знаки). Ідеї Ч. Пірса були розвинуті Ч. Моррісом, 

праця якого «Основи теорії знаків» стала першим систематизованим викладом семіотики [2]. 

Швейцарський філолог, антрополог Ф. де Соссюр розкрив лінгвістичну сутність знака та 

зосередив увагу на мові як механізмі передачі змісту. На його думку, мова є генератором тексту, який 

можна розглянути як знак із самостійним, незалежним змістом і як послідовність елементарних знаків, в 

якому зміст (значення) тексту визначається значенням складових його символів і правилами мови. 

Німецький філософ Е. Кассірер виділяв генетичний взаємозв’язок від символу до знака, а мову 

називав однією з символічних форм (наряду з міфом, мистецтвом і наукою), що складають основу 

культури. На його думку, культура загалом може бути як процес самозвільнення людства. Символи є 

носіями і засобами комунікації значень, тому символічна культура забезпечує єдність усіх форм 

духовного сприйняття світу. Символи – це своєрідні «органи реальності» [4, 271]. 
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Англо-американський мислитель Л. Вітгенштейн визначав культуру як сукупність мовних ігор, 

що реалізують її комунікативну природу. Одне з найважливіших умов розвитку всіх сторін 

культурної реальності є несуперечлива комунікативна діяльність людини. Водночас Л. Вітгенштейн 

вважав, що те спільне, що притаманне буттю та мисленню, не може бути виголошене, на нього можна 

лише дивитись та вказувати за допомогою символів, тому символи відіграють важливу роль у будь-

якій культурі. 

Американський культуролог Л. Уайт розглянув культуру як систему динамічних 

взаємозв’язків, що ґрунтуються на процесах символізації та впорядковують взаємодію між 

природним середовищем та людиною [3]. 

За італійським філософом У. Еко, знакові системи (коди) є феноменом комунікації, що 

стосується різних видів практичної діяльності.  

Таким чином, знаки та символи є організуючим ядром культури, а її сутність відображено в 

символічних позначеннях явищ і понять, сконструйованих людьми з метою фіксації й трансляції 

соціально значимої інформації, знань, уявлень, досвіду, ідей та ін. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ОРНАМЕНТУ 

 

Вивчаючи орнамент з погляду різних наук, варто відзначити, що існуючий підхід до орнаменту 

як до прикрашення виправданий, проте пов’язаний зі зменшенням ролі символічного значення 

елементів орнаментів у культурно-історичному просторі. Через це орнаментальний мотив постає 

безсюжетним візерунком для естетичного споглядання, тоді як в основі закономірностей і механізмів 

перцепції лежать психофізіологічні особливості знакового сприйняття реальності. 

Попри те, що орнамент виконує прикрашальну функцію, він певним чином вводить в 

екзистенціальний ритм свідомості всередині орнаментального сприйняття і знаково-символічної 

діяльності, підсиленої ритмом і повтором. Орнамент, наділений ритмічною структурою, виявляє 

схильності людської свідомості до певних закономірностей. Людина шукає впорядкованості в 

оточуючому середовищі, адже схильність до порядку допомагає їй краще сприймати й аналізувати 

зовнішній світ. 

Вивчення орнаменту гештальтпсихологами (В. Келер, К. Коффка) зосереджувалося на 

дослідженнях механізмів психіки, що визначають потреби у заповненні двовимірного перцептивного 

простору суцільною сіткою симетрично-регулярної структури. Таким чином, психологія узаконювала 

високий статус орнаменту, який ставав фізіологічно та психологічно необхідним [1, 64]. 

Послання із символів в орнаментальній динамічній формі становлять мікрокосм людини в 

макрокосмі світобудови. Значення орнаментів як архетипічні символи адресовані міфологічній формі 

свідомості. Таким чином, психологічна динаміка, складність сприйняття, оцінки та розуміння 

орнаментів пов’язані як із внутрішніми ритмами людини, так і з зовнішніми, графічними, ритмічними 

породженнями цих ритмів, певною часовою традицією та технологічною обумовленістю часу.  

Орнаменти вбирають у себе значення та рівні засвоєння цих значень у міру розвитку в людини 

перцептивних здібностей, оцінки та розуміння інформації, сакрально-символічного значення 

орнаментів, що відображає давні міфи, культи та вірування. По суті, орнаментальний принцип є 

антропоморфним ритмічним принципом, він відображає соціальне та психологічне відображення 

природи людини та зовнішнього світу, а також свідоме і несвідоме самовираження людини в соціумі 

через традицію, що виникла разом із діяльністю людини. 
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«КОРЕЙСЬКА ХВИЛЯ» ЯК КУЛЬТУРНИЙ БРЕНД 

 

Країни Східної Азії, Європи та Заходу переживають сьогодні період гострого захоплення 

корейською масовою культурою – музикою, фільмами, телесеріалами, одягом, косметикою тощо. 

Корейський прикладний дизайн асоціюється з простотою, якістю, лаконічною естетикою, тоді як 

шоубізнес – з видовищністю, геометричністю танцювального малюнку, масовим сценічним дійством, 

музичною ритмічністю. Таким чином, корейський маскультурний продукт викликає у споживача 

чіткі асоціації, ототожнюється з якістю та популярністю. Процес його поширення у світі стали 

називати «корейською хвилею» («халю»), «бумом корейської культури».  

Безліч тайванців, японців, тайців приїжджають до Сеулу на шопінг. Натовпи українських 

підлітків просто скуповують корейські магазини у пошуках модних молодіжних речей. Американці 

просто фанатіють від k-pop виконавців. У будь-якому пекінському ресторані швидкого харчування на 

екрані телевізора можна побачити корейського актора чи співака. І з часом ця так звана «лихоманка» 

почала поширюватись у світі. У результаті корейська культура укріпилась в Азії та продовжує 

популяризуватися в Європі, Північній і Латинській Америці, Океанії та Близькому Сході. Тому 

«халлю» зі всіма її художніми та комерційними складовими є культурним брендом Південної Кореї. 

У Південній Кореї, країні, що в різні періоди своєї історії перебувала під впливом різних 

держав й історично вважалася вічною околицею, периферійною державою, цей феномен був 

сприйнятий як щось несподіване, що подає великі надії й зумовлює актуальність цієї теми. Появу 

«халлю» відносять до 1990-х років ХХ ст., коли Південна Корея відмінила правила цензурування ЗМІ 

та фінансово посприяла розвитку розважального сегменту телевиробництва. Тоді на телебаченні 

транслювався «Swiri» – фільм про шпигунство, мильна опера під назвою «Осінь у моєму серці» у 

2000 році. Такі картини, як «Осінь у моєму серці» 2000 р., «Моє бешкетне дівча» 2001 р., «Зимова 

соната» 2004 р. стали популярними не лише в Південній Кореї, але й у Сінгапурі, Японії, Тайвані, 

Гонконгу, Китаї та В’єтнамі. Тоді й відбулося народження «халлю», дослівно ‒ «потік Кореї» чи 

«корейська хвиля» [1]. 

Можна помітити, що останніми роками південнокорейські повнометражні фільми стають все 

популярнішими. У світовий прокат виходять картини, які мають високу оцінку глядачів. Після 

прем’єри на великому екрані таких фільмів, як «Паразити» (режисера Пон Чжун Хо, 2019, фільм 

здобув Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а на премії Оскар 2020 отримав 4 

нагороди), «Палаючий» (реж. Лі Чхан Дон, 2018), «Потяг у Пусан» (реж. Йон Сан Хо 2016 ), 

«Служниця» (реж. Пак Чхан Ук, 2016) у публіки з’явився інтерес до корейського кіно. 

Ще одним із проявів корейської хвилі у кінематографі є жанр корейського телесеріалу під 

назвою «дорама». Важливим елементом корейської дорами є демонстрація культури повсякденності. 

Вважається, що корейські серіали виграють якраз за рахунок своєї «життєвості» – на екрані протікає 

звичайне життя нормальних людей, тому глядачі охочіше співпереживають героям [2]. Особливістю 

цього жанру є простота образів, персонажів і сюжетів, що робить його цікавим для глядачів будь-

якого віку. Серед найпопулярніших дорам «Спадкоємці» (2013), «Імператриця Кі» (2013), «Нащадки 

сонця» (2016), який став найкращим азіатським серіалом 2016 року за версією Asian Television 

Awards. 

У сучасній масовій культурі особливу увагу займає k-pop (від англ. Korean pop) – корейська 

популярна музика, що завоювала світовий ринок поп-індустрії. k-pop як жанр поєднує у собі 

елементи західного електропопу, хіп-хопу, танцювальної музики та сучасного ритм-ен-блюзу. Його 

багатогранність і багатобарвність формує неповторний стильовий різновид сучасної музики, розвиток 

якої передбачає змішання стилів, поєднання вокалу, репу, хореографії, театрального дійства, що 

супроводжується виразними візуальними ефектами. 

Ще один секрет популярності k-pop – культ айдолів, своєрідна «айдолоцентричність». Айдол – 

дуже примітне соціокультурне явище в азіатській масовій культурі, це медіа-персона зі скрупульозно 

продуманим іміджем, вельми привабливим для молоді. «Фанати закохувались не лише у стиль 
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виконавства співака, а у весь його образ. Методом суворого відбору з-поміж них виділяються 

найталановитіші, працьовиті та стресостійкі» [1, 51]. Серед найпопулярніших груп, які завоювали 

серця мільйонів фанатів є такі: BTS, Stray Kids, ATEEZ, BLACKPINK, SHINee, TWICE, SEVENTEEN, 

LOONA та ін. Вони проводять тури та збирають стадіони по всьому світу. 

Поширенню корейської хвилі також сприяють корейська мода, косметика, їжа тощо. Якщо 

говорити про сферу догляду (k-beauty), а точніше про корейську косметику, то зараз вона набирає все 

більшої популярності. Сьогодні вже майже у всіх магазинах є окремі стелажі з брендами корейської 

косметики (Holika Holika, Bioaqua, Lador, CP-1, Tony Moly та ін.) і кількість шанувальників 

косметичної продукції з «Країни ранкової свіжості» незмінно зростає.  

K-design є дуже широким визначенням, до нього відносяться всі види корейського 

індустріального дизайну – від корейського одягу (The Studio K, 8 Seconds, KYE, 66Girls та ін.) до 

автомобілів (Hyundai, Kia, Renault, SsangYong та ін..) та різноманітних гаджетів (LG Electronics, 

Samsung Group). Корейські дизайнери одягу, графічні дизайнери та дизайнери-ілюстратори створили 

свій власний лаконічний, естетичний і функціональний стиль, затребуваний нині у всьому світі.  

Унаслідок швидкого поширення різножанрової південнокорейської «хвильової культури» у 

молодіжному середовищі почали виникати різні молодіжні субкультури. Дифузія корейського 

культурного контенту просувається в молодіжні субкультури за допомогою перегляду корейських 

фільмів і телесеріалів, прослуховування корейських пісень та ін. Захоплення у багатьох сучасних 

юнаків і дівчат викликають корейські товари, такі як корейський одяг, косметика, електроніка, 

автомобілі тощо.  

Хвиля інтересу до Кореї у світі позначилась також на зростанні кількості людей, які бажають 

вивчати корейську мову. Причини для цього є різні, але все ж більшість молодих людей вивчають 

корейську завдяки впливу халлю, а саме – через своє захоплення корейськими серіалами і поп-

музикою [3]. 

Тож, «корейська хвиля» – це культурний феномен сучасності, який докорінно змінив 

сприйняття та загальний національний образ Південної Кореї. Халлю є позитивним явищем, яке 

сприяє не лише зміцненню відносин між країнами, а й є чудовим стимулом для молоді. Корейська 

хвиля приносить сучасній молоді почуття радості, надає їм емоційну підтримку та спонукає на добрі 

вчинки. Отже, халлю є яскравою демонстрацією глобалізації, коли тенденції сучасної світової 

культури зливаються з новими способами вираження національної культури. Тоді з’являється творча 

форма культурної гібридизації, що дозволяє підтримувати місцеву культуру у світовому контексті. У 

«корейській хвилі» відбувається змішання західної та азійської культур, що дає більше можливостей 

для її подальшого розвитку в культурному та економічному відношенні. 
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ЗНАЧЕННЯ НОВОГО ПІДХОДУ М. МАКЛЮЕНА В РОЗВИТКУ МЕДІАТЕОРІЇ 

 

Останніми десятиліттями спостерігається інтенсивний розвиток інформаційних технологій, що 

швидко модифікує наявні системи масових комунікацій, впливаючи на діяльність самих медіа та 

культурне буття сучасного суспільства загалом. У цьому контексті актуальним є розгляд однієї з 

найважливіших теорій медіа ХХ ст. та їх вплив на розвиток культури. 

Провідником ідей медіатеорії став Маршал Маклюен, який спробував поставити акцент не так 

на змісті медіа, як на явищі медіа в культурному контексті. Досліджуючи значення цього підходу, 

перше, що підкреслимо, це відкриття іншого погляду у світі комунікацій для медіа та його 

сприйняття загалом. Головною революційною ідеєю дискурсу про медіа є ідея про важливість засобів 

комунікацій як таких, їхньої структури, еволюції, що, зазвичай, залишається в тіні. «Справді, досить 

типовим є те, що вміст будь-якого медіа приховує від нас характер цього медіа» [1, 23]. Мета 
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М. Маклюена – зауважити саме на тому, що значення має саме медіа, і як воно, відповідно до своєї 

специфіки, здатне змінювати, насамперед, культурний простір, а не конкретні способи його 

застосування.  

Також суть новизни маклюенівського підходу полягає в тому, що він інакше пояснив 

медіатеорію, якщо брати до уваги відкриття попередників, наприклад Г. Інніса, який досліджував 

зв’язки між медіа та різними соціальними структурами й аспекти комунікації в розвитку цивілізації; 

T. Карпентера, який наголошував на ідеї в медіа та сприйнятті реальності медіа. М. Маклюен 

натомість комплексно будує свою теорію як розгалужену систему. Можемо сформувати дерево, що 

має основу (корінь дерева) – це «медіа як повідомлення», стержень (стовбур дерева) – «технології 

медіа, що є продовженням тіла й органів чуття в людини», та похідні-вектори (гілки дерева) – 

«холодні та гарячі медіа, як канал кoмунікації, що зaлучає aудиторію до прoцесу мислення» [1, 109].  

Одним із факторів новизни підходу М. Маклюена є дослідження гарячих і холодних медіа: 

гарячі – будують aктивну співпрацю користувача з медіа, основна риса – відтворити повну картину 

світу; для холодних характерні прогалини в повноті інформації, і вони створюють привід у людини 

для додумування та завершення повідомлення самостійно. 
Особливість у тому, що М. Маклюен не лише будує чітку структуру в теорії медіа, а й створює 

вектор постійної актуальності своєї теорії через гарячі та холодні медіа. Адже медіа і його 
повідомлення тепер можна осмислювати та втілювати в комунікативний ланцюг аудиторії у будь-
який час і з різними структурами в медіа. Проте в сучасних категоріях класифікування комунікацій 
наша думка більше схильна до універсального типу трансформації в холодних і гарячих медіа. Звісно, 
М. Маклюен дає свою чітку позицію щодо прикладів та їх класифікації. Але, вважаємо, «холодні» 
засоби – такі як тeлебачення, рaдіо, інтернет і «гaрячі» – газети й жyрнали, надiлені різними 
прирoдними якoстями, можуть бути в одному випадку холодними, в іншому гарячими, це залежить 
від контексту. Якщо брати до уваги шоу-програми розважального характеру типу «Хто зверху», 
«Україна має талант» на телебаченні, можемо вважати їх гарячими медіа, як ті, які не вимагають 
осмислення та несуть розважальний характер. Проте, наприклад, програма «Право на владу» збурює 
мисленнєвий процес і містить прогалини в повноті інформації та постійно перебуває в діалозі з 
глядачем.  

Інтернет стaв тим yнікальним зaсобом медіа, який одночaсно віднoситься і до «холодних», і дo 
«гарячих» медіа. Наприклад, науковці з Університету імені Стірлінга з Великобританії прoвели 
дослiдження, згідно з яким учaсть у таких мережах, як Facebook, Vk та Instagram нарoщують інтeлект 
людини і активно тренують пам’ять. Тoбто за теорією М. Маклюена, ми мoжемо їх oписати як 
холодні медіа. Кoристування тaкими сeрвісами, як YouTube, ICQ пoгіршують пaм’ять людини та нe 
викликaють ніяких взаємодій – це гарячі медіа, що мінімально задіюють користувача й містять 
заповнений інформацією простір [2].  

Підсумком актуальності холодних і гарячих медіа є перевірка на втіленні в практиці медіа, 
навіть у сучасному світі з іншим набором технологій. Через приклад гарячих і холодних медіа в 
нашому дослідженні теорія М. Маклюена є актуальною.  

Отже, досліджуючи значення нового підходу М. Маклюена в теорії медіа, ми проаналізували 
зародження теорії в медіа як основного стержня в історії усього медіа. Провести такий аналіз стало 
можливим лише за напрацювання сталої бази про медіасферу й особливості її функціонування. За 
відкриттями М. Маклюена визначимо всезагальне значення медіа як повідомлення та «продовження» 
тіла й органів чуття людини. Важливе значення отримують «холодні та гарячі» медіа, що по-новому 
інтерпретують комунікацію з аудиторією та сприйняття нею. Саме це залишається актуальним і в 
сучасному світі через те, що дає вектори для продовження осмислення медіа, а не простої теоретичної 
бази для аналізу. 

Значення нового підходу М. Маклюена дало стимул не лише для вкорінення й активного 

застосування його поглядів в аргументації медіа, а й створення першого сталого бачення медіатеорій 

у світі комунікацій, стимулювало подальші розвідки у цій сфері. Наприклад, дослідження П. Бурдьє з 

«агентами поля», М. По про «феномен медіа онлайн» й історію комунікацій, Л. Манович із «новими 

медіа» й ін. Медіатеорія у цій роботі стосується глибокого простору культури, а саме першого 

сталого обґрунтування М. Маклюеном медіа як парадигми суспільства.  
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ІНДУСТРІЯ ДОЗВІЛЛЯ В УМОВАХ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ:  

АНТИКРИЗОВІ РІШЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Дозвілля соціуму часто трактується в контексті наявності вільного часу для його реалізації. 

Процес реалізації культурних потреб сучасної молоді зумовлює контекст індивідуалізації вибору 

форм дозвіллєвої діяльності. Проте з початком пандемії COVID-19, а згодом збройної агресії 

російської федерації представники різних соціальних груп, зокрема й івент-агенції зіткнулись не 

лише з потребою сублімації депресивних станів і вигорання, але і з пошуками нових форм дозвіллєвої 

діяльності через наявні обмеження.  

В умовах сьогодення івент-індустрія стає частиною звичного життя всіх соціальних груп, адже 

орієнтується на різні запити та можливості. Дослідженням особливостей івент-індустрії України 

присвячені роботи В. М. Мисика, Н. М. Пономарьової, Я. В. Попової, О. В. Поправко, 

Г. Л. Тульчинського, О. А. Хитрової, П. А. Шагайди та інших. Окремі питання становлення та 

розвитку креативного сектору економіки, з яким тісно пов’язана івент-індустрія в Україні, розкрито у 

працях С. А. Давимуки та Л. І. Федулової, Т. В. Поснови, А. В. Холодницької, С. Д. Щеглюк, 

О. А. Карпюк, В. О. Клочковської, П. В. Тищенко, А. О. Сигнаєвської та інших [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Економічні збитки, нанесені кризовими обмеженнями резонуватимуть у світовому фінансовому 

просторі протягом кількох років, адже наразі неможливо говорити про повне відновлення сфери 

послуг, зокрема й івент-індустрії. Кризові сегменти індустрії розваг розподілені нерівномірно, адже 

найбільші збитки понесли компанії, що змушені були повністю припинити свою діяльність через 

пандемію коронавірусу. Насамперед, до таких належать івент-агенції, які спеціалізуються на 

організації живих концертів, кінопоказів, галузевих виставок. Такі тенденції сприяли, серед іншого, 

трансформації ряду сегментів індустрії дозвілля в діджитал простір. Яскравим прикладом є касові 

збори та підписка на канали відео-контенту, об'єми споживання трафіку мобільного інтернету, адже з 

2019 року смартфони поступово займають лідерську позицію як індивідуальний пристрій не лише 

для доступу в інтернет, але й для побудови власного дозвіллєвого простору. Так, наявність 

карантинних обмежень за останні роки суттєво каталізувала цінність медійних онлайн розваг.  

Економічна наука інтегрує в усі сфери послуг термін «ефект пружини» – зменшення попиту на 

ті чи інші послуги зумовлює «стискання пружини», і навпаки, при зміні умов у бік зростання побуту 

пружина розтягується. У контексті нашого дослідження цей феномен можна пояснити таким чином: 

втома соціуму від буденної самоізоляції та стресів, пов’язаних з пандемією, зумовлює тяжіння до 

створення психологічно комфортного святкового середовища. Важливим фактором є і те, що 

закладання бюджетів компаній та їх планове інвестування у сферу дозвілля та розваг відбувалось на 

рубежі 2019–2020 років. Активна ж фаза карантинних обмежень припадає на березень 2020. Отже, 

фінансові активи, заплановані на організацію івент-заходів, перебували у стані заморозки, що 

спричинило двобічну взаємовигідну потребу альтернативних рішень для проведення заходів.  

Не залишається поза увагою і внесок в індустрію державних структур, адже в умовах кризового 

існування більша частина підприємств потребують додаткових економічних дотацій. Незважаючи на 

поступове зняття обмежень, що пов’язане з масовою вакцинацією людей, ми розуміємо, що час для 

проведення масових заходів із великою кількістю учасників поки не настав. Карантин прискорив 

колаборацію онлайн- та офлайн-форматів, і в майбутньому це зробить галузь дозвілля більш 

прогресивною з точки зору використання діджитал-рішень. Однак стійкою залишається думка про те, 

що немає нічого кращого особистої зустрічі. Тепер організатори, експоненти, спонсори і, що 

найбільш важливо, відвідувачі переоцінюють кожен майбутній захід не тільки як ризик для здоров’я, 

але і як величезний фінансовий ризик. Онлайн-сектор стрімко розвивався в останні роки, тепер він 

міцно влаштувався і в сфері дозвілля міської молоді. Для організаторів і споживачів виникає завдання 

– розвивати новий напрям за допомогою передових технологій, а також інших підходів у залученні 

аудиторії та змін у свідомості як організаторів, так і учасників. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ У 2022 РОЦІ  

 

Динамічні особливості індустрії дозвілля та її зв'язок з усіма сферами людського життя 

зумовлюють постійні трансформації, спричинені, зокрема, впливом інноваційних технологій. Такі 

зміни є спробою задовольнити попит сучасного споживача. 2022 рік у світовому контексті став роком 

реабілітації від пандемічної кризи, а тому розгляд актуальних тенденцій сфери велнесу та дозвілля є 

цілком актуальним питанням для дослідницької практики. 

Вимушений перехід до онлайн-формату викликає потребу створення автентичного відчуття 

присутності, яке повинно бути доступним кожному споживачеві. Для сучасної індустрії дозвілля 

однією з домінант є спроба налагодження комунікацій між поколіннями міленіалів і зетами. Тому, 

створюючи дозвіллєвий продукт, необхідно зважати на онлайн-активність споживачів, що дозволяє 

звертатись до цільової аудиторії в соціальних мережах і на популярних онлайн-платформах.  

Instagram, зокрема, спонукаючи користувачів до створення яскравого контенту, мав потужний 

вплив на готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Наприклад, стало популярним облаштовувати 

безліч фотозон, щоб користувачі могли додати фото з них у мережу. Одним із показових прикладів є 

Музей морозива (МОIC) у Нью-Йорку, де, очевидно, і бере початок цей тренд. Завдяки яскравому 

оздобленню, заклад швидко набув «інстаграммної» популярності. У Києві прикладом такої інста-

локації можна назвати кав'ярню «Намелака».   

Останніми роками кризового існування значним кроком в індустрії дозвілля стало 

використання віртуальної реальності (VR). Успішний досвід VR залежить від соціальної взаємодії, 

хорошої історії та ігрової механіки. За час карантинних трансформацій ми побачили велику кількість 

нових розробок VR. Звернемо увагу саме на закордонний досвід як приклад для майбутніх досягнень 

вітчизняного івент-ринку. Наприклад, Lionsgate Entertainment World є одним з найбільш технологічно 

розвинених тематичних парків Китаю. Він відкрився в серпні 2019 року, представивши передові 

технології, включаючи VR і доповнену реальність (AR), що використовуються в його атракціонах. 

Актуальним технологічним трендом сучасності також можливо назвати залучення штучного 

інтелекту. Минулого року музей Сальвадора Далі використав штучний інтелект і машинне навчання, 

щоб створити дивовижну схожість на творчий стиль художника. Тим часом Westfield було 

розроблено спливаючі вікна покупок на основі штучного інтелекту. 
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Цілком очікувано, що онлайн-соціальні комунікації, залучення віртуальної реальності та 

штучного інтелекту у сферу велнесу та дозвілля є довготривалим і динамічним трендом, який 

дозволяє максимально виправдати та відтворити запит сучасного споживача. Отже, попри наявність 

стабільних реальних комунікацій більшість молоді проводить тривалий час в інтернеті навіть без 

нагальної потреби. Таким чином, наповнення мережі якісним дозвіллєвим контентом сприятиме 

більш якісному та продуктивному проведенню часу молоді онлайн.   
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН АВАНГАРДУ 

 

Прагнення розширити спектр теоретичних концепцій феномену авангарду стимулює пошук 

нових контекстних домінант. Аналіз проблем художнього методу, форми, особливостей образного 

рішення розкривають сутність природи авангарду як явища у сфері гуманітарного знання. Поява 

авангарду на зламі історичних соціальних епох спричинила до зміни осмислення художньої 

практики. Зазначимо, що філософсько-естетичну сутність авангарду в Україні вивчали В. Личковах, 

О. Петрова та ін., аналіз авангарду з позицій культурології розглядали О. Лагутенко, О. Яковлев, 

В. Вовкун та ін., мистецтвознавчий підхід у вивченні авангардного руху притаманний Д. Горбачову, 

О. Федоруку, Л. Кияновській, М. Криволапову та ін. Чимало дослідників, які присвятили свої праці 

авангарду, не досліджували антропологічний феномен художнього в соціумі та розвитку людини і, 

через це, – феномену авангарду, або торкалися цього питання поверхнево. Так, у роботі В. Вовкуна 

зустрічаємо натяк на антропологію авангарду. Він звертає увагу на самоаналіз митця в контексті його 

вагомості в обґрунтуванні теоретичних концепцій [1]. Практично проникнення за межі об’єктивного, 

у царину підсвідомого, пошук першопричини художньої творчості приводить до використання 

міждисциплінарних методів дослідження мистецтва. При вивченні мистецтва епохи палеоліту 

Д. Льюіс-Вільямс, Т. А. Доусон, Р. Беднарік використали нейропсихологічний підхід, суть якого 

полягає у тому, що палеолітичні знаки можуть бути фіксацією еноптичних явищ мозку, тобто 

картинами внутрішнього уявлення [2]. 

Виникнення образотворчого мистецтва у системі культурних цінностей давньої людини 

поставило питання про те, яким чином відбувся еволюційний «вибух», що призвів до виникнення 

мистецтва, і що він означав для людини. Поява авангарду на тлі вікових художніх констант є 

своєрідним вибухом. На думку В. Карпова та Н. Сиротинської, розвиток культури людства 

демонструє наявність мистецьких паралелей між віддаленими в часі періодами. Зазначена подібність 

інспірована наявністю внутрішніх механізмів, сформованих в умовах первісного суспільства із 

притаманною йому експресією ейдетичної виразності. Динаміка таких культурно-мистецьких 

тенденцій пов’язана з підсвідомими імпульсами людського мозку, що визначило потребу 

впровадження таких інноваційних термінів, як нейроестетика та нейромистецтво. Результати 

осмислення сутності нейромистецтва можуть слугувати важливою складовою в дослідженні сучасних 

культурно-мистецьких здобутків, а також у визначенні ціннісних категорій гіперінформаційного 

суспільства. І можна продовжити – для осмислення антропологічної сутності авангарду [3]. У цьому 

контексті важливим чинником стала уява  – невидима сила, що детермінує світ і наповнює його 

естетичним змістом. Упродовж тривалого існування людського виду, насамперед, уява інспірує до 

творчості, а водночас постає символічним носієм інформації, що мігрує з однієї системи знаків до 

іншої в безмежних просторах людської свідомості. 

Антропологічну сутність авангарду пояснює співставлення розвитку мистецтва ХХ століття із 

некласичною науковою парадигмою. Відлік свідомого входження Людини у світ власної загадкової 

ірраціональної сутності – підсвідомості можна визначити трансгресивним культурним зламом на 

межі ХІХ–ХХ століть, коли європейські митці звертаються до почуттєвої «горизонталі» людського 

буття, до пошуку глибинних емоційних компонентів і форм культури [4]. Це зумовило появу 
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неймовірних мистецьких комбінацій, що спроєктували культурне тло майбутніх десятиліть і виразно 

засвідчено різким руйнуванням усталених традицій, втілених в архітектурі, скульптурі, малярстві, 

музиці та пошуку нових мистецьких можливостей.  

Симптоматично, що аналогічний вихід за межі видимого або об’єктивного спостерігається в 

покроковому поступі й точних наук. Зазначену особливість у співставленні з музичними новаціями 

зауважила Ірина Тукова [5], яка відзначає першу третину ХХ століття як час кардинальної 

перебудови наукової парадигми, коли на зміну класичній (механістичній) прийшла некласична 

(релятивістська) картина світу. Це також відобразилося і в мистецтві, що підтверджує співставлення 

не пов'язаних, на перший погляд, паралельних інновацій науки та музики [6]. 

На підставі цього співставлення прогнозуємо вплив розвитку науки і техніки на свідомість 

мистця й ініціацію його мисленневих операцій із пошуку нових форм, змісту, образів у мистецтві й у 

кінцевому підсумку – авангарду. Тут буде актуальною філософія Ніцше в контексті використання 

метафоричної мови як засобу вибудовування програми самоперевершення людини з позиції 

внутрішнього зростання [7]. Злам суспільної свідомості у ХХІ столітті, розвиток штучного інтелекту 

потребує нових методів дослідження мистецтва з врахуванням найглибших дієвих чинників 

людського мозку та розвитку людини.  
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МЕДІАПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МИТЦЯ 

 

У сучасну епоху, що характеризується трансформаційними змінами в розвитку комунікаційних 

технологій, все більшого значення набуває медіареальність у культурному контексті, впливаючи і 

отримуючи інформацію із соціокультурного середовища. Медіа є потужним засобом для 

розширювання і зростання комунікативних аспектів впливу митця на соціокультурний простір, адже 

телебачення, радіо та інтернет мають численну аудиторію, що дозволяє через твори мистецтва 

формувати ціннісні настанови для суспільства. Мас-медіа характеризується високим ступенем 

привернення уваги, що дозволяє творчо обдарованій особистості самореалізуватися і донести свої 

культурно-мистецькі доробки численній аудиторії. Тому, певним чином, проблема зумовлена 

недостатньою увагою до комунікативних аспектів технологічного рівня медіапростору, що є 

потужним інструментом для самореалізації митця в сучасному культурному просторі.  

Поняття «медіа» окреслене у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» і 

розглядається як те саме, що і «мас-медіа» — засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса, 

кіно і т. ін.)» [2, 655, 649]. Термін «медіапростір» окреслене у «Медіалінгвістичному словнику 

термінів і понять» як комплексна назва інформаційної сфери ЗМІ: сторінки газет, журналів, ефір 

радіо та телебачення, місце на сервері в інтернеті та ін.» [8, 101]. 

Еволюція цивілізаційного розвитку суспільства відзначається на всіх етапах розширенням 

комунікативних зв’язків. Наприкінці ХХ століття з’являються новітні технології, а саме «новітні» 

мас-медіа, що надають можливість отримувати інформацію різноманітними технічними засобами 

передачі мас-медійного контенту. Вчена Л. Зайко вважає, що мас-медіа відзначається перспективами 
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загальнодоступного розповсюджування інформації [6]. Інноваційні зрушення пов’язані з 

упровадженням медійних засобів у процеси комунікації, що впливають на розвиток науково-

технічного прогресу та прискорюють взаємодію культурно-мистецьких інституцій із соціумом. Як 

зазначає В. Бавикіна, мистецтво нових медіа створює простір і умови навколо себе та поширює 

встановлені межі впливу мистецтва [1]. На думку К. Гончар, «нові технології відкривають перед 

митцями нові горизонти» [4, 15]. І. Покулита і М. Колотило відзначають, що «сучасні медіа 

реалізують потреби дистанційної, віддаленої інтерактивної комунікації та інтегрують комплекс 

допоміжних засобів творчої реалізації особистості…» [7, 12]. Мас-медіа змінює життєві реалії в 

процесі комунікації та постає опосередковано ланкою між митцем і соціальним середовищем, що 

забезпечує ефективний інформаційний обмін між індивідуальним і суспільним та надає можливість 

самореалізуватися творчо обдарованій особистості в сучасному культурному просторі. 

Осмислення зв’язку між людською комунікацією і медійним досвідом надає можливість 

репрезентувати творчі доробки митців у соціокультурному просторі. Вчена Доброносова вважає, що 

«творчі проєкти, в яких медіа вступають у діалог і виводять творця і реципієнта на розмисел щодо 

засадничої медіальності людського у світі…» [5, 17]. Як відзначає К. Гончар, «…митці рефлексують 

щодо подій і явищ сьогодення, звертаючись до технічного процесу для формування художнього 

висловлювання» [4, 13]. Під впливом електронних медіа творчо обдарована особистість ретранслює 

через власні твори мистецтва особисті цінності та переконання, змінюючи світогляд людей. Отже, 

мас-медіа вирішує одразу декілька завдань у процесі актуальних засад щодо індивідуальної реалізації 

суб’єкта сучасного культурного простору. Сучасні мас-медіа прискорюють комунікаційний 

взаємозв’язок із суспільством, забезпечують простір для самореалізації митця та змінюють 

сприйняття всесвіту. 

Отже, узагальнюючи наукові погляди на медіапростір, що комплексно подає мистецтво і 

розглядається як сучасне середовище, де врегульовується передача творів до аудиторії та 

забезпечується самореалізація митця в соціокультурному просторі. Нові медіа спричинили суттєві 

трансформації у сфері культури та розширили дієвість процесу продукування й виявлення інтенцій 

щодо самореалізації творчо обдарованої особистості. Таким чином, медіа перебудовує культурні 

практики та продукує пріоритетні позиції сфери мистецтва, змінюючи рецепції ключових параметрів, 

що впливає на становлення і самореалізацію митця в соціокультурному просторі. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КВІР-ІДЕНТИЧНОСТІ В РЕКЛАМІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

 

У постіндустріальному суспільстві з його засобами масової комунікації реклама набула 

характеру самостійної соціальної сили. «Рекламі на сучасному етапі розвитку вже замало просто 

інформувати споживача: вона активно перебирає на себе ширшу функцію комунікатора» [3, 37]. Саме 

тому реклама неодноразово стає об'єктом дослідження багатьох авторів, зокрема Л. Павлюк [6], 

Р. Сапенько [8], Н. Удріс [10], які пропонують погляд на культурологічні проєкції рекламної 



 
 _______________________ Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології 

Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації   135  

діяльності та особливості рекламного тексту в соціокомунікаційному дискурсі. Не залишається 

сумнівів у міцності й наскрізному входженні реклами до дискурсу повсякдення, до масової культури 

та свідомості. А от квір-дослідження відносно новий науковий напрям, який активно розвивається у 

вітчизняній науці протягом двох десятиліть. Його досліджували В. Суковата [9], І. Жеребкіна [4], 

М. Маєрчик [2] та О. Плахотнік [7] Необхідно констатувати, що останніми роками було 

започатковано формування методологічної бази, категоріального апарату, випробувані методи квір-

дослідження в різних дисциплінах. Засадничою ідеєю квір-досліджень, на думку О. Плахотнік, є те, 

що в них «немає чітко визначених «інших», а процеси іншування критично препаровано як такі, що 

натуралізують уже встановлені нерівності» [7, 86]. Тема квір-ідентичності у телевізійних рекламних 

роликах залишається відносно новою і заслуговує додаткових досліджень. Ван-Сю Санні Цай [13] у 

своєму дослідженні визначає загальні рекламні стратегії, орієнтовані на споживачів-геїв і аналізує 

популярну телевізійну рекламу, що має найбільший вплив не лише на загальне сприйняття ґендерних 

меншин, але й на їх самоідентичність. Під квір-ідентичністю ми розуміємо широкий спектр явищ, 

який Т. де Лауретіс і подальші дослідники квір-теорії (Е. Гросс, І. Кософські-Седжвік, 

Д. Хальберстам) позначили як «неосексуальність», «постґендер» (бісексуальність, 

транссексуальность, трансвестизм тощо).  

За даними Чезіна [12], успішна й впливова ніша споживачів ЛГБТ виникла в Сполучених 

Штатах у 1990-х роках. Представники ЛГБТ мали хорошу купівельну спроможність й, зазвичай, були 

не обтяжені дітьми, тому, маючи дохід, були лояльні до брендів, які так чи інакше підтримують їх 

спільноту. Значно важливішим є те, що реклама як узгоджений дискурс відкриває можливості для 

соціальних меншин, таких як представники ЛГБТ-спільноти, для створення та здійснення 

(економічної) влади на ринку та в засобах масової інформації, оскільки «культурні форми є місцями, 

у яких різні суб'єкти борються та намагаються нав’язати або кинути виклик, підтвердити, узгодити 

або витіснити визначення та ідентичності» [13, 72]. Тому мову реклами правомірно розглядати як 

одну з найхарактерніших, найпоширеніших мов сучасної культури зі своїм семіотичним кодом і 

семіотичною розгорткою, «з одного боку, вона набуває образних ознак іміджу в іміджології, з 

іншого, – перетворюється на знак, торгову марку і ще більш гостро перетворюється на міф, тобто на 

певну мову комунікації» [11, 390]. Рекламна комунікація стає матеріалом для знаково-символічного 

обміну між комунікаційними об'єктами, має вигляд не приливного процесу конструювання знаків 

(дискурсом), в якому смислотворчим знаком є символ [1].  

У рекламному ролику шведської горілки Absolute 1981-го року, націленого на ЛГБТ-спільноту, 

зображено особливу пляшку на яскравому фоні в оточені квір-персонажів і гаслом «Абсолютно 

обурливо. Святкування 30 років виходу та камінг-аут (добровільний інформаційний акт повідомлення 

людиною про свою сексуальну орієнтацію)». Надалі у рекламі з'являються перші стереотипні гей-

сюжети, такі як бездітність, інтереси чоловіка до мистецтва чи домашнього ремесла та інтереси жінки 

до механіки чи спорту. У рекламному ролику Bud Light 2002 року двох геїв ідентифікують через їхні 

драматичні та жіночні жести руками, високі голоси [13]. Два геї зображені в червоних вузьких майках 

і в намисті на відміну від маскулінного чоловічого персонажа з традиційною орієнтацією, який у 

вільній сорочці та штанях і має низький чоловічий голос. Реклама, націлена на квір-персонажів, 

ретельно розроблена, щоб уникнути відвертих посилань на геїв, а також гей-стереотипів. Ця рекламна 

стратегія намагається привернути увагу квір-споживачів, не ображаючи гомофобну аудиторію і 

навіть не сповіщаючи про неї.  

У друкованій рекламі для отримання вірного прочитання використовуються зображення однієї 

людини замість гетеросексуальної пари, відсутність людей у візуальних зображеннях і використання 

андрогенних зображень. Крім того, через використання внутрішньогрупової мови, жестів і символів 

гей-субкультури реклама може мати вигляд нешкідливою для гетеросексуальної аудиторії й водночас 

спонукати гей-аудиторію до вірного прочитання [13]. Так, зображується нестереотипна ґендерна 

поведінка, де чоловіки п’ють коктейлі й помітні неоднозначні одностатеві стосунки, що можуть бути 

прочитані як дружба для гомофобів або романтичні стосунки для геїв. Водночас напис Shine On 

написано кольорами веселки, що орієнтовано на ЛГБТ.  

Реклама брендового одягу «Dolce & Gabbana» 2021 року ґрунтується на припущенні, що 

соціальна та культурна структура глядачів, така як клас, вік, стать, особиста історія, сексуальність 

впливає на позитивне розуміння та сприйняття аудиторією різноманітності відносин між людьми. 

Два коротких відео були частиною глобальної кампанії італійського будинку моди «Love is Love» 

напередодні Дня святого Валентина. Реклама показує поцілунки одностатевих пар. Інша реклама 

італійського бренда одягу Diesel «Франческа»2020 року, який представляє собою короткометражний 

фільм про трансдівчину та процес її переходу. Франческа приймає гормони, міняє гардероб 
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(залишаючи фірмові джинси Diesel), вчиться робити макіяж і проходить соціалізацію як дівчина, яку 

підтримують друзі й батьки. Та в кінці посвячується в монахині, що є мрією всього життя. Ролик був 

знятий у Київському політехнічному інституті ім. І. Сікорського. За замовленням Diesel над фільмом 

спільно працювала італійська студія Publicis Italy та українська студія FAMILY Production. 

Режисером фільму виступив Франсуа Руселле. Роль Франчески виконала модель і активістка Харлоу 

Роуз Монро.  

Підсумовуючи, зазначимо, що реклама як потужна сила і стратегія сучасного капіталізму є тим 

соціальним механізмом, що покликаний максимально стимулювати масове споживання. Без реклами 

немислимі ні сучасне споживання, ні виробництво. Вона сама нині перетворилася на продукт 

споживання і органічно вбудована в тіло сучасної культури та є її невід'ємним елементом. Засоби 

масової інформації можуть задовольняти потреби, пов’язані з особистою ідентичністю та стосунками 

й відіграють роль одного з найважливіших сучасних факторів соціалізації людей з квір-ідентичність. 

Проте будь-яка реклама – це, насамперед, мова, що має правильно побудовану знакову систему, 

здатну нести та передавати інформацію між адресатами. Майбутні дослідження, що вивчають 

соціальне використання реклами в контексті міжособистісної взаємодії, мають вирішальне значення 

для розуміння ролі, яку відіграє реклама в житті суспільства. 
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ВІД АРИСТОКРАТИЧНОГО СТОЇЦИЗМУ ДО БУРЖУАЗНОГО ГЕДОНІЗМУ 

 

Тіло – найзагадковіший семіотичний об’єкт. Воно очевидне за своєю матеріальною даністю та 

присутністю, однак кожна епоха, кожен мистецький жанр чи ідеологія трактують його по-різному. 

Так, в епоху Середньовіччя тіло сприймалося то як вмістилище й причина людської гріховності, то як 

храм душі. У часи Відродження крізь нього пробивалася чиста естетика божого творіння, деміургічна 

драма величі й страждання. 
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Однак в епоху Нового часу ставлення до тіла стає питанням класової ідентичності та 

самосвідомості, спускаючись на землю з високих теологічних горизонтів. Тіло стає важливим саме по 

собі, а не як вмістилище душі чи свідомості. Воно забезпечує ефективну працю, а отже, й 

економічний добробут. У модерну епоху тіло розщеплюється на три символічно-класові функції: 

працездатності – для пролетаріату, владного статусу – для аристократії, вітально-гігієнічної 

дисципліни – для буржуазії. 

На думку французького філософа Мішеля Фуко, аристократія у цей період здійснювала 

репресивні функції влади через процедури нормалізації, нагляду, контролю, покарання чи 

медикалізації. Вона відповідала за те, що вважати нормою, а що – безумством. Натомість буржуазія 

втілювала гедоністичний етос домінування, легітимуючи практики здорового задоволення та 

сексуальності. Описуючи реалії XVIII–XIX століть Мішель Фуко зазначив: «У той час, як безумство, 

по-суті, підлягало у суспільстві репресивному виключенню й обмеженню, сексуальність стала 

об’єктом докладного вивчення й схвалення» [1]. Якими були соціально-історичні передумови такого 

ідентифікаційного розщеплення практик тіла в епоху Нового часу?  

Завдяки реформації виникає особливий виробничий етос, що перетворився в сучасний 

капіталізм з усіма його інфраструктурними й фінансовими доважками – фабричне, заводське 

індустріальне виробництво, міжконтинентальна торгівля, розвиток транспортних і пасажирських 

перевезень, поява банків, ринку цінних паперів тощо. Одним словом, виникло все те, що забезпечило 

розвиток європейських імперій і заможність метрополій. Врешті, виник новий соціальний клас – 

буржуазія (фабриканти, заводчики, банкіри), котра за рівнем заможності й стилю життя наздогнала 

чи й перевершила аристократію.  

На думку Мішеля Фуко, за способом самоусвідомлення аристократія та буржуазія теж 

категорично відрізнялися. Аристократія була прив’язаною до жалуваної їй здавна землі, тобто до 

території та того типу державності, який гарантував їй перебування на вершині  соціальної піраміди. 

Так само селяни ідентифікували себе із землею, територією, могилами предків та родовою пам’яттю. 

Аристократія та селянство на зорі модерної епохи сходяться ідейно – вони патріоти своєї землі та 

своєї держави, бо життєвий світ як одних, так й інших локалізований тут, на батьківщині.  

Натомість буржуазія є класом космополітичним, мобільним і прагматичним. Її світогляд 

орієнтований на власні інтереси, а не на патріотичний символізм чи територіальну вкоріненість.  

Життєвим гаслом аристократії стає служіння, доблесть, відданість, самопожертва. Візуально це 

відображено в композиції й деталях парадного портрету XVIII століття, де персону оточують родинні 

герби, обладунки, скіпетри, стоси ділових паперів, урочистий одяг з високими незручними комірами, 

пурпурове королівське манто чи важка інкрустована корона на високо піднятій голові. Якщо 

зображувалася жінка, то навколо неї книжки, музичні інструменти, портрети героїчних предків, 

дисципліновані діти, які смиренно тримають пафосну композицію портретного простору.  

Буржуазія ж обрала своїм візуальним гаслом розкутість: невимушені пози, дозвілля на 

відкритому просторі, залитому сонцем і квітучими кольорами, грайливі діти, легкі сукні, що 

оголюють руки чи плечі. Ці портретні образи дихають задоволенням, безпосередністю, 

невимушеністю, здоров’ям, еротизмом.  

Смисловий розкол між старою аристократичною елітою та новим буржуазним класом 

означується символічним маркуванням тіла: для перших – це об’єкт дисциплінування, інструмент 

служіння та звитяги, для других – воно є джерелом задоволень, насолод і турботи. Тіла перших – 

безпосереднє втілення владної позиції їх власників на соціальній координатній площині. Тіла других 

випромінюють здоров’я, вітальність і працездатність.  

Конкурентність цих двох елітарних класів проявлялася не лише у протистоянні консервативно-

націоналістичної ідеології, притаманної аристократії, та ліберально-космопотіличного 

світоорієнтування буржуазії, а й у способах гартування, дисциплінування, медикалізації та 

використання власних тіл. Фактично всі подальші – ідеологічні, естетичні, економічні – інтерпретації 

тіла в європейській культурі аж до нашого часу все ще визначаються амплітудою між позиціями 

дисциплінованого стоїцизму та споживчого гедонізму.  
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МЕМОРІАЛЬНІ ПРАКТИКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 

Через повномасштабне вторгнення російської федерації формується високий запит у 

суспільства на заміну радянського та російського наративів у культурній пам’яті України. Процеси 

декомунізації, дерусифікації та деколонізації активізувались, і їх можна розглядати через меморіальні 

практики в контексті культурної пам’яті.  

Під меморіальними практиками ми розуміємо діяльність людини щодо збереження пам’яті про 

події та осіб минулого та передачу спогадів у майбутнє через поєднання пам’яті в просторі та часі для 

певної групи осіб. Деякі процеси дерусифікації та декомунізації в соціокультурному просторі 

відбуваються стихійно без залучення експертів, спеціалістів і представників музейної спільноти, як-

то: перейменування вулиць, станцій метро, демонтаж пам’ятників. Це призводить до напружень у 

суспільстві.  

До 24 лютого 2022 року питання меморіальних практик, тем пам’яті або memory Studies 

активно вивчали науковці в різних напрямах. У дослідженнях меморіальних практик брали участь 

громадські організації, наукові інституції, державні інститути тощо. Акценти та напрями досліджень 

були різні, а цілі дуже схожі – знайти відповіді на питання «що і як пам’ятати». Центр студій 

політики пам'яті та публічної історії «Мнемоніка» опрацьовує наукові студії політики пам'яті та 

публічної історії [1]. Проєкт «Що таке пам’ятати» за підтримки УКФ провів комплексне аналітичне 

дослідження практик вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні напередодні 

2022 року й анонсував видавництво книги з результатами розвідок [2]. Дослідження Національного 

меморіального комплексу «Героїв Небесної Сотні – Музею революції гідності» пов’язані з 

критичним осмисленням культури пам’яті, політики пам’яті та діяльністю музеїв із темами та 

місцями пам’яті. За діяльністю інституції стоїть твердження, що меморіальні практики мають 

спиратись на принципи, оголошені Декларацією прав людини ООН, та етичні принципи Ради музеїв 

(ІСОМ), де інноваційним підходом має стати розповідь про те, яким було минуле, а не те, як його 

подають [3]. Використання меморіальних практик для розуміння історії як створеної розповіді 

досліджує Джоанна Войдон – доцент університету у Вроцлаві (Польща) та завідувачка кафедри 

методики викладання історії та громадянської освіти [4].  

У тезах хочемо запропонувати розгляд меморіальних практик як прояв культурної пам’яті 

у вертикальному зрізі на трьох рівнях. 

1. Індивідуальний: ініційований «знизу», як-то відвідування могил предків, місць пам’яті 

родини, створення родинних генеалогічних дерев, збір і збереження родинних речей, написання 

мемуарів тощо. 

2. Колективний: проєкти, ініційовані суб’єктами – громадськими організаціями, фондами, 

колективами, групами тощо, зокрема мітинги, пошанувальні ходи, встановлення пам’ятників, 

меморіальних дощок, екскурсії до місць пам’яті, пам’ятні заходи в діаспорі тощо. 

3. Державний: проєкти, ініційовані державою та державними інституціями як частина 

державної політики пам’яті, що може не збігатися з рівнями 1 та 2.  

Можемо виділити деякі проєкти меморіальних практик, актуальних під час війни. 

1. Під тиском українських інтелектуалів запущений процес CancelCulture для російської 

культури, який має на меті під час війни обмежити у світовому культурному процесі голос російської 

культури як культури агресора, не дати слова, оголосити повний бойкот російській культурі та її 

представникам (рівні 1 та 2 змусили сформувати державну відповідь на рівні 3). 

2. Серед актуальних меморіальних практик є загальнонаціональна всеукраїнська хвилина 

мовчання за всіма загиблими: як військовими, так і цивільними, через вторгнення рф в Україну, яка 

була запроваджена 16 березня 2022 року указом Президента України Володимира Зеленського для 

щоденного застосування о 9 годині ранку (3 рівень – політика пам’яті). 

3. Нагородження міст, що відзначилися подвигами, масовим героїзмом і стійкістю громадян 

назвою «Міста-Герої України»: Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Буча, 

Ірпінь, Миколаїв, Охтирка (3 рівень – державний).  

4. Готується концепт розбудови меморіальних комплексів і музеїв, присвячених подіям 

окупації на Київщині та концепції туристичних маршрутів, від ДАРТ і управління туризму Київської 

військової адміністрації (3 рівень). 
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5. Демонтажі пам’ятників Невідомому солдатові часів Другої Світової війни як протест проти 

маркування за радянських часів «місць пам’яті» з колоніальним підтекстом і радянським контекстом 
(1 та 2 рівні).  

6. Мистецькі практики – перформанси, наприклад у Львові: пусті дитячі візочки, дитячі чоботи 
(1 та 2 рівні). 

7. Усні історії свідків, які формують музеї міст, та знищена техніка російської армії на площах 
міст, наприклад у Києві (3-й рівень). 

8. Під час Каннського кінофестивалю учасники української делегації виконали перформанс 
(2 рівень). 

9. Створення патріотичних муралів в Україні та муралів на підтримку України за кордоном 
(1 та 2 рівні). 

10. Проєкт Українського дому «Голоси» акцентує на важливості почути голос кожного 
українця як голосу країни, «волі, сили, люті, болю, голос надії, правди, любові, відваги, незалежності 

та перемоги» [5] (3 рівень за участі 1 та 2 рівнів). 
Аналіз актуальних меморіальних практик свідчить про широке залучення в процеси 

переосмислення та трансформації культурної пам’яті всіх суб’єктів і демонструє активні процеси, які 
відбуваються в соціокультурному полі на прикладі меморіальних практик. Про більш осмислені й 

усвідомлені меморіальні практики зможемо говорити по завершенню війни, коли вибудуються 

ритуали та визначаться «місця пам’яті».  
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РОЛЬ КУЛЬТУРИ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Драматичні події 2022 р. навколо України актуалізують у галузі суспільного розвитку нові 

питання, що потребують відповіді. Актуальність наукового дослідження впливу культури на розвиток 
суспільства зумовлена тим, що наука – це завжди джерело соціального оптимізму, який дуже 

потрібний у кризові часи для довгострокового планування розвитку країни на термін 24 чи 36 років, 
як це роблять вчені в інших країнах. Крім того, жодна класична теорія культури (еволюціоністська, 

антропологічна, соціологічна, марксистська, тим більше теологічна чи психоаналітична) не можуть 
запропонувати модель, у межах якої нам були б зрозумілі події навколо України на початку ХХ ст., 

які призвели у 2022 р. до війни росії проти України, союзниками якої виступили більшість провідних 
країн, зокрема Велика Британія, США, країни ЄС, Японія тощо. Але найактуальнішим є той факт, що 

від розуміння процесів міжкультурної взаємодії, культуротворення і суспільного розвитку в наш час 
залежить життя мешканців України. 

Для розуміння процесів, що відбуваються зараз навколо України, за допомогою діалектичного 
методу має бути досліджений зв'язок між категоріями теорії культури, філософії, політекономії і 

інших суміжних дисциплін. Одним із перших соціальний і економічний розвиток як функцію від 
розвитку культури запропонував американський соціолог і політолог Сеймур Ліпстед в 1959 р. 

Глибокі дослідження та науковий і суспільний дискурс на цих теренах проводить зарубіжний вчений 

з політекономії С. Губанов.  Він протиставляє системний підхід у науці мозаїчному накопиченню 
наукових знань і зазначає, що знання без розуміння – це марний багаж, а розуміння без вироблення 

рішення – це зайва розкіш: знання має вести до роздумів, дискусії, розуміння та вироблення 
оптимального рішення. Ми підтримуємо наукову мету вченого, який ставить перед собою завдання 

створення системи, що генерує еволюційний розвиток суспільства, тобто прогрес. 

Без сумніву, нове розуміння, що запропонувало б логічне пояснення подій навколо України, 

http://artsandrights.org/2021/07/04/scho-take-pamyataty/
https://www.maidanmuseum.org/uk/node/1060
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конфліктуватиме з наявними поглядами український вчених як типове протистояння традиції і 

новації, мозаїчності та системності на шляху наукового пізнання, тобто процесу наближення до 

істини.   

На нашу думку, конфлікт навколо України полягає в зміні її неоколоніального підпорядкування 

від католицької метрополії до протестантської. Головними проксі перших виступають Франція та 

росія, а проксі других – Велика Британія. Діалектичними категоріями католицьких і протестантських 

світоглядів є ставлення до еволюційного розвитку: перші відкидають прогрес на користь циклічності, 

другі вважають його безперервним. Католицький погляд, який висвітлюють Спіноза, Лейбніц, Ніцше, 

Бергсон, Шпенглер й ін., відкидає прогрес і лінійний розвиток історії [1, 36]. Культурологічне 

втілення концепції еволюційного прогресу, на нашу думку, відповідає наявності чи відсутності в 

культурі народу довгострокової орієнтації як антропологічної категорії. Антропологічні категорії в 

українській культурі раніше не досліджували.    

До наукових категорій, якими оперують класик західної антропології Е. Холл та наш сучасник 

Дж. Хофстеде щодо класифікації різних культур, відносять, зокрема, такі: дистанція влади, 

уникнення невизначеності, індивідуалізм / колективізм, відмінності гендерних ролей, довгострокова 

чи короткострокова орієнтація та ін. [2, 5]. Довгострокова чи короткострокова орієнтація культури 

означає, що або суспільство демонструє прагматичну перспективу, орієнтовану на майбутнє, або 

світогляд суспільства сфокусовано на власній традиції чи історії.  

Наявність чи відсутність категорії еволюційного розвитку (прогресу) як характеристику 

культури ми відносимо до категорії «довгострокова чи короткострокова орієнтація» тієї чи іншої 

культури. Тобто одні культури влаштовані так, що вони потребують прогресу як категорію культури, 

а інші його не потребують, але потребують іншу категорію – «сталий розвиток» (країни ЄС) або її 

різновид, безкінечну боротьбу – «емансипацію» (прикладом такої культури є, на нашу думку, проєкт 

країни Ізраїль).  

Відповідно, теорії з філософії, політекономії та інших наук є продуктом різних культур, що 

відображають їхні власні антропологічні категорії, і тому вони не є універсальними для застосування 

в будь-яких суспільствах. Тобто не існує універсальних суспільних категорій, що можуть бути 

впроваджені у всіх, без винятку, культурах. Між запропонованою до впровадження суспільною 

теорією і культурою має бути сумісність із погляду перелічених категорій. Підтверджує цю тезу 

історія радянського проєкту, який продемонстрував, що культуру неможливо змінити примусово 

через нав’язування народові несумісної з його культурою суспільної теорії.  

З огляду на сказане, вважаємо, що важливою метою культурології є звільнення гуманітарної, 

освітньої та наукової сфери від впливу сторонніх світоглядних шаблонів, які ми визначили як 

«пропагандеми». Прикладом пропагандеми є нав’язування українській культурі сторонньої філософії 

мистецтва Ейзенштейна-Проппа-Станіславського чи Курбаса-Параджанова, де акцентовано на емоції, 

замість раціональності й думки, та заохочено фіксацію подій минулого. Очевидно, що філософія 

мистецтва грає важливу роль у формуванні культури. Наприклад, культивація у творах мистецтва 

образів минулого, зв'язку сучасності й минулого, замість створення образів майбутнього, вихолощує 

свободу індивіда та підживлює клерикальні й колективні ідеології Бергсона, Дюркгайма, Сартра-

Камю [3,21].   

Збереження радянських й інших сторонніх світоглядних шаблонів у мистецтві, безперечно, є 

засобом нав’язати носіям української культури світогляд натурального раба, згідно з теорією держави 

Аристотеля, через похідні філософії Гегеля, Бергсона та ін. Подальше дослідження має 

переосмислити народні традиції, творчість і праці видатних українських мислителів, митців з метою 

з’ясувати антропологічні категорії української культури й запропонувати сумісні теорії суспільного 

розвитку. Це дасть змогу безпомилково вибрати світоглядну платформу (із двох можливих: 

Аристотель, континентальна платформа, католицизм, колективізм або Платон, атлантична 

платформа, протестантизм, індивідуалізм) для розвитку суспільства та визначити країни-партнери, 

союз з якими піде на користь Україні.  
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CULTURAL PRACTICES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN VALUES AND NORMS 

 

Today our worldview is determined by a range of various factors from social catastrophes to daily 

actions, which can transform in our life practices. Olha Kopiievska, a Ukrainian researcher defines the 

cultural practices as a specific type of human activities, we define their influence on the regulation of cultural 

life as individual person, citizen, and a social group, aimed at the forming worldview, development and 

realization of cultural potential [3, 25]. 

Michael Frese, a researcher of the University of Singapore, try to analyse the correlation among the 

concepts of cultural practices, norms and cultural values in his article «Cultural Practices, Norms, and 

Values». The researcher tries to highlight the dialectical links between these concepts and their 

implementation in the life of the individual. Analysing the nature of norms and values, he argues that we 

should look for the source of cultural practices in the society [4, 1329]. M. Frese distinguishes several 

differences between norms and values in two spectra. In our opinion, they can be divided into vertical and 

horizontal. 

The vertical axis is the time spectrum between the present (reality) and the future (imaginary-ideal 

mode). According to M. Frese, the cultural norms reflect the phrase «As is», because a person learns them 

through daily practices, which are ruled by the norms, which are accepted by the society. Instead, cultural 

values embody an idealised view of the individual – «Should be» [4, 1327]. It is the individual reflection on 

socio-cultural space by developing his/her own narratives. This explains the intersubjective nature of values. 

The horizontal axis consists of the opposition between internal (inside) and external (outside) 

orientations. Values express man’s inner motivation and the norms of external influence, which are 

embodied in the forms of practices. M. Frese reveals his understanding of cultural practices, which is based 

on Immanuel Kant’s concept of regulators of social behaviour – law and morality. I. Kant argues that these 

two categories are the human behaviour regulators in society, which have different sources and forms of 

manifestation. Law is an external regulator that is embodied in norms and focuses on human activities, while 

the source of values are internal human beliefs, which together form a universal morality. The last one is the 

basis of the civil society and a manifestation of the third part of the philosopher’s categoric imperative. It 

says «Perceive people as a goal and not as a means» [2]. M. Frese argues that the main difference between 

these trends is their nature.  

Values have an existential nature, the researcher formulates it in the statement «I live». Norms have a 

conformist component - «I conform» [4, 1327]. Their source is the external environment for man. The latter 

are assimilated by the individual through daily practices, which are later transformed into the worldview of 

man, which is embodied in the culture and cultural practices of the individual. On the assimilation of values 

through everyday practices (habits) we meet Aristotle’s teleosophical concept of the good [1]. So, we can 

state that the cultural practices are formed at the crossing points of the norms and the social ideals and trends. 
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ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 

 

Самоідентифікація нації неможлива без її культурної спадщини. Вона являє собою сукупність 

успадкованих матеріальних і духовних цінностей від попередніх поколінь. Проглядаючи різні 

періоди історії України, можна помітити постійність втрат культурно-мистецьких надбань, що були 
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спричинені пограбуваннями, війнами та етноцидами. Протягом багатьох століть відбувалося 

вивезення і знищення національних матеріальних цінностей, які є невід’ємною частиною світової 

культурної спадщини. Тому виникає потреба в пошуку, оцінці й поверненні скарбів вітчизняного 

надбання. Цю тему вивчали історики, археологи, мистецтвознавці та культурологи (С. Кот, 

І. Татіївська та інші) [1; 3].  

Повернення культурної спадщини регулюється міжнародно-правовими договорами та 

деклараціями. Показово це сформульовано в Рекомендаціях ЮНЕСКО (1970 р.), спрямованих на 

заборону і запобігання незаконному вивезенню, переміщенню, передачі права власності на культурні 

цінності. У документі вказані базові критерії й основні шляхи повернення культурних надбань до 

країн їх походження. Більш складною проблема стає в умовах війни чи окупації, адже знищення, 

пограбування чи незаконне присвоєння в будь-якій формі вважаються злочином, за який 

передбачається кримінальна відповідальність.  

Процес повернення культурних надбань здійснює Міністерство культури та інформаційної 

політики України. Цей орган виконавчої влади забезпечує здійснення заходів, які передбачають 

відповідні норми: розробка законів, створення методології державної політики, затвердження 

нормативно-правової бази, інформаційне та зовнішньополітичне забезпечення. 

В Україні зареєстрована велика кількість випадків викрадення культурних цінностей, що 

завдало чималих матеріальних і моральних збитків. Ще одним фактором є процвітання 

грабіжницьких розкопок, які також завдають шкоди археологічній спадщині країни. Ці процеси 

сприяють розвитку контрабандного бізнесу з метою незаконного вивезення національних експонатів 

за кордон. Загроза втрати значної частини спадку української культури склалася у зв’язку з 

окупацією АР Крим (2014 р.) [2], воєнних дій на території Донецької та Луганської областей (2014 р.) 

та повномасштабного вторгнення російських військ на територію України (2022 р.). На 

підконтрольних Російською Федерацією територіях відбувається безконтрольне знищення 

архітектурних пам’яток, розграбування та вивезення унікальних експонатів.  

Отже, дослідження повернення культурної спадщини України висвітлює проблематику захисту 

і збереження цінностей українського народу. Ця тема потребує подальшого аналізу та популяризації, 

оскільки вона необхідна для майбутнього культурно-мистецького відродження. Необхідність 

усвідомлення важливості культурно-мистецького спадку української нації є вагомим чинником для 

зростання прагнення до пізнання, що має прояв у бажанні відкривати власний історичний і 

культурний простір. 
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ТЕАТРАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ  

(НА ПРИКЛАДІ ВИСТАВИ-КАЗКИ «КВІТКОВА КРАМНИЧКА») 

 

Культурна дипломатія – це сукупність репрезентативних заходів, які переконливо 

представляють, насамперед, офіційну інформацію про державу. У таких репрезентаціях важливе 

місце займає ствердження загальнолюдських цінностей, пропагування особливостей етносу, 

представлення сучасних культурно-мистецьких надбань країни, навіть демонстрації феноменальності 

індивідуума. Такі заходи стали досить активними після Другої світової війни і дозволяли досягати 

взаєморозуміння соціуму в новому політичному середовищі на тлі перерозподілу глобалізаційних 

впливів наддержав. Дослідник цього явища М. Каммінгс вважає, що культурна дипломатія – це 

«обмін думками, інформацією, переконаннями та іншими аспектами культури з метою зміцнення 

взаєморозуміння» [4, 1].  

З теорії міжнародних відносин відомі декілька теоретичних підходів до розуміння сенсу 
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культурної дипломатії: на основі реалізму, неореалізму, лібералізму та неолібералізму. В основі 

сучасної культурної дипломатії лежить неоліберальна концепція Дж. Ная, який порівнював 

неореалістичну «тверду силу» з зовсім іншим набором факторів, які він назвав «м’якою силою» 

(здатність формувати уподобання інших) [8, 5]. На поведінку інших можна вплинути трьома 

способами: загрозою примусу, мотивацією чи зобов’язаннями, які змушують інших бажати того, чого 

хоче ініціатор дії. Найголовніше, що ліберальний ідеалізм замінив реалістичну категорію конфлікту 

на прагнення держав до мирного співіснування, що сприяє ефективній співпраці. 

Міжнародні відносини доступні не лише державним органам влади – вони також охоплюють 

громади, міжнародні інституції та приватних осіб. Крім того, дипломатичні відносини, з одного боку, 

залежні від політичної позиції влади та/або волі громадян країни, з іншого – є важливим 

інструментом пошуку компромісів і взаєморозуміння. 

У міжнародному культурному діалозі особливе місце серед багатьох видів мистецтва займає 

театрально-сценічна діяльність. Театральне мистецтво поряд із літературою та образотворчим 

мистецтвом є чутливим емоційним індикатором соціальних настроїв, зокрема й органів влади країни, 

а також свідченням важливих подій у загальному й окремому плані. Еволюція театральної традиції, 

властива кожному етносу, який культивував і продовжує розвивати цю галузь сценічного мистецтва. 

Україна та Польща не є винятками, оскільки представляють особисті, усталені традиції культурної 

дипломатії.  

Попередній аналіз українсько-польського діалогу на основі театральних практик вже 

проводився нами [1, 25–28; 2, 26–28]. Огляд офіційних інтернет-джерел театральних установ 

недостатньо відображає встановлені між ними контакти, особливо інтенсивність їхньої участі в 

культурній дипломатії. Тому постає гіпотеза, що неінституційні (не державні) театри в міжнародному 

культурному діалозі діють активніше й ефективніше. Фундаментальні роботи сучасних дослідників 

культурної дипломатії П. Гофф [6], Дж. Ная [7, 8–9; 8; 9], Д. Фослер-Люсьє [5, 11–23] та ін. 

переконливо стверджують про суттєве значення культурної дипломатії. Її ефективність полягає у 

«м’якій силі» – популяризації культури, цінностей і міжнародної діяльності. Щоправда, 

Д. Стельовська вказує на недолік такого діалогу, зокрема про відсутність вимірювальних приладів 

цього явищa та послідовності його дій [10, 177–188; 11, 50–72]. 

Вияв українсько-польської культурної дипломатії в театральних практиках виразно ілюструє 

вистава-казка «Квіткова крамничка» за однойменною п’єсою Андрія Сендецького. Автор твору, 

будучи режисером і керівником Львівського Авторського Драматичного (ЛАД) Театру «ScenA8», 

створив спектакль з учасниками едукаційної театральної лабораторії «СПІРОГРАФ». Прем’єра 

вистави відбулася у 2005 р., здобула хороші відгуки та престижні нагороди [12]. До театрального 

сезону 2021–2022 включно ця вистава не полишала репертуарної афіші як ЛАД Театру «ScenA8», так 

і едукаційної програми театральної лабораторії. 

Громадська театральна едукаційна трупа «СПІРОГРАФ» 5–6 квітня 2017 р. взяла участь у 

Міжнародному фестивалі мистецтв у Рибнику (Республіка Польща). З-поміж багатьох творчих 

колективів «СПІРОГРАФ» відзначено як професійним, так і дитячим журі однією з найвищих 

нагород [3]. Визнання «Квіткової крамнички» як найкращого твору аргументовано завдяки достойній 

акторській грі кожного з учасників театральної лабораторії, мальовничим костюмам «квітів», вдалим 

рішенням декорацій феєрії. Неабияке схвалення міжнародної комісії адресовано автору твору за 

сюжет, влучні репліки, повчальні моделі поведінки в соціумі та позитивне вирішення конфліктів. 

Останні доречно проєктуються як на локальний клімат камерного колективу, так і на дипломатичні 

відносини поміж державами (алюзія квіткової крамнички до Європейської Унії). Журі особливо 

відзначило сценарій п’єси А. Сендецького, зокрема за універсальність корегування кількості дійових 

осіб. Упродовж лише двох місяців щоденної праці театральної лабораторії вдосконалювалася 

акторська гра, вивчалися репліки польською мовою. Глядач був приємно захоплений українським 

колективом, який грав виставу-казку саме польською мовою. Для господарів фестивалю такий 

важливий культурно-дипломатичний жест з боку «СПІРОГРАФА» за задумом і втіленням його 

керівника досягнув яскравого ефекту і високих результатів.  

Результат аналізу театрально-сценічних практик едукаційної театральної лабораторії 

«СПІРОГРАФ» на прикладі вистави-казки «Квіткова крамничка» переконливо доводить ефективність 

неурядової культурної дипломатії. Це уможливлює ствердити гіпотезу про високу комунікацію 

недержавних театрів у побудові українсько-польського культурного діалогу.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ 

 

Загальновідомо, що в результаті впровадження механізованих інновацій у творчий процес 
з’явилися культурні індустрії. Твори, що раніше були продуктами ручної роботи, виготовлялися 

власноруч, а отже, були малочисельними та рідкісними (а надто унікальними у своєму роді), у процесі 

індустріалізації художнього процесу набули масового характеру. Відтак, через заміну технологічної 
складової виникла потреба у трансформації форм індивідуальної праці на колективну (коопераційну) 

організовану роботу. Заміна ручних технологій механічними й автоматизованими призвела до появи 
низки індустрій. 

Влучно з цього приводу зазначає О. Олійник: «індустрія – це новий технологічно більш 
високий рівень організації використання складніших механізмів, які виконують колишню ручну 

роботу в автоматичному та напівавтоматичному режимі» [4, 53]. У процесі технологічного поступу 
всі верстви художньої діяльності зазнали значних змін, перетворившись у культурні креативні 

індустрії. Переконливе свідчення тому знаходимо в Законі України «Про культуру»: «креативні 
індустрії – це перелік видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої 

вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та 
послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту» [2]. 

У Пояснювальній записці до розглянутого законопроєкту додано перелік індустрій, згідно з 
яким вирізняються: «традиційна культура (творчі ремесла, декоративно-прикладне мистецтво, 

фестивалі); культурні пам’ятки: бібліотеки, археологічні пам’ятки, музеї, виставки; аудіовізуальні 
медіа: кінематограф, телебачення, радіомовлення; медіа: програмне забезпечення, відеоігри; дизайн: 

мода, графічний дизайн, промисловий дизайн, дизайн інтер’єру; креативні послуги: культурні і 

цифрові послуги, реклама; образотворче і сценічне мистецтва» [2]. 
Подане визначення терміну «креативні індустрії» і класифікація індустрій у нормативно-

правовій документації державного значення доказово підтверджують, що види художньої діяльності 
перебувають у процесі комерціалізації та складного соціально-економічного розвитку. Стрімкий 

розвиток технологій призвів до «зародження» постіндустріального суспільства, головною 
продуктивною силою виробничого процесу (на відміну від доіндустріального суспільства) стала 

механізована, електризована техніка і технології їх застосування [3, 439]. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ҐЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  

В МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства стає нагальним питання формування 

ґендерної культури як однієї із запорук подальшого розвитку демократичної держави у 

європейському просторі. Особливо з урахуванням сучасного контексту, коли внаслідок війни 

близькість європейської культури до ментальності українців зумовила солідарність країн Європи. 

Зазначене обумовлює необхідне, проте зважене прискорення інтеграційних процесів, зокрема в 

площині питань ґендерної рівності у мистецькій сфері.  

Висвітлення подальших напрямів формування ґендерної культури у мистецькому просторі, 

враховуючи наведене вище, є актуальною проблематикою сьогодення. Україна з 2019 року є 

учасником Партнерства Біарріц, що вимагає від учасників ратифікування всіх відповідних стандартів 

ґендерної рівності у різних сферах. А це означає, що в найближчому майбутньому ієрархія цінностей 

стосовно ролей чоловіка та жінки, усталених норм, зокрема в мистецькій сфері, буде змінюватись. У 

Стратегії Ради Європи, якою керується Україна, з питань ґендерної рівності на 2018–2023 рр. основну 

увагу зосереджено на шести стратегічних напрямах, серед яких на першому місті визначено 

запобігання ґендерним стереотипам і сексизму, колективним уявленням про «типові чоловічі» або 

«типові жіночі» ролі, що функціонують у культурі, які можуть обмежувати або не давати можливість 

жінкам і чоловікам реалізовувати себе, а в найгіршому випадку зумовлювати насильство [4].  

Так, у контексті боротьбі з ґендерним насильством положення Стамбульської конвенції 

передбачає вжиття необхідних заходів для заохочення змін у соціальних і культурних моделях 

поведінки жінок і чоловіків із метою викорінення упереджень, звичаїв, традицій та всіх інших 

практик, які ґрунтуються на ідеї неповноцінності жінок або на стереотипних ролях жінок [2]. 

Ґендерний вимір культури також означений у Рекомендаціях Ради Європи щодо протидії сексизму 

(2019 р.), зокрема, увага присвячена розробці заходів, націленим на боротьбу з ґендерними 

стереотипами у сфері культури, та у таких напрямах: мова, комунікація в інтернеті, медіа та реклама, 

публічна сфера, робочий простір, правосуддя, освіта, спорт, приватна сфера.  

Зазначене вище окреслює подальший рух України в напрямі уніфікації рівнів ґендерної 

культури серед країн Європи. Так, у 2021 році за індексом ґендерного розриву Україна з 156 країн 

світу посідає 74 місце, що свідчить про відставання від країн ЄС (рейтинг очолює Ісландія, 

Фінляндія, Норвегія) [1]. Примітним є той факт, що держава найбільш активну ґендерну політику, 

принаймні декларативно, запроваджує у сфері освіти (зокрема прийняття щорічно Стратегії 

впровадження ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти). При цьому на поточний момент 

у формуванні гармонійно розвиненої особистості в плані ґендеру комунікаційним функціям 

мистецтва відводиться другорядна роль. Це стосується незначного рівня залучення державних 

установ до переосмислення сучасної гендерної культури, зокрема, це стосується класичного 

репертуару театрів, експозицій музеїв, виставок, єдиної державної ґендерної риторики. Хоча 

беззаперечним є той факт, що формування ґендерної культури в суспільстві як складової ґендерної 

політики має базуватися не на суто патерналістських заходах з боку держави, проте, на наш погляд, 

українське суспільство демонструє значну активність у напрямі підвищення гендерної культури до 

європейської.     

Зупинимо увагу на аналізі культурних подій, що відбулись у мистецькому просторі за останні 

роки. Примітним є рух у бік нового егалітарного типу відносин між статями, який йде на зміну 

патріархальному. При цьому, наприклад, у Стамбульській конвенції, підписання якої триває в Україні 
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з 2011 року, наголошується, що, «культура, звичаї, релігія, традиція або так звана «честь» не може 

розглядатися як виправдання актів насильства щодо жінок». [2] Такий довгий процес розгляду 

конвенції може свідчити про неготовність нашої держави долучитись до визнання застарілими 

патріархальних стереотипів, що у цьому випадку вже стають знаряддям, що призводить до 

насильства. 

Мистецькі події останніх років набувають поруч з традиційним феміністським дискурсом 

більш егалітарного принципу рівності статей. Цей принцип заснований на визнанні відмінностей, 

проте одночасно веде до усунення бар’єрів, що стають на заваді самореалізації особистості незалежно 

від статі. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Хоча, на нашу думку, проблематиці «маскулінності» 

в публічному просторі приділяється менше уваги. Так, якщо за останні роки видимість жінок, 

завдячуючи мистецьким проєктам, у публічній сфері беззаперечно збільшується, то видимість 

чоловіків у приватній сфері лишається закритою темою – аспекти чоловічого батьківства, долучення 

до традиційно жіночої «турботи за ближніми» недостатньо висвітлюється в мистецьких колах як 

щось нормальне, звичайне та можливе для реалізації чоловіка. Тобто цінність і важливість для 

чоловіків бути присутніми у цій сфері свого життя, на нашу думку, висвітлюється непропорційно 

порівняно з наголошеною необхідністю та потребою жінок бути присутніми в публічній сфері.  

У сучасних дослідженнях, зокрема «Дослідження, присвячене ґендерним питанням у сфері 

культури» 2020 року, зазначається, що в культурній сфері відчутна горизонтальна і вертикальна 

ґендерна сегрегація на ринку праці, що є результатом стереотипів щодо розподілу видів діяльності на 

суто «жіночі» та «чоловічі».[3] Також відзначено наявний ґендерний дисбаланс у користуванні 

послугами у сфері культури і мистецтва (жінки традиційно частіше відвідують мистецькі заходи), що 

знов таки ставить питання підвищення зацікавленості й урахування культурних потреб чоловіків. 

Актуальні мистецькі події в площині ґендеру здебільшого сприяють завданню відновити 

присутність відсутніх жінок у мистецтві, зокрема, відомі проєкти від дослідницької платформи 

PinchukArtCentre «Чому в українському мистецтві є великі художниці» 2019 року. Такий контекст 

підкреслення наявності жінок як рівноправних діячів мистецтв був логічно продовжений Львівським 

муніципальним мистецьким центром виставкою у 2020 році «Чому у Львові будуть художниці». 

Наступне питання, що корелює з європейськими стратегічними цілями, є висвітлення жіночого 

досвіду, зокрема війни – традиційно «нежіночої справи». У контексті української реальності цій темі 

присвячено, починаючи з 2014 року, багато матеріалів, що дозволяє нам стверджувати про зрушення 

в патріархальних стереотипах щодо ролей жінок, що реалізується у військовий справі. 

Прикладом також жіночого досвіду війни є недержавна платформа культурних ініціатив 

«Ізоляція», що започаткувала традицію репрезентації жіночого досвіду у війні виставкою 

«Війна/Вона: осмислення війни з позиції жіночого» у 2014 році. Проте, на нашу думку, найбільш 

всебічно охоплюючим мистецьким заходом у розумінні гендерної рівності останніх років став проєкт 

ООН «HeForShe», що триває з 2018 року. Мистецький марафон, що відбувається щорічно, висвітлює 

питання ґендерної рівності мовою сучасного мистецтва – театру, перфомансів, фільмів, живопису, 

акцентуючи увагу на активному залученні чоловіків до висвітлення проблем жінок. Також примітною 

є тенденція до співпраці приватного сектору з державними мистецькими установами, зокрема у 

2020 році у співробітництві з Національним художній музеєм України створюється додаток – 

віртуальна галерея з роботами українських художниць минулого та сучасності. При цьому 

зауважуємо, що більшість таких ініціатив присвячена «видимості» жінок у публічній сфері на 

противагу «видимості» чоловіків у приватній.   

Зважаючи на зазначене вище, а також враховуючи сучасний євроінтеграційний вектор розвитку 

України, можна окреслити такі напрями діяльності щодо сприяння підвищенню гендерної культури в 

мистецькій сфері: насамперед, це створення культурного інформаційного середовища й 

інфраструктури, що відповідає вимогам часу – сучасних моделей і типів відносин між чоловіком та 

жінкою, що сприяють реалізації обох в обраних сферах; прийняття мистецькою спільнотою 

гендерного виміру культури, що є ознакою розвиненої європейської держави; проведення мистецьких 

подій, що відповідатимуть культурним потребам чоловіків і жінок задля подолання дисбалансу в 

споживанні культурних послуг; аналіз контенту заходів у галузі культури і мистецтва з метою 

запобігання поширення патріархальних ґендерних стереотипів; забезпечення видимості досвіду у 

сферах, де чоловіки та жінки найменш репрезентовані, налагодження діалогу між державними та 

приватними мистецькими інституціями для запровадження спільної ефективної діяльності задля 

реалізації європейських стратегій розвитку ґендерної культури. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Сьогодні інноваційний менеджмент проник в усі сфери діяльності людей – в медицину, науку, 

економіку, екологію, культуру. Досить тривалий час вважалося, що здійснення інноваційної 

діяльності є прерогативою виключно реального сектора економіки, функціонування якого неможливе 

без використання техніко-технологічних засобів виробництва. Проте науково-технічний прогрес 

зумовив її значимість й у сфері нематеріальних взаємовідносин. 

Зазначимо, що термін «інновація» може означати результат творчого процесу як нова 

продукція, технологія, метод або введення нових виробів, елементів, підходів, принципів замість 

діючих. Поняття інновації поширюється на новий продукт чи послугу, спосіб їх виробництва, 

нововведення в організаційній, фінансовій, науково-дослідній та інших сферах, будь-яке 

удосконалення, що забезпечує економію витрат або створює умови для такої економії. Цей термін 

може мати різні обґрунтування та значення в різних контекстах, їх вибір залежить від конкретних 

цілей вимірювання чи аналізу [1]. 

Слід підкреслити, що термін «інновація» почав активно використовуватись як самостійно, так і 

для визначення цілої низки суміжних понять – «інноваційна діяльність», «інноваційний процес», 

«інноваційне рішення» тощо. При цьому сутність інновацій може бути визначена як: 

– інвестиція в новацію; 

– результат інтелектуальної діяльності; 

– повний процес від ідеї до готового продукту, який реалізується на ринку; 

– процес, в якому винахід або ідея набуває економічного змісту; 

– процес, який включає такі види діяльності, як дослідження, проєктування, розробка й 

організація виробництва нового продукту, технології або системи; 

– кінцевий результат творчої діяльності, який отримав втілення у вигляді нової чи 

удосконаленої продукції або технології [4].  

Зазначимо, що склад інноваційного портфелю, який здатна реалізувати організація, та обсяг її 

реальної інноваційної діяльності залежать від сукупності чинників, які можна визначити як потенціал 

інноваційної діяльності. Інноваційна активність підприємства визначатиметься не лише розміром 

цього потенціалу або, у найпростішому варіанті, витратами, що спрямовуються на розширення 

дослідницької бази, на реєстрацію та закріплення прав інтелектуальної власності, на маркетингові 

заходи щодо просування нового товару тощо. Важливого значення набувають якісні характеристики 

складових потенціалу інноваційної діяльності, ступінь гнучкості їх реакції на виклики зовнішнього 

середовища та внутрішні потреби підприємства в інноваціях [3]. 

Якщо розглядати інноваційний менеджмент як систему, що складається з двох підсистем, 

суб’єкта та об’єкта управління, то суб'єктом управління в інноваційному менеджменті може бути 

один або група фахівців, які за допомогою різних прийомів і способів управлінського впливу 

організовують цілеспрямоване функціонування об'єкта управління. До суб'єктів інноваційного 

менеджменту можна віднести таких фахівців: 

– керівники інноваційних програм і проєктів; 

– керівники відділів, служб і підрозділів підприємства, що реалізують окремі стадії 

інноваційного процесу або здійснюють ті чи інші інноваційні зміни; 

– керівник підприємства в цілому, в разі, якщо підприємство здійснює інноваційну діяльність. 

Об'єктом управління в інноваційному менеджменті є інновації, інноваційний процес і 

економічні відносини між учасниками ринку інновацій. Пріоритетними цілями інноваційного 

менеджменту є: зростання і розвиток організації на базі активізації інноваційної діяльності; активне 

просування нових товарів і нових технологій на ринок; використання можливостей подальшої 

спеціалізації та диверсифікації виробництва. 

Що стосується соціально-культурної сфери, то поняття «інновація», «нововведення» носять 

множинний характер. Сам процес розробки та впровадження нововведень у практику виступає тут як 

цілеспрямована, науково обґрунтована діяльність, націлена на зміну соціально-культурної ситуації, 

створення нових культурних продуктів і послуг, творчий розвиток існуючих об'єктів, підходів і 
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технологій. Під інноваційним розвитком галузі культури слід розуміти впровадження в діяльність 

організацій культури (підприємств і установ різної фори власності) прогресивних технологій 

створення, просування, споживання продукції та послуг культурного характеру для підвищення 

соціально-економічного потенціалу цієї галузі. 

Фундаментальна особливість культури полягає в тому, що найважливіші результати культурної 

діяльності виражаються у відкладеному за часом соціальному ефекті й виявляються у збільшенні 

інтелектуального потенціалу, зміні ціннісних орієнтирів і норм поведінки, що в кінцевому підсумку 

спричиняє зміни в основах функціонування суспільства. Така теза надзвичайно актуалізує питання 

інноваційного менеджменту в реаліях розбудови сфери культури та держави в цілому. 

Якщо розглядати цю задачу розбудови в контексті розвитку креативних індустрій та їх впливу 

на економіку України, то слід зазначити, що креативні індустрії є важливими рушіями економічних і 

соціальних інновацій в економіці. Вони підтримують інновації в багатьох інших секторах (наприклад, 

промислові інновації) через надання креативних ідей для нових продуктів (тобто інноваційний 

контент), креативних товарів і послуг, що використовуються у виробничих процесах (наприклад, 

програмне забезпечення), а також маркетингової підтримки інноваційних продуктів (інноваційний 

дизайн тощо). Також вони сприяють розвитку гнучких, мобільних і мультидисциплінарних мереж, 

проєктної організації робочих процесів, розвитку людського капіталу та творчих здібностей (creative 

problem-solving skills) [2] . 

Отже, креативні індустрії сприяють впровадженню нових ідей і технологій в інших секторах, 

підвищенню їхньої продуктивності та конкурентоспроможності. Креативні індустрії також є 

важливим користувачем інноваційних технологій і створюють попит на інновації для виробників 

технологій, зокрема інформаційних та комунікаційних технологій. Важливий також позитивний 

вплив креативних індустрій на розвиток туристичної галузі завдяки збільшенню потоку туристів, які 

беруть участь у мистецьких і культурних заходах тощо (Cultural Tourism). Таким чином, пріоритетні 

цілі інноваційного менеджменту, як то зростання та розвиток організації на базі активізації 

інноваційної діяльності, можуть бути вирішені саме через розріст креативних індустрій. 
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ПСИХОЛОГІЯ КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ  

 

 

В умовах потужного розвитку культурних і креативних індустрій на сьогоднішній день 

актуальними науковими питаннями є дослідження психології представників «креативного класу». 

Психологію культурних і креативних індустрій слід розглядати в контексті їхньої ціннісної 

складової, тобто можливості людини продукувати, просувати та втілювати нові ідеї. Основою цього 

процесу виступають обдарованість, талант, інтелект, здібності індивіда до творчої та інноваційної 

діяльності.  

Пархоменко І. вказує, що культурний продукт є результатом креативної діяльності індивіда, 

тому поняття «креативні індустрії» є ширшим за поняття «культурні індустрії» [2, 78]. Традиційно 
під «креативною індустрією» розуміють сукупність видів економічної діяльності, до яких належать: 

засоби масової інформації, розробка програмного забезпечення, наукові дослідження, кінематограф 
та інші види художньо-творчої та культурної діяльності людини. Наприклад, до креативних 
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індустрій британської моделі належать: архітектура, мистецтво, музика, живопис, антикваріат, 

ремесла, дизайн, мода, кіно- та відеовиробництво, реклама, продукція програмування, телебачення 
та радіо, відео- та комп’ютерні ігри [4, 144]. 

Водночас структура креативних індустрій може відрізнятися як за складовими, так і за 
значимістю виконуваних функцій у суспільстві, існуючого потенціалу творчих особистостей, 

пріоритетами підприємницької діяльності тощо. Також зміст, структура і подальший розвиток 
креативних індустрій залежать від методологічних підходів дослідників і політики підтримки 

креативного сектору. Як зазначає Й. Клоудова, передумовою подальшого розвитку креативних 
галузей в економіці виступає наявність не лише певного рівня економічних знань, а, насамперед, 

розвиток творчих здібностей людини, а також формування та розвиток креативного класу [1, 144]. 
Отже, інтерес до психології творчості, а також методів, за допомогою яких можуть вивчатися 

питання психології культурних і креативних індустрій, обумовлено тим, що у сфері економіки 
України значна частина працівників зайнята інтелектуальною та творчою працею, що дозволяє їм 

впроваджувати інноваційні розробки в креативні галузі економіки.  
Дж. Гілфорд і його співробітники, починаючи з 1954 р., виділили 16 гіпотетичних 

інтелектуальних здібностей, що характеризують креативність. Серед них: швидкість думки 
(кількість ідей, що виникають в одиницю часу. Відображає здатність до породження великої 

кількості ідей та вимірюється числом відповідних інструкції відповідей); допитливість (чутливість 

до проблем у навколишньому світі); розробленість (здатність до розробки гіпотези, деталізація 
ідей); іррелевантність (логічна незалежність реакції від стимулу); фантастичність (повна 

відірваність відповіді від реальності при наявності логічного зв'язку між стимулом і реакцією). 
Гілфорд об'єднав ці фактори під загальною назвою «дивергентне мислення», яке проявляється 

тоді, коли проблема ще має бути визначена або розкрита і коли не існує заздалегідь приписаного, 
усталеного шляху її вирішення (на відміну від конвергентного мислення, що орієнтується на відоме 

або відповідне рішення проблеми). Отже, у формуванні так званого «креативного класу» 
надзвичайно важливе місце посідає розвиток у працівників галузі культурних індустрій 

«дивергентного мислення». 
Також у процесі розробки програмного забезпечення, проведенні наукових досліджень, 

кінематографічної та інших видів культурної діяльності важливе місце відіграє сприйняття 
людиною інформації різними органами чуття. Наприклад, більшість людей, коли хочуть щось 

запам’ятати, зазвичай спираються на одне зі своїх чуттів більше, ніж на інші. І ці чуття в людей 
різних професій можуть виявлятися в різноманітному поєднанні, переважати одне над одним, а 

також відрізнятися своєю інтенсивністю. Відповідно, у музикантів будуть більше розвинені слухові 
чуття, а у дизайнерів – зорові, або дотикові. 

Що ж відбувається тоді, коли людина комбінує, включаючи в процес сприймання і 

запам’ятовування декілька чуттів? У цей момент мозок здійснює сортування всіх даних, отриманих 
ним у процесі їх сприймання від різних органів чуттів. Увесь матеріал, що має відношення до 

об’єкту вивчення, потрапляє в гіпокамп, де відбувається поєднання, обробка і класифікація 
отриманої інформації за принципом: «зовнішній вигляд», «висота звуку», «структура поверхні», 

«запах» тощо. Важливо розуміти той факт, що людський мозок краще «сприймає», аніж 
«запам’ятовує».  

У креативних індустріях важливо використовувати значний багаж знань, запам’ятовувати 
корисну інформацію в обраній галузі діяльності та розвивати ефективний інтелект. Для цього 

потрібно спиратися на декілька чуттів одночасно та пропускати інформацію крізь власні емоції. 
Наприклад, якщо ви вчите частину сценарію, то не просто виголошуйте або записуйте текст – 

виконуйте його. Коли пригадуєте запам’ятований матеріал, сфокусуйтеся на ключових словах, 
концепціях і образах. 

Потрібно пам’ятати, що ефективний інтелект – це не лише креативні думки та величезні 
плани. Насамперед, це дії з їх реалізації. Навіть найкращий і найблагородніший план – це лише 

гарний задум. Новим ідеям, які згенеровані представниками «креативного класу», допоможе 
здійснитися ефективний інтелект.  

Розглядаючи роботу асоціативної кори головного мозку людини, психологи Р. Пеллегріно та 

М. Політис згадують про «дорожню карту мозку». Вони наводять приклад двох танцювальних пар. 
У однієї пари є лише технічне володіння різними па. Тоді як інша пара здається зовсім природною і 

рухається так, нібито музика звучить всередині кожного партнера. Різниця між цими партнерами 
полягає у плавності рухів, яка йде від властивого танцівникам свідомого відчуття ритму і часу, їх 

здатності скоординувати свої рухи з рухами партнера. Ці дії спрямовуються асоціативною корою. 
Плавне виконання будь якого руху передбачає постійне тренування [3, 171–172]. 
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Говорячи про представників «креативного класу», потрібно розрізняти «ремісників» і 

«творчих особистостей». Перші здатні діяти лише за встановленими іншими людьми правилами та 

наслідувати певні зразки поведінки. Інші – є людьми, які здатні діяти впевнено і природно, мають 

розвинену фантазію, яскравий спектр відчуттів та емоцій, здатні самостійно втілювати нові ідеї. 

Отже, надзвичайно важливо в галузі культурних і креативних індустрій враховувати 

психологічну складову підготовки спеціалістів, здійснювати тренування представників 

«креативного класу», вчити їх складати культурні проєкти, втілювати власні творчі ідеї та задуми, 

розвивати у них дивергентне мислення, фантазію, вміння поєднувати різні відчуття та емоції у 

процесі запам’ятовування інформації. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ 

 

В умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій виникають нові 

маркетингові технології. Маркетингові технології – це методи просування товару чи послуги на 

ринок і збільшення їх продажів. Слід враховувати, що маркетинг не обмежується лише рекламою і 

стимулюванням збуту, оскільки до нього відноситься все, що стосується продукту, а саме якість, 

властивості, дизайн, ціна, акції, програми лояльності тощо. 

Нині особливого значення для маркетингу набувають інтернет-комунікації, включаючи 

соціальні мережі, які використовуються закладами культури для розширення цільової аудиторії, 

просування послуг, а вміння працювати з онлайн-каналами допомагають закладам культури 

ефективно комунікувати зі споживачами в будь-яких умовах. 

Водночас імідж і впізнаваність закладів культури формується не тільки за рахунок проведення 

рекламних кампаній, а й за рахунок заходів, що відбуваються в самих установах. Наприклад, у Європі 

заклади культури є популярними, що вказує на результат чітко вибудуваного бренду і маркетингової 

стратегії, в якій важливу роль відіграє айдентика. Нині айдентика бренду є повноцінним 

маркетинговим інструментом, за допомогою якого заклад культури може вирішити такі завдання: 

– визначити свою позицію на ринку, показавши свої відмінності від інших закладів; 

– створити бажаний образ закладу; 

– ідентифікувати власний культурний продукт із брендом [1]. 

Айдентика повинна відображати цінності бренду і відповідати реаліям. Водночас при створенні 

слід враховувати її використання в онлайні в офлайн-каналах комунікації, структурувати всю 

візуальну комунікацію і створити єдиний, зрозумілий образ, що запам'ятовується, тим самим у 

споживачів формуватимуться необхідні асоціації щодо продуктів, послуг закладів культури, а також 

підвищуватиметься інтерес і лояльність. Отже, від того, як умовний театр або музей буде 

представлений візуально, залежить його популярність. Наприклад, у 2012 році одночасно з 

відкриттям нової будівлі Нового музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку музей представив нову 

айдентику, а саме лаконічний логотип із силуетом самої будівлі, що посприяло збільшенню 

відвідувачів музею вшестеро. В Україні у 2019 році фахівці з Havas Ukraine створили айдентику для 

Одеського художнього музею, і навіть у період карантину вони продовжували активну роботу і 

проводили різні онлайн-активності, а саме віртуальний тур виставками, прямі ефіри з екскурсіями і 

майстер-класами, тим самим не лише утримували відвідувачів, але й втягували їх у «карантинне» 

життя музею [1]. 
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Проте і на сучасному етапі є цікаві приклади використання айдентики, зокрема державними 

установами. Наприклад, очільник Міністерства культури та інформаційної політики О. Ткаченко 
представив нову айдентику міністерства, яка розроблена з врахуванням давньоруської спадщини і 

стане інструментом, за допомогою якого транслюватимуться цінності міністерства. Нова айдентика 
міністерства була розроблена креативною агенцією Green Penguin за підтримки USAID 

Transformation Communications Activity. О. Ткаченко зауважив, що ребрендинг має на меті показати 
Міністерство культури та інформаційної політики як сучасну державну установу, що відповідає 

викликам сьогодення [2]. 
Також айдентика використовується і під час реалізації культурних проєктів. Наприклад, 

Держагентство з питань мистецтв разом із Міністерством культури та інформаційної політики 
реалізовуватимуть проєкт Ukraine Now and Forever, мета якого полягає у приверненні уваги до 

української культури і мистецтва та продовженні об’єднання міжнародної спільноти у спротиві 
російській агресії, а також спрямований на залучення коштів до Фонду відновлення культури, які 

підуть на охорону, евакуацію, оцифрування, захист і збереження культурних цінностей, підтримку 
закладів культури та мистецтва, креативних індустрій.  

У межах проєкту буде проведено концерти, виставки, фестивалі, літературні читання, дискусії з 
українськими інтелектуалами, показано театральні вистави. Айдентику для проєкту у вигляді 

соняшника з оком розробляв український художник Д. Скрипник [4]. 

Не відстає від сучасних тенденцій і Департамент культури КМДА, який спільно з creative&tech 
інститутом Projector презентували оновлену айдентику культурних заходів у місті. Нове оформлення 

буде з’являтися на афішах театральних подій, кіно, бібліотек, парків, закладів освіти й інших 
інституцій. В основу айдентики лягла концепція Сонячної системи, а саме посередині логотипу 

розташували зірку. Різні напрями роботи культурного департаменту також позначені небесними 
тілами та явищами. На думку директорки департаменту культури КМДА Я. Барінової, оновлена 

айдентика допоможе сформувати нове сприйняття муніципальної культури, оскільки вона 
недооцінена, недостатньо популярна серед містян, і причина не в якості культурного продукту, а в 

комунікації, промоції, які мають бути цікавішими й більш креативними [3].  
Отже, в Україні попит на ребрендинг закладів культури поступово зростає, втім багато 

державних установ так і не розпочали роботу з ребрендингу своїх закладів із використанням сучасних 
маркетингових технологій. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ  

В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ 

 

Військова агресія російської федерації залишить відбиток на всіх видах діяльності не тільки 
українців, а й людства в цілому. Збитки від військових дій є руйнівними для світової економіки в 
цілому. Факти й аналіз втрат і економічних руйнацій наведено в «Нарисі про відбудову України», 
опублікованому центром досліджень економічної політики: «Післявоєнна Україна більше схожа на 
Європу після Другої світової, ніж на Ірак чи Афганістан (тобто робоча сила високоосвічена, 
інституції функціонують, низька імовірність «ресурсного прокляття» тощо). Більшість біженців 
(понад 80%) повертаються до України після припинення гарячої фази війни» [3, 6]. Швидке 
відновлення інфраструктури та економіки має стати основою для довгострокового зростання. Тому 
потрібно в стислі терміни розробити принципи реконструкції, створити Інституції для спрямування 
допомоги в Україну, мінімізувати збитки у всіх сферах діяльності та знайти швидкі відповіді на 
нагальні питання.  
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Дизайн інтер’єру дуже чутливий до будь-яких змін у суспільстві. Війна ставить своє тавро на 

всьому: пріоритетах у будівництві; енергетичних заощадженнях; будівельних і оздоблювальних 

матеріалах; розподілі ринку послуг; стилістичних вподобаннях замовників.  

Пріоритети в будівництві, насамперед, будуть віддані захисним спорудам, зокрема 

бомбосховищам для захисту цивільного населення. Роботи зі зміни будівельних норм вже розпочаті. 

Навіть планувальні рішення на рівні дизайну зазнають змін, з’явиться уважне ставлення до правила 

«двох стін» у житлових приміщеннях. 

Енергоефективне будівництво впевнено упроваджувалось в проєктуванні та будівництві, а в 

період енергетичної кризи стане ще доцільнішим.  

Будівельні та оздоблювальні матеріали. Ми отримаємо перерозподіл ринку матеріалів і послуг, 

вже з’явився дефіцит деяких матеріалів, наприклад скла для виготовлення склопакетів. Україна не 

має свого виробництва скла, сучасне листове скло для енергоощадних склопакетів Україна імпортує 

майже на 100%, переважно з Росії та Білорусі, трохи з Польші, Туреччини та Болгарії [2]. 

Перерозподіл ринку послуг буде обумовлено зміною логістики постачання матеріалів. Також 

багато виробництв постраждало від російського вторгнення, хтось збанкротує, хтось зможе вистояти, 

переформовуючи виробництво. Багато дизайнерських бюро вже сьогодні розробляють нові практичні 

меблі для людей, що втратили житло. Наприклад, компанія LOFT BURO розробила компактні 

житлові модулі для переселенців [1].  

Стилістичні вподобання замовників. Моду на все українське ми бачимо вже сьогодні в різних 

куточках світу і ця тенденція швидко не згасне. Український дизайн буде диктувати тренди світової 

моди ще багато десятиліть. З новою силою та натхненням ми продовжимо вивчати та поширювати 

українські етнічні традиції у дизайні. Інша сторона стилістичних уподобань – це перевага 

природності, спокою та стриманості. Надлишковий дизайн буде дорівнювати несмаку.  

Головний висновок, до якого можна прийти вже сьогодні – це те, що інтеграція України в 

Європу вже почалась і буде відбуватись приголомшливо швидко. Тому ми маємо якомога швидше 

усвідомити, що правила цивілізованого суспільства мають стати невід’ємною частиною нашого 

життя. Нам буде важко, але це правильний напрям, що змінить нас назавжди. 
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СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ ДЛЯ ЮНАЦТВА ТА ДІТЕЙ 

 

Дуже важливий сегмент у роботі професійного ведучого-артиста становить проведення дитячих 

програм і конкурсів. Таких програм може бути досить багато, наприклад, свято першого дзвінка, 

прощання з першою вчителькою – випуск школярів 4 класу, день Святого Миколая (19 грудня), 

Новорічне свято у школі, день захисту дітей (1 червня) та випускний вечір після 11 класу. Розглянемо 

мистецтво ведення юнацьких і дитячих програм і свят на прикладі випускного балу після завершення 

11 класу.  

Специфікою проведення програми для школярів є те, що діти, незважаючи на те, що їм після 
завершення школи вже виповнюється чи виповнилось 17 або 18 років, залишаються дітьми. І 

вимагають до себе з боку ведучого особливого, більш прихильного ставлення. Це означає, що не 
кожен з них може вільно говорити в мікрофон, деякі ніяковіють перед відеокамерами, а дехто взагалі 

не може чітко сформулювати свої думки. І тут від ведучого вимагається терпіння, розуміння ситуації, 
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любов до дітей. Коли артист веде програми та свята для дорослих, то не треба за них знаходити 

слова, довго чекати на промову, а з дітьми все навпаки. Іноді їм треба підказати, що говорити, а 
буває, по-іншому – після підказки одразу відчувається образа. Буває, що хтось із дітей бурхливо 

вимагає сказати побажання, а не може поєднати слова в речення. Деякі діти навіть на випускному 
балу дивляться на своїх батьків і бояться сказати зайве слово. Крім того, ведучий повинен знати, що 

діти постійно хочуть змагатися в будь-яких ситуаціях. Це стосується не тільки оцінок в їх табелях, а й 
того, хто більше знає, хто краще бігає, хто вище стрибає, хто може однокласницю взяти на руки та 

виконати якесь завдання. Усі ці моменти ведучий повинен знати, враховувати і вставляти у свій 
сценарій проведення розважальної програми для дітей. 

Підготовка до проведення випускної програми починається з того, що ведучий повинен 
зустрітися з класним керівником, представниками батьківського комітету, завучем школи та 

найактивнішими дітьми саме того, випускного класу. Бажано зробити це так, щоб усіх зібрати в 
одному місці. Це робиться для того, щоб одразу почути всі думки щодо проведення свята. Як показує 

особиста практика, то директори шкіл присутні на вечорах в 1-му випадку з десяти, а знати, що буде 
їм дуже хочеться. Тому вони посилають туди завучів, класних керівників, організаторів шкіл та ін. А 

самі директори шкіл присутні на урочистій частині в школі з 17 до 20 години, де вручаються 
атестати, лунають красиві слова батьків і вчителів. А потім усі йдуть додому, переодягаються і з 22 

години вечора до 4 ранку відбувається саме нічна вечірка.  

І тому, коли ведучий збирає, наприклад, у школі всіх зацікавлених в якісному проведенні свята, 
то дає можливість висловити всі побажання і пропозиції завучу, класному керівнику, батькам і дітям 

у присутності батьків. Наприклад, у минулому році мною проводився випускний вечір у ресторані за 
тридцять кілометрів від Києва, біля озера, поруч з лісом. І це рішення було прийнято під час нашої 

зустрічі за 2 місяці до випускного вечора саме завдяки твердій позиції дітей. Батьки та вчителі 
пропонували знайти ресторан чи кафе в Києві, біля метро, а діти стояли на своєму – тільки за містом. 

І коли конфлікт досягнув свого апогею, а ніхто не хотів поступатися, то мною було здійснено 
втручання в розмову з пропозицією до вчителів і батьків, мовляв, на хвилину уявіть собі, що це ви 

закінчуєте школу, а не вони. І це – перший, незабутній вечір у Вашому житті. Дайте тільки чесну 
відповідь на питання – де б ви хотіли провести ніч з однокласниками та зустріти ранок: в 

забрудненому районі, біля станції метро? На четвертій секунді батьки і вчителі сказали «так». В одну 
мить усі діти стали моїми друзями та потім погоджувались на усі пропозиції сценарію програми. На 

цій зустрічі ми обговорили конкурси, вікторини, кількість призів, сувенірів, хто відкриває вечір, яка 
послідовність тостів батьків, вчителів і дітей, яка буде музика, коли треба вранці приїхати автобусу, 

щоб діти зустріли ранок. Усе було вирішено дуже швидко. І під час проведення самого вечора в 
ресторані все пройшло на дуже високому, чудовому рівні. Діти були мені вдячні, що я став на їх бік, 

вони активно брали участь у всіх конкурсах, іграх, вікторинах. Батьки та вчителі також дякували за 

те, що в ресторані було дуже затишно. А свіже повітря, прекрасне озеро, смачні страви, оригінальна 
програма створили незабутню атмосферу випускної ночі. Було дуже приємно наприкінці вечора 

почути від батьків фразу: «Ми вам дуже вдячні за те, що втрутилися, швидко розібралися та 
переконали нас відсвяткувати в такому прекрасному місці». Це дуже приємно і важливо чути 

кожному артисту після виконання своєї роботи. Бажано для своїх замовників ставати добрими 
друзями, партнерами та приятелями. Щоб після проведення заходу у всіх учасників програми 

залишився ваш телефон. І якщо в кого-небудь буде свято, зокрема день народження, хрестини, 
весілля, корпоративна вечірка, проводи на пенсію тощо, то вони, довго не вагаючись, зателефонують 

тільки Вам, а не іншому ведучому. Це означає – знайти із замовником контакт і порозуміння.  
Що стосується стилю й манери ведення розважальних програм для дітей і молоді, то в кожного 

професійного ведучого повинен бути свій стиль і манера. Наприклад, працюючи 11 років на посаді 
головного режисера Солом’янського (Залізничного) району м. Києва я кожного року був членом 

районної атестаційної комісії на конкурсі ведучих, танцювальних колективів, пісенних і оригінальних 
номерів. Що стосується ведучих, то деякі з них працювали в жорсткій манері артиста, що намагається 

тиснути на глядачів. Коли він усе вирішує, не питає ні на що дозволу, веде себе дуже задирливо і жорстко. 
Якщо замовники погоджуються з таким стилем проведення свого заходу, то така манера ведення може 

існувати. Скажу про себе. Мені особисто такий стиль роботи не до вподоби. Інші ведучі працюють у 

стилі «ведучий на побігеньках». Це означає, що під час програми цей ведучий повністю слухає, що йому 
кажуть замовники, ніякого лідерства, ніякої ініціативи, його завдання – швидко, без вагань зробити те, що 

йому сказали. Можна зрозуміти таку манеру ведучого, якщо б він про це домовився заздалегідь, тобто 
про виконання на святі таких конкурсів, ігор і вікторин. Але коли ведучий починає щось проводити, а 

замовник його без церемоній зупиняє та наказує проводити інше, а ведучий мовчки виконує, то це 
йдеться про неповагу до ведучого з боку замовників і занижену самооцінку. 
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А найбільше подобається стиль, де все тримається на повазі один до одного. Ведучий з повагою 

ставиться до замовників і гостей свята, а вони довіряють своєму ведучому та поважають його працю, 

приймаючи участь в іграх, вікторинах і конкурсах, які він проводить. Усе відбувається з посмішкою, 

всім комфортно, радісно, тобто ведучому й замовнику стиль та манера ведення свята подобаються. 

Всі отримують насолоду від програми. До цього треба прагнути сучасним ведучим. 

Методи і прийоми роботи сучасного ведучого з аудиторією різних вікових категорій можуть 

бути абсолютно різними. Наприклад, працюючи з дітьми, достатньо назвати їх по імені та надати 

мікрофон і вони будуть відповідати чи щось говорити. А якщо на святі присутні їхні батьки, люди 

середнього віку, чи бабусі-дідусі, яким 80–85 років, то треба знати їх імена по батькові. Крім того, 

бажано знати про них щось важливе, наприклад, стаж роботи, основну професію, заслуги перед 

Україною. Практика показує, що люди розкриваються, коли бачать тепле ставлення до себе. І тоді 

можуть сказати тост, побажання, звернутися до ювіляра. Якщо у ведучого є можливість зустрітися з 

такими людьми перед святом чи програмою, то треба у них багато чого з’ясувати, наприклад, де 

народилися, де закінчили школу, чи брали участь у війні вони чи їхні батьки, про трудовий шлях 

тощо. Бажано вислухати життєву історію від цієї людини, а потім на святі перекласти її своїми 

словами. А на святі, якщо ви знайдете підхід до такої людини та розкажете історію про неї, вам 

будуть вдячні за це не тільки ці люди, а й усі присутні на святі. Крім того, треба кожному ведучому 

взяти за правило ніколи не перебивати людину, яка в мікрофон виголошує тост, ніколи не 

підвищувати голос на людей, особливо старших за віком, ніколи не казати брудні слова, не лаятись на 

святі, вести себе коректно, культурно; мова повинна бути чітка, професійна та зрозуміла кожному 

учаснику заходу. Якщо ви оголосили тост конкретної людини, а вона в цей час їсть, то дайте 

можливість їй доїсти, скажіть про неї якість приємні слова і ця людина буде Вам дуже вдячна за це. 

Не можна ображати жодного учасника вечірок чи подій. Якщо людина образилась, то вона буде вам 

мстити словами або діями. А ви артист-ведучий чи режисер! Це звучить гордо! Так може образити 

артист звичайну людину? Звісно, ні. 

У роботі ведучого бувають випадки, коли його запрошують вести спортивні програми, 

змагання, наприклад коментувати футбольні матчі. Треба чітко розуміти, що братися за ту чи іншу 

роботу треба тільки тоді, коли ви професійно зможете це виконати. Якщо ви колишній спортсмен, ви 

чітко знаєте правила гри, вам є що сказати вболівальникам, тоді ви впевнені у своїх силах і сміливо 

можете взятися до справи. А якщо всього цього немає, а перед вами стоїть бажання тільки заробити 

гроші, то краще за все добре подумати. Якщо ви не сподобаєтесь, то люди будуть незадоволені. І 

після цієї невдачі ті люди, які вас бачили, чули, своїм знайомим будуть казати, що ця людина – не 

спеціаліст, пройдоха, їсть чужий хліб. Результатом стане відсутність оплати за роботу і зіпсований 

настрій собі та присутнім. А найголовніше, ви втратите авторитет.  

Тому перед початком будь-якої коментаторської діяльності треба дуже ретельно підготуватися. 

Навіть якщо ви колишній футболіст. Треба, по-перше, перечитати футбольні правила в сучасній 

інтерпретації. Футбольні правила, хоча й дуже консервативні, бо вперше прийняті ще у 1871 році у 

Великобританії, теж змінюються. І важливо, щоб під час коментування ніхто не закидав артисту-

ведучому, що він відстав, чогось не знає, а це правило у цьому році змінено. Слідкувати за змінами треба 

постійно. По-друге, треба бути начитаним. Під час гри буває дуже багато зупинок, пауз. І якщо ведучий 

не може заповнити паузу, як конферансьє під час концерту, то цей коментатор – не професіонал. Треба 

знати дуже багато спортивних історій, сюжетів, які вчасно вставляти при першій-ліпшій нагоді. По-третє, 

ніколи не можна вважати себе найголовнішим у цій ситуації. Не забувайте, що ви – тільки коментатор 

цього конкретного матчу. Вас слухають вболівальники різних команд. Пропонуйте тільки те, що ви 

бачите на моніторі, чи на стадіоні, але ніколи не нав’язуйте свою точку зору глядачам. Вони в вас бачать 

свого колегу, співрозмовника, але не директора чи начальника, який сказав – і це наказ! Ні. Тільки 

коментар цього чи іншого епізоду. Професійний розбір моменту від початку й до кінця. Якщо ви 

працюєте на радіо чи телебаченні, то бажано, щоб поруч з вами знаходився відомий футболіст, якому 

довіряють вболівальники. Це буде ваша гарантія успіху. Тобто ви радитесь зі справжнім професіоналом, 

улюбленцем публіки, а не вип’ячуєте себе на перший план. І в-четверте, коментувати коректно треба 

обидві команди. Ви не повинні показати, що вам подобається одна команда, інакше вболівальники іншої 

команди не будуть вас сприймати. Ви повинні бути об’єктивним, толерантним, справедливим. І тоді вас 

приємно буде слухати, а пропозиції вести матчі будуть регулярними.  
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СИНЕРГІЯ КУЛЬТУРИ, ТВОРЧОСТІ ТА НАУКИ В РОЗВИТКУ  

КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ УКРАЇНИ 

 

Людина відбивається у своїх вчинках 

Ф. Шимер 

Розвиток креативних індустрій продиктований викликами часу та необхідністю сьогодення. 

Популяризація культури українського нації, культурно-історичних цінностей, культурної спадщини, 

креативних ініціатив і проєктів, сучасних феноменальних творінь є пріоритетним напрямом розвитку 

культурно-креативного простору, що забезпечує розширення співпраці на міжнародному рівні. 

Культурні трансформації креативних індустрій залежить від максимального сприяння залучення 

громадськості та створення платформи ефективної взаємодії, реалізації кластерних ініціатив, діяльності 

креативних хабів, фестивалів, медіа, туризму, кіно, дизайну і моди тощо. 

Новаторське бачення в культурологічній думці потребує переосмислення концептуальних засад 

розвитку та поширення креативних індустрій. Важливим аспектом у цьому контексті розглядаємо 

синергетичну взаємодію культури, творчості та науки в креативних секторах креативних індустрій в 

Україні з акцентом на культурних цінностях. Оскільки саме культурні цінності формують культурний 

продукт і є пріоритетними в емоційній ефективності діяльності креативних індустрій, тобто реалізації 

економіки вражень.  

Слід відзначити, що багатоаспектність феномену креативних індустрій крізь призму 

культурологічного аспекту характеризується спільною думкою про головне призначення культури, 

творчості та креативних ініціатив, в основі якого формування єдиного розуміння суті людського 

життя. Так, взаємодія культури і людини формує засади спільного існування, самовизначення особою 

власних життєвих орієнтирів на основі безпосередньої інтеріоризації культурних цінностей, що 

набувають характеру виміру індивідуального та соціального життя [2, 154]. Культурно-креативне 

споживання пов’язане з освітою, стилем життя, творчістю, дозвіллям, ідентичністю, відповідно і 

споживається новий культурний товар, а культурне виробництво має нове відношення до роботи, 

кар’єри, дослідження, амбіцій, щастя, успіху, при цьому культурне виробництво формує нові звички 

в населення [8]. Науковий дискурс проблематики розвивається, оскільки культура і наука зберігає і 

передає знання, створює цінності й символи, розвиває, формує нові потреби, зміцнює соціальні 

відносини. При цьому творчість є драйвером, рушійною силою й інструментом фахівця розвитку 

суспільства креативних ініціатив і проєктів у середовищі креативних індустрій України. Творчість 

вимагає зусиль для подолання стереотипів і обмежень. Саме тому митцю і культурному менеджеру 

потрібно знайти способи творчої діяльності в рамках обмежень. Розвивати свою творчість, щоб 

змінити себе і бути більш креативним. 

Гранично вагомим у синергії культура – наука – творчість є людиноцентристський підхід і 

реалістичне розуміння власної креативності. Переконані, нові сфери креативних індустрій у ритмі 

сьогодення все більш актуалізують пріоритетну роль людських ресурсів у формуванні, реалізації та 

популяризації культурно-креативних продуктів, послуг і потребу як ключовий компонент творчої, 

креативної та ефективної діяльності. Як відзначають науковці, талановиті, кваліфіковані, досвідчені 

фахівці – це не тільки ресурс, що дозволяє ефективно досягати поставлених цілей, але і джерело 

конкурентної переваги [7]. Отже, креативність розуміємо як творчі здібності, творчу активність, 

творчий підхід; як здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем 

мислення, швидко й ефективно здійснювати інтелектуальний прорив у вирішенні проблемних 

ситуацій, що формуються на основі критичного мислення. Водночас креативність є рушійною силою 

розвитку, інновацій, творчості в соціокультурному середовищі на основі людських ресурсів як 

пріоритетного ресурсу креативних індустрій України.  

У наукових джерелах виокремлюють основні ознаки, що характеризують креативних людей. 

Зокрема, гнучкість (можливість вийти за рамки очевидного), ліквідність (можливість генерувати 

множини ідей для вирішення проблеми), толерантність до двозначності (стриманість і 

доброзичливість у конфліктних ситуаціях), здатність бачити все (системний підхід), цікавість 

(ознайомлення з багатьма сферами), чутливість до інтересів інших (розуміти потреби інших), 

незалежність мислення, рефлексивність (можливість думати про речі, які вони бачать і про те, що 

вони чують), орієнтація на дії (можливість виходу за рамки просторого акту мислення), здатність 



 
 _______________________ Культурні й креативні індустрії: сучасні тенденції та інновації 

Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації   157  

зосередитися (систематична робота), стійкість (відстоювання думки, незважаючи на перешкоди), 

участь у вирішенні проблем, почуття гумору (можливість прийняти деяку істину на певній відстані 

від реальності) [9, 25–27]. Отже, креативність є здатністю йти на розумний ризик, нестандартно 

мислити, генерувати креативні ідеї, долати перепони, створювати можливість для збереження, змін і 

відтворення культурних товарів і послуг з акцентом на творчості, що дає культурно-креативний 

поштовх.  

У контексті дослідження пропонуємо лайфхаки культурним менеджерам, як розвивати свою 

креативність, зокрема: вірити у власну творчість, оскільки впевненість і віра – драйвери розвитку і 

реалізації своє ідеї; розвивати майстерність та інтелект інноваційними технологіями та методиками; 

формувати і розвивати критичне мислення; розвивати свою оригінальність; розширювати сферу ідей і 

натхнення у знайомстві з новими особистостями, середовищем, проєктами; формувати образно-

адаптивну та спонтанну гнучкість; шукати виклики для своїх ідей та модернізувати до викликів і 

перешкод; розвивати вміння творчо вирішувати невдачі й проблеми в реалізації ідеї; удосконалювати 

навички самоменеджменту; рухатись вперед і цілеспрямовано мріяти [1; 5; 6; 7]. 

Окрім того, не можна ігнорувати багатогранність культурних ідентичностей, домівкою для 

яких стала Україна: міста, села, унікальні зразки культурної спадщини, творчість різних 

національностей. Розуміння та поширення креативного способу життя, сприяння самореалізації 

наших громадян – це основа конкурентоспроможності країни, підвищення її позицій у глобальних 

рейтингах та отримання конкретного економічного ефекту. Таким чином, в основі формування нової 

моделі креативних індустрій України є постійна співпраця, що забезпечить налагодження діалогу між 

творчою особистістю (творцем) – наукою – культурою – бізнесом – громадянським суспільством – 

державою.  
Нині синергетична взаємодія найяскравіше представлена у діяльності Міністерства культури та 

інформаційної політики, Українського культурному фонду, Асоціації креативних індустрій, 
Українського центру культурних досліджень, регіональних державних інституцій; творчих 
підприємств; громадських організацій, освітніх інституцій і безпосередньо в культурно-креативній 
діяльності митців. Найбільш яскравим прикладом платформи поєднання культури, творчості та науки 
в контексті розвитку креативних індустрій є креативний майданчик «Креативна Україна» – 
міжнародний форум. Це найбільша платформа для обговорення формування державної політики у 
сфері креативних індустрій, синергії науки і творчості, представлення і реалізація досліджень, 
формування стратегічних напрямів розвитку креативних секторів. Головним організатором є 
державна інституція, Міністерство культури та інформаційної політики України [4]. Щороку 
організаторами й учасниками форуму обираються провідні тематики дискусій і обговорень задля 
розробки ефективних рекомендацій і стратегій нових форм роботи та розвитку креативних індустрій 
загалом. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що синергетичний ефект культурних 
трансформацій та інновацій забезпечує розвиток креативних практик, ідей і підходів до організації 
креативних індустрій на основі людиноцентризму. Таким чином, зміни культурно-креативного 
середовища впливають на формування нових цінностей на основі культури – науки – творчості для 
створення, розвитку і популяризації креативних індустрій України. 

 
Література 

1. Кліпкова О. І. Креативні індустрії як квінтесенція розвитку інтелектуального потенціалу. Publishing 
House «Baltija Publishing». 2021. 

2. Копієвська О. Р. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України : монографія. Київ : 
НАКККіМ, 2014. 296 с.  

3. Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний словник. Київ : НАККіМ, 2015. 439 с. 
4. Офіційний сайт форуму «Креативна Україна». (2022, 2 травня). 

https://creativeukraine.tilda.ws/#rec349522111 (дата звернення: 13.04.2022). 
5. Сабадаш Ю. С. Проблема творчості у контексті культурологічного аналізу. Редакційна колегія. 2020. 

118 с. 
6. Хетаґурі Л., Мґебрішвілі Ю. Чи є креативними креативні індустрії? 2021. Вилучено з 

http://demcult.org/chi-ie-kreativnimi-kreativni-industrii (дата звернення: 13.04.2022). 
7. Цветкова В. Е. & Цветков В. Е. Интеллектуальный потенциал и мотивация сотрудников при 

реализации инновационных проектов. Проблемы экономики, организации и управления. 2018. С. 226–227. 
8. O’Connor J. Creative Industries: A new direction? International journal of cultural policy. Vol. 15.4. 2009. 

P. 387–404. 
9. Waisburd G. Creatividad y transformaciones. Trillas: Mexico. 1996. Р. 24–27. 

 

 



Культурні й креативні індустрії: сучасні тенденції та інновації ________________________  

158   Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації  

Плюта Олена, 

кандидат культурології, викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

Київського національного університету культури і мистецтв 
 

КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ  

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ І ВІЙНИ 

 

Індустрія гостинності, складовою якої є ресторанний бізнес, вже тричі за останні роки зазнала 

кризи: після подій 2014 року, під час пандемії COVID-19, з початком повномасштабного вторгнення 

Росії в Україну в лютому 2022 року. Вже внаслідок російської воєнної агресії у 2014 р. ресторанний 

бізнес зазнав значних втрат. За аналітичними даними, протягом 2014 року кількість заходів 

харчування в Україні зменшилася на 5600 одиниць: 1,5 тис. кафе і ресторанів закрилися, а понад 

4 тис. залишилися на тимчасово окупованих територіях Криму й Донецької та Луганської областей 

[4, 194]. 

Особливо серйозні потрясіння ресторанний бізнес пережив під час пандемії коронавірусу з 

кінця 2019 року. Через карантинні обмеження змінилася діяльність ресторанного бізнесу в усьому 

світі, зокрема і в Україні закрилися більшість ресторанів і кафе. Тому заклади ресторанного бізнесу 

змушені в нових умовах розробляти новітні креативні механізми, які б не лише допомогли зберегти 

бізнес, а й далі його розвивати і адаптуватись до нових реалій внутрішнього і зовнішнього 

середовища. 

Однією з інновацій було активне запровадження закладами ресторанного бізнесу послуг 

доставки їжі за онлайн-замовленням. Більшість ресторанів, кафе й інших підприємств харчування 

вимушені змінювати форми роботи з клієнтами, роблячи акцент на адресну доставку. Одні з них 

обирали шлях укладення договорів зі сторонніми партнерами – Bolt Food, Raketa, Glovo та ін. Так, 

прикладом є мережа ресторанів здорового харчування «Salateira», яка вже тривалий час працює з 

міжнародною кур’єрською компанією «Glovo» [6]. Інші організовували власну службу доставки 

(Сільпо, Domino’s Pizza, Fozzy та ін.); Novus, Aushan, KFC, McDonald’s розмістили у своїх закладах 

на вході кіоски – невеликі цифрові системи, які дозволяють клієнтам самостійно робити замовлення [6; 3, 

208]. 

Нові креативні рішення в діяльність ресторанного бізнесу внесли інформаційні технології. 

Новаціями стали розробка мобільних додатків, ведення онлайн-сторінок закладів ресторанного 

бізнесу в соціальних мережах, креативне оформлення офіційного сайту, все ширше використання 

медіа-маркетингу (Social Media Marketing) тощо. Варто зазначити також, що для реанімації 

ресторанного бізнесу в умовах карантину було розроблено концептуальний базис маркетингу 

соціальних медіа для підприємств ресторанного бізнесу [1, 121]. Ці й інші креативні заходи сприяли 

не лише збереженню, а й підвищенню популярності закладів ресторанної індустрії. Так, згідно з 

даними звіту NRAI за 2020 рік, близько 44% споживачів замовляли їжу за допомогою мобільного 

додатка або вебсайту [3, 209]. Отже, ресторанний бізнес в умовах пандемії корона вірусу, хоча і 

зазнав серйозних втрат, водночас відбувався поступовий розвиток індустрії завдяки запровадженню 

новітніх креативних технологій. Падіння у цій сфері виявилося не таким катастрофічним, навпаки, 

ще й відкривалися нові кафе і ресторани. 

Однак з 24 лютого 2022 року ресторанний бізнес зазнав найбільшого випробування за останній 

час. Як свідчать дані сервісу Poster, вже за перший тиждень повномасштабної війни в Україні 

зупинили роботу 80% закладів харчування [9]. Ситуація дещо краще залишалася лише на заході 

України, де переважно клієнтами стали переселенці, хоча їх платоспроможність дуже низька. У 

зв’язку з погіршенням фінансового становища заклади ресторанного бізнесу починають шукати нові 

форми роботи, більш доступні для клієнтів. Одні заклади закрилися, особливо на сході України. Інші 

переїхали в безпечне місце і намагалися відкритися знову, переважно у західних областях. Треті 

почали волонтерити. У режимі волонтерства почали працювати десятки ресторанів і кафе по всій 

Україні: мережа київських закладів Rose Family (Spicy NoSpicy, Odessa, «Юки Чапуки» та «Бути 

Софі»); кухні компанії Дмитра Борисова у Києві та Савелія Лібкіна в Одесі; ресторан «Навруз» у 

Харкові; Pasta Basta у Чернігові; California Republic у Миколаєві; заклади холдингу «!FEST» у Львові; 

компанія First Line Group запустила волонтерські кухні у Києві та Харкові; ресторанна компанія Rest 

Emotion запустила ініціативу «Піца майбутнього»; Харківська кав’ярня «Ля Тю Шо» запровадила 

соціальну ініціативу «паска добра» [2; 4, 197; 5]. І таких прикладів можна навести дуже багато. 

Під час війни підприємства ресторанного бізнесу продовжували використовувати інновації, які 

вони запроваджували в умовах пандемії: онлайн-замовлення, доставка, повна діджиталізація бізнесу 
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тощо, а також розробляли нові креативні механізми розвитку. Аналіз статистичних даних свідчить, 

що лише з квітня-травня 2022 р. поступово почали відкриватися ресторани і кафе. Уже до травня, за 

попередніми оцінками, в Україні відкрилося більше половини ресторанів і кафе, які закрилися на 

початку війни [7]. Хоча процес відновлення був нерівномірний. Меншою мірою він помітний у 

звільнених від окупації і занадто постраждалих Чернігові, Харкові, Київській області. Водночас у 

столиці почалося масове відкриття кафе і ресторанів. Так, станом на травень 2022 р. у Києві вже було 

відкрито приблизно 40% закладів ресторанної індустрії [9]. Сьогодні здебільшого працюють невеликі 

підприємства: піцерії, кав’ярні, кондитерські тощо. 

Звичайно, для виживання ресторанної індустрії дуже важливою є і державна підтримка. За 

повідомленням голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради 

Данила Гетьманцева, вже з початку повномасштабної війни держава вжила цілу низку заходів із 

захисту та збереженню бізнесу: від обов’язкової сплати податків були звільнені усі підприємці; 

скасовані всі перевірки і штрафи; запроваджено програму нульового кредитування для бізнесу; 

скасовано майже всі ліцензії та дозвільні документи до кінця війни [8]. Усі ці заходи стосуються і 

підприємств ресторанного бізнесу. 

Отже, ресторанний бізнес протягом останніх років пережив серйозні випробування. Однак 

постійні інновації, креативні механізми, які запроваджують підприємства ресторанної індустрії, 

допомагають закладам не тільки зберегти свою життєздатність, але й розвивати нові перспективні 

напрями. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДІДЖИТАЛІЗОВАНИХ ПЛАТФОРМ УКРАЇНСЬКИМИ ТЕАТРАМИ  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Навесні 2020 року в Україні було оголошено повний локдаун по всій території України через 

поширення COVID-19. Однією з найбільш уразливих до карантинних обмежень виявилась театральна 

сфера. Тема дослідження є актуальною, бо театральним установам дуже різко довелося припинити 

діяльність і шукати нові шляхи комунікації та презентації продукту для глядачів. У зв’язку з 
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розповсюдженням пандемії COVID-19 у 2022 р. досі існують карантинні обмеження для їх діяльності. 

Мета дослідження – визначити основні діджиталізовані платформи, які використовували українські 

театри з 2020 по 2022 роки. 

Перед артистами та керівництвом установ постало нове завдання – відновити презентацію 

авдиторії культурний продукт, щоб не втратити глядача, а також розширити впізнаваність їх 

творчості, враховуючи карантинні обмеження. Театри по всій країні розпочали роботу із 

соцмережами, зокрема активне спілкування з глядачами через сторіз і збільшення кількості постів, 

розміщення промо-роликів. Також державні й незалежні установи переходили до таких форм 

презентації продукту як: «покази архівних записів вистав, онлайн-вистави, онлайн-фестивалі, онлайн-

читання, радіовистави, дискусії, обговорення, майстер-класи, трансляції окремих театральних подій 

тощо» [4]. 

Одним із найбільш поширених форматів можна назвати онлайн-вистави. Зокрема, найбільш 

розповсюдженими жанрами стали інтерактивні та гейміфіковані спектаклі. Ось декілька найчастіше 

згадуваних у медіапросторі вистав – «Містер Батерфляй» (Київський театр «Актор», відбувалася на 

платформі «ZOOM») та «Нові шрами» («Дикий театр»). Перша – показує глядачеві таємничу кімнату, 

«де збираються актори та сотня геть не знайомих між собою людей-глядачів, які так чи інакше 

взаємодіють одне з одним у запропонованих обставинах» [1]. «Нові шрами» – це інтерактивна 

вистава, де «глядач спочатку обирає героїню, за якою буде слідувати, а тоді, залежно від ситуації, 

структура вистави пропонує нам вибрати за героїню ту чи іншу опцію, наприклад «піти» чи 

«залишитися» [2]. Вона була створена за підтримки ООН у рамках всесвітньої кампанії 16 Днів 

активізму проти ґендерно зумовленого насильства. Також «Дикий театр» презентував дві вистави-

читки на платформі «ZOOM» – «Лабрадор» (любовно-кримінальна драма) і «Борщі» (неромантична 

комедія). Керівництво обрало презентацію глядачам нових українських текстів, які ще не були 

представлені на сцені. 

Водночас варто звернути увагу на 2 імерсивні вистави, які з’явилися наприкінці літа 2020 року – 

«MONO» (для одного) та «STEREO» (для двох). Створенням займалася «перша в Україні творча 

команда, яка працює у жанрі імерсивних проєктів» – «uzahvati» [3]. Ці дві вистави стали доступними 

в мобільному додатку «211 steps», що ніби театр у твоєму смартфоні, де ти без технічного супроводу 

команди можеш здобути новий емоційний досвід. 

У 2020 році також з’явився артпроєкт «Театр 360 градусів», який має на меті робити театр 

доступним і безпечним для авдиторії. Протягом 2020–2021 року вони представили 2 відеовистави – 

«Камінний господар» (з елементами 3D-технологій) та «Шинель». Їх демонстрували через онлайн-

показ, на який кожен зареєстрований глядач мав змогу одержати посилання. На обидві вистави 

проводилося 10 безкоштовних показів. 

Отже, підбиваючи підсумки дослідження можна сказати, що за час пандемії COVID-19 вистави 

українських театрів використовували такі діджиталізовані платформи як: 

− додатки для нарад з HD-відео («ZOOM» і подібні); 

− соцмережі (офіційні сторінки театрів);  

− відеохостинг YouTube; 

− стрімінгові платформи («Dramox» і подібні); 

− додатки, створені спеціально для певного театру або творчої групи («uzahvati»). 

Карантинні обмеження змусили театри або орієнтуватися на створення онлайн-продукту, або 

розробляти паралельно 2 варіанти (додатково прописувати офлайн формат показу вистави). 

Діджиталізація під час пандемії допомогла установам активніше працювати з авдиторією через 

соцмережі, створювати невеликі влоги (наприклад, «#корона_не_тисне» від Київського академічного 

театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра) та сторіз. Це допомогло активніше комунікувати з 

глядачами і зацікавлювати їх у творчому продукті, який готується дистанційно. 
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Передумовою виникнення віртуальної реальності (ВР) є комп'ютерні технології. Феномен 

віртуальної реальності в тому, що це явище дає можливість створення комп'ютерних світів, якими 

користувач ПК може керувати самостійно. Сфери застосування ВР різні: від промисловості до освіти. 

Термін «Віртуальна реальність» вивчався в культурології, філософії, історії та соціології. Тому, 

маючи багато визначень, зводиться до основного, за яким віртуальна реальність – це симульована 

реальність, що може функціонувати завдяки людині та спеціальній техніці. Працюючи на комп’ютері, 

користувач ПК може керувати цим світом і створювати копії чогось реального, тому людина може 

реалізувати будь який власний задум в іншому просторі через взаємодію з комп'ютером. При цьому, 

проживаючи частину життя у віртуальному світі, вона може відчувати ті самі емоції, що і у 

реальному. Тобто віртуальна реальність у загальному визначенні являються симуляцією життя.  

Розглядаючи втілення ВР в художньому плані, Лев Манович зауважує, що мистецтво є також 

симуляцією. Сучасна технологія ВР у застосуванні художників є продовженням такої традиції. 

Одним таким прикладом є мозаїка, фрески та настінний живопис, які створюють ілюзорний простір, 

що починається за поверхнею. XIX століття з його одержимістю натуралізмом доводить цю 

тенденцію до крайності з музеями воскових постатей і діорамами музеїв природної історії. Іншим 

прикладом є скульптури людини в натуральну величину (наприклад, «Громадяни Кале» Огюста 

Родена). Віртуальна реальність продовжує традицію симуляції. Однак вона вводить одну важливу 

різницю. Симуляція раніше зображувала штучний простір, який існував нероздільно і продовжував 

звичайний простір. Наприклад, малюнок на стіні створював псевдопейзаж, який, здавалося, 

починався біля стіни [1, 18]. 

Також віртуальна реальність є продуктом сучасного мистецтва, оскільки характерною рисою 

для сучасного мистецтва є поява комп'ютерних технологій та інтернету, де люди можуть 

використовувати платформи для розкриття свого творчого потенціалу та заняття мистецтвом поза 

владою видавців, музеїв, галерей, газет, радіо, телебачення та Голлівуду, які традиційно приймали 

рішення щодо виконання та дистрибуції робіт. Користувач ПК стає виробником і навіть художником, 

і сфера його діяльності розширилася. Тому, як вважає дослідник Петер Вайбель, сучасне мистецтво 

визначається парадигмою користувача [2].  

Так само і у віртуальній реальності художник має свободу для своєї творчості. Тому віртуальна 

реальність виступає художнім простором, де художник може створити свій твір. Щодо художнього 

простору, то його розміри, форму має визначити сам митець. Таке визначення відсилає до висновку 

щодо віртуальної реальності: за допомогою спеціальних пристроїв митець може створити свій світ і 

визначити його розміри. 

Застосування ВР активно впроваджується у творчість сучасних художників, скульпторів і 

театральних діячів. Таким чином, митці створюють унікальні продукти своєї творчості та 

експерименти, що мають широке визнання серед людей, які цікавляться мистецтвом. Також митці й 

організації інтерпретують твори мистецтва, які створені класиками образотворчого мистецтва, у 

віртуальну реальність. Наприклад: Марина Абрамович створила ВР-проєкт під назвою «Занурення», 

яке наголошує на екологічних проблемах сучасного світу – зміна клімату та їх наслідки.  

Скульптор Аніш Капур створив роботу «В средину себе, падайте», яка стала його першим 

творчим проєктом у віртуальній реальності. Відвідувачі виставки можуть вирушити в подорож по 

тілу та свідомості людини. Разом з автором глядач перебуває в лабіринті з м'язів і капілярів, що 

нагадують скульптурні твори А. Капура. Також завдяки новим технологіям можна побувати в 

картинах Вінсента Ван Гога «Нічне кафе», «Кімната», «Зоряна ніч». 

Крім музеїв та інших культурних інституцій ВР активно використовують в американських і 

європейських театрах. Наприклад, у 2019 році проєкт під назвою Commonwealth Shakespeare 

Company, який присвячений творчості Шекспіра, спільно з Google створили виставу Hamlet 360: Thy 

Father's Spirit. У цій постановці глядач, одягаючи окуляри віртуальної реальності, стає батьком 

Гамлета, з яким взаємодіє головний герой. 

ВР-проєкти є актуальними і в українському мистецтві. Українські діячі активно їх продукують 

і організовують фестивалі. Прикладом є Frontier VR Art Festival. До українських митців, які 

створювали віртуальні роботи належать: Аліна Костікова, Ганна Петро Гронський, Роман Мінін, 

Світлана Житня, Олена Пронькіна Факш Діана та Шиман Катерина Мананкіна, Ксенія Гнилицька, 
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Микола Малишко, Олександр Мамон, Олексій Яловега, Павло Блінохватов. Однією з тих, хто працює 

з віртуальною реальністю, є художниця Дарина Фес і свою роботу On the way of the Future вона 

описує на офіційному сайті так: «Ми йшли Майбутньому назустріч так довго і так стрімко, що 

навчили його рухатись самостійно, перетворивши його з часу на щось майже осяжне, фізичне. Це 

Майбутнє існує не потім або колись, а тут і зараз, поруч, у теперішньому; завжди попереду, завжди 

крокуючи до нас, все швидше та ближче. Глядач одягає окуляри віртуальної реальності з 

навушниками та переміщається в чорний простір із зображеннями та білою фігурою (Майбутнім), яка 

наближається до нього. Глядач не може рухатись, лише повертатися, але фігура так само змінює своє 

положення і постійно знаходиться навпроти, аж поки не підходить впритул». Також Дарина створила 

такі роботи: «Human», «Spheres», «Image is saved» та «Maze». У своїй творчості Дарина Фес акцентує 

на стрімкому розвитку світу, про те, як все змінюється. Найбільше українських художників цікавить 

майбутнє та переміщення у просторі. 
 

Література 

1. Манович Л. Археологія комп’ютерного екрану. Новые аудиовизуальные технологии: Сборник статей 

/ Отв. ред. К. Э. Разлогов. Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2011. 612 с. 

2. Вайбель П. Медиаискусство: от симуляции к стимуляции: философско-литературный журнал 

«Логос». 135–162 с.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediaiskusstvo-ot-simulyatsii-k-stimulyatsii (15.03.2022). 

3. Пруденко Я. Д. Інституалізація українського медіамистецтва. Від початку 90-х рр.до  сьогодні. 

Концептуально-методологічні пошуки сучасної культурології. С. 159 – 165. 
4. Юр М. Еволюція поняття «художній простір» у мистецтві. Мистецтвознавство України. 2015. 

Вип. 15. С. 191–198. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2015_15_26 (15.03.2022). 
 

 



 
 Інформаційні комунікації та технології: вітчизняний і зарубіжний досвід 

 

Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації   163  

Інформаційні комунікації та технології:  

вітчизняний і зарубіжний досвід 
 

Биркович Тетяна Іванівна, 

доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, професор 

Київського національного університету культури і мистецтв 

Кабанець Олександр Сергійович, 

кандидат юридичних наук, доцент 

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Розвиток і використання інтернету як комунікаційного середовища і його трансформація в 

глобальний простір у період воєнного стану є певним механізмом реалізації державної політки в 

Україні через зміни характеру та змістовних особливостей інформаційних комунікацій, що 

здійснюються в Мережі. Інтернет – це віртуальний характер сучасних комунікацій, який необхідно 

також виділити і саме такий підхід до розуміння комунікаційного простору, відповідно до якого – 

воно є специфічним медіатизованим середовищем формування й існування віртуальної реальності 

для включених до цього простору суб'єктів комунікації.  

Фактично, як зазначає А. Краснякова, це «спілкування у віртуальному середовищі суттєво 

відрізняється від традиційного спілкування. У процесі комунікативної взаємодії внаслідок 

скорочення дистанції між користувачами виникають нові особливі стосунки, формуються нові стилі 

комунікативної взаємодії. Кожний учасник комунікативного процесу в інтернет-просторі діє 

самостійно, виступає як суб’єкт інтернет-спільноти й інтернет-середовища» [1]. 

У період воєнного стану інтернет виступає як самостійний інформаційно-політичний 

комунікаційний простір, що володіє власною специфікою, в якому активно здійснюються проєкти у 

сфері державного, регіонального та локального управління, внаслідок чого необхідний аналіз тих 

особливостей Всесвітньої павутини, які багато в чому визначають моделі та формати мережевої 

інформаційно-політичної діяльності. Сьогодні для збереження та нерозповсюдження інформації, яка 

б могла негативно вплинути на життя і здоров’я громадян України та цілісність держави, прийнято 

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації про направлення, 

переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення 

Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

вчиненому в умовах воєнного або надзвичайного стану» від 24.03.2022 № 2160-IX. 

Крім того, також заборонено поширювати в мережі Інтернет: ракети, які летять або кудись 

потрапили; роботу засобів протиповітряної оборони; місця обстрілу або попадання снаряда; 

потерпілих або загиблих (крім офіційних даних); збір розвідувальних даних; ефективність 

радіоелектронної боротьби противника; відкладені або скасовані операції; зниклий або збитий літак, 

корабель і операції з пошуку та порятунку; плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, 

маскування, протидія); інформаційно-психологічні операції, що проводять або планують; пропаганду 

або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України [2]. 

З огляду на це, під інформаційно-політичним комунікаційним простором у період воєнного 

стану ми розумітимемо самостійний вид комунікаційних просторів, що передбачають здійснення в їх 

рамках комунікацій, спрямованих на досягнення широкого спектра політично-військових цілей. Саме 

використання інтернету в період воєнного стану є однією з ключових об'єктів аналізу в багатьох 

науках, включаючи філософію, соціологію, культурологію, політологію, психологію, лінгвістику, 

комунікативістику тощо.  

На нашу думку, використання інтернету як складової частини інформаційних технологій у 

період воєнного стану не є основним інформаційно-політичним комунікаційним простором, а 

несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових 

припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань тощо передбачає юридичну відповідальність. 

Однак, коли ми говоримо про реалізацію цілей, пов'язаних із владою в загальній складності та, 

зокрема, політично-військових, є доречним виділяти простір інформаційних комунікацій в інтернеті.  
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Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОГЛЯДИ НА ІНФОРМАЦІЙНО-ГУМАНІТАРНУ СКЛАДОВУ 

СТРАТЕГІЇ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ» В СУЧАСНОМУ КИТАЇ 

 

За визнанням провідних експертів, сучасна Китайська Народна Республіка стрімко 

перетворюється у світового інноваційного лідера. Як заявив 3 листопада 2021 р. на форумі 

Аспенського інституту голова Комітету начальників штабів Збройних сил США М. Міллі, світове 

співтовариство вступає в епоху підвищеної стратегічної нестабільності, утверджується 

«трьохполярний світ», який утворюють «три центри сили», зокрема, такі держави: США, росія та 

Китай [1, 28–30; 2]. Пленум ЦК Компартії Китаю (КПК) у листопаді 2021 р. ухвалив резолюцію із 

настановою про розвиток моделі «соціалізму з китайською специфікою нової епохи», гармонійного 

урахування при цьому «квінтесенції національної культури та китайського духу», побудови «великої 

соціалістичної держави» до 2050 р. із закріпленням Китаю в ролі світового лідера. Китай вживає 

комплексних заходів із модернізації власного сектору безпеки і оборони, пристосовуючи його до 

реалій новітньої моделі конфліктності неконвенційного (гібридного) типу з їх радикальним 

зміщенням пріоритетів на користь невоєнних і асиметричних стратегій (інформаційно-гуманітарних, 

кібернетичних, когнітивних).  

У цих умовах для України актуальним стає поглиблене вивчення китайських підходів із 

концептуального обґрунтування забезпечення безпеки держави до нетрадиційних викликів і загроз. 

Зазначимо, що Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 серпня 2021 року «Про запровадження національної системи стійкості» затверджено 

«Концепцію забезпечення національної системи стійкості» [3]. Документ містить визначення «загроз 

гібридного типу»,  висуває перспективне завдання «запровадження національної системи виявлення й 

оцінки загроз і вразливостей, оцінювання ризиків і стану відповідних спроможностей на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях», розробка єдиної методики оцінювання 

ризиків національної безпеки. 

Якісні трансформаційні процеси у сфері оборони і безпеки КНР, їх теоретико-концептуальне 

забезпечення засновані на національній традиції нетрадиційного і асиметричного протиборства. 

Симптоматичною стала книга «Війна без кордонів» старших офіцерів Народно-визвольної армії 

Китаю (НВАК) Цяо Ляна та Ван Сянсуя [4]. 

Провідна теза праці – неможливість у сучасному світі існувати виключно за рахунок військової 

сили. Висувається концепт «війни без кордонів», подібний до доктринальних засад гібридної війни, 

який передбачає використання множинних ударів воєнного та невоєнного характеру – «першим 

правилом необмеженої війни є те, що немає ніяких правил, ніяких заборон». В умовах нечуваного 

розвитку інформаційних технологій, вважають автори, наголос потрібно робити на послабленні 

противників шляхом комплексного застосування нетрадиційних засобів (інформаційно-медійні 

важелі та просування дезінформації, кібернетичну «хакерську» війну тощо). Йдеться про важливість 

«трансвійськових» (ідеологічне суперництво, інформаційно-психологічна й кібернетична боротьба) 

методів конфліктності. 

У 2016 р. в КНР ухвалена «Стратегія інформаційного розвитку Китаю», яка містила і 

розширене тлумачення сфери інформаційного протиборства як однієї з основних компонент 

гібридної війни. «Біла книга з національної оборони» 2019 р. вже подавала трактовку 

«інтелектуальної війни», до утвердження якої призвели розвиток штучного інтелекту, квантової 

інформації, інтернету, інформаційних технологій. З 2016 р. у структуру НВАК включено так звані 

Війська стратегічної підтримки, на які покладено ведення розвідки (передовсім технічними 

засобами), інформаційної війни, боротьби в кіберпросторі. Цей рід військ буде відповідати за 
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кібербезпеку, психологічні операції, військове використання штучного інтелекту, робототехніки, 

нанотехнологій. Одним із його пріоритетних завдань виступає і протидія електронно-

комунікаційному й інформаційно-психологічному забезпеченню терористичної та сепаратистської 

діяльності відповідно до закону КНР від 27 грудня 2015 р. «Про боротьбу з тероризмом» [4]. 

Стрімкий індустріально-технологічний ривок Китаю супроводжується визначенням 

пріоритетних «мішеней» для застосування знарядь гібридної війни – інформаційно-психологічної, 

організаційної, когнітивної та ментально-психологічної зброї КНР у міжнародному просторі 

дотримується власної комунікативної стратегії на базі традиційних культурних і морально-етичних 

цінностей конфуціанської цивілізації, захищає національну ідентичність, культурні надбання, 

історичну пам’ять і мову, плекає відданість батьківщині та громадянському обов’язку [5, 181–183; 6]. 

Особливу увагу варто звернути на прагнення КНР забезпечити безпеку базових підвалин 

соціокультурної системи держави (суспільства). У серпні 2021 р. Голова КНР Сі Цзіньпін висунув 

комплекс заходів, спрямованих на захист системи соціально-майнової стабільності, недопущення 

кричущих майнових диспропорцій у суспільстві, протидію ерозії традиційної культури і цінностей, 

зовнішньому інформаційно-ментального наступу, забезпечення здорового стилю життя та 

збереження сім’ї, відвернення «конфлікту поколінь». 

Запроваджено щільний контроль за соціальними мережами, котрі «руйнівні та заважають 

людям спілкуватися один з одним у реальному житті», закрито 7 провідних інтернет-компаній, 

заборону на необмежені відеоігри як «духовний опіум» (не більше 3 годин на тиждень для дітей). 

Китайська система освіти скерована на посилення патріотичного виховання, викладання історії 

із урахуванням майбутнього центрального місця КНР у світі, створюються шкільні курси з виховання 

у юнацтва «революційного й войовничого духа», формування в хлопців мужності та материнських 

якостей у дівчат, заборонені приватна освіта та фірми із позашкільної освіти. Національне управління 

радіо та телебачення з 2 серпня 2021 р. закликало ЗМІ «рішуче протистояти демонстрації багатства й 

задоволень, роздмухуванню пліток, негативним гарячим темам, вульгарним «інтернет-

знаменитостям», безмежному вихваленню огидного образу життя тощо» [7]. 

Підбиваючи підсумки, можна констатувати, що КНР веде розробку стратегії, тактики та 

структур гібридної конфліктності («необмеженої війни»). Серед характерних знарядь арсеналу 

неконвенційної війни у Піднебесній надають особливого значення, зокрема, структурам кібервійни, 

установам інформаційно-культурного впливу, захисту соціогуманітарної сфери. Наведені жорсткі 

рішення керманичів Китаю щодо захисту базових соціокультурних та ідейно-ментальних підвалин 

свідчать про чудове розуміння пріоритетності органічних для певного суспільства й державності 

цивілізаційних інститутів. У КНР уважно аналізують досвід сучасних збройних і гібридних 

конфліктів, застосування технологій (кампаній) із комплексної зміни соціально-політичної 

реальності, акцій «ненасильницького опору». Одночасно Пекін енергійно намагається розвинути 

власну мережу інституцій «м’якої сили» у світі, створити позиції впливу на величезній відстані від 

національної території (Африка, Білорусь, російський Далекий Схід, Латинська Америка). 

Доповідь підготовлена у рамках участі НАКККіМ у реалізації програми ЄС «Еразмус+» на 

тему «Академічна протидія гібридним загрозам – WARN» # 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-

JP». 
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ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ЯК АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 

Розвиток інформаційного суспільства супроводжується активним впровадженням і 

використанням інформаційних технологій в усіх сферах і актуалізує потребу пошуку нових засобів 

для створення, опрацювання та зберігання інформації. Актуальною на сьогодні є проблема 

формування та застосування електронного архіву як надійної та оптимальної системи для розміщення 

інформаційних ресурсів. Така тенденція щодо зберігання документів простежується в різних 

установах, організаціях, на підприємствах різних форм власності. Одним із провідних напрямів 

автоматизації є розроблення й використання електронних архівів (ЕА) як надійної системи для 

збереження інформаційних ресурсів. Використання інноваційних технологій одночасно призводить 

до появи труднощів і проблем, що спонукає до пошуку шляхів їх подолання.  

Інформатизація архівної справи є складником наукових досліджень теоретичного та 

практичного характеру, що пов’язані з впровадженням і використанням електронного 

документообігу. Так, Н. Мельник та О. Марковець у контексті вивчення особливостей 

функціонування електронних архівів зазначали, що така система зберігання інформаційних ресурсів є 

необхідною умовою для «…ефективної роботи підприємства чи організації, оскільки обсяги 

документів підприємства чи організації постійно збільшуються. Також електронна архівація 

оптимально вирішує завдання поточного зберігання документів, коли найбільшого значення набуває 

оперативність доступу до інформації та наявність можливості одночасного використання документів 

кількома співробітниками» [15, 136]. 

Л. Філіпова в контексті термінологічного та змістового аналізу акцентувала на відмінності в 

поняттях «електронний архів» і «цифровий архів». Вона зазначає: «Цифровий архів містить цифрові 

джерела архівів (фотозображення, звукозаписи, кінофільми, ноти, ілюстрації тощо), тобто оцифровані 

архівні матеріали, які відскановані, розпізнані та відповідають усім умовам оцифрування документів. 

В електронних архівах збирають електронні колекції, які охоплюють як оцифровані документи, так і 

решту електронних документів, які вже були створені за допомогою комп’ютерної техніки та 

інформаційно-комунікаційних технологій» [3]. 

Л. Філіпова визначає декілька варіантів поняття «електронний архів» залежно від того, в якій 

сфері використовується така структурована система зберігання документів. Електронний архів є 

структурованою системою зберігання різної важливої документації (бухгалтерської звітності, 

документів кадрового обліку тощо), яка допомагає удосконалити й автоматизувати управлінські 

процеси підприємства, установи чи організації. Електронний архів документів – це оптимальна 

система зберігання документів в електронному вигляді, що гарантує надійне збереження, 

конфіденційний і структурований доступ, відстеження процесів змін, зручний і швидкий пошук.  

Електронним архівом також можна вважати електронне сховище документів; це своєрідна 

прикладна програма, яка організовує управління документами упродовж усього їхнього життєвого 

циклу: від моменту створення або отримання до виконання або завершення. Така система, зазвичай, 

працює з неструктурованими документами (документи формату Word, електронні таблиці Excel, 

графічні файли тощо) та упорядковує їх [3]. 

Метою використання електронного архіву в документаційній діяльності будь-якої установи є: 

забезпечення можливості динамічного доступу до інформації шляхом створення повного 

централізованого архіву; запровадження єдиних стандартів (технологій) опрацювання електронних 

документів у межах конкретної установи або організації, що забезпечить належне керування 

електронним архівом і захист інформації; організація доступу до графічних і текстових копій 

документів у межах чинного законодавства за допомогою двох видів пошуку: повнотекстового та за 

атрибутами документа; здійснення швидкого визначення місця зберігання оригіналу документа в 

архівах паперової документації або у виконавця в результаті пошуку за допомогою електронної 

системи; створення можливості для користувача працювати з декількома документами одночасно або 

з окремими фрагментами цих документів; формування добірки документів за критеріями, вибір яких 

здійснює користувач; використання високоефективних технологій роботи з документами [1, 3]. 

Дослідниця О. Заікіна пропонує такі шляхи формування ефективного та продуктивного 

електронного архіву: створення належної нормативно-методичної бази; розроблення та використання 
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типових технологій архівної справи; використання індивідуального підходу з урахуванням запитів 

користувачів і надання різних видів архівних послуг; запровадження системи моніторингу діяльності 

архіву; формування ефективного механізму координації суб’єктів архівного процесу; розв’язання 

нагальних питань зі стандартизації та технологічної узгодженості інформаційних ресурсів [1, 4]. 

Створення та використання електронних архівів має багато переваг: конфіденційність і 

безпека − електронне зберігання надійно захищене від несанкціонованого втручання; оперативність 

опрацювання документів – існування спрощеного доступу до документів і швидкий їх пошук; 

надійність зберігання – електронні документи з часом не псуються, не втрачають своєї якості; 

можливість одночасного використання – з одним і тим же масивом документів можуть працювати 

декілька користувачів в один і той самий час; економічна доцільність – організація електронного 

архіву значно дешевша, ніж використання офісного приміщення для зберігання паперових 

документів; віддалений доступ – є можливим після налаштування електронного архіву і, якщо це 

передбачено внутрішніми правилами, співробітники можуть користуватися архівом через локальну 

мережу або Інтернет. 

Проте Н. Мельник та О. Марковець визначають такі недоліки функціонування електронного 

архіву: 1) потреба в захисті від знищення або пошкодження внаслідок утрати фізичних властивостей 

носіїв інформації (жорсткий диск, флешка та ін.); 2) зміни програмних і апаратних компонентів; 
3) некоректне поводження з документами (внаслідок недостатньої компетентності користувачів) [2, 136]. 

Отже, електронний архів як структурована система сприяє належній організації зберігання 

документів, а також є необхідною умовою для ефективного функціонування установи чи організації, 

оскільки обсяги документації постійно зростають. Окрім того, електронна архівація оптимально вирішує 

проблему поточного зберігання документів, коли важливого значення набуває оперативність доступу до 

інформаційних ресурсів і наявність для користувачів можливості одночасної роботи з документами.  
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ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ  

СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Електронні ресурси займають все більш вагоме місце в системі інформаційних ресурсів 

сучасної бібліотеки. Вони представляють собою документи (матеріали), інформація яких надається у 

формі та у вигляді електронних даних. Відповідно до розрахунків вітчизняних авторів, електронні 

ресурси, зокрема видання, на сьогодні становлять близько третини інформаційного потоку в структурі 

комунікацій, зокрема наукових, у глобальному масштабі [1, 5; 2, 48]. Важливим компонентом 

електронних ресурсів бібліотеки є електронні періодичні видання – диджіталізований варіант тексту 

друкованого видання. На цьому фоні все більшого поширення здобувають видання, які не мають 

традиційних (паперових) версій і розміщені виключно в електронному форматі, зокрема в інтернеті. 

Н. Зелінська відзначає: «Виконуючи особливу функціональну роль – концентрувати, зберігати 

та передавати наукову інформацію без обмежень у часі та просторі, – електронне фахове видання (як і 

будь-яке наукове) забезпечує спадкоємність науки, відтворення історії теоретичного освоєння світу та 

методів цього освоєння» [3, 8]. 
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З-поміж електронних видань найбільшу цінність представляють наукові фахові видання в 

електронному вигляді, які повинні відповідати досить жорстким вимогам, зокрема бути включеними 

до затверджених Міністерством освіти і науки України (у попередні періоди – ВАК України) переліків 

видань, де можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів, 

докторів наук і докторів філософії. 

Обсяг електронних періодичних видань і відповідних статей в Україні кожного року 

збільшується внаслідок інформатизації суспільства. При цьому досить істотно зростає і власне 

динаміка, тобто темпи цього зростання. Тому за умов розповсюдження електронних ресурсів в 

інформаційно-документальних (зокрема бібліотечних) закладах збільшується значення такого 

процесу, як реферування в автоматизованих системах пошуку, зокрема в бібліографічних записах 

електронних каталогів. 

У найбільш повній мірі відомості про систему наукових журналів нашої країни представлено на 

вебресурсі Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (www.nbuv.gov.ua), зокрема в 

розділах «Наукова періодика України» й «Електронні наукові фахові видання». 

Водночас досить складно здійснити об’єктивний моніторинг змін у сукупності українських 

електронних наукових журналів. У багатьох випадках навіть ті журнальні видання, які позиціонують 

себе в статусі електронних, не пропонують повних текстів до публікацій, а надають лише зміст та/або 

стислі чи розгорнуті анотації. Водночас деякі електронні журнали в нашій країні все ж пропонують 

пошук за постатейним принципом і всю «глибину» архіву власних номерів. У цьому контексті варто 

особливо наголосити на тому, що публікація в інтернеті даних наукових досліджень не лише 

перетворює їх на надбання громадськості, але й робить вищим не тільки рівень дискусії, але й 

цитованості вчених. 

Електронні ресурси публічної бібліотеки мають оптимізувати оперативний доступ учених й 

інших користувачів до актуальної вітчизняної наукової літератури. Електронні видання в реферативній 

базі даних публічних бібліотек можуть бути презентовані як колекція електронних документів у 

зручному для користувачів вигляді (тобто реферованому). Доступ до цієї бази можливий шляхом 

задіяння глобальних мереж передачі даних. 

Електронні ресурси в системі бібліотечних знань, зокрема з наукових питань, цінні тим, що 

відповідні матеріали є більш доступними, аніж відомості й статті у традиційному, тобто паперовому 

вигляді. Читач може отримати доступ до електронних ресурсів як через онлайнову мережу, тобто власне 

інтернет, так і через спеціалізовану мережу певного бібліотечного закладу. Водночас електронні ресурси 

поряд із традиційними надають проміжні і/або остаточні результати визначених дослідницьких 

розробок, з огляду на що характеризуються незаперечною науковою цінністю. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ІНДУСТРІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМА: 

СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЗНАННЯ, РОЗВАГ І НЕБЕЗПЕК 

 

У сучасному освітньому процесі ми активно застосовуємо лексему «інформаційно-цифрова 

компетентність» та намагаємось проаналізувати зарубіжний і вітчизняний досвід щодо формування 

складників цієї компетентності, на яку покладаємось під час прийняття конкретного рішення «так» чи 

«ні». Що ж ми розуміємо під інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ) та швидким 

звиканням до інформаційного комфорту? 

Концепція інформаційних технологій була додана до елементу комунікації у 80-і роки минулого 

століття. Наразі ІКТ включають апаратні засоби (комп'ютери, сервери) та програмне забезпечення 

(мережеві протоколи, пошукові системи тощо). У сучасному світі інформаційно-комунікаційні 

технології є важливою і невіддільною частиною держави, бізнесу та приватного життя. Інформаційно-
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комунікаційні технології (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) – часто 

використовуються як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ – це загальніший термін, 

який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній і 

бездротових з'єднань), комп'ютерів, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють 

користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. 

Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо- і 

відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спродукував виникнення умов, коли 

споживач стає безпосереднім учасником інформаційного виробництва і цим змінює як свої 

функціональні обов’язки та можливості, так і функції власників бізнесу. Споживач може 

безпосередньо визначати напрями розвитку та вдосконалення діяльності організації і впливати на 

рівень попиту певних видів продукції. Іншим аспектом інтеграції споживача в технологічний процес 

збирання й оброблення інформації є підвищення вимог до рівня його інформаційної культури, 

зокрема й комп’ютерної грамотності як її складової. Міжнародні організації мобілізують кошти для 

надання освітніх програм різним групам населення комп’ютерної грамотності (цифровізація, держава 

в смартфоні) вказують на те, що оперативний комунікативний зв’язок між сторонами значно впливає 

на нашу життєдіяльність, особливо це відчувається в Україні в період ескалації військових дій зі 

сторони Росії.    

Нові ІКТ навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість 

сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Комп’ютер – це знаряддя, яке 

поліпшує роботу викладача, але спочатку йому треба докласти чимало зусиль для опанування 

знаряддям, необхідно творчо проводити підбір матеріалу до занять, переглянути методику викладання 

з точки зору застосування на лекції комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж і можливості 

наповнити заняття мультимедійною інформацією. Використання ІКТ дає можливість вирішувати такі 

актуальні питання: використовувати в навчанні здобутки новітніх інформаційних технологій; 

удосконалювати навички самостійної роботи студентів в інформаційних базах даних, мережі 

Інтернет; інтенсифікувати освіту, поліпшити засвоєння студентами знань, зробити процес навчання 

цікавішим і змістовнішим. 

Покоління, яке зростає в тісному спілкуванні з комп’ютерами, електронними іграми, мобільним 

зв’язком, відрізняється за світоглядом у психологічному, моральному і духовному плані. Мова йде не 

лише про навички володіння обчислювальною технікою, але і про зміни фундаментальних духовно-

культурних структур, понять і уявлень. Інакше організовується свій і зовнішній світ, розвиваються 

інтелектуальні здібності не просто швидше і різнобічніше, але і в іншому соціально-тимчасовому 

вимірі. Але треба зазначити таке: сучасні технології приносять у світ постійно зростаючі об’єми 

інформації, а багато інтелектуальних досягнень від інформації практично не залежать. І знову ж таки 

виникає проблема співвідношення інформації та знання. Ми багато акцентуємо увагу на «кліповому 

мисленні» і такому ж сприйнятті інформації – поверхневому. Розвиток автоматизованого 

інформаційного середовища призводить до радикальних змін у соціально-економічній структурі 

суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології сьогодні займають центральне місце в оновленні 

та реструктуризації всіх видів діяльності [1]. 

Уся ця техніка забезпечує можливість створення в недалекому майбутньому 

високоавтоматизованого інформаційного середовища, що дозволяє отримати доступ до будь-якого 

знання, наданого у вигляді інформації. Фактично це означає, що інформаційне середовище дає 

глобальне рішення проблеми доступу до знання, отриманого в будь-який момент часу в будь-якому 

місці. Уже це означає, що проблема інформатизації є не суто технічною, але значною мірою 

соціокультурною. Радикально міняється і далі мінятиметься потік інформації. Якісно 

трансформується мислення, свідомість, діяльність, міжособові та групові стосунки, що формуються в 

умовах інформаційного насиченого середовища. Ряд науковців, досліджуючи питання цифрової 

компетентності та живого, емоційного, комунікативного інтелекту людини, зупиняються на думці, що 

не варто недооцінювати дисбаланс залучення (особливо дітей) в маніпулятивний цифровий світ.   

Кібер-знущання, фішинг, маскування – одні з небезпек ІКТ. В інформаційному суспільстві 

змінюється не лише виробництво, але й увесь устрій життя, система цінностей, зростає значущість 

культурного дозвілля стосовно матеріальних цінностей. Люди з обмеженими фізичними 

можливостями, літні люди зможуть навіть після відходу на пенсію продовжувати працювати, оскільки 

підвищиться планка працездатного віку. Оскільки інформаційне суспільство є комфортнішим, 

досконалішим і відбиває прогресивний розвиток суспільства, інформатизація спричиняє здебільшого 

позитивні наслідки. Але вона може призводити до негативних результатів [2]. Серед яких кожен 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Операційні_системи
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громадянин повинен усвідомлювати про: 

− труднощі адаптації до складного середовища інформаційного суспільства в певної категорії 

людей (літні люди, незаможні, такі, що не мають достатнього освітнього цензу). Зростання маси 

незайнятого населення з цієї причини. Протиріччя між новим, «комп'ютерним» поколінням, і носіями 

«індустріальної» технології; 

− розшарування населення на тих, хто допущений до інформації, і на тих, хто до неї не має 

доступу залежно від внутрішньої політики держав, майнового цензу, міждержавних відносин. 

Глобалізація, посилення процесів уніфікації культур, стирання культурних відмінностей між 

народами і знищення самобутності нечисленних народів; 

− зростання ризику техногенних катастроф. При створенні алгоритмічної, програмної частини 

систем управління людина не завжди може спрогнозувати і врахувати усі можливі ситуації. Реальність 

цієї небезпеки простежується вже зараз; 

− розмивання професійно-трудових національних традицій, національних шкіл і течій у науці та 

мистецтві. Скорочення міжособових контактів. Сучасні мережеві технології, зазвичай, забезпечують 

комунікації без необхідності прямої взаємодії людей і гарантують анонімність. У певних умовах 

людина може виявитися абсолютно самотньою; 

− оцифрування особистих даних (бази паспортних даних, телефонних з'єднань, купівель, 

поїздок тощо) створює потенційну можливість проникнення в приватне життя людей і організацій. 

Зростання злочинів в інформаційних технологіях, що використовують електронну реєстрацію 

користувачів (системи паролів, пластикові карти тощо). Особливу небезпеку представляють втручання 

у фінансові операції; 

− зниження значущості традиційних культурних цінностей (книги, живопис, класична музика) 

за рахунок нав'язуваної масової культури, орієнтації на поглиблене вивчення комп'ютерних дисциплін. 

У літературі, розглядаючи прогнозовані наслідки інформатизації, найчастіше посилаються на 

таблицю, представлену в книзі швейцарського дослідника К. Хессига «Страх перед комп'ютером»? У 

ній відбиті результати опитування жителів Швейцарії в кінці 80-х рр., зібрані та систематизовані 

відповіді респондентів. Незважаючи на те, що дослідження виконане більше двадцяти років тому, 

зібрані дані можна вважати дуже актуальними і для теперішнього часу, оскільки в Швейцарії вже 

давно склалися практично всі класичні передумови інформаційного суспільства. Більшість відповідей 

виражають емоції респондентів, і до кожного з них потрібні пояснення [4]. 

Наприклад, відповідь «Зниження культурного рівня» виглядає досить дивним, оскільки 

розвиток інформаційного середовища створює передумови для підвищення культурного рівня (доступ 

у мережах до скарбів бібліотек, музеїв тощо). Проте автоматично це не відбувається. Можливе різке 

збільшення числа людей, які є механічними споживачами інформації, що надається, це відбиває 

негативну тенденцію. Чи відповідь «Елітарне знання» – його потрібно розуміти як небезпека 

величезної поляризації знань у суспільстві, можливому накопиченні їх переважно у вузькому, 

«верхньому» громадському шарі – еліті (політичній, економічній). 

«Ізоляція індивіда» – без громадського регулювання інформатизація може призвести до того, що 

люди почнуть спілкуватися, зазвичай, опосередковано – через комп'ютер. Незнання і, що ще гірше, 

відсутність потреби знати своїх колег, сусідів і родичів – дуже небезпечне соціальне явище. 

«Вирівнювання ієрархії влади» в суспільстві, що інформатизується, повинно відбуватися за 

рахунок залучення більшого числа людей до політики, створення умов для підвищення ними 

соціального статусу. 

Держава – «наглядач» – Левіафан, «помножений» на комп'ютерні технології. При сучасних 

технологіях можливий контроль не лише поведінки, але і думок людей. Якщо держава не 

створюватиме умови для виховання інтелектуальної людини, то отримає масу легко керованих, 

прогнозованих людей. 

«Нові професії та кваліфікації» і, з іншого боку, можливе зникнення численних професій. Поява 

нових, більш інтелектуальних професій не повинно виключати збереження інформації не тільки про 

зникаючі технології, а й про соціальні структури, що забезпечували їх реалізацію. Втрата технологій 

створення єгипетських пірамід, дамаської сталі, перегородчастої емалі тощо. 

«Національна незалежність» і, з іншого боку, «уразливість». Рівень розвитку інформатизації, 

інтелекту нації дозволяє державам виходити на позиції національної незалежності. Загальновідома 

роль таких чинників, як кількість і якість збройних сил сторін, сформована спрямованість громадської 

думки, відкритість (закритість) інформації про мотиви політичних акцій при пошуку необхідних 

дипломатичних рішень. Для суспільства, що вступило у фазу інформатизації, чинник технологічного 

відриву стає вагомішим, ніж чисельна перевага армії. Передусім, цей чинник проявляється в 
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технології інформаційно-обмінних процесів. Поняття «психологічна війна», «пси-оружие», «витік 

мізків», «зомбування» тощо наповнюються реальним змістом, а національні системи ЗМІ стають 

об'єктами стратегічного значення. 
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УКРАЇНА НА ШПАЛЬТАХ СВІТОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ   

 

Питання України, її місця на світовій інформаційній карті сьогодні особливо актуальне. Наша 

країна фігурує на обкладинках і головних шпальтах європейських, американських, канадських, навіть 

австралійських часописів. Щоденні газети та щомісячні журнали розкривають деталі воєнних дій, 

намагаються передбачити перебіг, розкрити політичні погляди власних лідерів на українське 

питання, але найголовніше ‒ привернути увагу читача до України. 

Зокрема, онлайн-ресурс «Читомо» згрупував обкладинки світових видань періодичної преси і 

визначив, що здебільшого Україну відображають крізь постать президента Володимира Зеленського, 

карикатурні зображення путіна, страшні й відверто жахливі кадри руйнувань і воєнних дій, 

різноманітні варіації жовто-блакитного прапора, витвори мистецтва закордонних чи українських 

митців [3]. Автори аналізують обкладинки провідних видань: The Guardian Weekly, VOGUE, The New 

Yorker, ELLE, Der Spiegel, TIME, The Economist та інші. Україна часто подана в промовистих 

заголовках: «Україна чинить опір» (The Guardian Weekly, 11.03.2022), «Слава Україні!» (VOGUE 

Polska, №4/2022), «Стійкість» (The New Yorker, 14.03.2022), «Чому Україна мусить перемогти?» (The 

Economist, 02-08.04.2022) та ін. 

Українське питання наразі настільки нагальне, що нещодавно створили ресурс 

WeAreUkraine.info, на якому зібрали перші сторінки іноземних ЗМІ про російсько-українську війну 

та підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 р. [2]. 

Ініціатори проєкту ‒ консалтингова група One Philosophy і волонтери за підтримки IT-компанії 

Empat. Англомовний сайт розкриває факти про російсько-українську війну, нинішню допомогу від 

світової спільноти, культуру, життєві історії українців та інші теми. Проєкт стартував 3 березня 

2022 року як відповідь на запит  англомовної інформації про правдиві воєнні факти з України. Усі 

матеріали базуються на перевірених першоджерелах, згруповані за датою, тематикою, країною 

публікації і мовою написання. Крім того, на сайті подана інформація про Україну за рубриками, 

описані найважливіші події та влив війни на них. Серед рубрик варто згадати: росія ‒ Україна: війна, 

Світова підтримка, Заклик до дії, Українська стійкість, Історія і культура, Економіка, Спорт, 

Навчання і наука, Місця і природа. Наприклад, у рубриці «Історія і культура» зустрічаємо імена 

С. Жадана, М. Приймаченко, І. Марчука, П. Плитки-Горицвіт, Я. Грицака, читаємо про День 

вишиванки і Євробачення, Софію Київську і церкви Донеччини, українське кіно в Каннах та поштові 

марки із зображенням АН-225 «Мрія». 
Продовжив тему України в періодичних виданнях американський маркетинговий журнал 

Adweek, який створив і випустив спеціальний випуск, присвячений Україні, під назвою «Українці про 
Україну» [1]. Номер створили 20 українських художників, письменників і редакторів, що 
постраждали від повномасштабного вторгнення. Така ідея реалізована вперше за 43 роки 
функціонування журналу Adweek (1979). Номер опублікували 25 квітня 2022 р. Головною 
редакторкою стала Ганна Руденко, журналістка українського дизайн-видання Telegraf.design. Серед 
статей «Від редактора: Творчий опір України», «Як зрозуміти українську культуру та закохатися в 
неї», «Україна: світовий знімальний майданчик», «Баланс між війною та життям: як війна змінила 
життя українських митців» та інші. Обкладинка видання заслуговує на особливу увагу, її авторство 
належить українському ілюстратору Ваоне Інтересні Казкі (Володимир Манжос). Частина статей 
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випуску «Українці про Україну» доступна на офіційному вебсайті американського журналу Adweek. 
Якщо зупинитися на публікаціях щоденних газет, то можна проаналізувати невеликі щоденні 

видання Німеччини ‒ Rhein-Beitung і Blickpunkt. Прикметно, що тема України розкривається 
здебільшого в рубриці «Політика», рідше ‒ «Тема», «Культура», «Панорама»: «Як змінився світ: 100 

днів війни в Україні» (Blickpunkt, 03.06.2022), «Війна проти культури» (Blickpunkt, 08.06.2022), 
«Глибокі рани війни» (Rhein-Beitung, 01.06.2022), «Донбас знелюднений?» (Rhein-Beitung, 

28.05.2022), «Кровопролитний бій за Донбас» (Rhein-Beitung, 02.06.2022) та інші. Публікації часто 
містять чіткі та реалістичні фото руйнувань, фото перших осіб України і Німеччини, простих 

українців та чималу кількість карикатур.  
Україну побіжно згадують у публікаціях про спорт чи моду: зокрема, збірну України з футболу, 

яка цьогоріч втратила шанс на вихід до чемпіонату світу з футболу або тренд на рожеві панами після 

перемоги Kalush Orchestra на конкурсі «Євробачення-2022». 
Вважаємо, що тема України ще тривалий час не зійде з обкладинок і шпальт світових, як 

провідних, так і дрібних, видань різного змісту і наповнення. Українським авторам, художникам і 
редакторам варто сповна залучати потенціал, докладати зусиль аби висвітлювати надбання нашої 

держави і привертати увагу громадськості до війни і наближати перемогу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ) 

 

Організація дистанційної форми навчання є найгострішою освітньою проблемою сьогодення. 

Початок функціонування дистанційного навчання як основної форми здобуття освіти припав на 
період оголошення навесні 2020 р. в Україні карантинного періоду [4], далі продовження в 2022 р. 

через введення воєнного стану [5]. Упровадження дистанційної освіти регламентується нормативно-
правовою та законодавчою базою України. Міністерство освіти і науки України трактує таку освіту, 

як можливість навчатися й отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-
який зручний час [2]. Форма дистанційної освіти передбачає впровадження технічних засобів для 

навчання і викладання, що значно покращує взаємодію науково-педагогічного працівника та 
здобувача, розширює можливості в доступі до освітніх ресурсів і матеріалів. Дистанційна форма 

навчання – це вдале поєднання традиційних форм і методів набуття знань з інформаційно 

телекомунікаційними технологіями та самоосвітою. 
Впровадження дистанційного навчання в освітній процес – це інноваційний досвід, який 

впевнено зайняв місце в освітньому середовищі. Необхідність у такому методі навчання обумовлена 
різними факторами, серед яких можна назвати потребу в інтерактивній взаємодії студентів і 

викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння 
досліджуваного матеріалу [1]. 

Організація дистанційного навчання в мистецьких закладах вищої освіти має свої особливості. 
Ефективність її залежить від матеріально-технічного забезпечення (комп’ютер, звукова карта, 
колонки, мікрофон); використанні сучасних інформаційних технологій; підготовці науково-
педагогічних працівників; забезпеченні інтерактивності між науково-педагогічним колективом, 
здобувачами та керівництвом закладу в синхронному та асинхронному режимах. Науково-педагогічні 
працівники НАКККіМ використовують різний формат викладу нового матеріалу та перевірки знань: 
проведення аудіо- та відеоконференцій, презентацій, роликів, вебтурів, майстер-класів, конкурсів, 
аудіозавдань для слухового аналізу, відеорозспівки, надсилання фото та відео виконаних домашніх 
завдань, аналіз відео-, аудіозаписів, опитування та тестування [3]. Отже, ця модель навчання потребує 
від викладача теоретичних пророблень, розробки дидактичних методів дистанційного навчання, 
володіння сучасними інформаційними технологіями та мультимедіа, психологічної готовності до 
роботи у віртуальному середовищі. Від здобувача – вимога дотримуватися академічної 
доброчесності, великого бажання вчитися та розвиватися. 
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Дистанційна форма навчання має ряд переваг, що позитивно впливають на збільшення 

кількості учасників навчання: 

– розділення освітнього процесу між науково-педагогічним працівником і здобувачем у 

просторі та часі, свобода у виборі комфортної обстановки, темпу навчання;  

– більший відсоток часу на самоосвіту порівняно з очним навчанням;  

– економія часу та коштів на транспортні витрати дає можливість отримати більше 

інформації за короткий період, регулювання власного режиму навантаження;  

– доступність і широкий вибір комплексного програмного матеріалу та можливість його 

повторного перегляду у відеозаписі;  

– використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій і можливостей 

інтернету в освіті.  

Незважаючи на перераховані вище переваги дистанційної форми навчання, існують і недоліки. 

Компоненти освітніх програм та їх логічна послідовність забезпечують реалізацію програмних 

результатів навчання. Дистанційна форма навчання обмежує у підготовці за спеціальностями з 

більшою кількістю годин практичних занять. Вивчення мистецьких дисциплін важко перенести в 

дистанційний формат. Згідно із навчальними планами Інституту сучасного мистецтва НАКККіМ, такі 

дисципліни, як тренаж, техніка в класичному танці, сольний спів, вокал, акторський тренінг, сценічна 

мова, сценічний рух, режисура та драматургія обрядів, сценічний бій, фехтування, аранжування 

вокальних творів вимагають очної комунікації викладача та здобувача, наявності професійної 

апаратури вдома, аудиторії-студії. Як результат – дефіцит практичних вмінь і навичок у здобувачів. 

Важливою проблемою є якість інтернету або відсутність постійного доступу до мережі. Слід 

зауважити про втрату спілкування з однокурсниками та недостатній особистий контакт з 

викладачами. 

Отже, підсумовуючи, дистанційна освіта в мистецьких закладах вищої освіти має ряд недоліків 

і переваг. Це інтерактивна сучасна форма навчання, яка ставить завдання та вимоги до науково-

педагогічного колективу і здобувачів. Потребує вирішення низки питань як на рівні керівництва та 

професорсько-викладацького складу закладу вищої освіти, так і на державному рівні задля 

забезпечення її сталого впровадження та подальшого розвитку. 
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БЛОГІНГ ЯК ФОРМА КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Крос-культурна комунікація як вербальна і невербальна взаємодія представників різних 

моральних систем, світоглядів, релігій на теперішній час відбувається здебільшого за допомогою 

інтернету. Цьому сприяє те, що як форма віртуальної реальності онлайн-спілкування набуло таких 

ознак, як: реальність (ефект присутності), інтерактивність (двосторонній зв'язок між комунікантами), 

активність (зацікавленість адресанта й адресата в спілкуванні), мобільність (швидкість поширення 

інформації незалежно від місця перебування співрозмовників), ефективність (можливість знайти 

відповідь на нагальне питання) і самовираження (здатність репрезентувати себе загалу). Блогінг є 

одною з найпоширеніших форм інтернет-комунікації в соціумі, що визначає його актуальність як 

форми крос-культурної взаємодії.  

Блоги на теперішній час – популярний формат для донесення певних умонастроїв аудиторії, 

тому вони суттєво впливають на погляди користувачів: визначають їхні правила міжособистісного 

спілкування, культурні вподобання і морально-етичні настанови. Це зумовило мету дослідження – 

визначити специфіку блогінгу як форми крос-культурної комунікації, що формує культурні смаки 

користувачів такого інтернет-контенту. 

Блогінг являє собою сукупність блогів, кількість яких постійно зростає: кожного дня 

з’являються нові інтернет-сторінки, на яких читачі, не обмежені часом, територією, мовою, 

соціальним, освітнім чи культурним чинником, мають змогу дізнатися для себе корисну інформацію. 

Як спосіб передачі інформації блогінг базується на діалозі, що ініціює автор блогу, обираючи тему, 

цікаву для себе й аудиторії [4].  

Частина блогів – це розповідь пересічних людей, орієнтована на непрофесійну аудиторію, про 

культурні події в цікавій і доступній формі на певній онлайн-платформі: Tilda, Wordpress, Wix, 

Readymag, Tumblr, Medium, Squarespace та ін. Спосіб популяризації культурно-мистецьких подій 

через інтернет-сервіси Instagram, Pinterest та ін. є найбільш прийнятним для нинішнього покоління 

міленіалів – людей, які народилися з 1981 по 2000 рік і на момент настання нового тисячоліття були в 

юному віці. Так, в Instagram луганчанка Дар'я Бессонова створила фотоблог @museumsofukraine, у 

якому спонукає людей відвідувати музейні установи в різних містах України, наприклад: у Києві – 

Музей Ханенків, Мистецький центр «Шоколадний будинок», Національний музей «Київська 

картинна галерея», Музей української діаспори; у Львові – Музей Івана Труша, Львівский музей 

історії релігії; в Івано-Франківську – Музей мистецтв Прикарпаття; в Одесі – Одеський музей 

 
Рис. 1. Знімок з екрана сторінки блогу @museumsofukraine в Instagram 

 

 

Знімок з екрана сторінки блогу @museumsofukraine в Instagram 
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західного і східного мистецтва; у Чернівцях – Чернівецький обласний художній музей; у Харкові – 

Музей природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; у Дрогобичі – Музей 

«Дрогобиччина»; у Хмельницькому – Хмельницький обласний художній музей та ін. Блогерка 

публікує і власні світлини, і взяті за геотегами в Instagram або через пошуковики у Forsquare. Тож 

діапазон територіального охоплення музейних установ, про які йдеться у фотосервісі, вийшов за межі 

України, а така онлайн-платформа постає як своєрідний інтернет-філіал музеїв, що сприяє крос-

культурній комунікації шанувальників історії мистецтв (рис. 1) [2].  

Блогінг допомагає створювати спільноти навколо актуальних проблемних питань культури, 

усвідомлювати їх і формувати активну позицію щодо їх вирішення. Наприклад, у межах онлайн-

часопису «Українська правда» створено блог-сторінку «Культура» (https://blogs.pravda.com.ua), на 

якій публікують думки відомих представників української культури: Джамали («Моя музика 

насичена, вона не може бути фоном. І я не можу бути фоном»), Фемія Мустафаєва («Мистецтво має 

підтримувати тих, хто захищає Україну»), Ірини Фаріон («"Ген українців'' – душа каналу НТА») та ін. [1].  

Крос-культурна комунікація є процесом взаємодії, взаємозбагачення і взаємопроникнення 

духовних надбань різних народів [3]. У блогах автори репрезентують свої погляди, зокрема й на 

культуру, даючи можливість пережити свій досвід іншим користувачам. Прикладом може слугувати 

щотижнева незалежна україномовна газета, що виходить у Чикаго (США), наймасовіше періодичне 

видання української діаспори в США «Час і Події» (англ. Chas i Podii), яке 2006 року набуло й 

онлайн-формату – http://www.chasipodii.net/. Серед рубрик часопису – «Культура», «Музична 

балачка», «Кіноклуб», «Літературна сторінка» й ін. Показовими є назви дописів у блозі: «Людина є 

невіддільною від своєї культури, невіддільною від середовища (простору) й спадщини (часу), 

сформованих цією культурою» (автор – Сергій Чаплигін; https://www.chasipodii.net/article/27407/), 

«Ікона вимагає пошани» (авторка – Марія Лутчин; https://www.chasipodii.net/article/27276/) та ін.  

Отже, блогосфера сьогодні є одним із найпопулярніших онлайн-майданчиків міжкультурної 

взаємодії людей, незалежно від їхніх моральних настанов, релігійних поглядів, культурних 

уподобань, місця перебування, мови спілкування тощо. Диджиталізація людства сприяє посиленню 

контактів між представниками різних націй, культур. Це позитивно впливає на активізацію 

міжкультурного діалогу, дає змогу формувати прийнятні морально-етичні цінності в 

багатонаціональній спільноті, усувати мовні, культурні та релігійні бар’єри, вирішувати спільні 

комунікативні завдання.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства мережа Інтернет – це відносно нове середовище для 

зв’язку та спілкування, яке суттєво відрізняється від звичайних комунікацій і засобів масової 

інформації. Як наслідок, традиційні прийоми та методи PR-діяльності не можуть бути використані в 

інтернеті, принаймні в сучасній формі. Можливості інтернету вимагають адаптації старих або 

розроблення нових PR-технологій і спричиняють ефективне використання їх у PR-діяльності. PR-

комунікації у мережі Інтернет – це комплекс онлайн-заходів, які  стають невід’ємною частиною 

загальної PR-кампанії та спрямовані на оцінку, підтримку і зміну інформаційного середовища 

навколо організації в інтернеті. 

Основними напрямами PR-активності в інтернеті є: управління репутацією в мережі, 

просування торгової марки; створення і підтримка online community; проведення окремих PR-events; 
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створення корпоративних online-ресурсів [1, 78]. Зазвичай, застосування PR-технологій у мережі 

Інтернет умовно можна розділити на такі категорії: 

− застосування технологічних можливостей соціальної мережі чи блог-платформи; 

− поєднання засобів, які використовуються для створення власного медійного середовища  

інтернет-порталу, корпоративного сайту тощо. 

Найпопулярнішими видами PR-діяльності в мережі Інтернет є: взаємодія із цільовими 

аудиторіями у мережі; презентація компанії; організація та проведення заходів у режимі онлайн; 

робота у форумах, блогах; моніторинг інтернет-ЗМІ; взаємодія в інтернеті зі ЗМІ, а також підтримка 

комунікації; антикризовий PR в інтернеті; підготовка PR-матеріалів для інтернет-ЗМІ; планування та 

проведення PR-кампаній. 

У період стрімкої інформатизації суспільства отримують широке визнання серед користувачів 

нові інтернет-технології, які стають надійними платформами для здійснення PR-комунікацій. До 

таких технологій належать стримінгові вебсайти, дискусійні форуми, RSS-канали, підкастинги, 

пошукова оптимізація тощо. Окрім того, існує практично нескінченна кількість блогів, підкастингів 

та інших засобів масової інформації, доступних для розповсюдження статей, цитат, інтерв’ю тощо [2, 

317]. Існують найбільш розповсюджені методів PR у віртуальному просторі . 

1. Публікацій статей у ЗМІ, а також на популярних інтернет-форумах. Стаття з корисною 

інформацією забезпечує ріст популярності сайту, збільшує лояльність цільової аудиторії та залучає 

нових клієнтів. Важливо регулярно розміщувати статті та створювати унікальний контент. 

2. Організація блогу компанії. Формат блогу використовується для самопрезентації бренду, 

публікації важливої інформації для потенційних і реальних клієнтів. 

3. SMM. Робота із цільовою аудиторією у соціальних мережах допомагає зрозуміти ставлення 

користувачів до бренду, покращити репутацію компанії, сформувати потрібний імідж. 

4. Тематичне розсилання інформації підписникам (контент-маркетинг).  

5. Організації онлайн-заходів різного типу. Прес-конференції, онлайн-тренінги та будь-які інші 

заходи допомагають залучити нових клієнтів та покращити імідж компанії. 

Основними перевагами проведення PR-заходів у мережі Інтернет порівняно з класичним PR є: 

− ефективність впливу на цільову аудиторію, яка досягається через високий індекс цитування 

в мережі Інтернет; 

− чітка регламентація та сегментація користувачів у мережі, а також можливість охоплення 

великого обсягу аудиторії; 

− оптимізація витрат на PR-заходи; 

− оперативність проведення PR-кампанії і менша залежність від форматів ЗМІ; 

− доступ користувачів до інформації без обмежень у часі та просторі; 

− використання безкоштовних інтернет-майданчиків для опублікування необхідної 

інформації. 

До недоліків PR-комунікації в мережі Інтернет належать: 

− відсутність єдиних критеріїв ефективності; 

− недостатня кількість висококваліфікованих фахівців, які мають навички роботи в інтернет-

середовищі; 

− висока розпорошеність цільової аудиторії; 

− відсутність інформації про аудиторію в інтернеті. 

Виокремлені переваги та недоліки PR-комунікацій в мережі Інтернет дають змогу визначити 

паблік рилейшнз як постійний комунікаційно-психологічний прямий і зворотний зв’язок системи з 

громадськістю для створення, формування та функціонування сприятливого іміджу за допомогою 

корпоративних вебсайтів, електронної пошти, форумів тощо. 
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РОЛЬ МОВИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ 

 

У час зростання впливу інформації на прогрес людства значною мірою активізувалася 

інформаційна війна як сучасна форма досягнення політичних цілей. Розвиток глобального 

інформаційного простору зробив інформацію дієвим владним інструментом і одним із головних 

чинників управління. Використовуючи методи інформаційної війни, можна змінити політичну владу, 

впливати на державний механізм управління країною, спровокувати початок громадянської війни, 

визначати політику інших країн тощо.  
На відміну від звичайної війни, інформаційна спрямована не на фізичне знищення ворога, а на 

громадську свідомість для того, щоб за допомогою психологічного тиску досягти максимального 
рівня впливу на людей і змусити їх діяти проти своїх інтересів, підмінити їм культурні цінності, 
політичні уподобання, потреби, поселити страхи, вигідні для суб’єкта впливу. Інформаційна війна 
здійснюється у формі інформаційного протиборства як системи цілеспрямованих дій для створення 
інформаційної переваги за допомогою руйнування інформації, інформаційних систем опонента, при 
цьому одночасно відбувається процес захисту власної інформації та інформаційних систем [2]. 

Сьогодні поруч із військовою та економічною потужністю до геополітичних категорій також 
додалися мова та віра, що панують у тій чи іншій державі. Тому, аби послабити могутність країни, 
достатньо підірвати позиції її мови та національної культури. Таку мету найшвидше можна досягнути 
за допомогою ЗМІ, які пропагують ті чи інші цінності, висвітлюють події в потрібному руслі та 
подають інформацію в потрібному для держави-агресора світлі [3]. 

Поняття «інформаційна війна» широко використовується для позначення цілеспрямованого 

негативного інформаційного впливу російської федерації, що націлений проти України. Прояви 

інформаційної війни, яку веде росія на території України впродовж усіх років незалежного існування 

нашої держави, можна звести до чотирьох напрямів.   

1. Мовно-культурна агресія – спроба запровадити російську мову в Україні як другу державну і 

знищити українську мову та культуру як основу української ідентичності й державності.  

2. Широкомасштабна інформаційно-пропагандистська війна. 

3. Дії, спрямовані проти української історичної пам’яті на культивування і посилення в 

українців комплексу меншовартості, поширення міфів про те, що Україна ніколи не мала своєї 

державності та не спроможна на державотворення, що її очолювали гетьмани-зрадники і вона 

зазнавала лише військових поразок. 

4. Конфесійна війна, що її росія веде проти України, використовуючи російську православну 
церкву, яка прищеплює ненависть до української мови та культури, засуджує українських воїнів тощо [1].   

Під час повномасштабної війни, яку розпочала росія проти України, ми чітко усвідомили, що 

мова – не тільки ознака національної ідентичності та громадянської позиції, а й інструмент боротьби 

з ворогом. Вивчення і поширення рідної мови дуже важливе через її вплив на культурне і політичне 

життя суспільства. Вона є невід’ємним складником у формуванні менталітету народу, його 

національної свідомості, зберігає в собі пам'ять та ідеї поколінь.  

Отже, використання української мови як зброї проти супротивника в умовах сучасного 

інформаційного суспільства набуває першорядного значення, адже українська мова є потужним 

продуктивним засобом, завдяки якому ми здатні творити духовні цінності, акумулювати їх і 

транспонувати через писемні свої форми з епохи в епоху, від покоління до покоління, забезпечуючи 

таким чином спадковість і неперервність духовного поступу нашого народу.  
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ПРОГРЕСИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ  

БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Бібліотека як постійно діючий живий організм, всупереч складним викликам, які ставить перед 

нею інформаційне суспільство XXI ст. (попри пандемію та війну), виконує свою місію, зокрема: 

«транслювати культурні норми і цінності від покоління до покоління, сприяючи соціальній адаптації 

та соціалізації індивідів протягом усього життя» [4, 42].  

У Законі України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» зазначено: «Бібліотека – 

інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що 

має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням 

якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб 

користувачів бібліотеки» [1]. Перебуваючи у постійному поступі – соціальні інститути 

цілеспрямовано працюють на користувача (реального чи потенційного), задовільняючи його 

інформаційну, освітню, культурно-просвітницьку (інтелектуальну) потребу. Отже, доступ до 

різноманітних знань, думок, ідей відіграє першочергову роль у розвитку та підтримці 

демократичного інформаційного суспільства, що утверджує місію публічної бібліотеки. 

Стратегія розвитку сучасної бібліотеки в умовах, продиктованих суспільством, набирає обертів 

у дистанційній формі. Як зазначає вітчизняна дослідниця Мар’їна О. у монографії «Бібліотека в 

цифровому просторі» [5], беручи до уваги з-поміж організаційної та функціональної цифрової 

адаптації бібліотек – техніко-технологічну, бачимо, що увага авторки зосереджена на впровадження 

новітніх цифрових технологій; автоматизацію процесів бібліотечно-інформаційної діяльності; 

розвиток електронних інформаційних ресурсів; оцифрування й, відповідно, розширення спектра 

інформаційних продуктів і послуг, а також застосування новітніх форм мережевого обслуговування 

та низки інших важливих компонентів для більш повного і якісного задоволення потреб сучасного 

користувача. Дослідження таких сегментів інформаційних технологій є на часі у бібліотечній справі. 

Зокрема, вітчизняні фахівці галузі: Добровольська В., Пелещишин А., Трач О., Тимовчак-

Максимець О. акцентують на адаптації бібліотечної галузі до цифрової культури та її збереженні, 

Зокрема, до хмарних технологій [6].  

Слід зазначити, актуальним у діяльності публічних бібліотек є надання послуг за допомогою 

дистанційного обслуговування, як-от: запис до бібліотеки (on- line); віртуальна довідкова служба 

(віртуальна довідка – безкоштовна on-line послуга, що спрямована на оперативне виконання разових 

запитів віддалених користувачів, котрі пов’язані пошуком інформації) [7]; електронна доставка 

документів (ЕДД); e-mail розсилка інформації; створення зони Wi-Fi; впровадження мобільних 

технологій (зокрема QR-коди); мультимедійні сервіси; блоги; віртуальні виставки [2]. 

Позаяк більшість соціальних інститутів визначили подальші кроки підготовки до автоматизації 

обслуговування користувача, як-от: 

– усі бібліотечні працівники володіють комп’ютерними знаннями; 

– створення імідж-каталогів, баз даних; 

– штрих-кодування документів [2]. 

Звернемо увагу на QR-коди в бібліотеці, власне, їх можна розглядати як інноваційну 

технологію, що дає змогу підвищити рівень бібліотечного обслуговування, як ефективний спосіб 

надання додаткової інформації читачу, промоції книг і їх авторів та самої бібліотеки, як зазначає 

вітчизняна дослідниця Бондаренко В. [3, 32]. Відповідно, вітчизняні публічні бібліотеки 

адаптовуються до нових соціальних викликів XXI ст., опановуючи інноваційні технології, зокрема 

виконують роботу в технологічному розвитку відповідно до поставлених цілей і матеріальних 

можливостей. І, що вкрай важливо, у цьому процесі особливе місце посідає оптимізація кадрового 

потенціалу, що і є підґрунтям ефективного застосування прогресивних технологій. 
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СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІЙНИ 

 
У часи війни ключовим стає готовність і вміння захищати свою державу. Російська агресія 

2022 року зробила кожного українця воїном, готовим на своєму місці робити те, що він вміє та разом 
з армією наближати перемогу. З перших днів вторгнення ворожих військ на територію нашої країни 
вітчизняні бібліотеки, відповідно до своїх можливостей, допомагають захисникам і цивільному 
населенню. Знайти приклади діяльності бібліотек України в нових воєнних умовах можна, 
аналізуючи дописи на їх офіційних сайтах, у блогах та соціальних мережах. 

Як відомо, сутнісною функцією бібліотеки є інформаційна. З початком війни на сторінках 

блогу Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого надається для розповсюдження 

правдива, перевірена та найважливіша інформація: життєво важливі інструкції та рекомендації для 

громадян України; списки офіційних джерел інформації; посилання на джерела, які допоможуть 

знайти найближче бомбосховище; попередження про фішингові атаки та перелік актуальних чат-

ботів. Окремо слід відзначити й статті щодо нових і актуальних сервісів від бібліотек, зокрема 

навчання наданню домедичної допомоги. Так, у дописі Л. Лагути від 09.05.2022 описується досвід із 

проведення відповідних навчань у бібліотеках Києва, Вінниці, Луцька, Запоріжжя, Львова, Тернополя 

[1]. На сайті Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва відкрито нові розділи, де зібрано 

важливу інформацію на допомогу інформаційному протистоянню у війні, пошуку ліків, притулку для 

біженців, роботи тощо [2]. Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і 

Мефодія як головний науково-методичний центр очолює та координує роботу серед публічних 

бібліотек територіальних громад області, долучилася до формування колекцій документів «Військова 

хроніка» для майбутньої Національної цифрової бібліотеки України та електронної бібліотеки 

«Дніпропетровщина в період російсько-української війни» з метою зосередження уваги на 

популяризації знань про Україну, її народ, історію, традиції та культуру [3]. 
Проте бібліотеки та бібліотечні працівники займаються не лише інформуванням, 

просвітництвом і надають доступ до інформації, зокрема і фізичний – до комп’ютерів або інтернет-
зв’язку в приміщеннях бібліотек. Бібліотеки стають гуманітарними хабами, майданчиками для 
волонтерської діяльності, бомбосховищами. Бібліотекарі з різних регіонів України перераховували 
власні кошти на підтримку ЗСУ і переселенців, надавали власне житло для прихистку переселенців, 
що тікали від активних бойових дій, допомагали в організації їхнього розміщення в центрах 
тимчасового перебування, збирали гуманітарну допомогу, зокрема, харчові продукти для шпиталів, 
готували їжу для нашої армії, територіальної оборони, переселенців. Більшість бібліотечних громад 
стали центрами плетіння маскувальних сіток, пошиття балаклав, підсумків для аптечок тощо [4; 5; 6; 
7]. Працівники бібліотек організовували збір коштів і придбання українських книг для дітей, які 
виїхали за кордон [5]. У багатьох бібліотеках країни в співпраці з психологами та психологічними 
службами проводились заходи для підтримки психічного здоров’я, тренінги з регулювання психо-
емоційних станів, бібліо- та арт-терапія [5; 6; 7; 8].  

Таким чином, можна зробити висновки, що публічні бібліотеки України були і залишилися 
«центрами громади». Вони не стоять осторонь процесів, що відбуваються в країні. Вони працюють на 
інформаційному, культурному та соціальному (гуманітарному) фронті. Працюють заради людей, 
заради Перемоги. 

http://
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ «ТЕХНОЛОГІЧНА НАЦІЯ» В УМОВАХ  

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

У 2022 році весь світ опинився в епіцентрі глобальних викликів, що змінили його докорінно. 

Глобальні зміни системи безпеки, світових інституцій, економічних моделей, спорідненість 

традиційних індустрій, з цифровими і креативними відобразились і в «ландшафті» роботи бібліотеки. 

Відбувається оптимізація бібліотечної діяльності й адаптування до нових соціально-комунікативних 

реалій [4].  

У зв'язку з війною в країні та галузевою деструкцією для багатьох спеціалістів постало питання 

щодо перекваліфікації. На сьогодні багато галузей знаходяться в стагнації та одна з небагатьох 

галузей, що не лише не постраждала, а й продовжує розвиватись – є галузь інформаційних 

технологій. Тому був створений загальноукраїнський безкоштовний курс з основ програмування, 

доступний в онлайн форматі, щоб дозволити усім охочим отримати необхідний базис для подальшого 

навчання та працевлаштування в ІТ-сфері [5]. «Технологічна нація» – це Всеукраїнський проєкт з 

безкоштовного навчання основам комп’ютерного програмування, який спрямований на те, щоб 

навчити 100 тисяч нових IT-спеціалістів [3]. Проєкт має на меті не лише збільшити кількість IT-

спеціалістів, але й популяризувати бібліотеки в Україні. Змінюється ставлення до бібліотеки, 

поліпшується імідж закладів, підвищується модернізація бібліотеки, а надані Фондом для навчання 

комп’ютери по закінченню цієї програми залишаються для користування читачам [1].  

Зазначений проєкт надав можливість нашій країні стати однією з країн-лідерів в ІТ. Його метою 

є перепрофілювання спеціалістів з інших галузей в ІТ, але не хаотично й самодіяльно, а саме фахово 

як спеціалістів у галузі інформаційних технологій. Скорегувати відповідно актуальності запитів і 

надати практичні знання з подальшими можливостями: як, з чого почати, яку саме ІТ-спеціальність 

обрати, а також надати технічну базу для перенавчання. Ініціатором проєкту виступив Фонд 

BrainBasket. Це некомерційна організація, що займається розвитком освітнього ринку в сфері IT. 

Ключовими проєктами Фонду є Technology Nation – безкоштовні курси з основ програмування, які 

проводяться у всіх обласних центрах України у форматі blended learning [5]. Освітнім партнером 

проєкту стала освітня ініціатива Академія Кодування, що має великий досвід у викладанні ІТ [2]. 

Особливість проєкту в тому, що це один з кращих курсів з комп’ютерного програмування у світі – 

курс Гарвардського університету (CS50 перекладений українською мовою та доступний в онлайн). 

CS50 розрахований на новачків або людей з початковими знаннями з програмування [6].  

В обласних центрах України відкриті навчальні центри на базі бібліотек, де досвідчені ментори 

проводять практичні заняття з програмування. Для слухачів курсу навчання є безкоштовним. Курс 

навчить широкому і ґрунтовному розумінню інформатики та програмування; як мислити 
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алгоритмічно і ефективно вирішувати проблеми за допомогою програмування; таким концепціям, як 

абстракція, алгоритм, структури даних, інкапсуляція, управління пам’яттю, основи комп’ютерної 

безпеки, розробка програмного забезпечення і веброзробка; основам відразу декількох мов 

програмування, зокрема, C, PHP і JavaScript, а також технологіям SQL, CSS і HTML; познайомить із 

процесом розробки і презентації власного проєкту з програмування. Тривалість курсу 12 тижнів. Усі 

матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні постійно [7]. Для участі у програмі 

потрібно лише заповнити анкету, а далі учасник отримує посилання на тестове завдання та 

інструкцію з його виконання.  

Незалежно від того, яку професію людина хоче опанувати, знання ІТ є перевагою, щоб бути 

затребуваним професіоналом у майбутньому. Для сучасного світу такі навички є необхідними та 

такими ж важливими, як читання й письмо. Отже, зміни, що відбуваються в українському суспільстві, 

наповнили новим змістом комунікативну функцію та розширили можливості її реалізації в 

бібліотечній галузі. Відбувається налагодження різноманітних форматів діалогу з користувачами, 

переорієнтування на нову модель взаємодії, нові комунікативні практики. Актуалізується перехід від 

традиційних до інтерактивних методів взаємодії. Тенденції та прогнозування «можливих у 

перспективі інтересів», обумовлених цими тенденціями та глобалізаційними процесами сучасного 

світу мають особливість в українських реаліях, а тому й надають інформаційно-комунікативній 

функції бібліотеки особливо актуального значення.  
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ДЕМОНСТРАТИВНЕ СПОЖИВАННЯ 

ЯК ІМІДЖЕВИЙ СПОСІБ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Споживання є поведінкою, в якій поєднуються різні мотиви і діють різні закономірності. 

Споживання загалом відповідає соціальному статусу індивіда і він керується класичним законом 

співвідношення попиту і пропозиції – споживає ті товари чи послуги, які, як він це розуміє і відчуває, 

відповідають його статусу і є достатньо прийнятними в ціновому відношенні, а також підтримують 

його репутацію платоспроможного споживача.  

Проте що більше осіб починають споживати певні товари чи послуги, то сильніше діє і впливає 

на окремих пересічних споживачів мотивація приєднання до більшості, якщо ціна на ці товари і 

послуги не стає у сприйнятті певної особи надмірно високою і не сприймається нею як захмарна. 

Коли тенденція посиленого споживання певної категорії товарів чи послуг стає трендом, то в 

багатьох споживачів виникає бажання потрапити в тренд, посилюється мотивація «бути в тренді», 

бути не гірше інших, бути з тими, хто встиг зрозуміти привабливість того чи іншого придбання або 

користування і тим підкріпити свою самооцінку. Для цітакоїєї категорії пересічних споживачів бути в 

тренді – це є «стеля» звичайного споживання. 

Звичайне споживання відбувається за законом еластичності попиту, згідно із яким зміна ціни 

призводить до зміни попиту. Скажімо, при підвищенні ціни на певні товари чи послугу, попит на них 

скорочується. Проте є в поведінці деякої групи споживачів такий парадокс, який виявив соціолог і 

економіст Торстейн Веблен [4]. Парадокс цей ламає закон еластичності попиту і нівелює поведінку 

класичного споживача, яка мотивується переважно законом «стадності», або наслідування. Згідно із 
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так званим «законом Веблена», поведінка певної категорії багатих споживачів практично ніколи не 

відбувається за моделями ощадливості, коли зростання ціни гальмує і знижує попит. Навпаки, у цієї 

категорії споживачів попит на речі, товари, послуги зростає тим активніше, чим вищою є ціна за них.  

Причиною такої парадоксальної поведінки є те, що масовий попит реалізується небагатими 

споживачами за принципом економності, або ж оптимального співвідношення «ціна-якість». Тому 

певного штибу спесивий елітний споживач намагається максимально збільшити соціальну дистанцію 

між звичайними споживачами і собою. Адже він зарозуміло розглядає зниження ціни як зниження 

якості товару і не радіє цьому, як звичайний споживач, а, навпаки, пихато відчуває і демонструє 

посилене відторгнення від такої пропозиції. Звичайно, існують і ощадливі мільярдери, але мова не 

про них, а про ту соціальну групу багатих, які розглядають споживання не в суто економічних, а 

переважно в іміджевих категоріях – як спосіб зміцнити свою репутацію дуже багатої особи і 

посилити реноме елітного споживача. Тож економічна поведінка певної категорії супер-багатих 

споживачів визначається їх категоричним небажанням потрапити в тренд масового споживання і тим 

уподібнитися цій категорії небагатих споживачів.  

Саме намагання відокремитись від масового споживача породжує в елітного споживача злам 

мотивів, які Торстейн Веблен назвав «ефектом сноба» (англ. Snob Effect), який стимулює 

демонстративне споживання [7]. Оскільки сноб є особою, яка чи то в силу походження та високих 

статків, чи то в силу наслідування, культивує витончений смак, вишукані способи поведінки і 

соціальної комунікації, то логічно, що він обирає престижну поведінку, зокрема економічну – у 

вигляді демонстративного високовартісного споживання. 

У процесі економічної поведінки сноба, орієнтованої на престиж, народжується і формується 

новий мотив – споживати такі товари чи послуги, які недоступні масовому споживачу через 

надмірну, а часто і захмарну дорожнечу. Таке елітне чи снобістське споживання втрачає логіку 

економності, але набуває іншу – логіку іміджевого споживання. Інакше кажучи, іміджевої соціальної 

комунікації, коли взаємодія сноба з аудиторіями сприйняття має за мету посилення його репутації як 

людини, що може собі дозволити споживати товари чи послуги такого високого цінового рівня, який 

переважна більшість оцінює для себе як недоступний чи такий, що не має для них сенсу. 

Скажімо, на аукціонах Сотбіс чи Крістіз за кожен лот витворів мистецтва йде гостра боротьба, 

але зі зростанням ціни пропозицій конкуренти поступово відпадають. Врешті решт залишається один 

покупець, який і стає володарем твору мистецтва. Частина тих, хто припинили боротьбу, мають суто 

фінансові спроможності не гірше, ніж переможець, але з різних причин не вважають таке придбання 

для себе доцільним за таку захмарну ціну і відкладають своє демонстративне споживання до іншого, 

більш прийнятного для них, випадку. У процесі снобістського споживання ці особи охоче 

переплачують шалені гроші за дороговартісні, рідкісні, а особливо охоче – за унікальні товари чи 

послуги. Адже кожна така високовартісна покупка чи користування надзвичайно дорогими 

послугами вивищує цього споживача, зміцнює його статус відбірної особи, господаря життя, людини, 

яка (на його власну думку) не може бути порівняною з мільйонами інших з їх надто економною 

моделлю масового споживання. Окремою темою є психологія колекціонера.  

Так, 1987 року на аукціоні Крістіз президент Microsoft Білл Гейтс придбав «Кодекс Лестера», 

знаменитий проєкт Леонардо да Вінчі, за 30,8 млн доларів, і навіть «поставив у такий спосіб нову 

цінову планку для рукописів й інших раритетів такого роду» [3, 1]. Майже 31 млн доларів за зошит 

наукових записів – нехай і авторства Леонардо – це апофеоз демонстративного споживання, хоча й не 

утилітарного, а раритетного, що мало на меті, ймовірно, підвищити інтелектуально-культурний і 

колекціонерський імідж Білла Гейтса, і без того вельми високий. Адже Б. Гейтс має репутацію 

завзятого бібліофіла і є володарем найбільшої у світі приватної колекції раритетних книг, в якій 

«Лестерський кодекс» – найдорожчий рукопис у світі – є перлиною. Враховуючи, що, за даними ЗМІ, 

він заробляє 4630 доларів на секунду, то фінансові можливості для суперелітного демонстративного 

споживання в Біла Гейтса є. Або ось інший красномовний випадок. 

Картину «Salvator Mundi» (невиясненого на той момент авторства) у 1958 році на аукціоні 

Sotheby’s продали всього за 45 фунтів стерлінгів. 47 років потому холст продається за 10 000 доларів 

Нью-Йоркському дилеру мистецтв Олександру Перішу. У 2013 році, через 8 років після того, як 

О. Періш купив його, автор картини був ідентифікований – а саме як Леонардо да Вінчі. Ціна одразу 

стрімко зросла до 75 мільйонів доларів, потім до 127,5 млн доларів і, нарешті, у 2017 році до 

рекордних 450,3 млн доларів. Хоча «Salvator Mundi» залишився таким же, як і тоді, коли вартував 

45 фунтів стерлінгів. А різниця ціни в 450 млн 265 фунтів – це вартість станом на день придбання 

імені автора картини Леонардо та акта цього демонстративного споживання [4]. 

Демонстративність стає важливим принципом реклами – як рівня багатства таких осіб, так і їх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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способу життя. Демонстративне споживання, яке справляє ефект на оточення, а через ЗМІ, соцмережі 

тощо – на численні аудиторії, а то й на цілий світ, стає домінуючим способом соціальної комунікації 

осіб, що діють згідно «ефекту сноба» [2]. Ця соціальна комунікація стає переважно іміджевою, 

рекламною, перетворюючи ім’я суб’єкта демонстративного споживання в персональний бренд, який 

посилює капіталізацію даного суб’єкта в системі соціальних комунікацій: «Можна зауважити також, 

що придатність споживання як засобу підтримки репутації, а також висування його як одна з основ 

пристойності повною мірою проявляється в тих сферах суспільства, де найбільшого поширення 

набувають соціальні контакти індивіда…» [6, 8]. 

З часом сформувався усталений перелік груп об’єктів, придбання та демонстративне 

споживання яких сприймається ЗМІ та громадськістю як максимально престижні. Це земля (включно 

з островами), елітна нерухомість, яхтінг, авіапарки, ретро- і спортивні автівки преміум класу, витвори 

культури і мистецтва, різноманітні раритети тощо. У споживанні високовартісних речей і послуг, 

спрямованому на підвищення репутації елітного сноба, проявляється, за виразом Т. Веблена, основа – 

грошова сила: «І засобами демонстрації грошової сили, а тим самим і засобами придбання чи 

збереження доброго імені, є неробство та демонстративне матеріальне споживання» [6, 18]. 

Таким чином, відкидаючи критерії раціональності, доцільності, ощадливості, властиві 

загальному закону попиту, демонстративне споживання, яке розцінюється в мікроекономічному сенсі 

як теоретична аномалія, в іміджевому сенсі може розглядатися як потужний ефективний спосіб 

формування бажаної репутації елітної особи і надзвичайно резонансний спосіб соціальної 

комунікації. 
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АНТИКРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства навіть у період воєнних дій не дозволяє 

переривати комунікацію зі споживачами. Беручи до уваги низку питань, які постають перед 

бібліотеками і продовжують накопичуватися впродовж місяців війни, чи не першочерговим 

завданням було продовжувати спілкування через сайти та соціальні мережі. Але як це робити в 

умовах повномасштабних бойових дій?  

Опираючись на тренди комунікації, які з’явилися в постпандемічному суспільстві, у 2022 році 

повинні були і надалі розвиватися персоніфіковані повідомлення, сторітеллінг і гібридні формати 

роботи. Натомість невиправдана російська агресія раз і назавжди розділила життя українців на «до» 

та «після». Візуально привабливий контент поступився місцем коротким інформаційним 

повідомленням, а розмаїття каналів комунікації стало радше розкішшю, ніж необхідністю. 

Посилилась роль соціальної місії як в комунікаціях всередині організації, так і назовні. Натомість 

важливим, як ніколи, став контент і його релевантність. 

Наразі комунікація – це не лише те, що написала організація на сайті чи у соцмережах, а й те, 

як і наскільки швидко вона відреагувала на військове вторгнення, як переформатувала роботу і 

налагодила спілкування в нових реаліях. Незалежно від того, працює бібліотека, чи її робота 

дистанційна або призупинена, важливо не переривати спілкування з клієнтами. А для цього не менш 

значимою залишається внутрішня система комунікацій – базовий чинник стабільності діяльності 
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організації, мотивація і спроможність рухатися вперед. Саме в такому тандемі можлива злагоджена 

робота задля збереження довіри та репутації. Тому важливо налагодити таку систему взаємозв’язків, 

за якої стане можливим оперативне виявлення та реагування на проблеми, швидке ухвалення та 

реалізація рішень і цілей команди. Більше того, відсутність комунікації трактується як 

відстороненість від подій всередині країни або висловлення підтримки окупантів. 

Щоб зрозуміти, як і про що доречно говорити бібліотекам у період воєнних дій та як зробити 

спілкування максимально комфортним, потрібно провести аналіз ефективності комунікацій бібліотек 

України за тримісячний термін воєнний дій. Для цього варто дослідити основні та додаткові канали 

комунікації бібліотек різних типів і видів й обов’язково звернути увагу на діяльність бібліотек на 

тимчасово окупованих і на підконтрольних Україні територіях. 

Вважаю доцільним виділити такі критерії аналізу: 

– наявність повідомлення чи звернення керівника бібліотеки на події в Україні та пояснення 

щодо подальших дій бібліотеки; 

– наявність інформації про стан і умови обслуговування користувачів: графік роботи, 

наявність сервісів дистанційного обслуговування тощо; 

– стан і наповнення основних і додаткових комунікаційних каналів. 

Абсолютно всі галузі суспільства зазнають значних змін у такий нелегкий для України час. 

Ніхто не був готовий до тих кардинальних і вимушених змін, які принесла з собою війна, тому варто 

розуміти, що всі відчувають проблеми з комунікацією і намагаються її налагодити методом проб і 

помилок. Але в реаліях сьогодення залишатися на зв’язку – це можливість бути почутим завтра. 
 

Хілько Ольга, 

студентка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

ЕКОЛОГІЯ ЯК ЧАСТИНА СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМИН  

МІЖ ЛЮДИНОЮ ТА ПРИРОДОЮ, МІЖ ЖИВИМ І НЕЖИВИМ 

 

Існування органічного зв’язку між пізнанням стосунків людини з природою, а також зі 

світоглядними питаннями обумовлює включення пласту культурологічних проблем в предмет 

екології. Це актуально, насамперед, у зв’язку з дослідженням питань культурних взаємин між 

людиною та природою, між живим і неживим. Термін «екологія» запропонував Ернст Геккель понад 

150 років тому, у 1866 році. Слово «екологія» в перекладі з грецької означає «наука про дім». До речі, 

у повсякденному мовленні це поняття часто вживають у значенні «навколишнє середовище», 

«довкілля» чи навіть «чистота навколишнього середовища». Але екологія – це, насамперед, наука, а 

навколишнє середовище – один з об’єктів її вивчення. 

Екологія розглядає сам організм як частину складної системи взаємин. Справа в тому, що 

жодна жива істота не мешкає у вакуумі. Живі організми конкурують між собою за ресурси, за 

життєвий простір, здатні до співпраці, слугують один одному місцем проживання, харчуються один 

одним і намагаються не бути з’їденими, тобто пов’язані між собою та з довкіллям тисячами 

невидимих «ниточок». Саме ці зв’язки і є предметом вивчення екології. 

Екологія як наука, без перебільшення, має вкрай важливе практичне значення для всього 

людства. Наприклад, незнання базових екологічних закономірностей призвело до смерті 15 млн 

людей у Китаї протягом 1959–1961 років. Головною причиною стало, хай як це не дивно, винищення 

звичайних горобців. Керівництво Китаю визнало горобців шкідниками за те, що вони їдять зерно. 

Наслідком такої необдуманої та жорстокої акції було винищення мільярдів птахів, неконтрольоване 

розмноження шкідників і – страшний голод у країні. Відтак виникла необхідність відновлювати 

знищену популяцію горобців шляхом закупівлі живих птахів у Радянському Союзі та Канаді. Такі 

катастрофи, нехай і не в такому величезному масштабі, відбувалися й продовжують відбуватися 

постійно, коли людина намагається бездумно втручатися в природні процеси, недооцінюючи їхню 

складність і багатоманітність. 

Екосистема складається з двох компонентів: біотичного, тобто сукупності живих організмів 

(угруповання) та абіотичного – середовища їхнього проживання. Від людини буде залежати, чи не 

буде порушуватися екосистема, або чи не будуть підбурюватися біоти. Людина створює собі 

комфортне життя за рахунок того, що «експлуатує» екосистеми тропічного лісу, березового гаю, 

лісового озера або коралового рифу, пшеничного поля, оази в пустелі тощо. Вона може харчуватися 

за рахунок біотичних компонентів цих екосистем, якими є всі тварини, рослини, гриби та 

мікроорганізми, що проживають на відповідних територіях. Також людина певним чином ставиться 
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до ґрунту, води, каміння, піску, повітря й навіть сонячного світла. Адже саме вони слугують їй 

джерелами для побудови житла, доріг, тепла і світла, підтримки життєдіяльності людського 

організму. Наскільки ощадливо використовуватимуться вичерпні джерела, буде залежати від тих, хто 

користується цими благами. 

Оцінюючи взаємини людини і природи, необхідно розуміти сутність обох складових – людини і 

природи. По-перше, людина є людиною не лише в контексті її природного існування, але й що 

стосується її соціальної сутності. І хоча становлення людини як біологічного виду відбувалося в 

природному довкіллі, людське буття є буттям соціокультурним, буттям не лише в природному, але в 

штучному світі, створеному людиною – світі культури і цивілізації. Таким чином, з одного боку, ми 

маємо підстави включити відношення «людина – природа» в предмет екології. З іншого – вивчення 

цього відношення виходить далеко за межі екології і є предметом гуманітарних наук, культурології і 

філософії. Тим більше, що в історико-пізнавальному сенсі відношення людина – природа вже досить 

тривалий час є предметом філософії. І лише в ХХ ст. воно стало і предметом екології [1]. 

Екологія людини розглядає людський організм і середовище його існування в єдності як 

цілісну систему, в якій істотне значення мають не лише складові елементи, але і їхній зв'язок, 

характер та динаміка цього зв'язку. Таке вивчення системи «людина – середовище» розраховано на 

виділення окремих елементів і роз’єднане вивчення їхніх властивостей і будови [5, 10]. 

Виходячи з цього, об’єктом вивчення екології людини слід вважати систему «людина – 

навколишнє середовище», або антропоекосистему, що є територіальною системою, в межах якої 

однотипна (міська, сільська тощо). Антропоекосистеми є складовими частинами соціоекосистем 

відповідного ієрархічного рівня [5, 10]. 

Навколишнє середовище забезпечує нормальну життєдіяльність організму людини, яка з 

початку періоду ембріонального розвитку до кінця життя контактує з компонентами цього 

середовища. До цих компонентів належать повітря, вода, ґрунт, харчові продукти тощо. 

Життєдіяльність організму перебуває в безперервному динамічному взаємозв'язку з дією цих 

факторів навколишнього середовища. При цьому згадана взаємодія не може перевищувати 

адаптаційних механізмів людини [4]. 

У сучасному світі існують негативні прояви інформатизації сучасного суспільства, які 

виявляються через недостатньо контрольований вплив засобів масової інформації на людську 

свідомість. Це призводить до їхньої дегуманізації. У сучасному глобалізованому суспільстві 

поширюють безліч технологій, які дозволяють тримати під контролем людську психіку, змінювати 

особистісні характеристики індивіда, зокрема його переконання та волю, маніпулювати свідомістю, 

формувати штучні інтереси та потреби, які не відповідають природній сутності людини, і не 

сприяють гуманізації її стосунків з природою [2, 31]. 

Отже, в предмет екології нами включено взаємини людини і природи. Це обумовлено тим, що 

людська популяція здатна взаємодіяти з відносно однорідним навколишнім середовищем. Нами 

встановлено, що критерієм ефективності функціонування складної системи взаємин між людиною та 

природою, між живим і неживим виступає: високий рівень фізичного і психічного здоров’я населення 

України; наявність комплексу оздоровчих факторів природного середовища, що забезпечує 

нормальний ріст і розвиток людини; сталий соціокультурний та екологічний розвиток країн, який 

сприяє гармонізації взаємовідносин між людиною та природою; екологічна інформатизація 

суспільства, яка відповідає природній сутності людини, й спрямована на налагодження гуманних 

стосунків із природою.  
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

У ВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Суспільство, в якому ми живемо, вже декілька десятиріч називають інформаційним, оскільки 

саме інформація наразі є основним ресурсом, що впливає на розвиток економіки і якість 

життєдіяльності як окремої людини, так і громади, соціуму в цілому. Проте саме через велике 

значення інформації, її вплив на прийняття рішення, а також через можливості швидкого створення 

інформації та її поширення, світ почав стикатися з продукуванням і розповсюдженням неймовірних 

обсягів неправдивої, неточної, необ’єктивної, маніпулятивної та просто вигаданої (фейкової) 

інформації. Поширення такої інформації стало зброєю у боротьбі з конкурентами, технологією 

завойовування прихильників та маніпулювання свідомістю для викривлення реальності. 

Інформаційна війна, яку ми спостерігали, в якій живимо, і яка ще більш загострилася після 

повномасштабного воєнного вторгнення росії в нашу країну, потребує протидії. А протидіяти їй 

можна, розуміючи механізми впливу інформації та пропаганди на особистісну та суспільну 

свідомість, розуміючи сутнісні властивості інформації та інформаційних процесів.  

Ми зіштовхуємось з масовими маніпуляціями інформацією, виготовленням і тиражуванням 

фейків, які за умов великої кількості повторів і грамотному використанню технологій (таких як 

психо-лінгвістичне програмування, навіювання та зараження) призводять до формування хибної 

суспільної думки. Думки, що відтворює певні наративи, відповідну лексику та підміну понять. 

Для українців зараз яскравими прикладами інформаційних маніпуляцій, які не просто вводять в 

оману, але і розпалюють міжнаціональну ворожнечу, виправдовують насильство та жорстокість по 

відношенню до цілої країни, є ключові тези російської пропаганди, в яких війна – це «військова 

операція», масові руйнування та вбивства – «демілітаризація» або «освобождєніє» (невідомо від 

чого), а патріотизм та любов до своєї країни – України та її героїв – «нацизм» і «фашизм». Варто 

відзначити, якщо ми стійкі до таких прямолінійних навіювань, бо можемо співвідносити цю 

«інформацію» з реальними фактами, то для мешканців інших країн це може спрацювати. Працюють й 

інші механізми пропаганди, такі як «вибіркова» або «не повна» правда, «емоційне забарвлення» 

повідомлень тощо. У цьому контексті варто відзначити, що є й інші проблеми, пов’язані з рівнем 

сформованості інформаційної культури, що включає в себе вмінням шукати, опрацьовувати, 

переробляти, створювати нову (вторинну) інформацію, а також її  розповсюджувати на різних носіях.   

Тож, беручи до уваги наведене вище, важливо розуміти, що ми, як педагоги, можемо сприяти 

формуванню інформаційної культури наших студентів, яким чином маємо убезпечувати і себе від 

потрапляння на гачок пропаганди, реклами, «наукової колонізації» тощо. Скажу відверто, останнє 

словосполучення абсолютна провокація і це не наукова термінологія, але мені видається, що воно 

демонструє ті багатовікові загарбницькі дії щодо нашої культури та науки, імперські, радянські та 

пострадянські наративи про історію, культуру та наукові школи і видатних науковців, про геніїв 

культури та мистецтва (переважно російських, або зазначених як російські), без доробку яких 

неможливо осягнути культуру та мистецтво інших народів, наративи і уявлення, які й досі 

невикорінені та продовжують тиражуватися. Для мене «наукова колонізація» – це процес, так би 

мовити, «заселення та освоєння територій», в нашому варіанті – інформаційно-наукового простору, 

«з нейтралізацією активності місцевих», тобто вітчизняних  науковців. Це той процес, коли свідомо 

або неусвідомлено у певній галузі російські науковці визначаються як авторитети (яких доволі часто 

навіть відзначають як «вітчизняні»). Часто це відбувається через відсутність критичного мислення та 

аналізу робіт, через тиражування вже написаних кимось текстів про «стан розробленості проблеми». 

Таке твердження теж дискусійне, але ми маємо бути відвертими щодо сформованості інформаційної 

культури та культури академічної доброчесності на рівні суспільства, науковців, викладачів і 

здобувачів вищої освіти. 

Отже, пропоную рекомендації й ті основні засади, на яких я працюю. 

1. Ми самі маємо постійно перевіряти джерела інформації та шукати першоджерела. Наші 

навчально-методичні матеріали мають бути зразком. 
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2. Максимально використовувати практичні вправи, що сприяють розвитку критичного 

мислення. Існує багато методик, які можна використовувати не залежно від змісту навчальної 

дисципліни. 

3. Маємо навчати критичному аналізу джерел, починаючи з формальних – що це за джерело, 

автор (авторитетність), дата створення, чи є посилання на нього, та навпаки тощо. 

4. Окремо варто звертати увагу на лексику контенту – яку термінологію використано 

(наприклад, в історичних науках – використання радянських штампів, в інформатиці – застарілі 

терміни – не комп’ютери, а ЕОМ (електронно-обчислювальні машини) тощо.  

5. Формувати інформаційні компетентності під час занять і особливо при формулюванні 

завдань для практичних, семінарських занять і до самостійної роботи здобувачів вищої освіти (де і як 

шукати інформацію, як її аналізувати, опрацьовувати, презентувати, тобто питання академічної 

доброчесності). 

6. Обов’язково варто пояснювати важливість формування інформаційної культури, оцінювати і 

коментувати, зокрема, і процес роботи з інформацією. 

Високий рівень сформованості інформаційної культури, особливо в умовах війни, є тим 

запобіжником, що забезпечує інформаційну безпеку як особистості, так і суспільства. Крім того, 

інформаційна культура впливає і на рівень якості навчальної роботи та на здатність до подальшого 

навчання, а це, з рештою, основа якісної освіти та якісної життєдіяльності, оскільки лише повна, 

об’єктивна й актуальна інформація дозволяє приймати правильні рішення, діяти відповідно до 

ситуації. 
 

Шрамко Тетяна, 

аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв 

 

ПЕС ПАТРОН:  

АНІМАЛІСТИЧНИЙ ОБРАЗ У ДИЗАЙНІ ГЕРОЇЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ 

 

У роботі розглянуто формування нових символів сучасності на прикладі однієї з 

найрезонансніших історій сьогоднішнього протистояння ворогу. Поява неординарних історій 

закономірно призводить до становлення нової образності й безпосередньо проникає у сферу 

візуальних комунікацій, де за певними етапами проходить розвиток і стає зрозумілою візуальною 

одиницею мови. У фокусі даних тез – образ собаки-сапера Патрончика, який допомагає українським 

ДСНС у розмінуванні деокупованих територій. Лише за останні місяці створено численні графічні 

інтерпретації цього образу в супроводі найрізноманітніших героїчних наративів. Мета нашої статті – 

виявити специфіку функціонування цього образу як анімалістичного у сфері візуальних комунікацій.  

Тенденція застосування анімалістичного образу в дизайні айдентики брендів, у різноманітній 

символіці та геральдиці не втратила своєї актуальності в сьогоденні. У роботах сучасних графічних 

дизайнерів часто зустрічаються анімалістичні зображення. Якщо спиратися на дослідження філософів 

та психологів ХІХ–ХХ століть, можна помітити, що «звіроформи» є одними з найбільш вдалих 

архетипів, які мають витоки у багатьох культурах світу. Тому анімалістичний образ сприймається не 

лише як завжди зрозумілий, але й сповнений особливого чуттєвого сенсу символ.  

Окрім подій сучасності та їхніх рефлексій у ЗМІ і соцмережах, важливими для нашого 

дослідження стали наукові праці Н. О. Дем’янової [2, 153–156] та Г. В. Микитіва [5, 135–142]. 

Підґрунтям дослідження також є праці, що стосуються розгляду символів і архетипів, зокрема 

К. Г. Юнга [11, 299]. Образ собаки Патрона вперше з’явився в соціальних мережах Facebook. 

Instagram тощо. І вже за лічені години був у новинах провідних українських і міжнародних ЗМІ. 

Адже цей песик, який служить у підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігові, з 

початку великої війни знайшов близько 90 мін (Пес Патрон – помічник чернігівських піротехніків) [7, 

3]. Невдовзі на образ та історію про чотирилапого друга відгукнулись художники та дизайнери. 

ДСНС на своїх інформаційних ресурсах почали виставляти кращі роботи, які б надихали як 

рятувальників, так і суспільство та ЗСУ (рис. 1). 



Соціальні комунікації в умовах глобальних транформацій сучасності______________  

188   Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації  

Звісно, Патрон – не єдиний помічник серед «бійців 

пухнастого батальйону» (так назвали тварин, які 

допомагають на війні, журналісти) А. Оленін [6]. Проте 

порода джек-рассел-тер'єр, що не належить до великих за 

розміром, стала особливо мотивуючим фактором для 

опору: не обов’язково бути великим і сильним, щоб 

упоратися з ворогом. 

Образ цього песика, на нашу думку, можна 

розглядати як символ [11, 299]. Однак він не позбавлений і 

певних архетипових рис, закріплених за образом собаки з 

давнини: а саме вірності, відданості, готовності на будь-

який ризик заради своїх друзів-господарів. Цю думку 

підтверджує і дослідниця зооморфних мотивів у мистецтві, 

зазначаючи, що звірина форма постійно зберігалась і 

відіграє велику роль у народній культурі, де кінь і собака 

уособлюють вірність, дружність та є помічниками людини 

в усіх справах (Н. О. Дем’янова) [1, 138]. 

Згадана архетиповість посилює потужність образу. Адже за твердженням іншого дослідника, 

архетип дає змогу пояснити символи: він спроєктований і в минуле, і в майбутнє, рухаючись у 

просторі й часі, а символ може втрачати свою актуальність залежно від історичних умов 

(Г. В. Микитів) [5, 135–142]. Проте навіть найбільш вдала метафора сучасності сьогодні потребує 

відповідної артикуляції. І саме завдяки митецькій і дизайнерській роботі образ здобув реалізацію. 

Передусім образ з’явився в численних графічних роботах плакатного типу, де графіки представили 

лаконічні ідеї з його застосуванням. Невдовзі він з’явився на футболках у численних принтах. На 

вулицях міст з’явились мурали з відповідним зображенням. А Укрпошта анонсувала випуск марки з 

образом пса (Пес Патрон має з’явитися на поштовій марці з квітня 2022 року) [8]. Проте найбільш 

функціонального застосування анімалістичний образ здобув у мобільному додатку ДСНС, який 

дозволяє швидко та зручно повідомити про місцезнаходження вибухівки, додати фото та коментар 

(І.Сушон) [9] (рис. 2).  

У мас-медіа цей образ назвали маскотом ДСНС 

(І. Сушон), з чим важко не погодитись [9]. Адже слово 

«маскот» означає «тварину, людину чи певну річ, яка за 

погодженням певною групою стає її репрезентативним 

символом, який ще й приносить удачу» [12].  

Отже, результати нашого дослідження засвідчують 

динаміку становлення одного з важливих образів-символів 

трагічної, та водночас героїчної сучасності, що 

відбувається безпосередньо на очах суспільства. Натхненні 

діями персонажа Патрона та безпосередньо команди 

саперів ДСНС України, дизайнери-графіки створюють 

яскраві візуальні форми, що дозволяють підтримувати як 

дух українських захисників і рятувальників, так і 

звичайних людей, що страждають від лихоліття війни. 

Вони знаходять нові площі для поширення цього образу, 

нові техніки та композиційні рішення щодо його втілення. 

Символ стає новим маркером репрезентації як ДСНС, так і 

Збройних Сил України. У такий спосіб художник-дизайнер фактично надає форму основним 

цінностям свого часу, які, передусім, формують його самого. Адже саме у своїй правдивості 

анімалістичний образ із самого життя є настільки потужним.  
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