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КУЛЬТУРА ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ
Кожна наука за допомогою своїх категорій здійснює пізнання світу. Разом
в сукупності, вони утворюють систему наукових знань, в якій відображається
об’єктивна реальність в цілому.
Категорії (грец. kategoria – вислів, вираз) – це універсальні форми
мислення, узагальнення реального світу, в котрих знаходять своє відображення
найбільш загальні властивості, риси і відношення предметів, процесів і явищ
дійсності [1]. Філософські категорії характеризуються поєднанням в собі
універсальності і світоглядної значущості. Їх універсальність полягає у
відображенні таких властивостей, що виявляють сутність відносин людини і
світу, світоглядне значення – філософські категорії сприяють осмисленню і
формулюванню вирішення основного питання світогляду, тобто відносин між
людиною і світом.
У свою чергу, філософія вчить у духовно-діяльнісний спосіб пізнавати світ
у всій його багатогранності та цілісності, а також розуміти співвідношення
людини і світу. Порівнявши такий висновок з одним із визначень культури, з
філософської точки зору, а саме: «...культура є особливий, діяльнісний спосіб
освоєння людиною світу, включаючи як зовнішній світ, природу і суспільство,
так і внутрішній світ самої людини у значенні формування і розвитку її», можна
помітити нерозривний зв'язок між поняттями філософії і культури [2].
Багатозначність поняття «культура», на перший погляд, перешкоджає її
визначенню як філософської категорії. Але спробувавши цілісно розглянути
феномен культури з філософської точки зору можна дещо узагальнити
визначення культури. Якщо розглядати культуру не просто додатком до життя
розбіжних явищ, а як систему, органічне ціле, то ширина розуміння поняття
«культура» дещо звузиться.
Отже, згідно з зазначеним вище, поняття культури тісно пов'язане з
сутністю людини, її діяльністю. Більше того, культура не може існувати без
людини. Не зважаючи на різноаспектність визначення культури з філософської
точки зору (природовідповідність, духовність, матеріальність, універсальність,
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індивідуальність, соціальність, історичність) можна помітити їх спільну
особливість. Через перелічені аспекти культура висвітлюється як вираження
суті людини у ставленні її до навколишнього світу. Це вираження сутності
людини характеризується в системі засобів культури. Таким чином культура є
світом людини, в якому навколишня дійсність стає ближчою до людини, щоб
бути зрозумілішою, а внутрішній світ людини трансформується в природу.
Як філософська категорія «культура» є універсальною, оскільки в понятті
культури як діяльнісної сфери відносин людини і світу відображається зміст
основного питання філософії, яке людина може осмислити й вирішити за
допомогою культури [2].
Слово «культура» латинського походження. Воно означало обробку,
догляд, поліпшення. У класичній давнині це поняття вперше використав Марк
Порцій Катон Старший у своїй праці «De agri cultura» (ІІІ ст. до н. е.),
присвяченій турботам землевласника, який обробляв землю з використанням
рабської праці. Описуючи землю, Катон писав саме про специфічне, духовне
ставлення до неї, а не про технічну обробку ділянки.
Про більш наближене розуміння культури для нашого часу писали римські
вчені Варрон та Колумелла (І ст. до н. е.). Вони пропонували такі способи
організації сільського господарства, які підвищили б продуктивність праці та
зацікавленість рабів.
Римський оратор і публіцист Марк Тулій Цицерон, говорячи про
оброблення, мав на увазі не землю, а духовність, виховання, розвиток
розумових здібностей. В одному зі своїх листів він говорить про «культуру
духу», тобто про розвиток розумових здібностей, що є гідним завданням для
вільної людини і дається завдяки вивченню філософії.
Сутністю культури як фундаментальної категорії є результати людської
діяльності та сама діяльність [3].
Культура – це все, що створила людина, всі її надбання. Філософська
дисципліна, що вивчає культуру, називається філософією культури. Вона
почала стрімко розвиватися наприкінці XIX – на початку XX ст. Уперше термін
«філософія культури» (або «культурфілософія») ввів у філософський обіг на
поч. XIX ст. Адам Мюллер (1779-1829). Велике теоретичне значення даної
дисципліни полягає в тому, що вона простежує смислові вектори певної
культури, чим дозволяє наблизитись до «життєвого ядра», за програмою якого
відбувається її самовідтворення [4, с. 60].
Серед численних проблем філософії культури можна виділити такі:
1) У чому полягає сутність культури?
2) Як співвідносяться між собою поняття «культура» і «цивілізація»?
3) Які в сучасній філософії існують підходи до розуміння культури?
4) 3 яких частин (елементів) складається культура, як відбуваються зміни
культури, що є їх джерелом?
5) Які є типи культури? [5, с. 275].
Щоб зрозуміти сутність культури, варто проаналізувати діяльність
людини, суспільства, народів, що населяють нашу планету. У широкому
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розумінні культура трактується в наш час багатьма вченими як процес і
наслідок людської діяльності. Інакше кажучи, культура виступає як міра
людського в природі, а також і у самій людині. Такий підхід дозволяє включити
у сферу культури всі види людської діяльності: матеріальну і духовну
діяльність в усіх формах їх прояву. Тому феномен культури можна визначити
як творчу діяльність людей і сукупність матеріальних та духовних цінностей,
вироблених людством у процесі історії, а також взаємовідносини, що склалися
в процесі розподілу культурних надбань [6, с. 32].
Як співвідносяться між собою поняття «культура» і «цивілізація»?
Сьогодні в філософії культури поняття «цивілізація» застосовують до набутого
рівня функціонування культури в усіх його складових. Досягнення культури
можуть існувати в суспільстві, але бути недосяжними для людства. У такому
разі культурне багатство не розкривається, а його потенційні можливості
належним чином не використовуються. На противагу цьому, цивілізація – це
стан у розвитку суспільства, на якому весь зміст культури розгортається не в
потенційному, а в актуальному плані, діючи і продукуючи нові форми
інтелектуального життя суспільства [7, с. 5].
Розглянемо основні підходи до розуміння феномену культури.
Емпіричний або описовий підхід трактує культуру як сукупність, результат
всієї людської діяльності, тобто суму всіх речей і цінностей, з яких складається
цей результат.
Аксеологічний, тобто оціночний підхід, за якого – культурність,
некультурність і рівень культурності, оцінюється співставленням з певним
еталоном. За такого підходу оцінки мають відносний і довільний характер.
Діяльнісний підхід розглядає культуру як специфічний людський спосіб
діяльності, позабіологічний за своєю сутністю. Але культура є не самою
діяльністю, а тим способом, яким здійснюється ця діяльність. Саме діяльнісний
підхід до розуміння культури набирає популярність у сучасній науковій
літературі. Його універсальність полягає в тому, що він не відкидає два
попередніх – описовий та оціночний, а включає в себе їх раціональний
зміст [8].
У залежності від рівня, масштабів і форм соціальної взаємодії розрізняють
такі основні типи культури:
- загальнолюдська культура (у сенсі культури, створеної людством
протягом всієї історії його існування);
- суперкультура (у значенні культури, створеної конкретним суспільством,
яка передається з покоління в покоління);
- субкультура (в розумінні культури як сукупності переконань, цінностей,
норм, зразків поведінки, характерних для певної соціальної спільноти);
- контркультура (у сенсі культурної моделі певної групи, яка протистоїть
або знаходиться в конфронтації до панівної суперкультури);
- девіантна культура (як різновид субкультури; притаманна групам з
соціально відхиленою поведінкою);
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- особистісна культура (мається на увазі культура конкретного
індивіда) [9].
Отже, культуру цілком можна вважати повноцінною філософською
категорією, оскільки культура має всі необхідні для цього ознаки та
властивості. Культура, як аспект філософії, допомагає людині зрозуміти себе,
пізнати світ і свою роль у ньому.
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ У КУЛЬТУРНО-ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСАХ
Культурний розвиток України з Європейськими державами та країнами
третього світу, їх процеси міжособистісного розвитку не стоять на місці нові
виклики, потреби, мотиви у діяльності людини вимагають нових рішень та
спроб подолання. Їх розвиток в інтеграційному об’єднані для упорядкування
відносин між собою. При суспільній думці на основі поведінки, яка формується
у процесі міжособистісного розвитку людства у взаємодії з сучасним світом.
Перед кожним новим поколінням постає філософське питання: «Що є світ?
Яка його сутність?». На це питання немає однозначною думки, тому що
інтеграційні процеси не стоять на місці вони постійно підштовхують та
інтегрують людей для розвитку себе та оточуючого світу [1, с. 4].
Забезпечити національні інтереси людей щодо цілей сталого розвитку
економіки, екології, громадянського життя, соціальних потреб для підвищення
рівня та якості життя населення, дотримуючись конституційних прав і свобод
кожної держави на інтеграційному рівні. На основі філософських аспектів,
людина, а загалом держава, за своєю природою постійно прагне до кращого,
більш досконалого в культурному та інтеграційному процесі.
Філософія розглядає євроінтеграцію як раціональний світогляд і базує
висновки не на вірі, почуттях та емоціях, а на розсудково-мислиннєвих
операціях і тому включає духовні джерела, орієнтир думок і вчинків людей,
культуро-охорону та культуро-творчу роль [1, с. 5].
Соціальна цінність філософії полягає в тому що вона допомагає
визначитися людині не тільки як свідомій і чуйній істоті, а як дипломатичній
особистості, яка раціонально та свідомо підтримує інтеграцію з державами для
спільної національної безпеки, енергетики, економіки та культурної
політики [1, с. 5].
Сучасна філософія формує систему поглядів на світ, осмислює і
обґрунтовує світоглядні ідеали людини до європейського майбутнього,
розробляє всезагальні підходи до пояснення явищ, загальні вимоги та принципи
до мислячого суб’єкта; дає нове знання та піддає сумніву готові відповіді щодо
інтеграції, більш за все цінує істину; вказує духовний орієнтир думкам і
вчинкам людей [1, с. 8].
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Культурні аспекти не менш важливі для підтримання європейського рівня,
тому що дотримуючись загальнокультурних правил поведінки, завдяки яким
людина стає здатною бути самостійною, відповідальною до участі у
суспільному житті, а також має духовні структури світоглядного уявлення,
переконання, нагромадження життєвого досвіду визначають вирішальну міру
життєвої позиції людини [1, с. 8].
Якщо розглядати інтеграцію з політичного боку то це може забезпечити
мирне співіснування країн, що досягається шляхом розширення торгівлі,
вільного руху людей, культурного обміну, проведення консультацій. Відтак,
згідно з європейським підходом, інтеграцію К. Дойч визначає як «процес, за
посередництвом якого окремі держави передають частину своїх суверенних
прав на користь створюваної та єдиної для них усіх інституціональної
структури для того, щоб забезпечити врахування і реалізацію їх спільних
інтересів» [2, с.102].
При співвідношенні прав ЄС і національного права окремі законодавчі
повноваження Євросоюзу передбачаються конституціями або чинним
законодавством держав-членів, на практиці цей процес зіштовхується з
численними труднощами економічного, політичного і правового характеру, а
тому як громадськість, так і національні уряди демонструють певну
стриманість в імплементації правових норм ЄС у власну правову
систему [3, с. 11].
Євроінтеграційний процес у межах створеної системи призводить до
підвищення рівня її цілісності та організованості раніше не пов’язаних
елементів. Окремі частини інтегрованого цілого можуть мати різний ступінь
автономії, однак збільшуючи обсяг та інтенсивність взаємозв’язків між
складовими її системи, зокрема, надбудовуються нові рівні управління.
Інтеграція зміцнює взаємозалежність та злагодженість елементів соціальної
системи, упорядковує та допомагає функціонувати окремим частинам, як цілий
та злагоджений організм [2, с. 101].
Технічний прогрес не стоїть на місці він постійно розвивається, впливає на
велику кількість сфер діяльності людини та має екологічну основу. Підтримує
розвиток промисловості, інфраструктури та інновацій для сучаснорозвиваючого світу. Формує стратегічні цілі, організовує культурну діяльність
у інтеграційному напрямку для членів-партнерів та бажаючих вступити до
Європейського союзу [4].
Розглядаючи на півсвідомому рівні політичні, економічні та культурні
відносини між країнами, можна їх поділити на сфери впливу. Наприклад,
розвиненні країни що входять до «Великої сімки» відіграють значну роль у
відносинах світового та міжнародного господарства, що характеризуються
великою часткою валового внутрішнього продукту та технологічного процесу.
Вони тримають під контролем багато країн та можуть впливати не тільки на
політику, а й освіту, охорону здоров’я та життєдіяльність людей у країнах, які
мають нижчий рівень політичного впливу у світовому інституті [5, с. 78].
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Культурну спадщину має кожен народ – це унікальний, політичний,
духовний та соціальний капітал держави, який вирізняє її з-поміж інших на
міжнародну рівні та є складовою національної самоповаги. Втрачаючи ці
можливості вони негативно вплинуть на культурну інтеграцію прийдешніх
поколінь, яка призведе до фальсифікації історії та історичної пам’яті,
знищуючи інтелектуальний та творчий потенціал суспільства в цілому [6].
На рівні індивідуальної свідомості, можна розглянути емоційні-почуттєві
аспекти, які включають: естетичні, моральні, інтелектуальні можливості, на
яких можна розглянути інтеграцію та зв’язки Європи та України. Адже світова
спільнота впроваджує інформаційні ресурси та включає культурну спадщину і
цінності національної, всесвітньої культурної спадщини, яка формує свідомість
людей та впроваджує комплексну державну політику у всіх сферах системи для
захисту не тільки просвітницької роботи, а й економічної та культурнотуристичної. Впровадження комплексної, послідовної та скоординованої
діяльності органів світової спільноти, державної влади, органів місцевого
самоврядування та громадського для інтеграційного мислення людей [6].
Якщо країна та її народ свідомо ставиться до інтеграційних процесів,
переймає досвід з історії людства та сучасних держав для розвитку та
осучаснення діяльності своє праці, то зможе досягти сфери впливу інших країн,
схарактеризувати свої дії та наміри для створення предметних конструкцій
через доведення параметрів речей або відношення між ними на Європейському
рівні для захищеності культурно-еталонних та гранично можливих викликів у
глобальному розвиваючому світі [1, с. 84].
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ
Поняття «культура», на перший погляд, має об’ємне значення. Але, цілісно
розглянувши феномен культури саме з філософської точки зору, можна дещо
узагальнити цей термін. Дехто з філософів, наприклад, Макс Шелер,
розглядають культуру як сферу ідеальних, реальних та матеріальних потреб
людини [1]. Звідси можна побачити, що поняття культури пов'язане з сутністю
людини та її діяльністю. До того ж, культура без людини практично не
можлива. Не зважаючи на багатогранність визначення культури з філософської
точки зору, можна виділити певну особливість.
Отже, культура трактується як вираження сенсу людини у відношенні її до
оточуючого світу. Це виявлення сутності людини опредметнюється в системі
засобів самої культури. Культура є світом людини, в якому навколишня
дійсність одушевляється, щоб бути більш зрозумілою, а духовний світ людини
перетворюється у природу. У людини є можливість осмислити та вирішити
основні питання філософії за допомогою культури [1].
Роль філософії полягає в тому, щоб за товстим прошарком неістинної
культури, створеної для того, щоб зробити людину сумірною і слухняною,
виявити справжню культуру [5].
Саме по собі слово «культура» походить від лат. cultura, спочатку воно
мало таке означення, як «обробіток землі» чи «вирощування різних культур».
Але, потім давньоримський мислитель Цицерон вжив свій всесвітньо відомий
вислів «cultura animi autem philosophia est» («філософія є вирощуванням душі»),
з тих пір і почалася трансформація цього терміну [5].
Якщо досліджувати далекі від щоденно-безпосереднього життя речі, то
філософія, на перший погляд, видається не потрібною у повсякденному житті.
Адже, в основному, є думка, що, для забезпечення умов нормального існування,
потрібне, перш за все, задоволення базових потреб у харчуванні, місці
проживання, безпеці, комунікації суспільстві тощо. Однак, окрім цих потреб,
людина має і ряд інших – потреби у самоутвердженні, оригінальності,
культурному розвитку та реалізації свого потенціалу.
Пошук сенсу життя є основним питанням філософії для людини. Цю науку
слід вивчати не лише заради вирішення цього питання, а й для формування
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світоглядних ідеалів, адже заради них варто жити, тому що вони є духовними
стимулами до існування.
Але ж яке місце займає філософія у культурі, а саме – в процесі
становлення світоглядних ідеалів та пошуку сенсу життя?
Філософія може вказати людині на те, який саме ідеал вона повинна для
себе створити та як обрати правильний шлях, щоб досягнути цього. Культура, в
свою чергу, будучи діяльнісним способом засвоєння світу, пристосування до
нього, є особливим шляхом до втілення світоглядного ідеалу в життя людини.
Філософія – це сфера діяльності людського духу та унікальна мова, оволодівши
якою людина може контактувати зі світом, пізнавати правильність світобудови
та, власне, свого існування. Культура ж, у такому порівнянні, слугує
своєрідним мовним апаратом. Вивчаючи філософію людина вивчає мову світу,
а через культуру вона може спілкуватися з ним [1].
Культура перебуває у тісному взаємовідношенні з філософією, а, отже, й
посилається до пошуків сенсу життя. Проаналізувавши культурний розвиток
суспільства, що формувався протягом певного періоду, можемо дослідити
процеси розвитку світоглядних ідеалів, їх кризи та становлення нових ідеалів.
Як і сенс життя, світоглядний ідеал знаходить своє втілення у багатогранних
різновидах культури.
Як історично-еволюційну дорогу пошуку сенсу життя, культуру можна
вивчати з двох точок зору:
1. Як висловлювання історично-культурних реалій;
2. Як розгляд культурно-історичних навичок людства та підсумовування
позитивного досвіду на шляху пошуку Істини [1].
Перша точка зору аналізує культуру як суспільно-історичну пам'ять –
історія становлення і винищення світоглядних ідеалів. Друга – представляє
культуру, як примноження позитивного досвіду у сфері пошуку сенсу життя,
послідовне уподібнювання до певного ідеалу [1].
Дослідження життєвого світу людини, що здійснюється в проблемному
полі, обумовлює онтологічне розуміння культури як світу людської буттєвості,
що роз’яснюється крізь призму множинності цінніснозначимих світів, де
повсякденність – це лише своєрідна форма презентації, де зображений
життєвий світ людини з властивими йому «сутінковими зонами» та
переступаннями за його межі [2, с. 40-41].
Швейцарський філософ В. Біблер зазначив: «Хто хоче знати, що являє
собою людина, той має також і насамперед знати, що таке культура». Культура
є явищем «самодетермінації людини» [6]. Під час культурної діяльності
людини відбувається її творення, а під час антикультурної – її регрес у
розвитку. Формування обізнаної, суспільно розвиненої особистості є одним із
найголовніших завдань культури. Адже сутність культури можна зрозуміти
лише через діяльність людини. Оскільки вона виступає синонімом до такого
терміну, як «справжня людяність» [6].
Якщо розглядати культуру з атрибутного підходу, то можна сказати, що
окрема особистість є носієм цієї самої культури та може брати участь в її
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подальшому розвитку. Будь-які якості людини, будь то фізичні чи моральні,
характеризують її ставлення до світу. Тому можемо стверджувати, що це і є
культура людини. Її вчинки та вибори, які вона робить протягом життя, можуть
говорити про духовну та зовнішню культуру цієї людини. І, відповідно, будьякі потреби людей, потребують різноманітних способів їх задоволення, за
участі різних типів культури [4].
Культура розглядається саме як вияв людської природи. Риси будь-якого
культурного процесу виводяться з певних людських особливостей. Такий підхід
має назву філософсько-антропологічний [3]. Але культура є досить складною
системою, тому вона й не виводиться лише з природи людини. Розум та
моральні якості не притаманні людям з самого народження, хоча й вони
відповідають людській природі. Адже вони є особливостями, що виходять за
природні, індивідуальні межі та набуваються лише при потраплянні в
суспільство.
Тому
філософсько-антропологічний
підхід
вивчення
культури
доповнюється філософсько-історичним підходом. З його позицій культура
розуміється як феномен, що постає в процесі переходу від природи до історії,
від «тваринності» до людського, до соціуму. Головна роль у такому
перетворенні належить людській діяльності [3].
Не сам предмет культури має вирішальне значення для людини, а його
ідейний зміст. При цьому, зазначимо, цінність ідеї, яка втілена в певній формі
культури, може визначитися тим, наскільки саме ця ідея може втілювати в себе
благо для людини. Але, само собою, якщо предмет культури не є втіленням
високих почувань, то, відповідно, й не може мати якоїсь цінності.
Зв'язок, що існує між філософією та культурою, може бути не лише у
значенні філософії як формуючої образів ідеального буття чи світоглядних
орієнтирів, що стоять на шляху до Істини, але й, звичайно ж, культури, яка, в
свою чергу, виступає засобом втілення цих самих орієнтирів в реальне життя
людини у вигляді форм суспільно-історичних типів культури. Оскільки
існування філософії знаходиться поза межами культури та, відповідно, не має
сенсу, тому взагалі не можливе. Філософія виступає активністю та діяльністю
людської думки, а людська діяльність, в свою чергу, – сферою культури.
Підсумовуючи, зазначимо, що і філософія, і культура слугують полем
людської духовної діяльності. Ці два поняття у своєму діалектному зв’язку
допомагають людині пізнавати світ. Таким чином, людина може
підлаштовуватись до різних явищ світу та його певних законів світобудови.
Людина може мати можливість влаштувати своє життя таким чином, щоб
бути в достатку та щасливою, лише за тієї умови, якщо вона озброїться
різноманітними філософськими знаннями [1].
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АВТЕНТИКА VS СУЧАСНОСТІ: ЧИ МОЖЛИВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯВИЩ?
Питання про самобутність української культури набуло актуальності після
отримання державою статусу незалежної. Виникла потреба виокремити
вітчизняну культуру, що формувалася під впливом багатьох держав протягом
довгого часу. Яскравим проявом перших спроб сепарації культури став
масштабний постмодерністський рух – бойчукізм.
«Бойчукізм» – впливовий напрям в українському мистецтві 1910 – початку
1930-х років, названий на честь його лідера Михайла Бойчука, художника, який
виробив власну живописну систему, що спиралася переважно на досвід
візантійського монументального та українського народного мистецтва, і мала
стати основою для національного мистецтва. «Бойчукісти» створили низку
визначних монументальних розписів, які були повністю знищені в 1930-ті роки,
так само, як і їхні автори [5].
Наступною сходинкою став концептуалізм, ціллю якого було відновлення
модернізму. В рамках цього руху митці прагнули до самореалізації через
провокацію, відходячи від звичних форм мистецтва, демонструючи себе як
авангардистів. На противагу концептуалізму в той же час розвивався відмінний
від першого рух – живописоцентризм, що поєднував у собі традиційне
уявлення про живопис і новаторські особливості.
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Цей парадокс зумовлений не тільки обставинами радянської системи, але й
мистецькими традиціями Києва з його культом яскравого, життєствердного й
майстерного живопису, уособленого в постатях Олександра Мурашка, Федора
Кричевського та Тетяни Яблонської [5].
Даний рух змінився гіперреалізмом, що репрезентується діяльністю
«Групи 6», до якої увійшли кияни Сергій Гета, Сергій Базилєв, Сергій
Шерстюк, львів’яни Микола Філатов та Ігор Копистянський, москвич Олексій
Тєгін. Своєрідність доробків мистецтва за цей етап так і не прижилася у
тогочасному суспільстві.
Поруч з новаторським вектором мистецтва важливу роль грали майстриремісники, що поколіннями передавали неповторність та колорит справжньої
української культури. Таке мистецтво і наразі вважається аматорським, але
логічним є зв’язок з поняттям «народна творчість», що не піддалася впливу
зовнішніх факторів – завоюванням, індустріалізації, урбанізації й продовжувала
використовувати автентичні малюнки, орнаменти і форми.
Важливою в становленні та розвитку аматорського мистецтва стала
Національна спілка народних майстрів України та її регіональні відділення, які
існують в кожній області. Аматор декоративно-ужиткового мистецтва
відрізняється від народного майстра тим, що його творчість формується як
захоплення, як хобі, які не приносять йому матеріальних здобутків - це поклик
його душі [4].
Нині Національна спілка народних майстрів, заснована у 1990 році,
налічує близько 2, 500 майстрів за наступними спрямуваннями: народна
творчість, народні митці УРСР, майстри петриківського розпису, українські
різьбярі, вишивальники, гончарі, килимарі та лялькарі [2].
Якщо звернути увагу на процеси розвитку українського мистецтва у
сьогоденні, то можна помітити стрімку популяризацію саме тих вітчизняних
творів, що в переважній більшості випадків не мають зв’язку зі звичними
українськими мотивами, що були висвітлені в етнічних картинах та архітектурі.
Досліджуючи стан сучасного мистецтва, можна відстежити декілька причин
сепарації від етнічного першопочатку:

інтеграція України до складу держав Євросоюзу у 2014 році, що
викликало процес наслідування культури Європи з метою входження в рамки,
прийняті на території країн-учасниць. Більшість творів мистецтва також мають
риси постіндустріалізму й урбанізації, що виражається у простих формах,
використанні більш сучасних матеріалів. Що стосується духовної культури, то
країни Європи активно зацікавились українським мистецтвом після
популяризації України як учасниці ЄС.

розвиток самого мистецтва – зміна середовища, поява технологій та
новаторство. Твори мистецтва стають більш функціональними, різноманітними,
швидше виробляються, мають більше можливостей демонстрації, приймають
ознак мінімалізму. Саме розвиток і глобалізація електронної мережі дозволила
набагато спростити доступ до творів мистецтва з будь-якої точки світу. Це
стало початком розповсюдження неповторної української культури.
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трансформація суспільства, під впливом якої мистецтво почало
переслідувати соціальні проблеми та збільшувати смислове навантаження
творів.
Тому можна зазначити, що сучасне мистецтво не має канонів та
обмежень, тому автор через твори виражає відчуття, емоції, ставлення та
думки, що інколи приймає доволі незвичних форм. Яскравим прикладом є
роботи авторки художньої кераміки – Ксенії Жижій, які вона вважає
«…результатом творчих пошуків у рисунку. Комбінації різних матеріалів,
ефектів та технік… емоціями, переживаннями та почуттями, перенесеними на
папір…». [5]
Говорячи про інтеграцію двох явищ, доречно згадати популярність
вишиванок серед іноземців. Великим попитом користуються саме сучасніші
моделі одягу з кольорового льону, прикрашені незвичними візерунками, що
інколи приймають відголосків абстракції. Також велику цікавість викликають
українські віночки, посуд, етнічні прикраси і художні роботи [1]. В умовах
сучасності вдало поєднуються технології та ремісництво, а засобом їх
презентації є мережа Інтернет, яка поширює інформацію. Таким чином
автентика викликає постійний інтересяк українців, так й іноземців.
З огляду на вищесказане можемо стверджувати, що інтеграція явищ
можлива шляхом поєднання сучасних технологій зі змістом першоджерел
етнічного, що у свою чергу відкриває нові території для діяльності сучасних
митців. На нашу думку, настала доба окреслення власної культури як
неповторної частини українського народу, бо саме автентичність здатна надати
поштовху натхнення не тільки для авторів, а й для поціновувачів мистецтва.
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СУСПІЛЬНО-ОРГАНІЗОВАНІ МАСОВІ ІВЕНТИ ЗА ЧАСІВ
РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО РИМУ. РЕЛІГІЙНІ СВЯТА ТА ОБРЯДИ
Стародавній Рим зробив великий внесок у розвиток права, військової
справи, мистецтва, архітектури, технологій та мови у західноєвропейській
цивілізації. Сучасному світові Стародавній Рим подарував римське право, деякі
архітектурні форми та рiшення (наприклад, хрестово-купольну систему) і
безліч інших нововведень (наприклад, колісні водяні млини). Християнство як
релігія народилося на території Римської імперії.
Для ранньоримського світогляду було характерне відчування себе як
вільного громадянина з почуттям належності до суспільноï общини та
пріоритету державних інтересів над особистими, у поєднанні з консерватизмом,
який полягав у наслідуванні звичаїв і традицій предків.
Римська молодь мала рiзнi види ігор та фізичних вправ, такі як стрибки,
боротьба, кулачні бої та скачки. У сільській місцевості дозвілля заможних
людей також включало полювання та риболовлю.
Були популярні івенти. Такі як гладіаторські бої. Гладіатори билися або до
смерті, або до «першої крові» різноманітною зброєю та за безліччю сценаріїв.
Ці бої досягли вершини популярності за імператора Клавдія, який започаткував
традицію вирішення імператором кінцівки бою. Всупереч популярному образу
в кіно, деякі експерти вважають, що жестом, який засуджував гладіатора на
смерть, було не обертання великого пальця донизу. Також серед римлян були
популярні покази тварин, які іноді поєднувалися з гладіаторськими боями.
В’язня чи гладіатора, озброєного чи ні, виштовхували на арену і випускали
звірів.
Римська релiгiя, принаймні за відношенням до богів, була створена не з
записаних оповідань, а радше на основі комплексних взаємовідносин між
людьми та богами. У багатьох аспектах вона була близька до грецької, аж до
прямого запозичення окремих міфів. На відміну від грецької міфології, боги не
були персоніфіковані, але існували нечітко визначенi священні духи, які
називалися numina. Римляни вірили, що кожна людина, мiсце або річ має свого
«генiя» або божественну суть. До священних духів римлян вiдносилися генії
(добрі духи, що охороняли людину протягом його життя), пенати (охоронці і
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заступники рідного будинку, а потім – усього римського народу, звідси бере
свій початок відомий вислів - «повернутися до рiдних пенатів», тобто
повернутися на батьківщину, додому), лари (духи домівки та родинного щастя),
лемури (духи померлих) і мани (духи предків). Вірили також у божества гір,
джерел, лісів.
Під впливом італійських племен у римському пантеоні з’явилися бог
Сатурн, верховний бог Юпітер, богині Юнона і Мінерва. У плебеїв була своя
трійця божеств: Церера (богиня злаків), Лібер (бог виноградників) і Лібера.
Загальноіталійськими богами стали Марс (бог війни), Діана (богиня
полювання), Фортуна (богиня щастя, успіху), Венера (богиня весни і садів,
потім – любові та краси). Деякі боги шанувалися головним чином
представниками одного стану або професії (торговці шанували Меркурія,
ремісники – Мінерву).
Зі зростанням контактів з греками, старі римські боги почали
ототожнюватися з грецькими.
Відмінною рисою світогляду давніх римлян була міфологізація своєї
історії. Пізніше вiйськові перемоги Риму відзначали грандіозними тріумфами,
а прославленi полководці ставали об’єктом культу. Римський народ вважав себе
обраним, а свою державу – як одну з вищих цінностей.
Починаючи з iмператора Нерона, римська офiцiйна політика щодо
християнства була негативною, часто навіть належність до християн могла
призвести до страти. За імператора Діоклетана iння на християн досягли своєï
найвищої точки. Однак, за iмператора Костянтина Великого християнство
стало офіційною і провідною релігією Римської держави. У 391 р. Імператор
Феодосій I заборонив у державі всі релігії, окрім християнської.
У римській релігії свята відзначалися поклонінням певному богу чи
божественній події. Вони складалися із релігійних обрядів і традицій та часто з
організацією ігор (Ludi). Найважливішими святами були Сатурналії,
Вакханалія, Луперкалії та свято на честь Бона Деа. Деякі свята були актуальні
лише в певні історичні епохи.
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Дем’янчук. – Київ: ВООKCHEF: Форс Україна, 2019. – 478 с.
3.
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ОСНОВНІ ФОРМИ ПЕРВІСНОЇ РЕЛІГІЇ
(АНІМІЗМ, ФЕТИШИЗМ, ТОТЕМІЗМ, МАГІЯ)
За гіпотезою англійського антрополога і релігієзнавця Роберта Маретта на
первісній стадії релігійного розвитку людини, на якій ще не склалися
анімістичні уявлення, людина вірить в безособову надприродну силу, яку вона
швидше відчуває, ніж усвідомлює. Подібні доанімістичні вірування в існування
розлитої у світі безособової сили, що впливає на життя людей, отримали назву
«аніматизм» 3, С. 99-108.
Анімізм є переконанням, що все має душу або дух («anima» з латині),
включаючи тварин, рослини, каміння, гори, річки та зірки 1, С. 36. Анімісти
вважають, що кожна «аніма» є могутнім духом, який може допомогти чи
нашкодити, і йому слід поклонятися, боятись або визнавати якимось іншим
чином.
Магія (буквально — чаклунство) — віра в існування надприродних засобів
впливу на природу і людину. Існує багато різновидів магії: виробнича,
лікувальна, землеробська, рибальська, військова тощо. У стародавніх слов´ян
— це ворожбитство, замовляння та заклинання 6, С. 87.
Хоча магія виражено притаманна первісній культурі та є важливою
складовою релігій, вона проявляється і в сучасності та поза релігією.
Стародавні уявлення та ритуали не лише зберігаються в культурі, а й
виникають нові.
Слід відрізняти магію від ворожінь. Вони мають на меті не зміни в
довкіллі, а дізнавання про певні події в специфічній штучній обстановці.
Система магічних дій включає особливу обрядовість з використанням
наділених гаданими особливими якостями предметів — фетишів. Виконавцями
магічних обрядів зазвичай є особливі люди — знахарі, чаклуни, шамани. В
сучасних дослідженнях магія та релігія переважно розділяються. Магія часто є
складовою релігії, проте існує окремо від теології в формі шанування святинь,
виконання священних дійств. В часи кризи релігій магія набуває розвитку і цей
процес відбувається «хвилями» впродовж усієї історії.
Магічний ритуал — має метою досягнення певного практичного
результату шляхом впливу на об'єкти через їх знаки. Наприклад, ураження
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зображення тварини для забезпечення удачі на полюванні, наслання хвороби на
ворога маніпуляціями з його лялькою.
Загалом ритуали — це риса усіх відомих людських суспільств. Вони
включають не лише ритуали поклоніння та таїнства організованих релігій та
культів, але також обряди переходу, обряди спокути та очищення, клятви на
вірність, церемонії посвячення, коронації та інавгурації президента, шлюби,
похорони тощо 5.
Розвиток технологій, особливо електроніки, сприяє відродженню магії в
сучасній культурі. Оскільки пересічна людина зазвичай не має уявлення про
роботу комп'ютерів, засобів зв'язку, користування ними сприймається як
магічні дії та стає своєрідними ритуалами.
Фетишизм — віра в надприродні властивості різних предметів або
об´єктів. Фетиші — це, як правило, матеріальні предмети, яким приписуються
надприродні властивості. У східних слов´ян це — стріла, плуг, чаша, пізніше —
меч. В психології під фетишизмом розуміється сексуальний потяг до частин
тіла окрім статевих органів або предметів, з ними пов'язаних. У переносному
значенні фетишизм — ірраціональна захопленість чим-небудь 4, С. 256.
Яскравим прикладом фетишизму у сьогоденні є носіння різноманітних
амулетів, оберегів, ідолів тощо. За твердженням деяких вчених, релігійний
фетишизм існує в сучасному світі у вигляді культу мощів в християнстві і
буддизмі, та в ісламі у шануванні Чорного каменю.
До наших днів дійшло безліч фетишів у формі амулетів-оберегів.
Амулетом слугує предмет, якому приписуються магічні властивості відвертати
від людини нещастя і приносити успіх. Амулет-оберіг має оберігати свого
власника.
Вираженим проявом фетишизму в сучасному суспільстві є товарний
фетишизм — наділення товарів надприродними силами, що збільшує їхню
вартість. Споріднений політичний фетишизм, за якого речі, історичні дати,
географічні місцевості, особистості, вчення, теорії наділяються чарівними,
магічними властивостями. Відтак виникає поклоніння політичним фетишам та
їх використання в політичних ритуалах.
Тотемізм — віра в те, що людина має родинні зв´язки з певним видом
тварин. Тотем вважався покровителем роду, його шанували і забороняли
вбивати. Пізніше родинних зв´язків стали шукати з рослинами, явищами
природи (вітром, снігом, дощем, сонцем, зорями і т. д.). Взагалі тотемізм —
одна з найдавніших форм релігійних уявлень. Поширення тотемізму серед
народів світу досить добре вивчено, тотемізм був притаманний в той чи інший
період розвитку всім народам. Класичною державою тотемізму є Австралія 7.
Найважливішою складовою тотемізму є тотемічна обрядовість, у якій
значне місце займають численні дії поклоніння тотему, залучення до нього. З
цією обрядовістю пов'язані всі важливі етапи в житті людини: народження,
ініціація, смерть.
Останнім кроком на шляху релігійної еволюції тотемізму стало уявлення
про те, що родинні зв'язки людей і людських колективів із тваринами чи
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рослинами є насправді виявом їхньої загальної спорідненості зі спільним
родоначальником.
Сьогодні в атрибутиці спортивних команд, марок автомобілів, назвах міст
іноді доволі явно простежується тотемізм.
У народних традиціях, які нині активно відроджуються в Україні, є обряди,
пов'язані з тотемами українського народу — козою (вівцею) та вовком. Досі
існують такі обряди як: водіння кози на свято Щедрого вечора, зустріч молодих
після вінчання матір'ю, зодягненою в овечий кожух.
Отже можна зробити висновок, що релігія хоч і є пошуком людиною та
людством сакрального змісту, існує в суспільстві навіть у наші дні. Вплив
первісних релігій на суспільне життя не завжди є однозначним, але його можна
чітко прослідкувати у різних аспектах людського життя.
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РОЛЬ ЛІДЕРСЬКИЙ ЯКОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО ІВЕНТОРА
У сучасному світі у своїй професійній діяльності івентору важливо
оволодіти в повній мірі лідерськими якостями. Існують різноматні теорії,
практики, рекомендацій як підвищити свої лідерські якості, і вони дійсно
зможуть відіграти значну роль у формуванні себе, як лідера-івентора, який
пропустить всі вивчені теорії через призму практики та власного досвіду для
майбутнього результату.
На сучасному постіндустріальному суспільстві де рівень конкуренції
збільшується з кожним кваліфікавоним івентором, важливо стати тим івентменеджером, за яким піде команда, з яким вони будуть підкорювати івентринок та демонструвати свої вміння на професійному рівні.
Вдаючись у деталі історії, поняття «лідер» походить від західнонімецького
laithjan. З часом,в англійській мові перетворилося
на дієслово to lead зі
значенням "вести", а потім, приблизно в XIII ст., в іменник a leader - "той, хто
веде", тобто направляє рух, показує шлях, допомагає або змушує йти з собою і
за собою. [1] Так само це спрацьовує у сучасному світі ХХІ століття, лідерівентор – це той, хто веде за собой команду.
До івент-менеджера висувають особливі вимоги, у тому числі до його
особистих якостей. Беззаперечно важливо для івентора залишатися як
формальним так і не формальним лідером. «Лідером не народжуються – ним
стають». Лідерство – якість набута. Успішне та ефективне лідерство напряму
залежить від наявних якостей керівника та його рис характеру.
Дослідники діяльності виконавчих директорів у Великобританії визначили
такий перелік характеристик (за зменшуваною значимістю), які впливають на
успіх у будь-якій справі. Ранжування якостей успішного лідера за значимістю:
1. Здатність працювати з людьми
2. Відповідальність за виконання важливих завдань
3. Потреба в досягненні результатів
4. Попередній досвід лідерства
5. Великий досвід у різних галузях діяльності
6. Здатність вести справи та переговори
7. Готовність ризикувати
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8. Здатність регенерувати нові ідеї
9. Обдарованість
10. Здатність змінювати стиль керівництва в потрібній ситуації.[2]
Але на жаль, успіху теорія виконавчих директорів Великобританії не
мала, через безмежну кількість виявлених якостей, якими повинен володіти
лідер, та через відмінність їхнього набору для кожної окремої ситуації та
організації.
Лідер-івентор – це універсальний солдат, який контролює команду,
продумує план івенту заздалегідь та вирішує будь-який форс-мажор: підрядник
відмовився надавати свої послуги в останній момент, захворів координатор
івент-заходу, не приїхала зірка, не приїхав відеограф, природні умови та інші
незаплановані обставини, які змінюють курс свята.
Стресостійкість,
комунікабельність, відповідальність – це вже звучить як скоромовка, і в умовах
переповненого сучасного івент-ринку застосовується до всіх івенторів, які
позиціонують себе як лідер. Лідер-івентор – не просто має володіти певним
списком лідерських якостей, знати що потрібно людям, а й переконувати в
цьому інших, заряджати ідеями команду, замовника і себе самого.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ СКЛАДОВИХ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
В управлінні підприємством соціально-комунікативна складова без
перебільшення є однією з найважливіших елементів ефективної його
діяльності, адже являє собою певний управлінський процес – суб’єкт –
об’єктний зв’язок, де суб'єкт передає якусь інформацію, а об'єкт виступає як
пасивний одержувач інформації, який повинен всього лише її прийняти,
зрозуміти, засвоїти і відповідно до цього діяти.
Донесення правильно сформульованих комунікативних повідомлень
суб'єкта до цільових груп формує сприятливу основу для діяльності у системі
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економічних відносин, допомагає заручитися підтримкою громадськості для
захисту інтересів та репутації суб'єкта економічної діяльності [4].
Комунікації суб'єкта економічної діяльності відіграють важливу роль у
реалізації стратегічних цілей підприємства [3].
За таких умов ключовим елементом ефективного функціонування
підприємства є формування дієвих маркетингових комунікацій, що дасть змогу
завоювати та втримати високий конкурентний статус підприємства на
внутрішньому і зовнішньому ринках.
Зростання комунікативних складових працівників підприємства відкриває
нові можливості, які звільняють їх від певних обмежень, систем соціального
контролю та примусу, створюють нові засади особистої репрезентації.
Вивчення соціальних комунікацій є особливо актуальним з огляду на те, що з
появою новітніх комунікаційних технологій та у зв’язку з розвитком сучасного
інформаційного суспільства виникла необхідність організації та розробки
ефективної політики щодо створення та формування сприятливого
комунікаційного середовища на підприємстві [4].
Сучасне підприємство не може існувати без соціально-комунікативних
складових, тому людське спілкування структуроване, впливає на побудову
комунікації. У повсякденному житті у людини існує велика кількість
послідовних зв’язків, які відбуваються через комунікації (спілкування,
перемовини, виступи тощо). Всі ці зв’язки відрізняються методами, видами
комунікації та її оцінювання у різних соціокультурних контекстах. Особливе
значення мають ритуали повсякденного спілкування людей, які будують певні
зв’язки та відносини [2]. Це передбачає певні дії, які використовуються в
культурному відношенні і передаються через комунікації. Люди можуть вільно
змінювати і переглядати комунікативні моделі. Комунікативні акти відносяться
до 8 використання мови задля певної діяльності. Мовні акти включають
команди, обіцянки, побажання, попередження, погрози, компліменти,
вибачення, пропозиції, плітки, сварку тощо. Мовні акти допомагають
визначити значимі контексти для діяльності. Кожен з контекстів формує
міжособистісні змісти. Учасники комунікації обмінюються вербальними і
невербальними елементами, характерними для їх спільноти та системи
цінностей.
На сучасному етапі виокремлюють декілька основних теорій комунікацій
та комунікативної діяльності [5], зокрема:
 структурні та функціональні теорії визначають, що соціальні структури
реальні та функціонують таким чином, що все можна спостерігати об’єктивно;
 когнітивні та поведінкові теорії, як правило, зосереджені на психології
окремих особистостей;
 інтеракціоністські теорії пропонують розглядати суспільне життя як
процес взаємодії;
 інтерпретаційні теорії намагаються розкрити процеси розуміння людьми
свого власного досвіду;
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 критичні теорії пов’язані з конфліктом інтересів у суспільстві та з
шляхами комунікації, які дають можливість домінувати одній групі над іншою;
 нормативні теорії ґрунтуються на думці, що ЗМІ мають діяти у
відповідності з домінуючим набором умов і цінностей.
Сучасне підприємство має у своєму розпорядженні різні інструменти
комунікацій: а саме: реклама у засобах масової інформації, стимулювання
збуту, проведення масових заходів (виставок, конференцій, презентацій тощо),
персональний продаж, прямий маркетинг, зв’язки з громадськістю [6].
Тому для підприємців важливо налагодити правильну комунікацію між
співробітниками, що є невід’ємною частиною комунікативних зв’язків та
налагодженої роботи на підприємстві.
Отже, можна зробити висновки, що комунікаційна система містить у собі
структуровану сукупність комунікантів, реципієнтів, значеннєвих повідомлень,
комунікаційних каналів та засобів комунікації, взаємодії комунікаційних
систем різного рівня, а також їхніх елементів і комунікативних структур.
Соціальні комунікації передають і зберігають соціальні знання, на яких
базуються цілі соціосистеми. Комунікація виконує важливі функції у
суспільному житті, створюючи умови для забезпечення роботи не тільки
інформаційної, а й усієї суспільної галузі [1].
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТА
ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ
ЛЯЛЬОК
Мистецтво театру ляльок, як і інших театрів, має багате історичне минуле.
На сьогодні ляльковий театр є фактором художнього виховання дітей, у томі
числі й дорослих.
Образ ляльки виступає своєрідним елементом між грою та реальним
життям, збагачує життєвий досвід, формує уяву та розуміння засобів мистецтва
у художньому відображенні дійсності.
Метою даної статті є визначення історичного аспекту аналізу
соціокультурної та виховної функції сучасного українського театру ляльок.
Можна вважати, що першим театром у житті дитини є театр ляльок.
Зауваження Констянтина Станіславського про те, що для дітей потрібно грати
так само, як і для дорослих, тільки краще, говорить про необхідність
справжнього, професійного мистецтва.
Євген Деммені, засновник Ленінградського театру ляльок, підкреслював,
що «театр ляльок – це перш за все педагогічний театр, саме там більшість
глядачів набувають свої перші театральні враження, театр, вплив якого на
дитину входить у комплекс загально-виховних завдань суспільства» [2, С. 69].
Становлення та виникнення театру ляльок як виду мистецтва вивчали
дослідники Олександр Кисіль, Йосип Федас, Олександр Греф, Юрій Кужель,
Олександр Казиміров, Андрій Федотов, Володимир Перетц, Наталія Смирнова,
Арсеній Авдєєв та ін.
Гра лялькою, з історії з’явилась ще за шістнадцять століть до Різдва
Христового, на думку Арсенія Авдєєва, виникла в епоху анімістичної культури
людства і до нашого часу має міцний зв’язок зі всім таємним і магічним,
поєднуючи в собі цілий комплекс програм дій.
За визначенням Олександра Кисіля, театр ляльок найширше розвинувся в
Греції та Римі і був тісно пов’язаний з релігійними обрядами на честь бога
Діонісія, комедіями Аристофана. В джерелах історії перше ім’я
давньогрецького ляльковода – Потейна [4, С. 117].
Ляльки з первісного зображення божества, з предмета поклоніння
поступово перейшли в категорію забав, ставши виразниками народного гумору:
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в Італії – Пульчинелло, у Франції – Полішинель, у Бельгії – Чанчес, в Англії –
Панч, в Росії – Петрушка, в Сенегалі – лялькові герої Рама і Шила та ін.
Скоморохи скриваючись за ширмою за допомогою дерев’яних ляльок,
вимовляли свої кумедні, часом цинічні, жарти і розповсюджували ляльковий
театр по всій Європі. Михаїл Бахтін у свій час показав, «що існує певна єдина
сміхова культура, де сміх несе світоспоглядальний характер, розкриває «іншу
правду» про світ, робить наше уявлення про нього більш багатогранним.
...Завдяки сміху як засобу вічного відродження театр ляльок живе у віках.
Комізм, представлений у спресованій, стислій формі, збільшує ефект його
впливу у багато разів». Театр ляльок, як підтверджує багатовікова історія,
«призначений для того, щоб втілювати «світ крізь сміх» [1, С. 143].
Якщо дослідити історію аматорського театру на Україні, то можна
відзначити, що розвиток народного сценічного мистецтва відбувався завдяки
мистецтву скоморохів – неодмінних учасників кожного народного свята і
ярмаркових розваг. Найпопулярнішою формою видовищ за участю скоморохів
був ляльковий театр, а саме головним персонажем був Петрушка. За історією
скоморохи, петрушечники, були мандрівними музикантами, які будували свої
виступи з урахуванням настрою та реакції глядачів, які не тільки очікували від
них чогось нового, цікавого, але й ставали активними співучасниками дії.
Ляльки-петрушки отримали свою назву на честь героя старовинних
народних лялькових видовищ, вона одягалася безпосередньо на руку актора і не
мала ніяких додаткових пристосувань для управління нею.
Саме в Європі, актори користувалися ляльками під час духовних і
світських вистав.
Пізніше дві ці галузі лялькового театру поєдналися і поширилися, згодом
отримали назву «вертеп». Історію українського вертепу та його походження
досліджували
Йосип Федас,
Лідія Архимович,
Євгеній Марковський,
Іван Франко
Борис Голдовский,
Михайло Грицай,
Микола Йосипенко,
Олександр Білецький та інші дослідники.
Таким чином, вертеп виникнувши у народі весь час розвивався і підчас
кожного етапу розвитку відображав певні суспільно-політичні обставини в
Україні. Ляльковий театр, маючи свою самобутність і оригінальність, має
завдяки використанню різних видів народної творчості – музики, лялькової гри,
пісень, танців тощо. Спираючись з джерел народної музично-поетичної
творчості, він дав початок багатьом формам українського професійного
театрального мистецтва.
Педагоги вітчизняної дореволюційної школи шукали нові шляхи розвитку
дитячої театральної української самодіяльності, розкривалися в працях
видатних українських педагогів та громадських діячів Івана Франка і
Бориса Грінченка.
Праці педагогів насамперед присвячувалася народному театру, саме
висновки мали важливе значення і для дитячого театру ляльок, щодо
репертуару, маючи нести за собою, формування естетичної оцінки, моральний
зміст, та виконувати просвітницьку функцію.
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Велике значення надала і Софія Русова, театральній грі дітей. Вона як
педагог вважала, що шкільний театр є важливим засобом національного
виховання. Радячи використовувати народні казки для інсценування, деякі
твори Пантелеймона Куліша, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного,
Софії Русової, вважала, що дитячі вистави повинні «надавати якнайбільш краси
і в самому творові, і в обставинах декоративних, щоб впливати на естетичне
почуття дітей і робить, утворювать враження різними засобами, – надавати
цільної художньої краси» [6, С. 198].
У 1919-1920 роках увага української педагогіки зростає до театру ляльок
як засобу виховання самодіяльного дитячого театру. Митрусь (Дмитро
Соловей) маючи «Дитячий театр» (1919 р.) звертає увагу на те, що «вистави
виховують у дітей почуття краси, збільшують їхні знання, впливають на
розвиток у їх пориву до добра та правди й дають змогу якнайкраще виявити
їхні природні здібності» [3, С. 72].
Українські
видатні
театральні
діячі
Григорій Козинцев,
Олександр Соломарський, виділили виховну та облагороджуючу роль
шкільного театру ляльок. Вони вважали, що сценічне мистецтво є психологічно
близьке до дитячої гри. Здатність до перевтілення дає змогу не «кривлятися», а
подумки ставити себе в становище іншої людини, і саме діти здатні дуже
швидко переходити від дійсності до ролі, яку вони розігрують.
Видатними подіями 20-х років стало створення експериментального театру
ляльок при сприянні творчого об’єднання українських художників України
АРІУ
(Асоціація
революційного
мистецтва
України), розробляючи
перспективно-естетичну програму, започаткувавши один з найвідоміших
театрів України – Харківський. Зі слів художнього керівника Харківського
Всеукраїнського показового театру ляльок, режисера Івана Шаховця, який
примітив, що актори завжди плідно працювали в умовах експерименту,
постійного творчого пошуку.
За останні роки, вчені-мистецтвознавці і педагоги, завжди шукали
відповіді на складне запитання: що таке театр ляльок, у чому полягає сила його
життєздатності? Сергій Образцов, будучи видатним режисером і діячем театру
ляльок, мав власну думку, лялька на сцені не вимірює вік глядачів, а являє
собою один з видів видовищного мистецтва. Процес оживлення – перетворення
неживого в живе – відрізняє мистецтво лялькового театру від видовищ за
участю людей-акторів, де здійснюється процес перевтілення. Вважаючи, що
сама лялька іншомовна тоді, коли вона не людина, а метафора людини. Театр
ляльок використовує свою іншомовну силу, типізацію характерів і вчинків
своїх героїв. «Якщо цього немає – театр ляльок безпорадний і нікому не
потрібний» [5, С. 157].
Отже, на сьогодні ляльковий театр має багато форм – як музичний,
естрадний, драматичний, метою якого є в першу чергу розвиток духовних сил,
творчих здібностей і задатків, естетичного виховання. Саме це є важливим для
подальшого вивчення та аналізу виховної та соціокультурної функції сучасного
українського театру ляльок.
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ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇЇ ПОНЯТТЯ «HAUTE COUTURE»
Історично склалося, що людина завжди вдається до пошуків самої себе,
своєї ідентифікації з певною соціальною групою, дотримується зразків та
наслідує їх. В зв’язку з чим варто визначити, що самоідентифікація люди, яка
забезпечує ритуальність культури, та механізми її розвитку та відтворення
набувають особливого значення та потребують постійної уваги науковців і
дослідників [1].
Одним із способів реалізації цієї потреби є таке культурне явище як мода.
Мода (фр. mode, від лат. modus - міра, образ, спосіб, правило) – сукупність
звичок, цінностей і смаків, прийнятих у певному середовищі в певний час;
встановлення ідеології чи стилю у сфері життя чи культури [2]. Мода сприяє
збереженню культурної традиції, символізує соціальний статус, спрямовує
поведінку, встановлює межі дозволеного та бажаного, виступає засобом
досягнення суспільного визнання [3].
До ХІХ століття мода поширювалася лише на дуже невелику кількість
людей – правителів, аристократів, придворних (за різними джерелами, близько
5–10 % населення Європи); костюм інших людей носив традиційний характер і
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протягом століть змінювався мало. Основним принципом такого костюму був
принцип відповідності, тобто «хто я є, так я й виглядаю». За костюмом можна
було точно визначити не тільки соціальний та сімейний стан, а й професію,
місце проживання людини. Мода спочатку існує тільки для вузького кола, але
поступово, окрім принципу підбору одягу «хто я є», актуальним стає принцип
«ким я хочу здаватися, так я й одягаюсь». Так, ще в ХVII столітті провінційні
альфонси, що брали напрокат за останні гроші модні вбрання, зачаровували
міських панянок [4].
Історія моди сягає своїм корінням в стародавні цивілізації. Як виникло
поняття «мода», достеменно невідомо. Найімовірніше, воно сформувалося у
західноєвропейських країнах довільно, у зв'язку з постійною появою нового
одягу різних фасонів та різних назв. Деякі фахівці в історії моди вважають, що
зародження моди почалося в XII-XIV століттях, коли в костюмі значною мірою
почали з'являтися елементи, не обумовлені необхідністю, а призначені для його
прикраси. В XV столітті з розвитком кравецького мистецтва зароджується
конструювання одягу, технологія його виготовлення починає помітно
ускладнюватись.
У XVI столітті та на початку XVII століття на Європейську манеру
одягатися впливає мода Іспанії. У цей період, що отримав назву Золотого віку
Іспанії, країна досягає світового економічного та політичного лідерства, і,
відповідно, велика кількість елементів іспанського костюму на той час стають
широко популярними. Наприкінці XVI століття вплив на тенденції в
європейському одязі почала чинити і Італія, де в цей час зародився стиль
Бароко. Італія славилася своїми чудовими тканинами, і вся заможна публіка, що
прагнула розкішно одягатися, хотіла носити одяг з італійського оксамиту,
атласу, тафти та мережива. Головною законодавицею італійської моди у XV
столітті була Флоренція, а у XVI – Венеція [5].
Французька мода стала домінантною у Європі із середини XVII століття. У
цей період Франція стала однією з наймогутніших світових держав, центром
політичного та культурного життя Європи. Мода створювалася в країні як
значний компонент культурного, політичного та соціального життя. Виникають
закони краси, а весь світ бере приклад з француженок. З'являються перші
видання стилю та моди. До моди входять: мушки, перуки, жіночі корсети, стиль
рококо.
Протягом XVII - XIX століть фасони одягу постійно змінювалися, стаючи
то більш складними, то більш спрощеними. З середини XIX століття в моді
стали відбуватися зміни, що наближають її до сьогодення. Елементи чоловічого
костюму почали проникати до жіночого гардеробу, намітилася поява
спортивного одягу, зароджувалася тенденція спрощення форм одягу [6].
Важливо ще раз зазначити той факт, що протягом ходу історії мода ставала
все доступнішою для загалу – так, раніше мода зароджувалася серед
представників вищого прошарку, серед тодішньої еліти суспільства, після
поступово просочувалася в нижчий щабель населення, і набувала широкого
вжитку. Таким чином, цінність певної моди (її «модність») швидко сходила
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нанівець, вона втрачала свою функцію «новизни», у зв’язку з чим аристократії
необхідно було вигадувати щось нове. І чим швидше мода доходила до люду,
тим швидше змінювалася й сама мода [7].
Технологічний прогрес успішно прискорював розвиток промисловості, тож
привілей дотримання модних трендів став добиратися до широкого загалу все
більшими темпами.
Тогочасна Франція, встановлюючи новий лад після Великої Революції
1789-1799 рр., не обійшла стороною й модне питання. Так, був виданий указ,
який дозволяв усім громадянам Республіки носити будь-який одяг за їхнім
бажанням і вподобанням. Ці події відбувалися на фоні наступаючої Другої
науково-технічної революції, тож усі процеси, пов’язані з розвитком легкого
виробництва, різко пішли вгору. Ткацька справа процвітала, а межа між вищим
і нищим класом у відношенні моди практично стирається [8].
Сучасні автори зауважують, що починаючи з 60-х років ХХ ст., в моді не
спостерігається домінування якоїсь одної магістральної тенденції. Мода стає
доступною ще у плані виникнення її різноманітностей. Аристократія перестала
бути єдиною визначальною для нових модних віянь соціальною групою [7].
Всі ці «підмоди» можна поділити на два види: так звана «висока мода» і
«mass-market». Проводячи паралель «високої моди» з елітарною культурою, а
«mass-market» з масовою, - можна зрозуміти принципи, за якими відбувається
сьогоденна класифікація моди.
Так, високою модою називають усі сфери, пов’язані з розробкою,
виготовленням і презентацією високоякісних ексклюзивних одягу, аксесуарів та
інших модних тенденцій. Така мода, як це раніше й було, доступна лише
невеликому
зрізові
суспільства:
найбагатшим,
найвпливовішим,
найзаможнішим – тобто, еліті (хоча, як і в випадку з елітарною культурою, це
слово втратило свою визначеність і закріпленість, й стало поняттям відносним)
[9].
Назва «mass-market» - в перекладі з англійської означає «масовий ринок» найточніше передає суть такого сегменту моди: масово, не дуже високої якості,
однак дешево, популярно, доступно, і легко сприймається [10].
Тенденції високої моди розвиваються паралельно з тенденціями massmarket, проникають одні в одних і чинять взаємний вплив. Сучасний погляд на
поширення моди отримав назву «теорія розсіювання», прихильником якого був
англійський філософ Герберт Спенсер. Згідно з нею, нове може виникати в
будь-якому соціальному прошарку, в будь-якій соціальній групі чи субкультурі,
і потім поширитися на інші. Тим не менш, наголосимо на все ж існуванні
розділення моди на високу та масову [7].
І, говорячи про високу моду, не можна обійти стороною таке явище як
«haute couture» («от кутюр»). Англієць Чарльз Фредерік Уорт переїхав до
Франції, аби побудувати свою кар’єру в країні-законодавиці мод, і йому, як і
всім тогочасним французьким модельєрам, довелося зіткнутися з інакшою
стороною стрімкого розвитку ткацької промисловості. Повсюдний плагіат з
боку кравців, які крали дизайн і робили подібний одяг для звичайного люду, і
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відповідна юридична незахищеність модельєрів – стали рушіями до об’єднання
настатусніших і наймайстерніших із них у так званий Синдикат - Chambre
Syndicale de la Haute Couture.
По суті Синдикат є об’єднанням Домів моди, які обшивають аристократію
та фінансову верхівку суспільства. Чарльз Уорт, який був перший, хто створив
свій Дім мод, став засновником і ідеологом Синдикату.
Це внесло докорінні зміни в систему галузі пошиву: Уорт почав сам
диктувати клієнтам-аристократам своє бачення моди – ті ж лише вносили
невеликі корективи в тому, що хочуть бачити на собі. Моду починають
диктувати дизайнери, а не багачі. Він перший зробив розділення колекцій за
сезоном, перший пришив до наряду стрічку зі своїм ім’ям і першим ввів показ
мод на живих манекенницях, відмовившись від поширеної тоді практики
відправляти клієнтам ганчір’яні ляльки, вдягнені у пропонований міні-наряд.
Чарль Фредерік Уорт перший перестав розглядати кравця як ремісника, а
возвів його до художника і гордо назвав його «кутюр’є» [11].
І ось ми підходимо до найголовнішого питання нашого дослідження.
Поняття «кутюр’є» та «от кутюр» увійшли до сучасного обігу в багатьох
країнах, і дуже часто «от кутюр» використовують як поняття, тотожне високій
моді – що є некоректним і неправильним.
Необхідно внести ясність до цього питання. Отже, в перекладі з
французької «haute couture» означає «високий пошив», що трансформувалося в
«високу моду», однак сам термін «haute couture» охороняється законом Франції
і визначається Уортівським Синдикатом.
Chambre Syndicale de la Haute Couture затверджена як «регулююча комісія,
яка визначає, які будинки моди мають право називатися справжніми будинками
от кутюр». У їхніх правилах зазначено, що лише ті компанії, які згадані у
списку, який щорічно складається комісією при Міністерстві промисловості,
мають право користуватися лейблом haute couture, а модельєри таких компаній
– зватися «кутюр'є» [12].
Члени Синдикату повинні дотримуватися певних правил:
 Мати основне виробництво та бутіки в Парижі, аби юридично входити до
відомства французького Департаменту промисловості;
 Кількість службовців у Модному Домі має бути не менше 15 + троє
постійних манекенниць;
 Застосовувати тканини найвищої якості (і, відповідно, найвищої цінової
категорії);
 До осінньо-зимового та весняно-літнього сезону двічі на рік мають бути
створені колекції: для кожного дефіле по 35 денних та стільки ж вечірніх
моделей, а також влаштовувати покази для клієнтів (тепер їх нерідко
замінюють відеозаписи);
 При виготовленні нарядів обов'язкове застосування ручної праці.
Кількість машинних швів не має перевищувати 30 %. У 2001 році правила
прийому до Синдикату були трохи спрощені, що дозволило отримати звання
кутюр'є таким модельєрам як Жан-Поль Готьє та Тьєррі Мюглер [13].
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Таким чином, стає очевидною різниця між високою модою та от кутюр:
Висока мода – вся сфера виробництва та реалізації модних тенденцій найвищої
якості, а от кутюр – продукція Домів моди-членів Паризького Синдикату.
Тобто, можемо дійти висновку, що хоча ці поняття не є тотожними і не можуть
використовуватись як синоніми, множина значень поняття «от кутюр»
міститься всередині множини поняття «висока мода» - вона є її складовою.
Не вся висока мода є от кутюр, однак все що от кутюр – однозначно висока
мода.
Отож, дослідивши історію моди та термінологію від початку їх зародження
до нового часу, ми знайшли підтвердження принципової різниці між поняттями
«от кутюр» і «висока мода», що є надзвичайно важливим у відношенні аспектів
грамотності й коректного використання термінів, культури, моди, мистецтва та
юриспруденції.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ БУЛІНГУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Проблема непорозуміння між учнями в школах та інших освітніх закладах
завжди мала місце. Суперечки перманентно притаманні шкільному
середовищу, оскільки останнє за своєю сутністю є соціумом, в якому завжди
існує конфлікт за розподіл суспільного продукту. В даному випадку, таким
продуктом буде виступати авторитет та увага однолітків, що є необхідними
атрибутами при побудові свого іміджу для кожного члена суспільства. Проте
останнім часом вираз, якого набувають ці суперечки та непорозуміння серед
підлітків, стає відверто масштабним та явно надмірним [1, 195].
Булінг є конституційно-правовим деліктом, який посягає на низку
конституційних право на життя (ст. 27), право на повагу людської гідності (ст.
28), право на особисте та сімейне життя (ст.32), право на свободу думки і слова,
на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34), право власності (ст.
41), право на освіту (ст. 53) тощо. Це дає підстави стверджувати, що булінг
виступає конституційно-правовим деліктом, оскільки посягає на найвищу
соціальну цінність в державі – людину, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпеку [2, 35].
Булінг – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у
психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому
числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються
стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно
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інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була
заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.
Булінг (builying, від англ.buily – хуліган, забіяка, грубіян, насильник)
визначається як пригноблення, дискримінація, цькування. Булінг – це соціальне
явище, характерне переважно для організованих дитячих колективів, у першу
чергу, школі.
Суть булінгу вбачають все таки не в самій агресії або злості кривдника, а в
презирстві, зневазі сильному почутті відрази до покірливого, того, хто ніби не
заслуговує на повагу. Це дозволяє кривдникам шкодити без почуття провини,
співчуття чи емпатії. Кривдник надає собі привілеї домінантності, контролю,
права виключення та ізоляції жертв.
Його основними ознаками є: систематичність (повторюваність); наявність
сторін – кривдника (булера), потерпілого (жертви булінгу), спостерігачів;
наслідки у вигляді заподіяння фізичної або психічної шкоди. Виокремлюють
такі види булінгу: фізичний, психологічний, економічний, сексуальний, із
застосуванням засобів електронних комунікацій (кібербулінг).
Серед причин булінгу в колективі вчені виділяють наступні: боротьба за
лідерство; зіткнення різних субкультур, цінностей, поглядів і невміння
толерантно ставитися до них; агресивність і віктимність; наявність у дитини
психічних і фізичних вад; заздрість; відсутність предметного дозвілля тощо
При цьому проблема булінгу – це проблема колективу, а не окремої
дитини. Якщо клас згуртований та дружний, то випадки агресії з боку однієї
дитини будуть знівельовані або засудженням таких дій, або непідтримкою
авторитету агресора. Відсутність реакції спостерігачів є «сигналом» для булера
про те, що така його поведінка є нормальною.
Умовою виникнення цькування є недостатнє виховання дітей батьками.
Якщо в сім’ї присутнє домашнє насильство і дитина бачить це кожного дня, то
як результат вона переносить таку модель поведінки на дитячий колектив.
Жорстокість породжує жорстокість. Зустрічається й інша ситуація, за якої
булер – це дитина, яку дуже сильно люблять та все їй дозволяють, або до якої
просто ставляться байдуже.
Організація протидії булінгу в Україні була розпочата прийняттям Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. Булінг було визнано
адміністративним правопорушенням, за яке передбачається накладання
стягнення у вигляді штрафу або громадських робіт. Крім того, Міністерством
юстиції України в рамках проекту «Я маю право» проводиться профілактична
робота з протидії булінгу (лекції, тренінги, розроблення агітаційних матеріалів,
відеоролики, проведення Всеукраїнського тижня протидії булінгу тощо).
Активно в даному напрямі працюють і громадські організації. Та не зважаючи
на цю роботу, відсоток жертв булінгу в Україні досить високий – 37,9.
Більшість зарубіжних країн регулює питання протидії булінгу шляхом
прийняття окремого закону або внесення даного положення до закону «Про
освіту». Проте, як показує практика, більш ефективним є саме спеціальні
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антибулінгові програми, які включають в себе проведення лекцій з заданої
тематики, тренінгів із залученням фахівців (психологів, поліцейських),
роздатковий матеріал, відеоігри з симуляцією випадків булінгу тощо. Досить
успішною є державна політика скандинавських країн, де спостерігається
найменший відсоток кількості випадків булінгу.
Отже, можемо стверджувати, що феномен булінгу - як тривалий процес
усвідомленого жорсткого ставлення, призводить до серйозних психологічних та
соціально-негативних наслідків.
Тому, українська соціально - педагогічна практика профілактики
агресивної та насильницької поведінки серед дітей потребує системного
вивчення та аналізу зарубіжного передового досвіду в організації та здійсненні
просвітницько-профілактичних заходів щодо подолання булінгу в школі.
Булінг – явище, що може виникнути в більш-менш організованих, сталих
дитячих колективах, стосується і впливає на всіх його учасників, призводячи до
порушення навчально-виховного процесу в школі, викликає тривалі наслідки
для особистості, інколи віддалені в часі.
Тому постає гостра потреба усвідомлення того, що ця проблема вимагає
підготовки фахівців з певними теоретичними знаннями, спеціальними
уміннями, навиками для виявлення, попередження та подолання такого
негативного соціально-психолого-педагогічного явища, як булінг.
Список використаних джерел:
1.
Руссі К., Андреу Е., Дідаскалу Е. Агресія однолітків і знущання в
Греції. Глобальний погляд на агресію однолітків і добробут молодих підлітків.
2019. Липень. С. 195-206.
2.
Батанова Н. М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та
практики: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / НАН України ; Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького. Київ, 2007. 238 с.

39

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Кретов К.О.,
студент ІІІ курсу факультету мистецтв
ВП «Миколаївська
філія
Київського
національного
університету
культури
і мистецтв»;
Науковий керівник: Гарбар Г.А., доктор
філософських
наук,
професор
кафедри
музичного мистецтва ВП «Миколаївська філія
Київського
національного
університет
культури і мистецтв», м. Миколаїв
ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ
Перш ніж розпочати розмову по суті, необхідно увійти в дискурс
сьогоднішньої повістки електронної комерції, зрозуміти ключові поняття та
навести приклади.
Почнемо з технології блокчейн («Blockchain»), яка наразі являє собою
нових подих у галузі фінансової економіки.
Blockchain (перекладається з англійської як ланцюжок блоків) – це
децентралізована база даних, що впродовж свого існування зростає та зберігає
цей ланцюжок (записів, транзакцій тощо..). Більш простими та зрозумілими
словами, блокчейн це подвійна (має колонку дебету та кредиту) книга обліку.
Книга обліку (англійською «ledger») – це документ, файл або база даних ,
що засвідчує операції за рахунками, боргові зобов'язання та наявні активи в
грошовому вимірі.
Невзаємозамінні токени (англійською NFT) – це особливий вид
криптовалюти, які на відміну від традиційного підходу не є взаємозамінним,
тобто існують в своїй мережі, виключно в одному екземплярі. Такий підхід
дозволяє зберігати та підтверджувати право на власність цифрових витворів
мистецтва.
Історія Блокчейн розпочинається з 1991 року, коли вперше було
досліджено теоретично, можливість запровадження такого ланцюжка блоків, з
ціллю отримати базу даних, де часові позначки документів неможливо
спотворити чи пошкодити. Проте нас цікавить саме 2008 рік, коли людина чи
група людей під псевдонімом Сатоші Накамото, вперше опублікували записи
про намір розробити мережу обробки транзакцій активів за допомогою
криптографії та блокчейну. Вже за рік було представлену першу та наразі
найвідомішу криптовалюту під назвою Біткоїн (Bitcoin), в ній було вирішено
проблему подвійної книги обліку без застосування централізованих вузлів та
сервера. Відтоді ця технологія, яка була покладена в основі створення цього
електронного активу, стала взірцем для майбутніх його аналогів, та її
застосувань в галузі мистецтва.
На сьогодні ринок криптовалют є дуже актуальним.Для поширення
продажу та обміну мистецтва використовуються так названі невзаємозамінні
токени (NFT-tokens). NFT токени це одиниця розрахунку в книзі обліку. Чого
40

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

саме цей вид цифрових активів набув такої популярності серед представників
мистецтва? На мою думку це зв’язано з тим, що їх можна створювати з
урахуванням дефіциту, роблячи одиницю мистецтва оригінальною та
неповторною з унікальним цифровим підписом, свого роду це як отримати
автограф у відомої людини, або придбати картину з підписом його автора у
єдиному екземплярі. В свою чергу право на власність та ідентичність можна
перевірити переглянувши книгу обліку (блокчейн). Технологія блокчейну стала
використовуватися в галузі мистецтва, саме завдяки її здатності забезпечувати
унікальні ознаки володіння цифровими активами, такими як підписи та
криптографічні шифрування.
Історія цих активів розпочинається в 2012 році, коли ізраїльський
математик Мені Розенфельд розробив першу концепцію активів подібних до
тих, що ми маємо зараз. Мені назвав цю концепцію «кольорові монети». Проте
в той час технології блокчейн, ще не набули необхідних в технологічному плані
обертів. Однак ця ідея окреслила майбутній шлях для мистецької комерції та
відкрила поле для експериментів в майбутньому.
Хочеться розпочати з найбільш поширеного виду, а саме художньообразотворчого мистецтва. Ця галузь зазнала найпершого впливу та
невзаємозамінні токени набули в ній найбільшого поширення. Наведу приклади
робіт з використанням цієї технології для подальшої реалізації.
«Повсякденності: Перші 5000 днів» – це витвір цифрового мистецтва, що
створив американський художник Майк Вінкельман. В цьому році цей твір був
проданий на аукціоні за більш ніж 69 млн. доларів (по курсу 1 етер = 1630
доларів). Перші 5000 днів – це картина, що складається з п’яти тисяч робіт, які
були опубліковані в інтернеті цим художником з 2007 року. На аукціоні, де
виставили цю роботу приймали оплату за неї виключно у криптовалюті етер
(ефір, etherium).
Звернемо увагу на музичну галузь. Ця індустрія за час свого існування
пережила багато трансформацій. На початку минулого століття від платівок,
касет, стрічок, до компакт-дисків наприкінці. Наш час вже дозволяє
завантаження та потокову передачу аудіо. Незважаючи на легку доступність
для користувачів, доходи музикантів при цьому все ще не зростають, більшість
артистів все ще не заробляють на своїй музиці. За допомогою невзаємозамінних
токенів перед артистом відкривається можливість публікування своїх творів та
їх реалізація у комерційних цілях без посередництва обтяжливих ланок
(наприклад музичних видавництв) з ціллю отримати в якості винагороди
криптовалютні активи. У музичному світі NFT можна визначити як рідкісний
предмет колекціонування, який зберігається в цифровій книзі обліку.
Музиканти можуть самі створювати NFT, щоб виставляти їх на аукціон для
своїх шанувальників, які платять за допомогою криптовалют, таких як Bitcoin,
Ethereum та інші.
Також завдяки технології розумних контрактів з’являється можливість
прямий авторських відрахувань правовласникам. Блокчейн дозволяє всередені
своєї розподіленої бази даних зберігати всі необхідні данні, реєструвати
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транзакції та дані без посередництва сторонніх організацій та посередників. Ця
технологія вирішує проблему правильної статистики, кількість грошей, що
повинні отримати музиканти за свої твори.
За використанням та виплатами по музиці або іншим інтелектуальним
контентом на радіо, телебаченні, концертах та інтернеті слідкує масштабна
мережа авторських товариств. Але блокчейн, що до цих пір використовувався
ентузіастами в банківських та фінансових сферах, здатен здійснити справжню
революцію в музичній індустрії. Завдяки принципу свого існування, а саме
принципу децентралізації та розподіленості, створюється довірений реєстр,
який потенційно може здійснити моментальні та абсолютно прозорі авторські
відрахування митцями, що безпосередньо приймали участь в створені
музичного твору напряму від шанувальників.
Зрозуміло, що процес трансформації відбувається не одномоментно,
проте нові сервіси, засновані на технології блокчейн, допоможуть усім гравцям
цього ринку створити альтернативу традиційним моделям відносин в цій сфері,
при якій більша частина прибутку відходить лейблам дистриб’юторам.
Але з іншої сторони не всі музиканти готові позбутися дорогих
посередників, оскільки ті виконують важливі функції, такі як менеджмент, піар,
організація концертів і таке інше, котрі частіше за всього не підсильні рядовому
музикантові.
Можна зробити висновок, що загалом ситуація з криптовалютою в
Україні вельми позитивна, кожна восьма людина в нашій країні є власником
цифрових активів, що в свою чергу виводить нас на перше місце в світовому
рейтингу володіння криптовалютою, у відсотковому вимірі Україна має 12.7%.
Європейський футбольний клуб FIFA ФК “Динамо” (Київ) Київ став
першим футбольним клубом, який буде використовувати NFT як квитки на свої
матчі.
"Проєкт токенізації "Динамо" (Київ) уже зарекомендував себе як
неймовірно перспективна франшиза, оскільки клуб розробляє нові способи
взаємодії зі своїми фанатами, спільнотами та партнерами, — вважає Грег
Консільйо, співзасновник Moonwalk, колишній керівник Ticketmaster. — NFTквитки — це один із багатьох аспектів екосистеми винагород, яку "Динамо"
запускає разом із Moonwalk. Можливість збирати ігрові NFT, що також будуть
використовуватися як квитки, відкриває низку інших захоплюючих
можливостей для шанувальників клубу”.
Найбільша міжнародна біржа і відома українська артистка Тіна Кароль
оголошують про співпрацю в рамках створення та випуску робіт співачки.
Робота Тіни Кароль буде виставлена на аукціоні в перший тиждень запуску
платформи в рамках кампанії «100 creators», приуроченої до запуску
маркетплейсу Binance NFT.
Співачка DaKooka стала першою артисткою в Україні, хто випустив власні
NFT. Вона продає п'ять своїх хітів: «Someone and Noone», «Герой», «Помри,
якщо мене не любиш», «BE42EP» і «Виходь з води сухим». Покупці отримають
оригінальний WAV файл цих пісень.
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Наступною, хто вирішив оцифрувати свою творчість стала реперка Alyona
Alyona. Вона продала головний трек свого альбому Galas у вигляді NFT.
Стартова ціна складала 0,08 ETH, а продали NFT за 2,775 ETH — станом на 27
травня це близько $7750 (приблизно 213 тисяч гривень). Крім пісні, власник
NFT-токена отримав його обкладинку і довічний квиток на всі сольні концерти
з можливістю когось запросити з собою. Виконавиця вирішила не втрачати
часу даром і поспішила записати ще один трек, але вже спільно з групою
"Океан Ельзи", який також надійшов у продаж у вигляді унікальних токенів. За
першу добу було продано 50 токенів вартість від 100 до 10 000 грн.
Український гурт KAZKA випустив пісню під назвою "М'ята" у вигляді
невзаємозамінного токену. За кілька днів вартість треку зросла до $90 тисяч на
платформі proof-of-love.com і збільшується. Стартова ціна на відео становить
$10 тисяч. Незабаром музиканти планують розмістити у мережі повноцінну
колекцію — токени із містичними сюжетами із кліпу з учасниками гурту.
Вперше у світі в Україні на музичний фестиваль Atlas Weekend. квитки
будуть доступні для купівлі в NFT-форматі. Дизайн NFT-квитків був
розроблений
українським моушн-дизайнером Едуардом Михайловим.
Найбільший в Україні музичний фестиваль продав на аукціоні довічний VIPабонемент у вигляді незамінного токена (NFT). Довічний VIP-абонемент пішов
із молотка за $1200. Його власник отримав право безкоштовного VIP-входу на
Atlas Weekend 2021 та всі наступні фестивалі, лімітовані набори Мерч Binance і
Atlas Weekend, автограф одного з хедлайнерів фестивалю 2021
Для власного розвитку пропоную переглянути курс під назвою «Все про
блокчейн, біткоїн та криптовалюти» цей курс був вироблений спільно з
найкрупнішою крпиптобіржею світу «Binance» та міністерством цифрової
трансформації України.
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД
БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Проєктна діяльність є багатогранною діяльністю, що залишає свій вплив у
кожній галузі. Реалізація різноманітних проєктів штовхає усі сфери людського
життя до розвитку, входять у широке користування новації, з’являється новий
погляд на старі, звиклі речі та процеси діяльності. Не оминула проєктна
діяльність і бібліотеки.
На основі огляду наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників є
підстави вважати, що проєктна діяльність у бібліотеках дійсно є особливою
формою діяльності, в особливості, в процесі упровадження інноваційних змін у
бібліотеки. Тему проєктної діяльності висвітлено в працях В. Білоуса [1],
Г. Паршукова [10], Г. Волкова [2], І. Лобановської [5], Н. Жадько [3], В. Скнарь
[12], Р. Краплича [4], К. Лобузіна [6], Г. Шемаєва [16] та ін.
За твердженням В. Білоуса, «проект – це поєднання послідовних,
цілеспрямованих, взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення чітко
визначеного результату в умовах обмеженого проміжку часу і коштів» [1],
тобто проєктна діяльність – це шлях реалізації проєкта, який має певні
обмеження та потребує ресурси, час та бажання самих працівників до змін.
Проєктна діяльність у бібліотеках з часом становиться все більш
розповсюдженою, хоч і в багатьох випадках виключною та надзвичайною.
Тобто, проєктна діяльність бібліотеки – спеціалізована практична сфера, що
базується на використанні сукупності послідовних і взаємопов’язаних
організаційних, технологічних та інших рішень і заходів, спрямованих на
реалізацію в книгозбірні заздалегідь продуманих і розпланованих нововведень.
Основна відмінність бібліотечної проєктної діяльності від її повсякденної
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роботи полягає у цілеспрямованій комплексній праці, орієнтованій на
досягнення певного унікального результату чи мети (розв’язання суспільно
важливої проблеми, запровадження якісних змін в бібліотеці, створення нового
інформаційного продукту чи послуги) протягом заздалегідь встановленого
часу[8].
Проєктний менеджмент, тобто повне управління проєктами, активно
запроваджується у роботу бібліотек. Ці заклади зустрілися з великою
проблемою: актуальність. Нехай, книги та друкована література мають свою
перевагу над їх електронними версіями, люди майже не зустрічаються з
бібліотекою у своєму житті, а коли ті все ж таки привертають увагу, думають,
що їм недовго залишилось, бо Інтернет-бібліотеки цікавіші/комфортніші.
Бібліотеки переживають подібну кризу з глобалізацією суспільства. Зміни
неминучі.
Кожна бібліотека шукає свій шлях до видозмін, адже суспільство, що
постійно змінюється, потребує інформаційно-культурні центри. Макро- й
мікросередовище впливають на розвиток й подальше існування людини, тому
завданням бібліотек є створення умов для задоволення та розвитку
інформаційних потреб користувачів. Одним із засобів створення таких умов є
культурно-просвітницька діяльність бібліотеки, цікаві, захопливі, емоційні,
зорієнтовані на особистість масові заходи та проєктна діяльність. Проєктування
є потужною креативною рушійною силою інноваційного розвитку, дозволяє
генерувати свіжі ідеї і перетворювати їх в життя, забезпечувати реорганізацію
та модернізацію бібліотек на новій реформаторській хвилі.
Бібліотеки потрібні людству, нехай і не в тому ж вигляді, як сотню років
тому. Отож перед ними стає проблема пошуку нових віх, нових віток розвитку.
Наприклад, у травні 2018 року під час ХІХ Всеукраїнської виставки-форуму
«Українська книга на Одещині» Одеська національна наукова бібліотека
презентувала одеситам та гостям міста новий соціальний проєкт — літній
читальний зал «Litera». Відкритий громадський простір, розташований у
літньому дворику бібліотеки, надав можливість відвідувачам безоплатно
ознайомитися з поточними періодичними виданнями, з широким спектром
нових газет та журналів, що виходять на теренах України та Одеси,
скористатися Wi-Fi, взяти участь у буккросингу тощо [9]. Результати першого
сезону роботи залу продемонстрували високий рівень зацікавленості читачів і
перспективність проєкту. Бібліотека змогла знайти один шлях до привернення
уваги, до зацікавленості населення, вони створили інформаційний привід. Імідж
бібліотеки піднявся тим, що деяка кількість населення перестала її асоціювати з
«пильним книгосховищем» і «місцем, де не можна шуміти», а з’явилися думки
про те, що «а ця бібліотека - цікаве місце, де можна провести час».
У кожної обласної наукової бібліотеки України є партнерський проєкт
«Вікно в Америку», де працівники бібліотек активно просувають та
покращують знання англійської мови різними шляхами, особливо важливим,
серед котрих є, розмови з іноземцями, де можна покращити свої навички
комунікації іноземною мовою. Для майбутнього не тільки країни, але й світу,
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велику увагу приділяють вихованню дітей та підлітків: дитячі обласні та
центральні бібліотеки України активно запроваджують то продовжують
реалізовувати проєкти, розраховані на вихованні дітей з ширшим кругозором
для легшого шляху пізнання світу. Наприклад, у Миколаївській обласній
бібліотеці для дітей ім. В.О. Лягіна, діє проєкт «Дружать діти – дружать
народи!», метою якого є виховання національної самосвідомості, формування у
дітей та підлітків активної життєвої позиції, формування навичок члена
громадянського суспільства і, перш за все, – толерантності, сприяння
становленню національних молодіжних лідерів, розширення дружніх кордонів
як всередині країни, так і поза її межами [7].
Найголовнішим проєктом для всієї країни є, безумовно, проєкт «Чотири
простори бібліотеки: інноваційна модель» [15]. Метою цього проєкту є
допомога бібліотекам створити принципово нові публічні бібліотечні простори
та наповнити їх інноваційними бібліотечними і культурними послугами. У
рамках проєкту буде розроблена інноваційна модель бібліотеки як поєднання
чотирьох просторів: простір навчання, простір натхнення, місце зустрічі та
простір подій. Це добре починання для всіх бібліотек, або ж як основа для
інших шляхів розвитку бібліотеки як культурного та інформаційного центру,
або ж як початок трансформації.
Основа сучасної проєктної діяльності – «послугова» сервісна орієнтація,
оскільки в результаті реалізації проєкту виникають нові освітні, інформаційні,
культурні і соціальні послуги, нові пропозиції, нові можливості, нові послуги.
Практична значущість проєктів розкривається також в їхньому змісті.
Що ж робить проєктну діяльність бібліотек особливою? Вона є
багатогранною, корисною у всіх напрямках бібліотек, розрахованою на різні
групи населення, а її формат може мати будь-яку форму. Проєкт є важливим
елементом для створення як найкращого іміджу бібліотеки, що реалізувала
проєкт та бібліотек у цілому.
Для проєктної діяльності характерним є те, що реалізація певної
креативної ідеї, може стати приводом для організації наступного проєкту. Нині
безліч бібліотек реалізують багате різноманіття проєктів, перебуваючи в
пошуку оптимальних для них шляхів розвитку, з огляду на особливості
розташування закладу, пріоритетних відвідувачів, можливостей бібліотекарів.
Можливо самі «бібліотеки» як місця для зібрання літератури й зникнуть, але
«бібліотеки», що радіють за інформаційну та соціокультурну обізнаність
суспільства, створюючи нові й нові проєкти будуть завжди. Проєктна
діяльність є потребою часу і необхідністю сьогодення та майбутнього у всіх
бібліотеках.
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УКРАЇНСЬКА ВІКІПЕДІЯ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Технології нового часу змінюють сучасне уявлення про видання як вид
документа. Традиційні носії інформації змінюються на електронні аналоги, з
ними також змінюються й енциклопедичні видання.
Визначення електронної енциклопедії, згідно сучасної термінології,
звучить так: «електронне довідкове видання, яке містить відомості з однієї,
кількох чи усіх галузей знань та практичної діяльності, викладені у вигляді
статей із можливим залученням таких елементів мульти-медіа, як зображення,
анімація, аудіо- та відеоматеріали, а також має зручну (спрощену) систему
пошуку й дає змогу переходити від однієї статті до іншої за допомогою
гіперпосилань у тексті, розміщена на електронному носії інформації або в
мережі Інтернет» [3].
Зазвичай для створення електронних енциклопедій використовують
гіпертекстові системи та мови гіпертекстової розмітки такі як: HTML
(HyperText Markup Language), XML (Extensible Markup Language), SGML
(Standard Generalized Markup Language) [3, с. 30].
Вікі –нова технологія для побудови електронних енциклопедій. Також
вона називається
WikiWikiWeb, що у перекладі із гавайської означає
«швидкий». Прикладом реалізації цього потужного інструменту є відома
сьогодні практично кожному користувачеві інтернету «Вікіпедія».
Вікіпедія – веб-сайт, який дозволяє користувачам редагувати матеріали
розміщені ньому , створювати посилання на інші сторінки, створювати свої
сторінки (на wiki вони називаються статтями), обговорювати статті тощо [1].
Вікіпе́дія — українськомовний розділ Вікіпедії, багатомовного інтернетпроекту зі створення вікі-енциклопедії. Завдяки тому, що до Вікіпедії вільний
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доступ, багато різних авторів можуть викладати свою інформацію, що дає
можливість прочитати різні, можливо суб’єктивні погляди, та зробити свої
висновки.
Станом на 12 листопада 2021 року Українська Вікіпедія має 582 549
зареєстрованих користувачів, 45 адміністраторів. Кількість статей української
Вікіпедії становить 1 122 493. За цим показником вона перебуває на 17-му місці
серед усіх мовних розділів, на 10-му місці серед європейських Вікіпедій та на 3му місці серед Вікіпедій слов'янськими мовами [4].
Академік НАН України Віктор Грінченко переконує: «Формування
українського
сегмента
Вікіпедії
є
першочерговим
завданням
загальнонаціонального значення, і кожен український науковець повинен
написати для Вікіпедії щонайменше дві–три статті».
Професор Володимир Білецький вважає: «Як і інші національні Вікіпедії,
українська є найпотужнішим енциклопедичним Інтернет-ресурсом свого
національного середовища, у перспективі — одним з основних елементів
інформаційного простору. Водночас вона репрезентує українську культуру,
історію, науку, промисловість, бізнес та інші сфери і реалії України, а також
подає для україномовного користувача багатогранну фахову інформацію про
світ.» [4].
Історія української вікіпедії має три складові, які можна розглядати у
нерозривному зв'язку:

власне Вікіпедії, як сайту, бази даних енциклопедичних статей;

спільноти редакторів Вікіпедії та значно широкого числа
споживачів інформації з Вікіпедії;

руху за вільні знання, який включає діяльність, організовану
Фондом Вікімедіа та його українським відділенням.
Записи в історії головної сторінки свідчать про те, що перші спроби
створити український розділ сягають грудня 2003 — січня 2004.
26 січня 2004 зафіксовані перші спроби створення статті в українській
Вікіпедії. Перша стаття — «Атом», створена 30 січня 2004 року українцем
Юрієм Ковальовим, з міста Фудзі, Японії. Офіційно українська мова інтерфейсу
була активована 4 квітня 2004.
26 квітня 2019 кількість редагувань Вікіпедії досягла 25 000 000. [5].
Особливі риси технології Вікі значно полегшують процес наповнення
інформаційного простору. Завдяки цій електронній енциклопедії можна не
лише слідкувати за актуальною науковою, суспільно-політичною інформацією,
а й самому долучатися до формування електронних інформаційних ресурсів.
Розвиток української Вікіпедії сприяє популяризації наукових знань в
українському суспільстві та розвитку української мови й культури. Вікіпедія це один із найпопулярніших сайтів, формат якого дозволяє додавати цінну
енциклопедичну інформацію в режимі реального часу. За обсягом відомостей і
тематичним охопленням, найповніша енциклопедія – це Вікіпедія.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНИХ БІБЛІОТЕК
м. МИКОЛАЄВА
Розвиток сучасних інформаційних технологій сприяє появі нових
тенденцій у комунікаціях між людьми. Інтернет став найвпливовішим
джерелом отримання інформації. Усі події, які відбуваються у суспільстві
сьогодні повністю відображені у віртуальній реальності. Саме цей канал
формує перше враження про територію (країну, регіон, місто) та поширює ці
асоціації і образи серед реципієнтів. За сучасних умов все більшої популярності
по всьому світові набувають соціальні мережі [1].
Соціальні мережі – (англ. social networking servic або social networking site,
або SNS) – платформи, он-лайн сервіси чи веб-сайти, призначені для побудови,
відображення й організації соціальних взаємовідносин в Інтернеті. Соціальні
мережі – різновид соціальних засобів комунікації, які входять до соціальних
медіа (англ. social media).
Соціальні мережі – це спільноти людей в Інтернеті зі схожими інтересами,
що обмінюються повідомленнями, діляться інформацією та займаються
спільною діяльністю. Зв’язок здійснюється за допомогою внутрішньої пошти
або сервісів миттєвого обміну повідомленнями (чат).
Першою соціальною мережею вважається створений у 1995 р. у США
портал Classmates.com. Офіційним початком буму соціальних мереж прийнято
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вважати 2003–2004 рр., коли були запущені MySpace та Facebook, найбільш
популярною з яких згодом стала Facebook. Не менш популярним у світі є сервіс
мікроблогів Twitter. Соціальні мережі набувають щороку більшої популярності.
За
дослідженням
провідної
американської
публічної
соціологічної
маркетингової компанії Нільсен (Nielsen Holdings N.V), у соціальних мережах
та блоґах щодня знаходяться 66,8% користувачів Інтернету. Найбільш
активними є підлітки та молодь, останнім часом зростає й такий сегмент, як
дорослі, в основному у віці 35–55 років [2].
Упродовж 2008 року в світі відбувся бум використання сайтів соціальних
мереж. Багато бібліотек відкрило свої сторінки у MySpace, Second Life,
Facebook та ін., для того щоб увійти в тісніший контакт зі своїми
користувачами і запропонувати свої послуги. Вибір соціальних мереж на
сьогоднішній день достатньо великий, проте організувати присутність установи
у кожній з них є нереальним завданням. Основним критерієм для обрання
соціальної мережі стає факт максимальної концентрації на ній потенційних та
реальних користувачів організації. Маркетологи попереджають також, що вихід
установи у соціальну мережу позбавлений сенсу, якщо вона ще немає власного
сайту. Відсутність сайту у віртуальному світі сьогодні рівноцінна відсутності
установи у світі реальному [3].
Використання соціальних мереж бібліотеками зумовлена тим, що вони
надають можливість: збільшити ареал впливу своїх установ на населення;
презентувати нові матеріали швидко та легко; розвиток інформаційних послуг;
поєднання стаціонарного обслуговування з дистанційним; створити позитивний
імідж бібліотеки та її діяльності; висвітлити життя установи; підвищити рівень
інформаційного обслуговування.
Соціальні мережі відрізняються одна від одної складом аудиторії та
можливостями просування. Сьогодні основне призначення веб-ресурсу
бібліотеки – слугувати джерелом інформації, а призначення соціальної мережі –
інтерактивне спілкування бібліотекаря з читачами та колегами.
Серед вітчизяних авторів роботи яких присвячено питанню використання
соціальної мережи в діяльності бібліотек є А. Бондар [1], О. Соцков [2],
М.Назаровець [3], О. Кафтан, О. Бєлодєд [4].
Об’єктом нашого дослідження на регіональному рівні – соціальні мережі
Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки [5], [6],
Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва [7], Миколаївської обласної
бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна [8], [9].
Параметри для моніторингового дослідження: головна сторінка бібліотеки:
інформація (адрес, карта, контакти, посилання на веб-сайт, фото), контент
сторінки (кількість постів; актуальність постів; фото-відео наповнення;
активність на сторінці (кількість підписників сторінки; кількість переглядів
відео; кількість лайків постів; кількість поширень постів).
Основна ціль використання соціальних мереж у роботі бібліотек постає в
налагодженні зв’язку з користувачами та створення позитивного іміджу
установи через її онлайн сторінку. Головна сторінка дає розуміння, чим
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займається установа та відповідає на основні питання нових відвідувачів, а
саме: де знаходиться бібліотека, як вона виглядає, яке її призначення. Далі
слідує основна стрічка новин, де публікується інформація про нові
надходження та влаштовуються опитування.
Акаунт Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки бере
свій початок у мережі Instagram [5] з 12 травня 2021 року, кількість фоловерів
станом на 11 листопада 2021 р. складається досить небагато, а саме 83. У своїх
публікаціях використовують також українську мову, публікуються пости та
оновлюється актуальна інформація. Сторінка у соціальній мережі Facebook [6]
була створена 13 серпня 2015 року, кількість фоловерів станом на 11 листопада
2021 р. - 1339.
Бібліотека має власні хештеги та теми для постів, котрі активно
використовуються при публікації інформації. Виходячи з аналізу сторінок
можна виділити основні, а саме: Хештеги: «бібліотека», «книги»,
«топ_7_книг_на_тиждень». Теми публікацій: святкування визначної дати
підбірка книжок, оголошення та опитування, відеосюжети та фоторепортажі з
бібліотеки, новини бібліотек, заохочення до участі у масових заходах,
конкурси.
Сторінки Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва у соціальній
мережі Instagram нажаль немає, а сторінка у мережі Facebook ведеться дуже
активно. Акаунт у соціальній мережі Facebook [7] було створено 22 липня 2013
року, кількість фоловерів станом на 11 листопада 2021 р. складається із 577
людей. Теми для постів досить різні, здебільшого рекомендації літератури та
освітлення визначних дат для сфери бібліографознавства. Публікація
результатів проведення урочистих заходів, конференцій та тренінгів. Також
постійно публікуються актуальні новини з життя бібліотеки та її працівників.
Сторінка Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. Лягіна у соціальній
мережі Instagram [8] була створена 27 листопада 2017 року, кількість фоловерів
станом на 11 листопада 2021 р. - 829. У своїх публікаціях використовують
українську мову, публікуються пости та оновлюється актуальна інформація.
Акаунт у соціальній мережі Facebook [9] був створений 22 липня 2013 року.,
кількість фоловерів станом на 11 листопада 2021 р. складається - 2830.
Сторінки мають унікальний стиль написання постів та власні теми для
публікацій, а саме - Арт гурманіка та картинки на тему креативу в архітектурі.
Проведено дослідження уможливлює такі висновки: соцмережа для
бібліотеки – це: додатковий ресурс для бібліотеки; платформа для реалізації
бібліотечних проектів; можливість заявити про себе; можливість безпосередньо
спілкуватися з колегами, читачами, дізнаватися про їх думку, побажання,
зауваження; можливість інформувати про діяльність бібліотеки; інструмент
маркетингових досліджень.
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АНАЛІЗ ВЕБ-САЙТІВ ОБЛАСНИХ БІБЛІОТЕК М. МИКОЛАЄВА
Розвиток інформаційних технологій та впровадження їх у повсякденне
життя суспільства призводить до того, що люди вже не уявляють свою
діяльність без них. Бібліотеки також перетворюються зі звичайних для нас
організацій, що зберігають опубліковані документи і організовують їх
використання, у потужні інформаційні центри, які функціонують у мережі
Інтернет [4].
Засвоєння бібліотеками інтернет-технологій, вивчення інформаційних
потреб користувачів дозволило бібліотекам запровадити нову форму
інформаційної діяльності - обслуговування віддалених користувачів. Значною
мірою це реалізується через створення веб-сайтів, покликаних всебічно
представляти бібліотеку в світовому інформаційному просторі. Їх використання
дозволяє зробити бібліотеку відкритою для кожного потенційного користувача,
значно розширити коло споживачів послуг і таким чином зайняти визначальне
місце в світовій інформаційній інфраструктурі [8].
Тому перед сучасними бібліотеками постало завдання створити умови, які
б задовольнили такий тип інформаційних користувачів. Рішення було просте –
створити вебcайт бібліотеки [4].
Вебсайт або сайт – сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних
у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним
доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на
кількох серверах [2].
Веб-сайти дають виняткову можливість бібліотекам розширювати свою
діяльність, охоплюючи все більшу кількість користувачів, а також презентувати
себе та свої здобутки, створюючи собі позитивний імідж. Веб-сайти надають
доступ до інформації віддаленим користувачам і є зручними у користуванні.
Користувачі в будь-який час можуть ознайомитись з необхідною інформацією з
тієї чи іншої бібліотеки, перебуваючи чи то на роботі, чи вдома, в інтернет-кафе
тощо [3].
Отже, вебсайт – це надзвичайна можливість покращення співпраці
бібліотек із користувачами, а вивчення досвіду бібліотек зі створення та
використання вебсайтів є актуальним завданням бібліотекознавства [1].
Аналізу діяльності вебсайтів бібліотек та їх ролі в науково55
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інформаційному просторі України присвячені роботи О. Грогуль, Ю. Артемова,
О. Жабіна. Питання змісту, концепції побудови та інформаційного наповнення
вебсайту досліджували Л. Філіпова, Д. Зубченко, Г. Нежурбіда, Л. Трачук, Д.
Соловяненко та ін.
Метою нашого дослідження є аналіз структурної побудови та діяльності
вебсайтів бібліотек, на прикладі Миколаївської обласної універсальної наукової
бібліотеки, Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна та
Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Ці бібліотеки мають значний
досвід у створенні та використанні електронних інформаційних ресурсів, тому
варто подивитися на результати їхньої діяльності у цьому напрямі, порівняти їх,
виявити кращий досвід, який може бути запозичений іншими бібліотеками.
На вебсайт Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки
(МОУНБ) можна зайти за електронною адресою http://www.reglibrary.mk.ua/[6],
швидко та без проблем з будь-якої пошукової системи.
Коли відкривається вебсайт, перед нами постає головне вікно, на якому
розміщено назви розділів:
– Про бібліотеку;
– Діяльність;
– Події;
– Ресурси;
– Послуги;
– Медіа/Інтерактив;
– Районні ЦБС.
У кожному розділі є ряд підрозділів, що розкривають їхню наповненість.
Головне вікно подає доволі широке коло інформативних відомостей. На
головній сторінці сайту МОУНБ представлені активні посилання на офіційні
сайти урядових порталів, соціальних мереж і т.ін.
На головній сторінці користувачу надається можливість зареєструватися і
входити на сторінку як зареєстрований користувач, проте це не обов’язкова
умова користування послугами бібліотеки. До інформування користувачів
вебсайту про інформаційну діяльність бібліотеки підходять відповідально,
пропонуючи постійне оновлення інформації на головній сторінці та в рубриках.
Користувачам пропонується відвідати тематичні виставки, конференції,
надається інформація про нові надходження тощо. Також головна сторінка
пропонує інтернет аудиторії ознайомитися з постійно діючими книжковими
тематичними виставками, презентаціями нових книг, а також із важливими
подіями в житті бібліотеки та іншими останніми новинами.
Створення анонсів новин є досить клопіткою працею наукових
працівників бібліотеки, адже воно передбачає добір актуальної інформації, яка
може стати важливою для відвідувачів сайту. На вебсайті МОУНБ
представлений на огляд широкому загалу анонс подій на поточний місяць.
Пропонується відвідати різноманітні презентації, зустрічі, літературні вечори,
засідання клубів, які можуть зацікавити відвідувачів бібліотеки.
Також на вебсайті бібліотеки можна переглянути режим роботи МОУНБ.
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Для гостей, які бажають відвідати бібліотеку на вебсайті можна побачити мапу
з адресою МОУНБ.
Сайт Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна можна
відвідати за допомогою електронної адреси: http://www.laginlib.org.ua/[5],
швидко та зручно за допомогою будь-якої пошукової системи.
При відкритті вебсайту, постає головна сторінка, на якій розміщено назви
рубрик:
– Головна;
– Про бібліотеку;
– Електронний каталог;
– Електронні ресурси;
– Віртуальна довідка;
– Бібліотека-читачам;
– Моя Миколаївщина;
– Бібліотекарям;
– Бібліотечні блоги.
Кожна рубрика має ряд підрубрик, які розкривають їхній зміст.
Вебсайт має гарне наповнення та приємний дизайн. Привертає увагу, так
як це бібліотека для дітей, перш за все, яскраве, раціональне і досить добре
продумане розміщення важливої першочергової інформації. Цікаві відомості
подано в рубриках: “Моя Миколаївщина”, “Бібліотечні блоги”. Створення
позитивного іміджу бібліотеки показує, що кожний розділ, підрозділ та
активний елемент інтерфейсу вебсайту створює позитивне враження про
бібліотеку.
На головній сторінці сайту представленні години роботи бібліотеки. Будьякий користувач сайту може дізнатися адресу бібліотеки.
Вебсайт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва має таку
електронну адресу: http://unbib.mk.ua/ [ 7], її можна знайти
в будь-якій
пошуковій системі Інтернету.
Відкриваючи вебсайт, ми бачимо головне вікно, де розміщено назви
розділів:
– Головна;
– Афіша;
– E-FreeLibrary;
– Каталог;
– Блог;
– Контакти.
Кожен із цих розділів має свої підрозділи, що розкривають їх суть.
Користувачу можна пройти реєстрацію та заходити на сторінку як
зареєстрований користувач, але це необов’язково. На головній сторінці
розміщена інформація анонсового характеру про заплановані події та заходи.
Подана інформація про життя бібліотеки, проведену культурно-громадську
роботу. Окрім того, на сайті можна знайти перелік онлайн-послуг, які пропонує
бібліотека. При бажанні користувача може відбутися комунікація з бібліотекою
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через соціальні мережі. Пошукові системи добре продумані, пришвидшують
пошук необхідної інформації та надають за відповідними запитами
інформаційно-аналітичну продукцію.
Для того щоб відвідати бібліотеку, якщо ви не знаєте адресу, то на вебсайті
в розділі «Контакти» розміщено мапу з позначенням адреси бібліотеки.
Розміщено електронну пошту unbib.mk@gmail.com для зворотнього зв'язку.
Щоб дізнатися режим роботи потрібно зайти в розділ «Давайте познайомемось»
там буде представлено як і коли працює бібліотека.
Отже, розвиток вебсайтів набуває в діяльності бібліотек все більшого
значення. Вебсайт формує імідж бібліотеки в інформаційному просторі, тому
від того, наскільки привабливим є сайт (інформаційно, функціонально,
естетично), судять про бібліотеку.
Відповідно до результатів дослідження, для вебсайтів поданих бібліотек
характерний високий рівень інформативності та зручність навігації, просування
онлайн-послуг бібліотеки, сучасні сервіси для зворотного зв’язку, інтеграція з
іншими інтернет-ресурсами тощо.
Проаналізувавши зазначені сайти обласних бібліотек, можна з впевненістю
стверджувати, що бібліотеки мають активні вебсайти, вони знайшли гарний
спосіб популяризації своєї діяльності, пришвидшення та вдосконалення
інформаційного обслуговування користувачів. Тим паче, змогли зацікавити
відвідувачів сайту новими можливостями та послугами і залучити їх до
користування бібліотекою через віддалений доступ.
Проте створення вебсайту – це лише половина всієї діяльності. Адже сайт
потребує постійної плідної інформаційно-аналітичної діяльності щодо
наповнення новими даними про роботу відділів та бібліотеки загалом,
інформування користувачів про нові надходження та про створення вторинної
інформації. Тільки тоді сайт буде мати успіх у користувачів і створювати
позитивний імідж бібліотеці.
Бібліотекам є над чим працювати, аби ширше задовольняти запити
користувачів. Основні завдання, які постають перед бібліотечними
працівниками – це постійне оновлення інформаційного наповнення та
вдосконалення структури й можливостей вебсайту. Задля тісної співпраці з
широкою аудиторією користувачів, а також заохочення молоді до підвищення
свого культурного і освітнього рівня.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В БІБЛІОТЕЧНІЙ ГАЛУЗІ
Бібліотечне обслуговування — це відкрита, багаторівнева підсистема
бібліотеки з надання різноманітних інформаційних послуг, орієнтована на
користувачів. Бібліотечне обслуговування читачів — один із найголовніших
напрямків роботи бібліотеки, що допомагає задовольнити освітні, інформаційні
та культурні потреби людини.
Для багатьох людей бібліотека — це простір для отримання інформації та
навчання, а також місце зустрічі. До кожної з цих категорій читачів ми мусимо
застосовувати диференційований підхід та новітні форми обслуговування.
Хоча з плином часу суть бібліотечного обслуговування і залишається
незмінною, та постійне зростання читацьких вимог, розвиток інформаційних
технологій вимагають впровадження у практику роботи бібліотеки нових форм
обслуговування. Сьогодні одним із головних завдань бібліотечної галузі є
ефективне надання інформаційних послуг, які впливають на підготовку
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професіоналів та на якість освітнього і науково-дослідного процесів у вищих
навчальних закладах.
Головна ціль бібліотеки — це орієнтир на інтереси користувачів, постійне
задоволення їх інформаційних потреб відповідно до навчальних, наукових та
культурних запитів, поліпшення бібліотечних послуг.
У наш час є досить поширеним використання комп’ютерів та гаджетів,
майже у кожного є доступ до Інтернету та інформації, яку надає мережа.
Бібліотека сьогодення частіше освоює новітні технології, створює
сприятливі умови для роботи з електронними виданнями, для того щоб
полегшити доступ читачів до інформації. У пошуках нових швидких
можливостей для зручного надання інформації, бібліотеки створюють
комп’ютерні кімнати, готують електронні довідки, розроблять веб-сайти
установ та дають повний доступ до повнотекстових баз даних. Всі ці дії
формують нові структурні підрозділи, збільшується кількість кадрів, які
вимагають освоєння нової інформації, що може бути використана для
задоволення попиту читачів [1].
Головна мета усіх новацій, які впроваджують у бібліотеці — це ефективне,
якісне та комфортне обслуговування користувачів. Обслуговування читачів за
допомогою інформаційних технологій суттєво різниться від традиційного:
стають доступні світові інформаційні ресурси, створюються індивідуальні
умови використання інформації, кожен реальний читач бажає стати
віртуальним, характерною особливістю якого є висока інформаційна культура [
1].
Існує декілька причин, чому сучасні бібліотечні процеси переважають над
традиційними:
- Є можливість одночасного використання одного документа, що значно
економить час та задовольняє вимоги великої кількості читачів;
- Інформація отримується незалежно від місця і часу;
- Підвищується рівень інформаційної грамотності, як читача, так і
бібліотекаря.
- Зростає значення бібліотечної справи, так як бібліотека має змогу
задовольняти інформаційні потреби не лише традиційними (друкованими
виданням), але і видання на електронних носіях [2 ].
Останнім
часом
почалось
широке
використання
довідкового
обслуговування віддалених читачів. Найпопулярніша форма дистанційного
обслуговування є режим “ віртуальна довідка”. Цей вид обслуговування вже
тривалий час використовується закордоном, характеризує собою взаємодію з
віддаленим користувачем - через електронну пошту та надає можливість
доступу до інформації, що надає бібліотека. Таким чином кожен читач має
доступ до потрібної інформації, якщо він не має змоги потрапити до бібліотеки.
Створення у бібліотеках принципово нових видів інформаційних ресурсів,
організація доступу до віддалених та локальних джерел інформації, як
українських, так і зарубіжних, стали найважливішим завданням інформаційного
забезпечення науки та освіти. Разом із подальшим розвитком цього напряму
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бібліотеки модернізують свої традиційні технології із метою підвищення якості
та оперативності бібліотечно-інформаційного обслуговування [3 ].
Бібліотеки створюють електронні каталоги для обслуговування віддалених
користувачів. Електронний каталог є складовою частиною системи каталогів
бібліотеки, одним із основних довідкових апаратів для розкриття змісту фонду
з метою забезпечення інформаційних запитів користувачів і фахівців бібліотеки
на документи за темами, проблемами, питаннями галузевого та міжгалузевого
характеру [4 ].
Майже кожна бібліотека надає можливість віртуальної довідки.
«Віртуальна довідка» – це безкоштовна онлайн послуга, спрямована на
оперативне виконання разових запитів віддалених користувачів, які пов’язані з
пошуком інформації. Відповіді на запити готуються із застосуванням
інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет [6 ].
Скористатися послугою мають можливість всі віддалені користувачі,
незалежно від того, чи є вони читачами бібліотеки.
У сучасних умовах віртуальна бібліотечна виставка стає ефективним
інструментом не тільки надання доступу до інформаційних ресурсів з різної
тематики, а й ефективним засобом інформування дистантних користувачів про
нові надходження. Варіативність інструментів виконання, наявність численних
сервісів з багатим функціональним набором, різноманітність в організації
віртуальних виставок сприяє розвитку творчості, збагаченню досвіду
бібліотечного персоналу і визначає такі притаманні віртуальній бібліотечній
виставці риси, як актуальність, динамізм, оперативність [5].
Віртуальна бібліотечна виставка є новим, багатофункціональним
інформаційним ресурсом, що надає широкому колу користувачів можливість
підвищити ефективність пошуку інформації, розширити кругозір необхідних
матеріалів (тексти, графіка, аудіо, відео та ін.), отримати комплексне уявлення з
проблеми, якій присвячена виставка, а також сприяти розвитку особистості й
підвищенню культурного рівня [6 ].
Виставка передбачає презентацію видань в інтернет-середовищі, яке
розкриває зміст, а також доступ до матеріалів бібліографічного,
фактографічного, енциклопедичного характеру, що існують в електронному
вигляді і доступні через мережу Інтернет.
Сьогодні жодна бібліотека без використання телекомунікаційних засобів
отримання інформації виглядає закладом, який неповноцінно задовольняє
інформаційні запити своїх користувачів. Це не тільки додає бібліотекам нові
функції, але й підштовхує до пошуку додаткових методів і підходів щодо
інформаційного обслуговування. Не завжди досвідчений користувач Інтернету
може швидко і грамотно знайти потрібну інформацію, тут перш за все
необхідні знання специфіки різних пошукових систем, принципів побудови
пошукових запитів, вміння працювати з лінгвістичним забезпеченням тощо.
Бібліотекар зможе забезпечити подібний сервіс для своїх користувачів. Саме з
метою розвитку у користувачів бібліотеки
цих умінь проводяться дні
інформації, бібліотечні уроки, екскурсії, бесіди, бібліографічні огляди.
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Пріоритетом на сьогоднішній день є якісне і повноцінне наповнення вебресурсу. Щоденно ведеться робота з наповнення сайтів: відображається
інформація про усі масові заходи, які відбуваються у бібліотеці, про книжкові
виставки, про нові надходження до бібліотеки, висвітлюється бібліографічна
продукція тощо. Цікавими і сучасними виглядають віртуальні презентації
літератури, створені бібліотекарами [7 ].
Підсумовуючи, розвиток технологій та виникнення глобальної мережі
Інтернет наприкінці 20 століття, сприяв значним змінам у суспільстві. Виник
процес автоматизації всіх типів людської діяльності. Він розширився і вплинув
на роботу бібліотеки, в наслідок чого почав перетворювати їх на центри
різноманітної інформації. Особливу роль в робочому процесі бібліотеки
відіграв Інтернет, який надав можливість поширювати діяльність за межами
установи, створювати електронні каталоги та картотеки, а також віртуальні
виставки.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ
За висновками дослідників в проблемах взаємодії мистецтва і техніки, в
даний час все більш відчутна неузгодженість у відносинах між областями
мистецтва і світом технологій. В результаті технічної революції відбулися
кардинальні зміни в усіх сферах людської діяльності, в тому числі і в мистецтві.
Нові технології зробили вплив на художнє середовище і в результаті з’явилась
нова феноменальна форма мистецтва – цифрова. Виникає закономірне питання
- що принесли з собою новітні технології для мистецтва? Відповідь на це
питання дає можливість зафіксувати основні риси сучасного мистецтва, які
сформувалися під впливом технологій, зокрема:
1.
інтерактивність – можливість для глядача вступати в контакт з
художником і навіть брати участь у створенні творів.
2.
нові художні засоби.
3.
елітарність цифрового (частіше всього мережевого та медіа)
мистецтва [4].
Мережеве мистецтво сьогодні вже не обмежується інтерактивними
Інтернет – проектами, воно виходить у реальність, створюючи мережі, які
об'єднують людей і створюють нові горизонтальні засоби комунікації від
людини до людини, минаючи пропагандистську машину мас-медіа. У цій
області мистецтва «аналог і цифра» переживають найбільш цікаві колізії [2].
Розпочавшись як суто цифрове, мережеве мистецтво парадоксальним
чином еволюціонувало в аналогове, сильно вплинувши на такі явища, як
акціонізм (з'явився медіа – активізм) і хепенінг (з'явився флеш моб). Примітне
те, що мистецтво нікнеймів і віртуалів природно сполучається з радикально
аналоговим мистецтвом, існуючим лише у момент його створення і вимагає
безпосередньої присутності автора / глядача / учасника [3].
Величезний вплив цифрові технології мають на музику. Завдяки «цифрі»
виникла електронна культура («drum'n'bass», «хаос», «easy», «techno»), яка
протягом вже четвертого десятиліття залишається провідною в сфері
неакадемічної музики. Електронні засоби зараз є потужним прийомом для
синтезу будь-якого музичного напряму, в тому числі і класичної академічної
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музики з сучасною. Так найбільш популярним є синтез рок і поп-музика, в
танцювальній музиці – це «ambient», «gothic dark wave» і «emo». Електроніка
тут, як і в 60-х і 70-х рр. ХХ ст. надає звучанню психологічний відтінок.
Частково через переважання шумових ефектів, що зливаються з гармонією,
через середні і повільні темпи, а також ритми у стилі фанк [2].
Сьогодні цифрові технології все глибше проникають в наше життя і
побут, період захоплення ними змінився періодом рефлексії і критики.
Особливо сильно це помітно в галузі мас-медіа. Телебачення все більше
відіграє роль душоприказника для людства і ставить його в положення слуги
наростаючого товарообігу. Воно активно асимілює відкриття художників,
використовує ці відкриття в рекламі. У цій ситуації художники або підіграють,
або намагаються чинити опір, що так само є корисним тренажером для РR –
стратегій. У зв'язку з швидким проникненням техногенного середовища в
гуманітарну сферу, не всі сфери культурного життя виявилися здатні швидко
адаптуватися. Очевидно, що на шляху сприйняття «високотехнологічного
мистецтва» або арт-медіа виникає проблема - це елементарне технічне
невігластво наших сучасників. Глядач до цих пір часто не в змозі розуміти мову
і користуватися технологіями, які пропонує йому художник, він часто взагалі не
володіє комп'ютером і, вже звичайно, не посвячений у тонкощі існуючих
дискурсів, пов'язаних з мистецтвом нових технологій. Ідентифікувати
мистецтво як цифрове або аналогове не зовсім правильно. Кожен художник
обирає сам, варто йому робити свої роботи за допомогою послідовності
паличок і нулів або обійтися звичними засобами. При цьому є два поняття,
пов'язані з цифрою і аналогом які мають величезне значення – це віртуальність
і реальність. Вони є базовими не тільки для НТР, але і для всього 20-21-го
століть і особливо модернізму з його побудовою «віртуальних» утопій у
«реалі» [1].
Отже, розглянувши взаємодії мистецтва і технологій, з'ясувалося, що
вплив нових технологій на мистецтво незаперечно. У результаті впливу
технологій на мистецтво, утворився феномен цифрових мистецтв, або арт –
медіа, для яких характерна інтерактивність, елітарність, нові художні засоби,
форми і жанри. Найбільш поширеними видами цифрового мистецтва є відео –
арт, мережеве мистецтво, анімація.
Неоднозначною залишається проблема оцінки даного впливу. Фахівці в
галузі мистецтва і культури розділилися на тих, хто сприймає даний вплив і
вважає медіа-мистецтво кроком у розвитку, перспективним напрямком, і тих,
хто не сприймає, оцінюючи медіа-мистецтво як деградацію. Залишається
відзначити, що дана проблема боротьби консерваторів і новаторів типова для
будь-якого етапу культурної еволюцій.
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СУЧАСНИЙ СТАН БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ТА ПРИЧИНИ
СПОВІЛЬНЕНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
Актуальність теми дослідження викликана необхідністю системних змін у
сучасній бібліотечній системі України. Теперішній стан публічних бібліотек
потребує уваги, оскільки Україна, перебуваючи на шляху євроінтеграції, за
рівнем інформатизації сильно відстає від країн-членів ЄС, де бібліотеки
успішно адаптувалися до умов та потреб нової інформаційної епохи й тепер
відіграють роль консолідаторів суспільства.
Сучасний стан публічних бібліотек України та проблеми їхньої
інформатизації досліджували: І. О. Давидова, О. Ю. Мар’їна, А. М. Плахтій,
О. М. Бруй, Т. І. Вилегжагіна, В. М. Горовий, О. Є. Бояринова та інші.
Українські бібліотеки, як і держава у цілому, із запізненням адаптуються
до нової технологічної парадигми, що пояснюється наявністю проблем
законодавчого, техніко-технологічного, матеріально-технічного та методичного
характеру [1]. Вітчизняна бібліотечна справа на сучасному етапі
характеризується обмеженістю у використанні ІТ, сучасної комп’ютерної
техніки, низьким рівнем інтегрованості у світовий інформаційний простір.
Разом з цим вже довгий час у суспільстві існує тенденція до зниження інтересу
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до читання внаслідок появи швидкого доступу до інформації в Інтернет-мережі,
засилля масмедія і щоденного інформаційного перевантаження. І як результат
спостерігається ослаблення попиту на послуги бібліотек.
Для того, щоб краще зрозуміти сучасний стан інформатизації бібліотек
України, варто звернутися до статистичних даних. В Україні діє найбільш
розгалужена мережа публічних бібліотек в Європі. За даними Державного
агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти у 2020 році в Україні
нараховувалося близько 16,2 тис. публічних бібліотек [2].
Фінансове забезпечення публічних бібліотек покладено на державні та
міські бюджети. У 2021 році для забезпечення діяльності національних музеїв,
національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів
заплановано 987,5 млн грн [3]. В середньому по Україні в місцевих бюджетах
закладається 1,3% фінансування на бібліотеки [4]. За 10 місяців 2021 року до
загального фонду місцевих бюджетів надійшло 419,7 млрд грн [5]. Станом на
1 листопада 2021 р. від місцевих бюджетів надійшло 54,6 млрд грн для
забезпечення діяльності бібліотек. Загальна сума складає 55,6 млрд грн.
За даними Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого у 2020
році у бібліотеках налічувалося 23 066 од. комп’ютерної техніки та 6978 од.
мультимедійного обладнання. Обсяг власних електронних БД – 35,8 млн
записів, з них записів у електронному каталозі – 22,6 млн [6]. Кількість
бібліотек, які автоматизують свої процеси, наразі не відома [7].
За даними Мінцифри у 2020 році підключення до мережі Інтернет мали
лише 29% бібліотек (4 662). Винятком є м. Київ, де 90% бібліотек мають
Інтернет. Доступ до Wi-Fi мережі надається лише у 3 733 бібліотеках. До
оптоволоконної мережі підключені лише 954 бібліотеки, а отже 92% бібліотек
не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є суттєві
обмеження у використанні контенту [8].
Згідно з Заявою Української бібліотечної асоціації від 1 лютого 2021 року:
«більшість українських бібліотек або не автоматизували свої процеси, або
використовують застарілі версії бібліотечних систем російського виробництва,
або працюють з українськими розробками програмного забезпечення, які не
підтримують сучасних міжнародних стандартів» [9].
Стосовно рівня попиту бібліотечних послуг – Україна входить до п’ятірки
країн з найменшою кількістю користувачів на одну публічну бібліотеку – 698,
та з найменшою кількістю відвідувань однієї бібліотеки – 4820 відвідувань
станом на 2020 рік. Середня кількість відвідувачів українських бібліотек одна з
найнижчих в Європі – 13 людей в день на одну бібліотеку [10].
Дотримання прав громадян на комфортне бібліотечне обслуговування
залишається нагальною проблемою: 26% приміщень бібліотек не опалюються,
2% – без освітлення. У Житомирській та Чернігівській областях відсоток
бібліотечних приміщень без опалення сягає майже 50%. 8% бібліотек
Луганської області функціонують без освітлення. Пандуси та підіймачі,
пристосовані для обслуговування людей з особливими потребами мають лише
20% бібліотек [11].
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Серед факторів, які спричинили відставання темпів інформатизації
бібліотек в Україні можна виділити такі:
1. Недостатнє фінансування – з 55,6 млрд грн асигнувань з державного і
місцевих бюджетів більш ніж половина витрачається на оплату праці
бібліотечних працівників. Також достатньо велика частина коштів витрачається
на оплату комунальних послуг та оренду приміщення. У підсумку більша
частина фінансових ресурсів використовується лише для підтримки умов, які
існують сьогодні. У багатьох публічних бібліотек майже не залишається коштів
на удосконалення технологій свого сервісу. Вони не створюють конкурентний
інформаційний продукт, не привертають нових та втрачають наявних
користувачів [12].
2. Слабка матеріально-технічна база – у середньому по країні одна
публічна бібліотека має у своєму розпорядженні одну одиницю комп’ютерної
техніки, лише 29% бібліотек України мають підключення до мережі Інтернет
[6, 8]. Очевидно, що дана ситуація є прямим наслідком нестачі коштів. Хоча
певні кроки у напрямку діджиталізації публічних бібліотек вже були зроблені:
варто згадати такі програми та проєкти як «Інтернет для публічних бібліотек
(LEAP-CONNECT)» (з 2011 р.), «Бібліоміст» (2009-2014 рр.), «Бібліотека –
громада: відкритий простір» (2014-2015 рр.).
3. Низькі темпи впровадження у бібліотечну практику сучасних
міжнародних стандартів – лише дві АБІС (ALEPH 500 та Koha) із семи, якими
користуються українські бібліотеки, використовують сучасні стандарти.
Обов’язковою умовою долучення та ефективного функціонування у
міжнародному інформаційному просторі є дотримання міжнародних стандартів
бібліотечної справи. Для їхнього успішного впровадження необхідний переклад
українською, оскільки ці стандарти розроблюються англійською. Окрім того,
необхідно включити вивчення сучасних міжнародних стандартів в освітні
програми закладів вищої освіти для спеціальності «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа», а для практикуючих бібліотекарів – розробити та
впровадити постійні відповідні тренінгові програми [13].
4. Незлагодженість дій бібліотечних установ – досі залишаються не
реалізованими важливі для бібліотечної справи всеукраїнські, національні
проєкти централізованої каталогізації, електронної (цифрової) бібліотеки,
зведеного каталогу бібліотек. Звичним станом для бібліотек є певна
відокремленість: кожна з них окремо розробляє та реалізує власні проєкти, як
то з оцифрування рідкісних документів або створення баз даних, електронних
бібліотек тощо [7].
5. Відсутність технологічної сумісності бібліотечного програмного
забезпечення. Бібліотеки мають труднощі з інтеграцією для втілення
регіональних, національних та міжнародних проєктів. До того ж реалізація
національних проєктів централізованої каталогізації, зведеного каталогу,
національної електронної бібліотеки у таких умовах є неможливою [9].
6. Досі не затверджено плану реалізації й не розпочато системних заходів з
втілення у життя Стратегії розвитку бібліотечної справи України на період до
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2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»,
яка була прийнята КМУ ще у березні 2016 року [7].
7. Недооцінка ролі бібліотек у суспільних перетвореннях та забезпеченні
прав і свобод людини, що призводить до неефективної реалізації їх потенціалу
як соціальних інституцій [14]. Багато людей, не маючи дійсно гідного прикладу
сучасної цифровізованої бібліотеки у своєму населеному пункті, вважають
бібліотеки архаїзмом. Бібліотеки мають потенціал для трансформування в
універсальну службу, яка надає доступ до інформаційних мереж усім без
винятку, завдяки чому можливим буде подолання наявної в українському
суспільстві цифрової нерівності [11].
Україна сьогодні має розгалужену систему бібліотек, яка потерпає від
нестачі коштів, низького рівня комп’ютеризації, незадовільного стану
приміщень, нерозуміння суспільством ролі бібліотеки та неефективної
реалізації державної політики у сфері розвитку бібліотечної справи. У сучасних
умовах бібліотеки мають потенціал і можуть стати тією ланкою, що об’єднає
наше суспільство заради досягнення рівня розвитку провідних країн світу.
Бібліотеки мають ще більше звертати на себе увагу політичної еліти, та
найбільше – пересічних громадян, для усвідомлення ними значущості бібліотек
у процесах суспільних перетворень.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ В ДОКУМЕНТНОІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Останні роки характеризуються бурхливою еволюцією мобільних
комунікацій, які знаходять використання в усіх сферах людської діяльності,
сприяючи таким чином підвищенню її ефективності. Одним з актуальних
способів формування інформаційної складової людського життя є використання
QR-кодів [4]. Технологія їх створення та розпізнавання стала інноваційним
інструментарієм поширення та отримання інформації у документноінформаційній сфері [3].
QR код – це наступне після штрих-коду покоління технології кодування
інформації [7]. QR-коди є мініатюрними носіями даних, які зберігають текстову
інформацію. Можна закодувати текст, гіперпосилання, візитівку, повідомлення
тощо. Ці дані кодуються за допомогою спеціальних програм або сервісів у
вигляді чорно-білих або кольорових квадратів. QR-код містить в собі також
додаткові дані, які потрібні для правильного декодування інформації
спеціальними програмами мобільних телефонів чи інших пристроїв [1]. QRкодування було створено японською компанією Denso-Wave ще в 1994 році.
Такі коди спершу призначалися для потреб машинобудування, наразі вони
використовуються практично повсюдно [8].
Принцип роботи дуже простий: для того щоб декодувати інформацію,
треба лише на кілька секунд піднести камеру смартфона з встановленою
програмою до його зображення. Програма здійснить дешифрування, а потім
запропонує виконати певну дію, передбачену у вмісті коду. Зчитану
інформацію можна зберегти на своєму девайсі, перейти за посиланням або,
якщо закодований номер телефону, зателефонувати. Розробити QR-код також
нескладно, потрібен лише простий у застосуванні генератор для його
створення, який не вимагає будь-яких спеціальних знань. Для цього у вільному
доступі існує безліч онлайн ресурсів та програм, такі як: QR Code Desktop
Reader & Generator, QR-Code Studio, QR Customizer Pro, Free QR Creator,
Labeljoy, Barcode Maker та інші. Також для користувачів Google Docs або
Google Drive можна створити особистий QR-код набагато швидше і без
стороннього програмного забезпечення, тим більше це не вимагає відвідування
спеціальних веб-сайтів [9].
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Найменший QR-код має розмір 21 × 21 піксель (без урахування полів),
найбільший (версія 40) — 177 × 177 пікселів. Максимальна кількість символів,
які вміщаються в один QR-код: цифри — 7089, цифри і букви (включаючи
кирилицю) — 4296, двійковий код — 2953 байт, ієрогліфи — 1817 [5].
Розрізняють статичні та динамічні QR-коди. Статичний QR-код містить
інформацію, яку вказали при його генеруванні. Динамічний QR-код є
багатофункціональним: до нього можна підключати додаткові функції, які
будуть виконуватися одночасно чи змінити їх. Різновидами QR-кодів є
DataMatrix та Aztec Code [6].
Як і для будь-якої іншої інновації, існує низка переваг та недоліків
використання QR-коду, а саме: зберігання великих обсягів цифрової та
текстової інформації будь-якою мовою, висока швидкість розпізнавання, для
розміщення підходить практично будь-яка поверхня (візитна картка, етикетка
товару, квитки залізничних і авіакомпаній, музейні експонати, журнали, газети,
книги, одяг та ін.). Серед недоліків виділяють такі: відносно висока вартість
мобільного інтернету та технічні неполадки, неможливість перевірки
закодованої інформації без застосування належного програмного забезпечення
[1].
Технології QR-кодування, як вид мобільного сервісу, широко
застосовуються у документно-інформаційній сфері. Відповідні установи
активно використовують можливості QR-кодів, як маркетингового інструменту,
з метою популяризації своїх послуг. Використання даної технології є
перспективним і для орієнтування користувачів у приміщенні: від вказівників
до самостійних екскурсій бібліотекою. Розміщення QR-кодів з інформацією про
розташування відділів та детальною картою поверху допоможе швидше
адаптуватися та зорієнтуватися у приміщенні [8]. Бібліотеки як універсальні
документно-інформаційні комплекси, орієнтовані на всебічне, максимально
повне задоволення інформаційних потреб користувачів, активно долучають до
процесу впровадження та використання QR-кодів як ефективного способу
надання додаткової інформації читачеві, а також в якості інноваційної
технології для сприяння популяризації книг, авторів, бібліотеки. Корисними та
ефективними QR-коди є під час проведення бібліотекою різних естафет, ігор,
квестів, вікторин. Зокрема, шляхом використання сервісу QR-коду через
бібліотечний сайт є можливість організувати проведення онлайн-вікторин з
використанням інформаційних листів з QR-кодами, що мають посилання на
сторінки з інтерактивними завданнями або онлайн вікторинами. За допомогою
QR-кодів можна організувати онлайн-читання не тільки електронних книг і
журналів, а й оформити виставку, інформаційні листи, створити різні
роздаткові матеріали з посиланнями на різні джерела інформації.
Отже, QR-коди у документно-інформаційній сфера можна розглядати як
інноваційну технологію, що дає змогу підвищити рівень обслуговування, як
ефективний спосіб надання додаткової інформації. QR-кодування є ефективним
сервісом, оскільки забезпечує зв’язок між оффлайн- та онлайн-світом та
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допомогає користувачам швидко отримувати доступ до потрібної інформації
[2].
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ВЕБ-САЙТ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Важливою складовою інформаційного забезпечення архівної діяльності у
період розвитку інформаційних технологій є представлення продукту в
Інтернеті з використанням власного веб-сайту.
Це забезпечення користувача доступом до архівних документів через
інформаційні бази та читальні зали, надання якомога повної та об’єктивної
інформації про склад та зміст архівних фондів через глобальну мережу
Інтернет.
Інформатизацію архівної галузі України досліджували такі вчені, як:
Н. Вовк, А. Киселева, О. Гаранін, Папакін Г. В., Боряк Г.В., Тюрменко І,
І. Лобузіна.
Цінність веб-сайтів зумовлена комплексністю електронних документів, яка
не досягається традиційним виданням. Веб-портал є різновидом веб-сайту, який
надає користувачам велику кількість різноманітного контенту, різноманітні
інтерактивні сервіси та посилання на інші веб-сайти. Основним завданням
створення архівних порталів є надання загальної довідкової інформації про
архівні документи та архіви, постійне інформування про архівну діяльність,
допомога у пошуку архівних документів та отримання архівних послуг, взаємне
інформування архівістів і обговорення професійних архівних питань,
популяризація архівної справи.
Електронні ресурси відіграють важливу роль у здійсненні інформаційнокомунікаційної функції архіву і мають деякі переваги порівняно з традиційними
засобами комунікації:
− цілодобова доступність інформації для користувачам з усього світу;
− оперативне оновлення інформації;
− надання великого обсягу інформації;
− можливість отримання мультимедійної інформації;
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− багатоаспектний та швидкий пошук необхідних даних у великих масивах
інформації.
Рівень організації сайтів різний у багатьох країнах залежить від основного
призначення довідкової системи, від інформаційного потенціалу держави та
підтримки нею архівної галузі, концепцій розвитку сайтів, наявності
висококваліфікованих фахівців у цій галузі тощо.
Усі архівні ресурси, що представлені на веб-сайтах, як правило,
структуровані так: пошукові засоби; нормативно-правова база (архівне
законодавство); виставки он-лайн; міжнародне співробітництво; конференції та
зустрічі; загальна контактна інформація; публікації; довідкова інформація;
послуги, які надають установи; генеалогічні дослідження; бази даних та
каталоги; зворотний зв’язок із користувачем; питання – відповіді; мовні версії.
Значно спрощують процедуру доступу до архівних фондів електронні
анотовані реєстри описів фондів. Моніторинг сайтів показав, що 68% сайтів
архівних установ містить реєстри описів значної кількості фондів. Значну
роботу проводять архіви з розсекречення документів. Відсоток інформації про
такі документи досить значний. 86% сайтів архівних установ містить таку
інформацію, з яких електронні анотовані реєстри описів розсекречених
документів розміщені на сайтах державних архівів Дніпропетровської,
Кіровоградської,
Одеської,
Полтавської,
Сумської,
Тернопільської,
Миколаївської областей, що становить 37% [3].
95% сайтів архівних установ мають електронні виставки документів.
Найбільша колекція он-лай виставок станом на квітень 2014 р. була зафіксована
на веб-сайтах Державних архівів Львівської області (52 цифрові виставки),
Чернігівської області (34 цифрові виставки), Запорізької області (30 цифрових
виставок), Луганської області (27 цифрових виставок) [1].
Хоча он-лайн виставки існували і до карантину, проте найбільшої
популярності вони здобули саме зараз.
Виставка – це художньо оформлена добірка документів, призначена для
їхньої публічної демонстрації. В електронному середовищі функціонують різні
види віртуальних (електронних, он-лайн) виставок: бібліотечні, музейні,
архівні, поліграфічні, виставки бізнесового спрямування та ін. [2].
Наталія Вовк у своїй роботі «Електронні виставки архівних документів:
сучасний стан та перспективи розвитку» подає таку класифікацію електронних
виставок: за характером експонатів, що виставляються: універсальні,
спеціалізовані, тематичні; за термінами проведення: постійно діючі,
короткострокові; за значенням інформації, які містять експоновані архівні
матеріали: міжнародного значення, національного значення, регіонального
значення, місцевого значення; за частотою проведення: періодичні, щорічні,
одноразові [3].
Позитивну динаміку росту можна спостерігати на прикладі Державного
архіву Миколаївської області (ДАМО), на початок 2019 року представлено 119
виставок [4], а всього на сайтах обласних архівів України на початок лютого
2018 року функціонувало 687 виставок [3].
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Певна частка он-лайн виставок присвячена історії м. Миколаєва та
Миколаївщини, історичним подіям, ювілейним датам регіону: «До 22-ї річниці
Конституції України» (2018 р.), «До 130-річниці від початку будівництва
броненосців у м. Миколаєві» (2016 р.); «До 115-річчя Миколаївського
зоопарку» (2016 р.); «До 240-річчя від народження О. C. Грейга, адмірала
Миколаївського і Севастопольського військового губернатора» (2015 р.),
«Миколаївщині – 75: історія в архівних документах» (2012 р.) та ін.
Розвиток сайтів увійшов в мережу як окрема індустрія, яка постійно стає
все більш об’ємною і вимагає великого професіоналізму. Хоча більшість
виставок, запланованих на час карантину, було перенесено, вимушена
загальносвітова ізоляція стимулювала розвиток нового формату - віртуального
або он-лайн.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ
І РОЗШИРЕННЯ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ
Трансформація глобальної медіасистеми відбувається все більш
прискореними темпами. Медіа все частіше розглядаються не як засіб для
обслуговування «громадянина», а як обслуговування конкретного споживача.
Сьогодні медіа трансформуються поступово з змістовного майданчику у
майданчик ігрових моделей. Це – Інтернет, комп'ютерні ігри, цифрові фільми і
фотографії, мобільна телефонія і віртуальний світ.
Зазначимо вчених, котрі вивчали цю тему: Терещук В.І., Кузовлев А.М.,
Шейранова В.П., Руденко М.Н. та Шиліна М.Г.
Терещук І.В. у своїй дисертації здійснив ґрунтовне дослідження
особливостей розвитку глобальної медійної світ-системи. У його роботі значна
увага приділяється дослідженню місця України у глобальній медіа-системі,
характеристиці еволюції міжнародного вектору державної інформаційної
політики[6].
Поточна трансформація та розширення каналів комунікації відходять під
впливом Інтернету. Саме інтернет-комунікації змінюють поточні медіа
системи. Мережа Інтернет, зокрема комунікації в Інтернеті, мають такі
характеристики: глобальність, оперативність, здатність швидкої корекції,
інтерактивність.
Головною причиною, що впливає на розширення каналів комунікації, є
технологічна трансформація. Технологічна трансформація збільшує, розширює
та створює нові канали комунікації. Технологічна трансформація безпосередньо
пов'язана з розвитком мережі Інтернет. Найбільший вплив на розширення
каналів комунікації надає розвиток термінальних пристроїв, за допомогою яких
користувач споживає контент[2].
Трансформація мереж передачі даних впливає на розширення каналів
комунікації, оскільки підвищення пропускної спроможності звеличує обсяг
даних, які можуть отримати користувачі.
Також сьогодні соціальні медіа охоплюють різні сервіси: соціальні мережі,
призначені для забезпечення горизонтального спілкування зацікавлених у
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ньому абонентів, на зразок Facebook чи Instagram називають «новими каналами
медіа». Нові канали розрізняються по домінуючому способу передачі
інформації, однак кожен з них задовольняє вимогам інтерактивності,
мультимедійності, а також можливості використання різних типів комунікацій.
Своєрідність протікання процесів міжособистісного сприйняття в Інтернеті
призводить до того, що територіальна доступність і фізична привабливість
втрачають своє регулююче значення, а спілкування будується завдяки
подібності установок, переконань і цінностей. Основними категоріями
соціальної мережі є довіра, думка, вплив та репутація[3].
На сьогодні площадка яка втілює в собі всі категорії соціальної мережі є
Tik Tok. TikTok – це мультимедійна платформа для створення та онлайн-обміну
аматорськими відеокліпами. TikTok задає тренди. На своїх пристроях або в
браузері глядачі можуть дивитися мільйони коротких персоналізованих відео.
Цей простір може бути плацдармом для випробувань нових технологій впливу,
зокрема рекламних та розважаючих. Кількість користувачів програми сягнула
1 млрд з 170 країн.
На просторах Інтернету з кожним роком зростає кількість подкастів.
Термін «подкаст» вигадали у 2004 році, схрестивши слова iPod та broadcasting
— «радіомовлення». Це цифровий медіа-файл або низка таких файлів, які
розповсюджуються інтернетом для відтворення на портативних медіапрогравачах чи персональних комп'ютерах. За змістом вони можуть
нагадувати радіошоу, звукову виставу, включати інтерв'ю, лекції тощо, що
належить до усного жанру. Цей спосіб поширення аудіо та відео через мережу
Інтернет дозволяє створювати матеріали кожному охочому[4].
Стрімінгові сервіси є черговою інновацією, спричиненою всесвітньою
мережею. Глобальним стрімінговим сервісом є Netflix. З 2012 року Netflix
займає активнішу позицію як продюсер і дистриб'ютор фільмів та телесеріалів,
а зокрема пропонує різноманітний оригінальний вміст (Netflix Original) у своїй
мережевій бібліотеці. Станом на січень 2016 року, Netflix провадив діяльність у
понад 190 країнах[1].
Активне впровадження новітніх технологій в наше життя створило всі
необхідні умови для розвитку епохи цифрової культури. Тому виникла потреба
в сервісах, пов'язаних зі створенням і редагуванням цифрових зображень.
Таким сервісом є
Pinterest. Це соціальний фото-сервіс. Після того, як
зображення завантажені на Pinterest, вони називаються пінами (англ. Pins), а
колекції, до яких вони належать, — дошки (англ. Boards). Місія сайту звучить,
як «об'єднати весь світ за допомогою речей, які їм цікаві»[5].
Отже, стрімка інформатизація всіх сфер людського життя наприкінці ХХго початку ХХІ-го століття сприяла не тільки створенню і розвитку
інноваційних способів подання, зберігання і пошуку інформації, а й
формуванню нового унікального соціокультурного та лінгвістичного
середовища і реальності, що активно формується з розвитком мережі Інтернет.
Глобальний
медіа-ринок
демонструє
тенденції
до
подальшої
діджиталізації та персоналізації пропонованого контенту.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ВИД ДІЛОВИХ
ПОСЛУГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
В сучасному світі управлінське консультування є надзвичайно важливим
елементом економічної та індустріальної інфраструктури розвинених країн [6].
Інформаційний консалтинг відносно новий вид ділових послуг на
українському ринку. У сучасних умовах багато видів послуг надаються на
основі інформаційних і телекомунікаційних технологій. Особливо велика їх
частка при наданні консультаційних, освітніх, фінансових і страхових послуг
[3].
Управлінське консультування — професійна діяльність, яка полягає у
наданні незалежних і об’єктивних порад та технічної допомоги
кваліфікованими спеціалістами фірмам, організаціям, окремим підприємцям з
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метою сприяння останнім у визначенні та дослідженні управлінських проблем,
пошуку їх оптимальних рішень, методології впровадження рекомендацій [6].
Розглядаючи управлінське консультування як індустрію, рівень розвитку
якої перебуває під впливом загальноекономічного та політичного становища
країни, її інтеграції у світову співдружність, слід визначити фактори, що
впливають на кон'юнктуру ринку консалтингових послуг. Особливості
функціонування даного ринку в цілому визначаються специфікою самого
продукту — консалтингової послуги.
Консалтингова послуга — інтелектуальний продукт, що залишається у
володінні клієнта після завершення консультування. Специфіка консалтингової
послуги полягає в її удаваній невідчутності, непомітності та, як правило, у
відсутності завершеної матеріальної форми. Клієнт може оцінити якість наданої
йому послуги або відразу після завершення процесу консультування, або через
деякий проміжок часу [6].
Основними принципами надання консультаційних послуг професійними
консультантами є:
професіоналізм – глибоке знання конкретного питання, з якого надається
консультування;
домінанта інтересів клієнта – інтереси клієнта є першорядними і цінуються
вище власних інтересів консультанта;
індивідуальність розробок – виконання кожного замовлення і надання
рекомендацій здійснюється для кожного конкретного клієнта;
інформативність – доведення до відома клієнта методології, яка була
використана під час розробки рекомендацій, з метою використання
максимальної можливості їхнього втілення;
конфіденційність – нерозголошення за жодних обставин отриманої від
клієнта інформації без його згоди [4].
Потенційними споживачами консалтингових послуг виступають будь-які
організації, що стикаються з управлінськими проблемами. До них в першу
чергу можна віднести приватні компанії, банки, державні установи, професійні
асоціації, інвестиційні фонди та ін. Проте проблема трансформації потреб в
управлінському консультуванні у тривалий попит на нього є актуальною як для
ринку в цілому, так і для кожної конкретної консультаційної фірми.
Продуцентами консалтингового продукту, що визначають пропозицію на
консалтинговому ринку, є консалтингові фірми.
На управлінському ринку консалтингових послуг пропонують:
 консалтингові транснаціональні корпорації (велика п'ятірка: Deloitte &
Touch Tohmatsu int., Arthur Andersen & CoSC, PriceWaterhouseCoopers, Ernst &
Young, McKinsey & Co), що мають розгалужену мережу регіональних
представництв, об'єднаних єдиною корпоративною стратегією та культурою;
 великі багатофункціональні фірми, в яких працює близько сотні
професійних консультантів, котрі спеціалізуються на обслуговуванні великих
компаній та пропонують увесь спектр управлінських послуг і вирішення
найскладніших проблем. Як правило, такі фірми займаються також і
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дослідницькою діяльністю, що дозволяє їм постійно удосконалювати
пропонований продукт;
 вузькоспеціалізовані фірми, які зазвичай надають консалтингові послуги
дрібним і середнім фірмам та пропонують свої послуги в обмеженому секторі
управлінського консультування, що дозволяє їм досягти високої якості
обслуговування. Як завжди, вони намагаються працювати в певному
територіальному просторі;
 університети, учбові центри, які, проводячи серйозну підготовку
спеціалістів, можуть здійснювати тренінги, ініціюючи тих, хто навчається,
дотримання консалтингових знань та у подальшому надання послуг з різних
питань бізнесу;
 незалежні окремі консультанти — висококваліфіковані спеціалісти, що
мають досвід роботи, і, як правило, виступають або в ролі експертів з будь-яких
проблем, або постійними консультантами невеликих фірм.
Ринок консалтингових послуг чітко сегментований, і конкуренція між
продавцями консалтингових продуктів, в основному, ведеться усередині свого
сегмента. Сучасний розвиток консалтингового бізнесу показав, що невеликі
консультаційні фірми не суперничають із провідними компаніями, які
здійснюють фінансовий менеджмент, маркетинг, управління персоналом,
зовнішньоекономічну діяльність тощо, даючи їм тим самим можливість мати
переваги у боротьбі за клієнта [5].
Сьогодні в Україні працює понад 300 вітчизняних консалтингових фірм, з
яких 42% займаються виключно наданням послуг з питань управлінського
консультування, відкриті представництва провідних консалтингових фірм, що є
лідерами консультаційного бізнесу, в тому числі «великої п'ятірки». Серед
українських організацій, котрі вважаються консалтинговими, 42% займаються
тільки консультуванням, 30% — присвячують консультуванню лише 80%
загального обсягу продажу [6].
Управлінське консультування дозволяє:
 ідентифікувати та аналізувати управлінські проблеми і можливості;
 пропонувати альтернативні варіанти розв’язання цих проблем;
 надавати допомогу в реалізації рекомендацій та впровадженні
конструктивних змін, що визнані доцільними [1].
Основним завданням управлінського консультування є надання допомоги
клієнтам у розв’язуванні їх управлінських та ділових проблем, оптимізації їх
бізнесу, підвищенні ефективності функціонування клієнтської організації [1].
Отже, інформаційний консалтинг, як особливий вид консультаційних
послуг, дає можливість задіяти в консалтинговому процесі сучасні досягнення
науки, узагальнити досвід і знання різних дослідників, застосувати їх в
управлінських процесах. Інформаційний консалтинг сьогодні стає у низці
найбільш значимих і затребуваних інструментів ефективного ведення бізнесу.
Його поява надає право говорити про позитивні тенденції в розвитку
управління соціальнокультурними процесами в нашій країні [3].
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Захищаючи свої інформаційні інтереси, кожна держава має дбати про свою
інформаційну безпеку. Необхідною умовою для нормального існування та
розвитку кожного суспільства є захищеність від зовнішніх і внутрішніх загроз,
стійкість до спроб зовнішнього тиску та здатність протистояти таким спробам і
нейтралізувати загрози.
З огляду нашого дослідження, важливим постає розуміння понять
«інформаційна безпека» та «національна безпека України».
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Інформаційна безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів
людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди
через:
неповноту,
невчасність
та
невірогідність
інформації,
що
використовується;
несанкціоноване
розповсюдження,
використання
і
порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації [4].
Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України»,
національна безпека України – це захищеність державного суверенітету,
територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших
національних інтересів України від реальних та потенційних загроз [3].
Національну безпеку України в інформаційній сфері слід розглядати як
інтегральну цілісність чотирьох складових – персональної, публічної
(суспільної), комерційної (корпоративної) й державної безпеки [1].
Загрозами національній безпеці України в інформаційній сфері є:
1. Загрози комунікативного характеру в сфері реалізації потреб людини і
громадянина, суспільства та держави щодо продукування, споживання,
розповсюдження та розвитку національного стратегічного контенту та
інформації, що включають:
а) зовнішні негативні інформаційні впливи на свідомість людини та
спільноти через засоби масової інформації, а також мережу Інтернет, що
здійснюються на шкоду державі.
б) поширення суб'єктами інформаційної діяльності викривленої,
недостовірної та упередженої інформації для дискредитації органів державної
влади, дестабілізації суспільно-політичної ситуації, що значно ускладнює
прийняття політичних рішень, завдає шкоди національним інтересам України
чи створює негативний імідж України.
в) загрози свободі слова, що виражається у відсутності правової бази для
посилення ролі творчих (трудових) колективів і редакцій у процесі здійснення
редакційної політики засобами масової інформації усіх форм власності.
г) створення, розповсюдження, передача та зберігання інформації з метою
підтримки, супроводження чи активізації злочинної та терористичної діяльності
[5].
2. Загрози технологічного характеру в сфері функціонування та
захищеності кібернетичних, телекомунікаційних та інших автоматизованих
систем, що формують матеріальну (технічну, інструментальну) основу
внутрішньодержавного інформаційного простору, що включають:
а) прояви кіберзлочинності, кібертероризму чи кібернетичної військової
агресії, що загрожують сталому та безпечному функціонуванню національних
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою: здійснення з їх допомогою
деструктивного інформаційного впливу.
б)
недостатній
рівень
розвитку
національної
інформаційної
інфраструктури, зокрема: використання неліцензованого і несертифікованого
програмного забезпечення, засобів і комплексів обробки інформації.

82

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

в) порушення порядку доступу, поводження та встановлених регламентів
збору, обробки, зберігання, поширення чи передачі інформації, яка захищається
державою, або роботи з інформаційними ресурсами, що її містять.
г) відсутність громадського контролю за діяльністю суб’єктів забезпечення
інформаційної
безпеки,
захищеністю
національної
інформаційної
інфраструктури та інформаційного простору України [5].
Для формування збалансованої державної політики та ефективного
проведення комплексу узгоджених заходів щодо захисту національних
інтересів в інформаційній сфері є створення сприятливих умов для їх реалізації,
які в сукупності становлять об’єкт управління органами державного
управління, систему забезпечення інформаційної безпеки, тобто основні
напрямки політики національної безпеки в інформаційній сфері, а також
внутрішнє та зовнішнє середовище. Інформаційна безпека забезпечується
комплексом заходів системи забезпечення національної безпеки України, що
включає сукупність державних органів, громадських організацій, посадових
осіб та окремих громадян [6].
Таким чином, можна констатувати, що пріоритетами державної політики в
інформаційній сфері мають бути:
1) щодо забезпечення інформаційної безпеки:
 створення інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та
оперативного реагування на них;
 визначення
механізмів
регулювання
роботи
підприємств
телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій,
телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій, закладів культури
та засобів масової інформації;
 розвиток і захист технологічної інфраструктури забезпечення
інформаційної безпеки України;
 боротьба з дезінформацією та деструктивною пропагандою.
2) щодо забезпечення захисту і розвитку інформаційного простору
України, а також конституційного права громадян на інформацію:
 стимулювання розвитку національного виробництва текстового і
аудіовізуального контенту, зокрема шляхом створення системи квотування та
проведення цільових конкурсів на надання грантів;
 забезпечення функціонування суспільного телебачення і радіомовлення
України, у тому числі його належного фінансування;
 підтримка вітчизняної книговидавничої справи, зокрема перекладів
іноземних творів;
 розвиток правових інструментів захисту прав людини і громадянина на
вільний доступ до інформації, її поширення, оброблення, зберігання та захист.
3) щодо відкритості та прозорості держави перед громадянами:
 розвиток механізмів електронного урядування;
 сприяння розвитку можливостей доступу та використання публічної
інформації у формі відкритих даних;
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 розвиток сервісів, спрямованих на більш масштабне та ефективне
залучення громадськості до прийняття рішень органами державної влади та
органами місцевого самоврядування.
4) щодо формування позитивного міжнародного іміджу України:
 ґрунтовне реформування системи представлення інформації про
Україну на міжнародній арені;
 розвиток публічної дипломатії, у тому числі культурної та цифрової;
 участь у міжнародних культурних заходах з метою представлення
національної культури та ідентичності;
 запровадження міжнародних культурних фестивалів в Україні з метою
популяризації української культури та розвитку комунікацій «від людини до
людини» [2].
Отже, на підставі низки законодавчих та підзаконних актів, Конституції
України тощо, однозначно інформаційна безпека визнається одним із напрямів
державної політики у сфері національної безпеки і оборони, невід’ємною
частиною політичного, економічного, оборонного та інших складників
національної безпеки [7].
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ТАРГЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ
На сьогоднішній день в інтернет-маркетингу широко застосовується
таргетинг. Таргетинг - це спосіб відбору аудиторії за заданими критеріями до
цільової. Термін походить від слова target - ціль або мета. Його ціль –
персоналізація та виділення цільової аудиторії для реклами в інтернеті. Цей
інструмент необхідний для реклами інформаційнорозважальних роботів для
дітей, який допоможе оптимізувати витрати на просування товару, досягти
максимального рівня впізнання та збільшить продаж. Результатом націлювання
є цільові покази реклами - користувачам, на яких орієнтований продукт або
послуга [1].
Таргетинг в інтернет-середовищі надає можливість виокремити з усієї
аудиторії користувачів інтернету тільки тих, що відповідають заданим певним
критеріям конверсії (цілі маркетингових дій), що дозволяє зменшити витрати на
залучення цільової аудиторії до об’єкту маркетингу, котрим може бути товар,
сайт, реклама. Таргетинг в інтернет-комунікаціях показує рекламу
користувачам відповідно до їх інтересів [2].
Основні види таргетингу при активному використанні сучасних методів
показу реклами можна класифікувати наступним чином:
1) тематичний таргетинг являє собою показ рекламно-інформаційних
повідомлень на інформаційних майданчиках, що відповідають певній тематиці;
2) націлювання за контекстом (таргетинг за інтересами) передбачає
демонстрацію повідомлення відповідно до інтересів відвідувачів рекламного
майданчика;
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3) географічний таргетинг забезпечує показ інтернет-реклами цільовій
аудиторії, обмежуючи інтернет-користувачів за географічним принципом,
наприклад, географічним регіоном, обраним рекламодавцем;
4) таргетинг за часом являє собою показ реклами у відповідності із
строго заданим часом, наприклад, тільки вранці або ввечері, у будні або
вихідні, дозволяє обмежити показ реклами і сконцентруватися на тимчасових
перевагах цільової аудиторії;
5) соціально-демографічний
таргетинг
концентрує
маркетингові
зусилля компанії на цільову аудиторію, що характеризується певним віком,
статтю, доходом, соціальним статусом, т. ін.;
6) поведінковий таргетинг вважається одним з найперспективніших
видів, сутність якого зводиться до впровадження механізму збору інформації
про дії користувача: маршрути пересування, улюблені місця відвідування,
способи здійснення покупок, т. ін [3].
На сьогоднішній день найбільш популярними методами таргетування є:
географічний таргетинг, часовий таргетинг (на основі IP-адресу користувача),
таргетинг за провайдером користувача, таргетинг за типом підключення,
таргетинг за частотою показів банерів уникальним користувачам, тематичний
таргетинг, поведінковий таргетинг (на основі збору інформації о кристувачах за
допомогою cookie-файлів).
Практичне використання тергетингу в міжнародних маркетингових
комунікаціях надає реальні можливості досягнути наступних комерційних
цілей:
 зниження витрат на рекламу за рахунок того, що ця реклама буде
показана лише тим користувачам, яких може зацікавити ваш продукт (товар або
послуга);
 підвищення конверсії сайту. При переході з рекламного повідомлення
на сайт, людина, яка відноситься до цільової групи, з більшою ймовірністю
придбає товар;
 внаслідок підвищення конверсії поліпшується просування сайту в
міжнародних пошукових системах;
 застосування таргетингу знімає зайве навантаження з персоналу.[4]
Через те, що різновиди реклами мають різні можливості таргетингу, можна
виокремити наступні їх особливості. Наприклад, на телебаченні розміщення
реклами на головних телеканалах має максимальні можливості для таргетингу
за рахунок широти охоплення аудиторії за короткі строки, що є майже
оптимальним для рекламування будь-яких товарів та послуг. При розміщенні
реклами на телебаченні слід враховувати такі фактори, як тематика програми,
час її показу, стать, вік, інтереси та переважні інтересів цільової аудиторії
глядачів цієї програми. Зовнішня реклама має перевагу у географічному
таргетингу, оскільки привертає увагу аудиторії певного району, області та
міста. Реклама у спеціалізованих журналах також дає можливість
максимального таргетингу за інтересами. Для вдалої актуалізації реклами
86

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

рекламодавцю необхідно оцінити якість та обсяг інформації, визначити форму
подавання інформації, провести оцінку надійності інформації [5].
Технологія роботи таргетингу складається із 4 етапів:
1) Моніторинг. Збирається інформація про потенційного споживача: вік,
захоплення, місцезнаходження, соціальний статус та інші деталі. Потрібно
зрозуміти, які соціальні мережі користується ЦА, які сайти відвідує, коли і так
далі. Чим більше даних, тим краще, адже потрібно націлюватись на певну групу
користувачів.
2) Аналіз. У цьому етапі вся зібрана інформація аналізується. На підставі
даних можна зрозуміти, як може діяти лід, де він отримає рекламне
повідомлення, його переваги та інші нюанси, які потім допоможуть
налаштувати кампанію.
3) Створення контенту. Тепер, виходячи з проаналізованої інформації,
можна створити персоналізоване повідомлення, яке зацікавить ЦА чи його
сегмент. Рекламне націлення в інтернеті має сприйматися людиною так, ніби
оголошення створене саме для нього.
4) Розміщення реклами. Маючи інформацію про те, де проводять час
ліди, відбираються канали реклами. Це можуть бути пошукові системи (Google
Adwords, Yandex Direct) та соціальні мережі (Facebook, Instagram, LinkedIn,
Вконтакте та інші) [6].
Отже, технології digital-маркетингу характеризуються такими ознаками як
наступальність, своєчасність, адаптивність, інтерактивність. В умовах переходу
до постіндустріального типу економіки, інноваційних моделей економічного
зростання, динамічного розвитку інформаційних технологій digital-маркетинг
стає вагомим важелем у становленні конкурентоспроможності компаній як на
внутрішньому, так і міжнародному ринках, задоволенні вже існуючих та
формуванні нових потреб споживачів, підтримки бренду корпорації [2].
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РЕКЛАМА ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК
Сьогодні перед бібліотеками постають важливі питання пошуку нових
шляхів створення позитивного іміджу, що викликає необхідність просування
діяльності бібліотеки, тобто її рекламування.
На основі огляду наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників є
підстави вважати, що реклама є частиною комунікаційної діяльності
бібліотечної установи, адже вона грає ключову роль у популяризації
бібліотечних ресурсів. Тему рекламної діяльності біблііотек висвітлено в
працях Ж. Мини, З. Петрушкевич, Ж. Самохіної та ін.
Закон України «Про рекламу» (ст.1) визначає, що реклама – це
інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будьякий спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів
реклами та їх інтерес [3].
Структура реклами містить наступні основні моменти:
- по-перше, це здатність привернути увагу. Дуже важливо, наскільки
залучається увага заголовком, чи впливає реклама саме на ті категорії
потенційних споживачів, на які розрахована;
- по-друге, сила впливу на емоції споживачів реклами – які почуття
народжуються під впливом реклами, залежить від того, наскільки вдалий
рекламний аргумент і чи правильно він поданий;
- по-третє, інформативність – наскільки ясно викладено рекламний
аргумент, наскільки ємко показана корисність рекламованого об'єкта;
- по-четверте, наскільки ефективно приковується увага людей, чи захоче
людина прочитати повідомлення або подивитися рекламний ролик до кінця [5].
Основними завданнями просування бібліотечних послуг є:
 формування престижного образу (іміджу) бібліотеки у свідомості
населення, спонсорів, представників місцевих органів влади та управління,
громадських організацій і т.п.;
 інформування про нові послуги;
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 збереження
популярності
існуючих
бібліотечних
послуг,
переконання користувачів затребувати їх;
 інформування потенційних користувачів про час, місце та умови
надання послуг;
 акцентування уваги потенційних користувачів на специфічних
властивостях і користі пропонованих послуг бібліотеки, на безкоштовність
основних форм обслуговування і відносно низьких цінах на додаткові послуги
[1].
Виділяють наступні види реклами: інформативна; спонукальна; рекламанагадування.
Інформативна реклама використовується для інформування споживачів
про нові продукти з метою створення первісного попиту.
Спонукальна реклама використовується для створення в обраного
сегмента споживачів попиту на якийсь продукт шляхом переконання
споживачів, що рекламований продукт є найкращим з існуючих.
Порівняльна реклама здійснює пряме чи непряме порівняння визначеної
марки продукту з іншими марками.
Реклама-нагадування нагадує споживачам про існуючі продукти [1].
Характерними ознаками успішної рекламної кампанії є:
 творчі рішення, які привертають увагу споживача, збуджують його
цікавість і, зрештою, спонукають до дії.
 ефективність витрат, яка досягається завдяки правильному вибору і
застосуванню численних рекламних засобів [1].
У бібліотечній практиці широко використовується реклама наявних
ресурсів книгозбірні, насамперед її документних фондів та електронних
ресурсів. З цією метою організовуються традиційні та електронні книжкові
виставки, виставки, присвячені тематиці конференцій, семінарів та інших
заходів. Свою роль у процесі популяризації книги та читання відіграють також
засоби масової інформації — газети, телеканали, радіостанції та інтернетпортали. Також, сьогодні бібліотеки рекламують свою діяльність через
соціальні мережі, розміщують рекламні повідомлення на своїх сайтах тощо [5].
Отже, реклама є потужним засобом стимулювання користувачів
інформації скористатися певною бібліотечною продукцією чи послугою.
Правильно спланована рекламна кампанія є частиною інформаційнокомунікаційної діяльності бібліотечної установи, запорукою її успішної
діяльності.
Список використаних джерел:
1.
«Давайте розповімо про себе: рекламна діяльність публічної
бібліотеки» [Електронний ресурс] : метод.-практ. реком. / упр. культури,
туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім.
М.Островського.
–
Хмельницький,
2012.
–
40
с.
URL:
http://www.ounb.km.ua/vidanya/2012/rozpovimo.pdf (дата звернення: 02.11.2021).
89

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

2.
Петрушкевич З. Значення рекламної діяльності бібліотек на
сучасному етапі [Електронний ресурс] / Зоя Петрушкевич, Жанна Мина - URL:
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/52757/2/2020_Petrushkevich_ZZnachennia_reklamnoi_112-113.pdf (дата звернення: 02.11.2021).
3.
Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР. Дата
оновлення:
01.08.2021р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 03.11.2021).
4.
Реклама бібліотеки та її послуг. Використання реклами, prтехнологій та pr-заходів в діяльності бібліотеки. Комп'ютеризована реклама
бібліотеки [Електронний ресурс] - URL: https://oddagipermarket.ru/uk/nalogi-iplatezhi/reklama-biblioteki-i-ee-uslug-primery-ispolzovanie-reklamy.html
(дата
звернення: 29.10.2021).
5.
Самохіна Ж. В. Реклама як складова інформаційно-комунікаційної
діяльності бібліотеки [Електронний ресурс] / Ж.В. Самохіна. - URL:
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/541(дата звернення: 02.11.2021).
Жукова А.Д.,
студентка ІІІ курсу факультету менеджменту і
бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського
національного
університету
культури
і
мистецтв»;
Науковий
керівник:
Cидоренко
А.І.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
інформаційної, бібліотечної та архівної справи
ВП
«Миколаївська
філія
Київського
національного
університету
культури
і
мистецтв», м. Миколаїв
СИСТЕМА ВІДКРИТИХ ДЕРЖАВНИХ ДАНИХ
Системи відкритих державних даних сьогодні стали не тільки популярним
терміном, а й трендом стратегічного розвитку концепції відкритої держави і
відкритого доступу до державних реєстрів. Дані, представлені в
машиночитаних форматах і придатні для повторного використання без будьякого контролю з боку публікатора – це відкриті дані. На сьогодні це важлива
ланка роботи і елемент формування відкритого суспільства, прозорої
економічної діяльності та можливості подолати корупцію, що зумовлює
необхідність вивчення їх можливостей, розвитку та вдосконалення в умовах
інформаційного суспільства, налагодження безперешкодного доступу до будьякої інформації.
В інформаційному просторі джерелом відкритих даних є портали
відкритих даних міжнародних організацій, офіційні державні портали, портали
громадських організацій. Серед таких джерел даних є безліч міжнародних
організацій, як Консорціум W3C, Всесвітній банк, ООН, Європейський центр
журналістики, які надають сервіси на основі відкритих даних за сферами своєї
90

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

діяльності. Приміром, Консорціум World Wide Web (W3C) – це міжнародне
співтовариство, в якому організації члени, штатні працівники та громадськість
працюють разом над розробкою веб-стандартів. Місія W3C – розкрити весь
потенціал Інтернету [1].
На державному рівні у світі відкриваються і удосконалюються портали
відкритих державних даних. Це різні сфери людської діяльності: кримінальна
статистика, система освіти, екологічна обстановка тощо [2]. Після створення
електронних реєстрів і баз даних велику кількість інформації можна отримати
он-лайн, суттєво зекономивши час. До такої потенційно корисної інформації
відносяться кредитні історії, кадастрова карта, реєстр ліцензій, найбільші
платники податків, забруднювачі довкілля, потенційно шкідливі об’єкти,
карний розшук зниклих громадян та багато іншого. Існує спеціальний
інформацій ресурс «Доступ до правди», що склав перелік відкритих реєстрів та
баз даних, якими можна користуватися для оперативного отримання
інформацій, без необхідності писати запит.
Враховуючи світові тенденції та у межах реформування своєї діяльності,
органи влади України публікують дедалі більше відкритих даних.
В них зазначено, що відкриті дані – це інформація, до якої має доступ
будь-хто і яку будь-хто може використовувати та поширювати. Відкриті дані
використовують приватні особи, компанії, журналісти та громадянське
суспільство, щоб дізнаватися більше про діяльність уряду і створювати нові
інструменти та ідеї. Відкриті дані – це цінний ресурс, який допомагає посилити
цифрову та «реальну» економіку і сприяє економічному зростанню в Україні.
Щодо економічного результату, то відкриті дані вже принесли понад 700 млн
доларів в бюджет країни у 2017 році. Якщо рух за відкриті дані й далі
набиратиме обертів в Україні, то до 2025 року це може принести економіці до
1,4 млрд дол. або 0,92% ВВП країни завдяки сукупності прямих та непрямих
впливів [3].
Україна почала запровадження системи відкритих державних даних для
практично всіх органів влади та державних підприємств. Рішенням Уряду була
прийнята постанова про відкриті дані. З цієї постанови почалася розбудова
відкритої інформаційної інфраструктури України. Відповідно до виконання
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до
публічної інформації у формі відкритих даних» Кабінет Міністрів України
визначив перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних. На 2015 рік КМУ прийняв постанову та порядок про
відкриття переліку, що складається з понад 300 першочергових наборів даних,
серед них і повноцінні реєстри [4]. Цей перелік повинен регулярно
доповнюватися новими наборами даних, виходячи з суспільного попиту та
ініціативи державних органів. Так, у статті 10-1. «Публічна інформація у формі
відкритих даних» відповідної постанови зазначається, що:
1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація
у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами,
вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.
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Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у
формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на
єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.
2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її
подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати,
використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою
інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну
інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело
отримання такої інформації.
3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи,
оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі
додержання однієї з таких умов:
1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних»;
2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в
інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з
обмеженим доступом) заборонено законом.
4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх
оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого
переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ
до якої у формі відкритих даних передбачено законом.
Створення та забезпечення функціонування єдиного державного вебпорталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері електронного урядування"[5].
Приклади того, що є в постанові: вся нормативно-правова база України,
реєстр юросіб та ФОП, реєстр адміністративно-територіального устрою, реєстр
патентів України, реєстр медичних засобів та цін на медичні засоби, фінансові
плани держпідприємств, єдиний реєстр спортивних споруд, кадастр родовищ та
корисних копалин України. Всі ці дані розміщені на Національному порталі
відкритих даних data.gov.ua [4]. Для українських ІТ-розробників відкрито нові
можливості створення електронних сервісів для відкритих державних даних.
Уряд орієнтований підтримувати ІТ-проекти на основі відкритих даних,
спрямованих на українських громадян та український бізнес.
В Україні запущено програму «Дія. Відкриті дані». Це центр компетенцій в
сфері відкритих дані, що має на меті підвищення рівня знань про відкриті дані,
їхній вплив та користь для кожного, а також допомогти Україні стати однією з
найпрозоріших країн світу [4, https://diia.data.gov.ua/].
Національний портал відкритих даних data.gov.ua – це єдиний державний
веб-портал відкритих даних створено на вимогу Закону України «Про доступ до
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публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних». Портал призначений для
забезпечення надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних
та передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного
використання.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати,
використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою
інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну
інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело
отримання такої інформації.
Цілі створення Порталу:
- забезпечення своєчасного розміщення органами влади інформації,
яка підлягає оприлюдненню, а також будь-яких інших даних, що
відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних;
- оприлюднення та регулярне оновлення розпорядником інформації
відкритих даних на Порталі;
- забезпечення для всіх користувачів інформаційного простору
спільних правил щодо оприлюднення інформаційних матеріалів у формі
відкритих даних;
- забезпечення своєчасного розміщення повної та достовірної
інформації;
- забезпечення ефективних двосторонніх комунікацій і каналів
зворотного зв’язку [6].
На Порталі відкритих даних подано 39 969 наборів даних [4]. Це
інформація про: вакцинацію населення від Коронавірусною хвороби; укладені
договори про медичне обслуговування населення; поіменні результати
голосування депутатів на пленарних засіданнях; про нормативно-правові засади
діяльності розпорядників інформації; звіти про діяльність комунальних
підприємств; дані про видані ліцензії тощо.
Аналіз даних розпорядника – Миколаївської міської ради, засвідчує про
надання ним 244 даних, серед них: паспорта бюджетних програм на 2021 рік;
дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади; звіти , в т.ч щодо
задоволення запитів на інформацію (щомісячні); дані про споживання
комунальних ресурсів; дані щодо ремонту доріг; інформація про організаційну
структуру виконавчих органів Миколаївської міської ради; перелік фондів, що
знаходяться на зберіганні в архівному відділі; розпорядження голів
адміністрацій (по районах міста); довідник підприємств, установ (закладів);
трудовий архів миколаївської міської ради; депутати Миколаївської міської
ради
та
ін.
[4,
https://data.gov.ua/organization/6c880a16-344d-41a9-a438151f9da14942].
Вимоги до структури наборів даних оприлюднених на Порталі. Структура
набору відкритих даних включає опис складу (елементів) набору даних, їх
формат, параметри та призначення. Структура набору відкритих даних
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оприлюднюється у форматах XSD, JSON, CSV або інших аналогічних форматах
[5].
Серед недоліків фахівці відзначають незручний формат або вид даних, які
зберігаються в державних інформаційних системах, з точки зору споживання
або прочитання його людиною; неповнота даних; іноді навіть помилки. Часто
відомства не розуміють, для яких цілей можна використовувати зібрані ними
дані, щоб в результаті збільшити їх суспільну корисність або цінність [7].
Отже, Україна здобула значного розвитку в оприлюдненні відкритих даних
і сприянні їх продуктивного використання. Позитивні наслідки розвитку є
продуктом співпраці між урядом і громадянським суспільством.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОБРЯДОВОСТІ В СУЧАСНОМУ
МИСТЕЦТВІ
Кожен народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з
цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас ідуть
життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в
українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них - світовідчуття та
світосприймання нашого народу. У них пояснюються та обґрунтовуються
взаємини між людьми, цінність духовної культури окремої людини і народу
взагалі [1, 5].
Дуже тісно народна творчість пов'язана зі звичаями, що являють собою
закони, якими українці керуються щоденно.
Обряди супроводжують все життя людину від народження до смерті
(пологи, запросини баби-повитухи, відвідини новонародженого та породіллі,
хрестини, дівування, заручини, весілля, поховання); всі сфери людської
діяльності та сільського господарства (заклик весни, веснянки, перша борозна,
зажинки, жнива, обжинки, Спас).
Сімейне життя традиційно супроводжувалось різноманітними обрядами та
ритуалами, які визначали певні етапи життя та розвитку, а весілля являло собою
справжню народну драму, до якої включались ігри, співи, музика і танці. Саме
хореографія є однією зі складових народного мистецтва, яке продовжує активно
відтворювати в собі традиції та обряди нашого народу та поширювати їх в
маси, адже, не дивлячись на те, що зараз молодь поступово відходить від
стародавніх обрядів, все менше цікавиться та знає про традиції наших предків,
великого значення для утвердження національної самосвідомості мають
народні звичаї, обряди, традиції святкування, які були невід’ємною частиною
повсякденного життя і стали засобом збереження української ідентичності.
Вони відображають не тільки етнічну своєрідність, але й естетику, моральні
цінності, ментальність, історію.
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Звичаї українського народу пов’язані з традиційним світоглядом, який
складався протягом багатьох століть. Зі зміною умов життя змінювалися й
традиції святкування, відбувалася постійна трансформація обрядових дійств,
деякі їхні елементи зникали, замінювалися іншими, але основний зміст та сенс
залишився актуальним і сьогодні.
З метою подальшого розвитку української обрядовості, народна
хореографія активно займається збереженням традицій та звичаїв в сучасному
часі за допомогою творчих проєктів, які створюються відомими митцями.
Наприклад, художній керівник Національного академічного заслуженого
ансамблю танцю України ім. П. Вірського Мирослав Михайлович Вантух
говорить: «дехто кричить, що спочатку, мовляв, треба розвивати економіку, а
вже потім культуру. А на мій погляд, це має відбуватись паралельно, тобто
одночасно повинні бути і хліб, і пісня. Бо якщо знають десь у світі Україну, то
тільки через спорт і мистецтво. І ми не маємо права розгубити нашу культуру,
як розгубила свою Європа» [2].
Ґрунтовні етнографічні дослідження, у яких значне місце відводилося
вивченню народного танцювального мистецтва, були здійснені В. Шухевичем і
В. Гнатюком. У ІІІ розділі праці «Гуцульщина» Володимир Осипович Шухевич
досліджує найпоширеніші гуцульські танці: коломийки, гуцулки, аркан,
півторак, козачок, дає їх загальну характеристику і виділяє характерні
танцювальні рухи (тропітка, гайдук, голубці, кружляння), розповідає про
заняття, побут, родинні звичаї і вірування гуцулів, описує календарно-обрядові
свята з великою кількістю танців.
Впровадженню народознавчих ідей у практику навчання і виховання дітей
та молоді відводив учень і послідовник В. Верховинця, український педагог,
просвітитель, хореограф, танцівник, дослідник українського народного
танцювального мистецтва Василь Авраменко. Його багаторічна творча й
педагогічна діяльність була спрямована на розвиток і популяризацію
українського народного танцю та обрядовості в Україні та за її межами, на
формування національної самосвідомості засобами танцю. У народному танці
балетмейстер, перш за все, вбачав невичерпну животворчу силу, здатну
об’єднати цілу націю.
Окрім цього, невід’ємною частиною обрядового дійства в хореографії є
хороводи – один із найдавніших видів народного танцювального мистецтва.
Виконання їх колись пов'язувалося з обрядовими діями, традиційною зустріччю
весни, відзначенням літа, зустріччю Нового року. Найпоширенішими були
веснянки, гаївки, танки. Тепер хороводи втратили своє обрядове значення.
Вони міцно увійшли до репертуару багатьох хореографічних колективів.
Ідейний зміст того чи іншого хороводу розкривається в пісні. Отже, текст в
обрядових танцях має першорядне значення, бо він визначає зміст танцю та
його хореографічний малюнок. Проте ритуальні танці досі побутують в деяких
регіонах України.
Наприклад, гуцульські танці «Кругляк» і «Освячення зерна». За своєю
символікою вони подібні. Танець «Освячення зерна» виконувався на Різдво
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сильними, здоровими чоловіками: на білій плахті лежить зерно, навколо нього,
взявшись за руки, танцюють в напрямку руху сонця ритуальний танок, який
надає зерну магічної сили плідності. Далі, освячене таким чином зерно
висипають в поділ господині. Символіка танцю передає уявлення про чоловічу
запліднюючу силу і жіночу -- народжуючу. Навесні це освячене зерно,
перемішавши з іншим посівним зерном, господар сіє на ниву.
Танець «Кругляк» виконується також одруженими чоловіками при
освяченні пасіки. Топірці кладуть по колу, у вигляді сонця, зерно освячують в
шапках, потім висипають господині в запаску. Цей ритуальний танок має
сприяти здоров'ю бджіл, доброму медозбору. Співається пісня, «щоб бджоли
були веселі». Звучать побажання: «Дай, Боже, щоб пасіка була така велична, як
свята були величні». Освяченим зерном господарі будуть навесні посипати
вулики, коли вперше випускатимуть бджіл.
Тож, все вище сказане дає нам зрозуміти, що обрядовість та її збереження є
дуже важливим завданням сьогодні для української народно-сценічної
хореографії, адже українці належать до тих націй Європи, чия обрядовість є
однією з найдавніших і найбагатших. Кожен куточок нашої країни може
пишатися своїми унікальними традиціями. Саме в них віддавна реалізується
художньо-творча активність людини, її естетичні прагнення. В народній
обрядовості зосереджені вічні та незмінні гуманістичні цінності, і сучасному
суспільству та молоді вони необхідні як засіб виховання, як особливий спосіб
залучення окремого індивіда до соціального цілого, як чуттєво-емпіричний
метод передачі наступним поколінням усталених норм поведінки, життєвих
ідеалів та цінностей.
Список використаних джерел:
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Коваль О. В. Краєзнавчі шляхи Слобожанщини: зб. інформ.-метод.
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ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ НА
ВИХОВАННЯ ПОШАНИ ТА ПАТРІОТИЗМУ У МОЛОДІ
Українська держава багато століть зазнавала пригнічення, яке відчувалося
на кожному кроці. З покоління в покоління, численна кількість українців
виховувалась в дусі відчуження від рідного краю та національної культури.
Навмисна заборона української мови та літератури, музично-пісенних творів,
висвітлення історії, яка була неодноразово викривлена, неповага до народу
через висміювання українського характеру, традицій та обрядів - сформували
ряд дуже негативних наслідків для подальшого розвитку українця як
особистості. В умовах цих жорстоких реалій, український народ постійно
намагались позбавити як територіально-економічної, духовної, так і
культурної цілісності і самостійності.
Виникають питання: «А чому це відбувалось? Чому десятиріччями
засуджували багатьох українських митців?». Тому що пропагуванням
української історії та культури, вони здійснювали надзвичайний вплив на
народ, що спонукав до рішучості, боротися за свою країну, права, неймовірно
підіймали бойовий дух, який постійно намагались знищити.
У наш час, в період кардинальних змін в соціальній сфері, політиці та
економіці держави, постає питання щодо реформування національноестетичного виховання сучасного українця.
Але, на жаль, на сьогодні, одним із негативних наслідків багаторічних
розправ над українською історією та культурою є загострення проблеми
розвитку відчуття пошани та патріотизму українського молодого покоління.
Саме відчуття патріотизму є основою для будь-якого суспільства. Ця основа
являє собою мотив, необхідний для саморозвитку і розкриття потенційних
можливостей кожного громадянина у різноманітних сферах життєдіяльності.
Патріотичне виховання включає в себе розвиток любові до своєї країни,
національної самосвідомості та гідності, потребу зробити свій внесок у долю
Батьківщини, а також дбайливе ставлення до рідної мови, культури і традицій.
Саме від народу, від кожної особистості, залежить загальний рівень
патріотичного настрою, розвиток духовної і культурної спадщини української
нації. Виховання молоді на прикладах життя борців за становлення української
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державності та суверенності - один із найбільш важливих шляхів формування
історичної пам’яті та пошани до власної держави. Запорукою для подальшого
гармонійного розвитку особистості в державі є виховання у сучасного
молодого покоління патріотизму, збереження української мови, вивчення
історії народу, його культури, традицій та мистецтва.
Мистецтво є однією із форм відображення дійсності, яка нас оточує,
розкриває навколишнє життя в усіх його барвах. Сучасне життя породжує свої
ідеали, образний світ, які стають своєрідними символами вираження душі.
Одним із основних місць в мистецтві посідає хореографічне мистецтво. Воно
гармонізує емоційний стан життя людини, закріплює естетичну та моральну
основи існування. В процесі розвитку людство відкрило засоби вираження
емоцій, думок та вчинків через рух. У танці прояв душі породжує умовний
тілесний знак – символ, жест. Саме вони стають у культурному середовищі
засобами передачі інформації. Найголовніше те, що танець сприяє вихованню
почуття краси, привчає до дисципліни, товаришування та взаємодії один з
одним, правилам етикету, без яких навчання хореографічному мистецтву стає
абсолютно неможливим.
Танцювальне мистецтво користується широкою популярністю у молодого
покоління, саме тому що сьогодні є доступним для усіх. Існують численні
хореографічні колективи, гуртки та студії. Вивчення усіх видів та напрямів
хореографії, та особливо народно-сценічного танцю, дає змогу розвиватися та
збагачувати
рівень
загальної
культури.
Завдяки
систематичному
хореографічному вихованню молодь привчається до танцювальної культури.
Одним з найважливіших завдань народного танцю є знайомство з
національною культурою, традиціями, звичаями, побутом
українського
народу. Що як не рідний народний танець вселяє гордість за власну країну?
Історія українського народно-сценічного танцю дуже багатогранна і бере
початок ще з давнини. З покон віків, через танець люди проявляли свої емоції,
жодне свято не проходило без танцювання. Українські танці різні. Це і ліричні
хороводи, і запальні побутові, жартівливі, темпераментні, що підіймають
національний дух, гордість та почуття гідності за Батьківщину. Пізнання
культурної та мистецької спадщини суспільством надає нових знань, вражень
та культури поведінки, а також підіймає відчуття патріотизму. Багато
балетмейстерів України, які зробили вагомий внесок в розвиток українського
народно-сценічного танцю, ще змалку були оточені українською народною
творчістю та коханням до свого краю. Павло Вірський, Ярослав Чуперчук,
Мирослав Вантух, Дарій Ластівка та інші балетмейстери і дослідники змінили
український народний танець та уявлення про нього. Протягом багатьох років
вони виховували любов до українського мистецтва не у одного покоління
дітей та молоді.
Слід зазначити, що в нашій країні існує безліч народних хореографічних
колективів та гуртків, як аматорських, так і професійних. Найвідомішим
хореографічним колективом є Національний заслужений академічний
ансамбль танцю України ім. П.П. Вірського, який вражає своїми яскравими
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постановками та професійним виконавством весь світ. В кожному
танцювальному номері присутні динаміка, запальний настрій та національний
характер, що подобається глядачу. І саме під час перегляду концертних
номерів виникає почуття гордості і гідності за свою державу, за нашу
культурну спадщину. Саме в цей момент відбувається формування
національно-патріотичного духу у людини.
Не зважаючи на популяризацію сучасних напрямів хореографії, в
кожному аматорському колективі існують такі танці, як «Гопак», «Гуцулка»
або «Козачок». Звичайно, не всім підліткам до вподоби український народний
танець «Гопак», тому багато хореографів звертаються до стилізації, щоб
заохотити молодь до вивчення та збереження традицій української народної
хореографії, що є ефективним методом у вихованні пошани до власного країни
та історії.
Маємо зазначити, що великий вплив українського народно-сценічного
танцю відчувається на конкурсах та фестивалях, Наприклад, Всеукраїнський
фестиваль-конкурс народної хореографії ім. П.П. Вірського, що вже в шосте
проводиться Національною хореографічною спілкою України. В ньому беруть
участь колективи з різних регіонів, міст та сіл України. Він проводиться з
метою збереження і розвитку народних традицій хореографії, збагачення
професійного і аматорського мистецтва, а також підвищення художнього рівня
балетмейстерських постановок. На цьому конкурсі можна побачити
найрізноманітніші танцювальні номери, від Західного регіону до
Слобожанщини, від Полісся та Волині до Центральної України та Півдня.
Кожен колектив, кожен учасник демонструє вражаючі уміння та навички, які
здатні привести весь глядацький зал у захват.
Отже, конкурси такого рівня не тільки підіймають войовничий дух та
жагу до перемоги, а й виховують гідність і пошану до різнобарвного і
різноманітного українського народного танцювального мистецтва.
Таким чином, український народно-сценічний танець має великий вплив
на виховання національної гідності, вихованості, патріотизму. Він відіграє
значну роль у духовному збагаченні та підвищенні естетичної культури
молодого покоління. Саме патріотичне та духовне виховання підростаючого
покоління забезпечать цілісність української народу, його національне
відродження, об'єднання різних етносів і регіонів країни.
Список використаних джерел:
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НОВИЗНА РОЗВИТКУ EXPERIMENTAL DANCE НА ПОПРИЩІ
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Сучасний танець (Contemporary Dance) – напрям мистецтва танцю, що
включає танцювальні техніки та стилі XX – початку XXI ст., що сформувалися
на основі американського і європейського танцю Модерн і танцю Пост модерн.
В даному напрямку танець розглядається як інструмент для розвитку тіла
танцівника і формування його індивідуальної хореографічної лексики.
Засобами цього виступає синтез, актуалізація і розвиток різних технік і
танцювальних стилів. Для сучасного танцю характерна дослідницька
спрямованість, обумовлена взаємодією танцю з філософією руху, що постійно
розвивається, і комплексом знань про можливості людського тіла.
Сучасний танець має багато напрямків: джаз - модерн, пост модерн,
імпровізація і вільний пластичний танець. В даний час хореографи в своїх
постановках поєднують кілька стилів одночасно. Вільний пластичний танець новий вид танцю народжується завдяки Айседорі Дункан. Вона висуває нову
філософську та художню концепцію «танцю майбутнього», яка була заснована
на античному ідеалі гармонійного розвитку людини. Дункан прагне зробити
танець
виразом
особистості,
відображенням
неповторної
людської
індивідуальності, інструментом самопізнання. Цінує в танці початкову
експресію людського тіла, яку танцівниці виражає у взаємо положенні різних
його частин – звідси епітет «пластичний». Дункан реформувала мистецтво
танцю, що полягало в гармонійному злитті всіх його компонентів – музики,
пластики, костюма. Вона розробила багато ідей і прийомів танцю, кращі з яких
увійшли до скарбниці світового хореографічного мистецтва.
Сучасний танець складається з величезної кількості видів і підвидів
танцювальних течій, тому вважається самим великим розділом в
хореографічному мистецтві. Особливістю цього виду сучасного танцю є
філософський підхід до руху і відмова від канонів класичного танцю. Для
даного виду танцю властиво взаємини рухів танцівника.
Багато видів сучасних танців, втім, так само як і народні танці,
користуються величезною популярністю, як серед молоді, так і серед людей
зрілого віку. Це й не дивно, адже краса віртуозності виконання джаз-танцю,
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душевність і гармонійність повільного вальсу і передача стану і настрою в
contemporary dance не тільки сильно вражає, але і змушує задуматися про
масштаби даного напрямку в хореографічному мистецтві.
У формуванні естетичної і художньої культури особистості
хореографічне мистецтво є найважливішим аспектом естетичного виховання.
Хореографія – це світ краси руху, звуків, світлових фарб, костюмів, тобто світ
чарівного мистецтва. Діти прагнуть побачити це на балетних виставах, у
художніх альбомах, відеофільмах. Наступні їх самостійні думки і судження
часом заслуговують на повагу.
Доктор Селія Спарджер, автор книги «Анатомія і балет», колишній
консультант Королівського балету Англії, писала, що «балет є надто складним
засобом виховання постави, дисциплінованого і красивого руху, швидкої
мозкової реакції і зосередженості, щоб обмежити його вивчення лише для
небагатьох обраних». У вітчизняній мистецькій освіті уроки з хореографії
стають обов'язковими. Вони виховують і розвивають не тільки художні
навички виконання танців різних жанрів, а й вироблення у дитини звички і
норми поведінки у відповідності до законів краси.
Заняття хореографічним мистецтвом сприяють фізичному розвитку дітей
та збагачують їх духовно. Це гармонійне заняття приваблює і дітей, і батьків.
Дитина, що володіє балетної поставою, захоплює оточуючих. Але її
формування – процес тривалий, що вимагає багатьох якостей від дітей.
Дисциплінованість, працьовитість і терпіння – ті риси характеру, які
необхідні не тільки в хореографічному класі, але і в побуті. Ці якості роками
виховуються педагогами-хореографами і визначають успіх у багатьох справах.
Почуття відповідальності, так необхідне в житті, рухає дітей, що
займаються хореографією, вперед. Не можна підвести тих, хто поруч стоїть в
танці, не можна спізнитися, тому що від тебе в залежності знаходяться інші, не
можна не вивчити, не виконати, не допрацювати.
Акуратність в хореографічному виконавстві, охайність форми в
хореографічному класі переноситься і на зовнішній вигляд дітей у школі. Вони
виділяються не тільки своєю поставою, але і зачіскою, чистотою і елегантністю
носіння звичайнісінького одягу.
Виховання етикету є однією зі сторін на заняттях з хореографії. Приємно
бачити, що діти з хореографічного класу ніколи не пройдуть попереду
старшого, хлопчики подадуть руку при виході з автобуса, сумки та портфелі
дівчаток – в руках у хлопчиків. Увага і турбота про інших - необхідна якість у
характері дітей, і заняття хореографією вирішують ці завдання.
Хореографічне мистецтво у дитини є доповненням і продовженням його
реального життя, збагачуючи його. Заняття цим мистецтвом приносять учням
такі відчуття і переживання, яких він не міг би отримати з будь-яких інших
джерел.
Хореографія, як жодне інше мистецтво, володіє багатьма можливостями
для повноцінного естетичного вдосконалення людини, для її гармонійного
духовного та фізичного розвитку. У хореографічному мистецтві все більше
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знаходить застосування й розвиток сучасний танець. Активне співробітництво
та обмін досвідом між українськими та зарубіжними фахівцями відкрили
необмежені можливості для творчого пошуку, проте, недостатня теоретична
база, нечітке усвідомлення характерних ознак різних напрямків сучасної
хореографії призвели до змішування різних за сутністю стилів та видів. Тому
проблема танцю модерн і танцювальної імпровізації є актуальною й у
сьогоденні.
Модерн-стиль (від фр. modern – новітній, сучасний) – цей напрям виник у
кінці XIX – на початку XX ст. і в дослівному перекладі “модернтанець”
(сучасний танець) – характеризується авторськими танцювальними техніками
та балетними нововведеннями (стиснення та розширення, підйоми та падіння).
Виразні рухи, спіральні та штопорні обертання; присутність у хореографічних
композиціях глибоких танцювальних хвилювань, показ технічних зусиль у
танцювальній лексиці, поєднання драматичного та абстрактного жанру в танці,
використання пересувних декорацій, орнаментації, жіночих суконь вільного
крою, із закритими рукавами та довгою спідницею, метаморфози із тканинами,
абстрактні експерименти зі звуком та рухами. У танці модерн виділяється явна
спроба виконавця збудувати зв’язок між формою танцю і своїм внутрішнім
станом. Більшість стилів танцю модерн сформувалися під впливом якоїсь чіткої
філософської думки й певного світосприйняття.
Пізніше цей термін став власним іменем напрямку в хореографії. Ця
система танцю пов’язана з іменами великих виконавців-хореографів. На
відміну від джазового й класичного танцю напрям “модерн” створився на
основі творчості того чи іншого конкретного діяча. І першими виконавцями
танцю модерн були А. Дункан, М. Грехем.
Балетмейстери Д. Хемфри, Т. Тоун, Х. Хольм були творцями свого
власного бачення світу й вираження його через танець. Танець модерн – це,
перш за все, танець ідеї і певної філософії. А рухи створюються залежно від
того, що хоче висловити виконавець. Танець модерн мав великий вплив на
мистецтво хореографії.
На сьогодні імпровізація в сучасній хореографії є творчим актом митця в
момент виконання, без попередньої підготовки, танцювальна фантазія на певну
тему. Це головний чинник для всієї сучасної хореографії (модерн джаз,
перфоманс, хіп-хоп, контемпорарі, постмодернізм, постмодерн, джаз, теп).
Містить певні сучасні танцювальні техніки: традиційну (tradition); дунканівську
(Dunkan) − імпровізація від внутрішнього настрою; постмодерністичну
(postmodernistic)
–
імпровізація
Форсайта
з
деконструктивними
експериментами; контактну імпровізацію (contactly improvisation)
–
імпровізація з партнером Пекстона; імпровізацію звільнення (deliverence) –
імпровізація, вільна від законів та обмежень, що передбачає миттєве
застосування будь-якої танцювальної техніки чи пластики (модерну, джазу,
буто, йоги, акробатики) тощо. Відомо, що на початках у давніх племенах танець
був частиною життя людей і складався з низки спонтанних рухів, виконував
функцію спілкування, захисту, трансляції досвіду тощо. Певна формалізація
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танцю спостерігається вже в середні віки: придворний танець поступово
набуває строгої форми та структури, тоді як народні танці залишаються
безпосередніми та імпровізованими.
Ми з’ясували, що завдяки яскравим особистостям у світі хореографії
танець модерн і танцювальна імпровізація впевнено розвиваються в наш час.
Досвід митців з великою цікавістю й захопленістю переймає сучасна молодь,
маючи можливість опановувати ці танці в навчальних закладах, танцювальних
студіях, а це у свою чергу дає можливість збагачувати та розвивати
танцювальну культуру сьогодення.
Актуальність проблеми сьогодення в галузі сучасного хореографічного
мистецтва полягає у створенні умов для формування та самореалізації цілісної
особистості
фахівця-хореографа:
майстерного
виконавця,
творця
і
балетмейстера, людини з гарним технічним вишколом, музичною та загальною
культурою. Викладача-новатора, художника, думка якого породжена вільною
від знань фантазією.
Психологічно-емоційні умови пробудження фантазії в учнів, свободи
вираження й пошуку різних рішень, «де думка їхня є скутою», що ведуть до
розкриття виконавської й балетмейстерської та акторської індивідуальності,
пропонував використовувати Б. Мягков – заслужений діяч мистецтв Комі
АРСР, лауреат Державної премії РРФР, головний балетмейстер музичного
театру Комі АРСР. У своїй науковій праці «Заботясь о будущем» він
наголошував, що саме в таких умовах складається своєрідне мислення
майбутнього діяча, де він вчиться бачити танцювальний твір у цілому, завдяки
можливостям художніх виразних засобів та технічних прийомів. Такий процес
осмислення і є шляхом розвитку потреби у творчих роздумах. При створенні
цих умов Б. Мягков пропонував викладання сучасних хореографічних течій, що
з’явилися у XX столітті, за допомогою методу поглибленого вивчення техніки
та історії розвитку танцювальної культури в хореографічних училищах, ще в
1988 році.
Згідно з потребами суспільства пропонується скористатися на заняттях
«Сучасний танець та методика його викладання» у вищій школі формувальною
програмою та впровадити метод поглибленого вивчення танцювальної техніки
й історії розвитку культури за допомогою творчого, конкретно-історичного
підходу до проблеми. По-перше, така система викладання сучасного танцю у
вищих навчальних закладах може сприяти формуванню системи розвинених,
гнучких професійних умінь і мислення, що забезпечує успішне рішення нових
професійних завдань. По-друге, з’являється здатність самостійно навчатися,
набувати професійних знань, умінь, навичок, оволодівати новими
«технологіями» та вдосконалювати кваліфікацію. По-третє, практика нового
педагогічного мислення освіти передбачає визнання особистості – унікальної,
неповторної індивідуальності кожної людини, а також створення умов для
розвитку системи професійно значущих рис особистості, що визначаються
вимогами майбутньої професійної діяльності. Згідно з методом викладання учні
можуть обрати найближче «середовище» для подальшої свободи творчості,
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критичного мислення, вольової наполегливості, емоційної чутливості тощо. На
основі вивченого матеріалу в майбутнього фахівця з’являється можливість
розширити свої задатки як балетмейстера-педагога, актора та виконавця
завдяки тим знанням та вмінням, що формують студента, протягом усього
навчально-виховного процесу як духовно - моральну та гуманну людину, й
спонукає до особистісно орієнтованого виховання, до створення різноманітних
соціокультурних середовищ, у яких особистість розвивається й набуває
соціального досвіду, отримує допомогу в самореалізації природних задатків.
Отже, виховання фахівця-хореографа повинне здійснюватися в
основному через забезпечування найкращих умов для розвитку діяльності
психологічних та професійних якостей студента. Викладання сучасного
хореографічного мистецтва повинно бути спрямовано на розвиток думки, що
породжена вільною від знань фантазією, духовно-моральної особистості, її
культури, системи поглядів, переконань та ідеалів.
Висновки: Отже, творчість – це обов’язкова умова професійної
майстерності педагога-хореографа. Саме творчість – постійний і природний
супутник формування особистості. Під нею розуміють діяльність, результатом
якої є створення індивідуально нового, неповторного, оригінального. Творчість
є предметом аналізу багатьох сучасних наук. Знання людини про життя, її
бажання й інтереси природно вплітаються в її художню діяльність – без цього
вона не може стати творчою. Тому розвиток творчої особистості залежить від
діяльності педагога-хореографа. Сьогодні тема творчих аспектів діяльності
педагога-хореографа вивчається й постійно розвивається. І як перспективу
розвитку цієї теми ми можемо розглядати творчу особистість та творчу
діяльність педагога-хореографа.
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ЗНАЧЕННЯ КОЛІРНОЇ ПАЛІТРИ В РОМАНІ М. А. БУЛГАКОВА
«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»
Ні що так не впливає на людину як колір, адже з самого раннього
дитинства ми оточені світом з багатою палітрою кольорів. Ще з давнини люди
надавали особливого значення читанню "мови фарб", що знайшло своє
відображення в міфах, народних переказах, казках. Також фарби
символизували не тільки соціальне становище, а й різні психічні стани. Адже
всі кольори і відтінки накладають свій відбиток на життя людини. Кожен колір
впливає на психіку особистості по-різному, у кожного свої асоціації до того чи
іншого відтінку. Кольори використовують завжди і всюди, тому що завдяки їм
можна передати свій душевний і емоційний стан. Тому колір дуже часто є
головним символом в літературі, і не тільки. Існує таке поняття як «колірне
вираження» в творах. Використовуючи колірну символіку автори відкривають
свій внутрішній світ і дозволяють нам зануритися і відчути сповна настрій і
характер свого творіння.
Колір приховує в собі безліч цікавих моментів, робить уяву об'ємною та
яскравою. Для того, щоб читач краще сприймав твір, краще розумів і відчував
настрій тексту, Булгаков, як і багато інших письменників, використовував
художню деталь, однією зі складових частин якої було колірне «оформлення».
У романі «Майстер і Маргарита», автор розкрився не лише як письменник, а й
як художник, адже колірна палітра цього роману насичена і різноманітна.
Асоціації Булгакова пов'язані з кольором, складні і багатошарові. Письменник
іноді вживає найнесподіваніші назви кольорів: "булана відкрита машина" [1,
282], собака "кольору цигаркового попелу" [1, 212], тіла "кольору кавового
зерна" [1, 307], "белейшая, як бедуїнський бурнус, скатертина" [1, 404]. Але
зустрічаються й звичні: синій, жовтий, золотий, сірий, зелений кольори, але
найчастіше - чорний і білий.
Зробивши певні висновки, покладаючись лише на кількісне відношення,
можна сказати, що основна проблема твору - проблема добра і зла, світла і
темряви. Але це не єдина думка, яку хотів донести автор за допомогою кольору.
Потрібно пам'ятати, що при певних обставинах один і той же колір може
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набувати протилежного значення. Прикладом може послужити жовтий колір,
який в одному випадку уособлює безладність, брехню і тривогу, а в іншому
символізує сонце і тепло.
Саме в романі "Майстер і Маргарита", Булгаков вважає за краще перший
варіант значення даного кольору. У докази наведемо кілька прикладів. Так,
перед зустріччю з Воландом, абрикосова вода, яку купили Іван Миколайович і
Берліоз, «дала рясну жовту піну» [1, 10], віщуючи неприємності. Коли пропав
фінансовий директор театру Вар'єте Римський, в кабінет вбігла собака,
«вискаливши жахливі жовтуваті ікла» [1, 28], що символізувало про те, що
далеко не всі біди позаду і чекають ще чимало труднощів. А щоб показати всю
величну силу і могутність, автор використовує золотий колір. Саме з цієї
причини Булгаков описав навколишній простір Пилата (наприклад, «золота
стеля»), використовуючи цей колір, а не який-небудь інший. Найчастіше
золотий колір вживається і при описі Воланда.
Великого значення в описі природи, а також і в зовнішності героїв має
зелений колір. Символіка зеленого кольору, з одного боку уособлює життя,
надію, молодість, з іншого чаклунство, злі сили. Якщо говорити конкретно про
роман, то основне значення даного кольору полягає, в більшості випадків, в
близькості загибелі героя, хоча є і деякі виключення. Так само у чотирьох
персонажів роману зелені очі (Воланд, Гелла, Маргарита та Іван Бездомний). І
це вказує на те що людина знаходиться в стадії вибору свого ставлення до
життя.
Небезпека, тривога і в той же час деяка магічність, таємничість
відчуваються в речах і предметах синього кольору. Саме синьою був палітурка
в його руках, саме цим кольором «блиснув діамантовий трикутник» [1, 18] на
кришці портсигара Воланда. Саме цей колір для автора символізує пастку, яка
захопила героя і з якої вже йому не вибратися. Прикладом може служити опис
лікарні, в яку помістили Бездомного. «За ними став, видно коридор, освітлений
синіми нічними лампами» [1, 82].
Білий і чорний колір, дві протилежності, абсолютно різні в тлумаченні, але
в поєднанні одного з одним набувають яскравого сенсу. Їх символічне значення
краще розглядати не окремо, а разом, бо це допоможе краще зрозуміти їх роль
не тільки в розумінні конкретних образів, персонажів, але і в розумінні ідей
твору Булгакова. Білий колір символізує в романі чистоту, милосердя, світло,
мудрість, добро, висоту духу. Він нерідко пов'язаний зі сферою сакрального, а
також вважається атрибутом верховної влади. Це символ чистоти, чогось
піднесеного, величного. Що стосується чорного кольору, то він вживається
значно частіше, ніж білий. Якщо білий колір означає світло, добрі сили, то
чорний, навпаки, символізує темряву, хаос, гріх. Це колір руйнування, який
символізує невпевненість і похмуре сприйняття життя. Воланд зі своєю свитою
є втіленням цього кольору. Він всюди з'являється в чорному одязі, його свита
теж не відрізняється особливою різноманітністю у виборі кольорів. Мабуть, для
Булгакова мало значення те, що слово «чорний» майже збігається з іншим
важливим словом в романі - «чорт».
107

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновки, що кожен колір
у Булгакова служить певним задумом великого майстра, приховує в собі
глибокий
філософський
зміст.
Колірна
палітра
різноманітна
і
багатофункціональна, що дозволяє легше домогтися бажаного ефекту.
Подивившись на персонаж, а точніше на його портретну палітру, ми можемо
дізнатися його історію, визначити сьогодення і навіть передбачити майбутнє.
Таким чином, за допомогою дослідження ролі кольору в творі Булгакова,
можна встановити відповідності між окремими образами тих чи інших
персонажів, настроєм оповідання і гамою кольорів. Вірно визначити тему і ідею
роману, яка полягає в неможливості роздільного існування світла і темряви,
добра і зла. Їх аналіз допомагає проникнути в складне і багатогранне
світовідчуття письменника і, в якійсь мірі, наблизитися до таємниці до кінця ще
не розгаданого булгаковського таланту.
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПІСЕННОЇ ЕСТРАДИ В КУЛЬТУРНОМУ
ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ
Від часів здобуття Україною незалежності українська естрада починає
інституалізуватись і стає самостійним культурним феноменом. Диференціація
відбувається відразу на кількох рівнях. Найголовнішим є жанровий і стильовий.
Важливим фактором у функціонуванні української естрадної музики є
поява такого явища, як індустрія естрадного мистецтва. Насиченість напрямків
сучасної музики виявляється в українській естраді розподілом на популярний,
фольклорний та рок-рівні.
Останнім часом, інтерес до можливостей впливу мистецтва на формування
особистості, до його ролі у становленні культури молоді помітно зріс,
пожвавилась наукова і методична робота в цій галузі. Теорії та практиці
педагогіки ще недостатньо відомо про механізми передачі художньо-образної
інформації в процесі спілкування з вокальним мистецтвом, про її
культурологічну дієвість.
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Метою нашого дослідження є виявленння основних тенденцій розвитку та
функціональні
преференції
естради
в
сучасному
інформаційнокомунікативному просторі, простежено її структурні та жанрові модифікації.
Інтелектуальна
глибина
пізнання,
інтелектуальна
творчість,
інтелектуальний потенціал, інтелектуальна свобода, інтелектуальні емоції,
інтелектуальна активність – ці категорії допомагають розкриттю особистості,
інтелектуальної культури у процесі спілкування з людьми, умовного аналізу і
синтезу з використанням власної інтелектуальної скарбниці.
Даний синтез ми можемо помітити в творчості Олега Скрипки та його
видатному твору «Країна мрій» на початку ХХІ століття.
Український вокаліст, музикант, композитор та лідер гурту «Воплі
Відоплясова» Олег Скрипка народився в Таджикистані в сім’ї українських
переселенців. Батько – лікар, мати – вихователь дитячого садочка. В 1986 році
закінчив Київський політехнічний інститут, цього ж року було створено гурт
«Воплі Відоплясова». Наступного року гурт «ВВ» стає членом Київського рокклубу, здобуває першу премію на київському рок-фестивалі «Рок-парад» та
випускає свій хіт «Танці». 1990 року група здійснює турне Францією та
Швейцарією, під час якого в одній з найбільших газет Франції «Le Monde»
виходить матеріал про «ВВ». Рік по тому гурт перебирається до Франції. У
1991-му видає перший офіційний альбом «Або, або». В грудні 1996
водоплясівці повертаються в Київ. І відтоді активно беруть участь в концертах
в Україні та за кордоном. 2000 року гурт «ВВ» виступає в Ризі, Лондоні, далі –
тур містами Сибіру. В січні 2002 року – тур Ізраїлем і Португалією, у лютому
того ж року – кілька концертів у Нью-Йорку, 2003 року – виступ у Торонто.
В 2004 році Олег Скрипка стає одним із організаторів фестивалю «Країна
мрій». Цей фестиваль розпочав свою історію через 10 років після виходу пісні
та альбому «ВВ» із такою ж назвою. Під егідою «Країни мрій» Олег Скрипка
займається також і різносторонньою видавничою та просвітницькою
діяльністю. У 2008 році Міністерство культури і туризму висунуло кандидатуру
Олега Скрипки на присвоєння Шевченківської премії у якості «режисерапостановника етнічного фестивалю «Країна Мрій».
Відома рокова композиція «Країна мрій» Олега Скрипки привернула увагу
хорового диригента студентського народного хору Антона Ладного. Так, у
своїй хоровій обробці «Країна мрій» Антон Ладний підкреслює найважливіші
риси мистецтва і духовної культури у процесі самоусвідомлення.
Як відомо, хоровий твір фокусує систему ціннісних уявлень, які є основою
особистісних орієнтирів людини, регулюють їх діяльність, переводять в якісно
інший спосіб буття, де більше осмисленності та упорядкованості. Свідомість
студентів розвивається в оточенні культурних цінностей, що кристалізують
досвід світосприйняття. Таку ситуацію створює музичний, хоровий твір і
розширює межі пізнання світу, допомагає усвідомити його іманентне багатство,
спонукає до ціннісного переживання навколишніх явищ. Крім того, за своєю
сутністю твір є діалогічним спілкуванням, бо його структура діалогічна за
своєю природою і розрахована на діалог зі своїм внутрішнім світом. Процес
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сприйняття і розуміння твору відбувається як взаємодія художньої інформації
та суб’єктивної моделі її розуміння сприймаючими. Спілкування розвиває
потребу в обговоренні художніх вражень, формує здатність до естетичного
судження про художній твір, стимулює пізнання себе та інших людей. Цей
спосіб ефективно позначається на становленні інтелектуальної, емоційної та
поведінкової сфер особистості студентів.
Хоровий спів завжди посідає важливе місце у формуванні духовного світу
людини завдяки своїй демократичності й доступності, естетичному впливу,
глибокій змістовності і національній самобутності. Так вчений бачить
внутрішній світ людини, вважає рівноправними частинами внутрішнього «я»
розум і почуття, які невідривно пов’язані одне з одним і забезпечують повне
пізнання світу людиною.
Мистецтво виступає, по-перше, як засіб пізнання задуму особистості
творця, стимулює появу власної думки на тему твору, відкриває шляхи
чуттєвого пізнання світу; по-друге, мистецтво є соціальним явищем, що
зберігає духовний досвід певних поколінь. Для композитора пісня – засіб
збереження історичної пам’яті, національної свідомості, духовності.
А. Ладний вважає хор не тільки найдосконалішим музичним інструментом,
але й надзвичайно важливим і дієвим засобом згуртування, збереження,
виховання, пропагування та єдності. В обробках Ладного модифікація жанрів
народних пісень знаходиться у тісному зв’язку професійного композиційного
мистецтва та виконавства.
Кожна людина може просто «заряджатися» настроєм художнього твору, не
усвідомлюючи значення витоків свого емоційного стану. Лише поступово,
набувши спеціального досвіду діалогової взаємодії з мистецтвом, вона починає
виділяти, оцінювати і розуміти змістовний бік твору, помічати і осягати
художньо-образну виразність. Тому творча активність знаходить своє
виявлення в особистісній інтерпретації змісту твору, схильності суб’єкта до
ідентифікації з художніми образами, до «входження» у систему мислення
різних за стилем авторів. Спілкування з мистецтвом охоплює складний
комплекс свідомих і підсвідомих реакцій суб’єкта, які характеризують
розуміння та інтеріоризацію смислу художнього твору в особистісне ставлення
до мистецтва, а через нього – до осягнення духовної сфери життя.
Найважливішою умовою такого спілкування є духовна насолода, що виникає на
основі злиття образного змісту твору, естетичної ідеї митця та самосвідомості
реципієнта, індивідуально-неповторного чуття сприймаючого, в якому
виявляється катарсичний характер художньої діяльності. Тому розвиток
людини культури: «Без культури у суспільстві не може бути моральності, не
діють соціальні та економічні закони, не виконуються укази, не розвивається
наука, бо тільки всебічне функціонування культури створює умови для повного
виявлення талантів, інтенсивного нарощування інтелектуального потенціалу,
спроможного перетворювати довкілля».
Культура вирощує і живить особистість, художня культура, мистецтво
відіграє важливу соціальну роль, охоплює пізнавальну, оцінювальну і
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комунікативну функції. Вона відображує живу реальність, водночас створює
світ «вторинної реальності», мистецтво стає джерелом життєвого досвіду,
спеціально організованого, оціненого з точки зору істинного смислу. Кожна
людина від народження перебуває у стихії звучань. Її усвідомлення
диференціації звукового масиву можливе лише на шляхах пізнання, а осягнення
глибини музичного мистецтва потребує неабияких зусиль у виконавському
мистецтві, у мистецтві слухацького відчуття музики.
Виявляються все нові
підтвердження впливу на музичний розвиток людини як внутрішніх факторів,
обумовлених генетичними програмами організму, так і зовнішніх через
виховання й навчання. Емоційний відгук на твір є одним із механізмів
слухацького діалогу із музичним твором. Тоді між музичним твором,
виконавцем і композитором виникає діалог, зв’язок емоційного світу із
циклами природи, національним устроєм життя, організацією праці, побуту,
свята процесів, які відбуваються у світі за часів «великих змін», а також
невблаганну силу цивілізаційного тиску на традиційні підвалини та критерії
культури духовності людини. Завдяки художньому сприйняттю музичного
мистецтва, хорового виконавства, творчості всесвітніх композиторів,
соціалізації емоційної системи молоді, самореалізація юних особистостей стає
все більш актуальною.
Отже,
системний,
комплексний
підхід
висвітлює
глибину
й
неоднозначність процесів, що відбуваються в українській пісенній естраді
перших десятирічь ХХІ століття.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ
НАУКОВО-ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ГІТАРНОГО МИСТЕЦТВА ВП
«МФ КНУКІМ». МАСТЕРИНГ – ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ЗВУКОВОЇ
ОБРОБКИ ЗАКІНЧЕНОГО АУДІОМАТЕРІАЛУ
Дуже важко уявити наше життя без музики. Вона завжди навколо нас.
Існує дещо, що допомагає музиці бути всюди. Завдяки розвитку звукозапису та
музичної інженерії ми можемо вільно насолоджуватися прослуховуванням
музичних творів, різних за стилем, жанром, характером виконання. Кожна
людина може знайти та почути саме те, що відповідає її інтересам та
естетичним смакам.
Розвиток музичних технологій залежить від розвитку науки та людства
загалом. Якщо звернутися до історії звукозапису, то є можливість побачити
прямий зв’язок музики і науки.
У 1857 році, Едуард-Леон Скотт де Мартінвіль винайшов перший у світі
прилад для звукозапису – фоноавтограф. З цього почалась ера аналогового
запису та програвання музичного матеріалу. Аналоговий запис музики це запис
повністю ідентичних звукових хвиль, що були отримані пристроєм та їх запис
на фізичний носій.
Аналоговий запис має декілька способів - механічний, електромеханічний,
оптичний, магнітний звукозапис, що виникли у процесі його розвитку.
Згодом виник цифровий звукозапис. Це оцифровування та зберігання
звукового матеріалу у бітовій послідовності, задля подальшого його
відтворення. Також, як і аналоговий запис звуку, цифровий має декілька
способів, або інакше кажучи витків розвитку: магнітно-цифровий, магнітнооптичний, лазерний, оптично-цифровий, цифровий запис.
При наявності всього декількох приладів та програмного забезпечення,
кожен має змогу робити записи музики дуже високого рівня. Для цього лише
потрібні:
- комп’ютер;
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- зовнішня звукова карта;
- мікрофон;
- навушники;
- програмне забезпечення.
Усю магію звукорежисури дарує саме програмне забезпечення. Перше, що
потрібно – це робочий простір, або секвенсор (digital audio workstation). Їх існує
незліченна кількість, на різний смак та побажання, або навіть специфікацію
роботи за жанрами та напрямками музики.
Декілька найпопулярніших секвенсорів: «Reaper», «Cubase», «FL Studio»,
«Sonar», «Logic».
Задля потреб та напрямку у роботі науково-творчої лабораторії гітарного
мистецтва ВП МФ КНУКіМ, використовується універсальний секвенсор –
Cocos Reaper, з додатком деяких програм (плагінів) для обробки звукового
сигналу: «iZotope Ozone 9», «FabFilter», «Bias FX2», «Kontakt Native
Instruments», «Waves plugins».
Все це потрібно для роботи з аранжуванням та інструментуванням. Кожна
програма, кожний плагін має велике значення для поєднання інструментів,
будови цілісної картини та прикрашання музики.
Перше, що завжди йде у процесі написання та запису музики – це
накопичення аудіо матеріалу. Інакше кажучи, просто запис музичних
інструментів, за допомогою мікрофону («Rode NT1») та звукової карти
(«Scarleth FocusRite 8i6 3nd»), для контролю запису - навушники студійні
(«AKG K75»).
Після накопичення матеріал «зводиться», відбувається поетапний процес
редагування накопиченого матеріалу.
Перший етап - робота над основними видами ансамблю: метроритмічним
та динамічним, коли балансується між собою та метрономом ритм і динаміка
інструментів; інтонаційним та тембровим – відбувається очищення частотних
даних кожного інструменту, які ліквідують «конфлікти» музичних груп між
собою, підкреслюють важливі гармоніки та тембри у всьому записаному
матеріалі.
Слід зазначити, що кожний інструмент записується окремо у повній тиші,
задля досягнення максимально чистого та якісного звуку.
Другий етап - процес компресії інструментів, що допомагає з’єднати у
музичному просторі усі групи інструментів та збалансувати динамічну шкалу.
Третій, самий важливий етап роботи над музичним твором - мастеринг. Це
робота з повністю доробленим, з точки зору звукорежисури, музичним
матеріалом, а саме з музичними красками твору, віртуальним приміщенням у
котрому він звучить, виділенням або насиченням музичного треку новими
гармоніками та елементами.
Перший крок мастерингу - опрацювання частот музичного запису, з метою
досягнення щільного балансу між високими, середніми та низькими спектрами
звуку.
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Другий крок – процес сатурації звукової доріжки, тобто виокремлення
тембрів та приховування недоліків записаних інструментів. Сатурація, мабуть,
найважливіший етап мастерингу, після неї твір буде мати зовсім інший вигляд,
звучання та складатиме інше враження при прослуховуванні.
Третій крок – робота з віртуальним приміщенням, де лунає музика, тобто
регуляція у ревербераторі розміру приміщення, довжини та виду «відлуння», в
яких частотах воно буде сильнішим.
Четвертий, завершальний крок мастерінгу – робота з компресорами, які
ущільнюють доповнення, що опрацьовані раніше. Цей процес допомагає
підібрати оптимальну гучність музичного твору.
Останнім часом, особливо під час всесвітньої пандемії Covid-19 сучасні
музичні технології використовуються в усіх галузях професійної діяльності, не
виняток і музична сфера. Саме тому під час навчання в класі гітари ВП «МФ
КНУКіМ» приділяється велика увага актуальним технічним винаходам, які
допомагають опановувати спеціальний музичний інструмент та значно
розширюють можливості майбутніх фахівців в галузі інструментальнооркестрового мистецтва.
Список використаних джерел:
1.
Белунцов. В. Новейший самоучитель работы на компьютере для
музыкантов. «ДЕСС», М, 2003.
2.
З історії українського звукозапису та дискографії / С. Максимюк;
НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. — Л.; Вашингтон: Вид-во
Укр. Катол. ун-ту, 2003. — 287 c.
3.
Корольков В. Г. Звукозапис // Радіо, 1946, № 6-7 www.chipinfo.ru/literature/radio/194606_7/p13-17.html
4.
Музична енциклопедія. – М.: Радянська енциклопедія, Радянськи
композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.
5.
Музичний звукозапис як інститут соціальної комунікації: східноєвропейський досвід: монографія / О. В. Синєокий. — Суми: Унів. кн., 2013. —
342 c. — (Диско-комунікації; вип. 2).
6.
Підготовка студентів до роботи звукорежисера в студіїї звукозапису
/ І. Гатрич // Молодь і ринок. — 2015. — № 7. — С. 117—120.
7.
Проблема легалізації фонограм, записаних на спеціальній апаратурі
звукозапису / О. Богданов, О. Рибальський, В. Хахановський // Прав., нормат.
та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. — 2004. — Вип. 8.
8.
Создание и запись CD / С. В. Глушаков, В. Г. Мачула, Т. С.
Хачиров; Харьк. ин-т информ. технологий. — Х. : Фолио, 2005. — 392 c.

114

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Чернишов М.З.,
студент ІV курсу факультету мистецтв
ВП «Миколаївська
філія
Київського
національного
університету
культури
і
мистецтв»;
Науковий керівник: Гарбар Г.А., доктор
філософських
наук,
професор
кафедри
музичного мистецтва ВП «Миколаївська філія
Київського
національного
університету
культури і мистецтв», м. Миколаїв
ЛЮТНЕВА МУЗИКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
Лютня з'явилась у Європі епохи середньовіччя. Перші її зображення ми
знаходимо у церковних книгах Утрехта (IX століття) та Штутгарта (XI
століття). Прямий предок європейської лютні – східна лютня часу Сасанмдів –
аль-уд, уславлена лютня «Тисячі та однієї ночі». Численні літературні джерела,
пам'ятки живопису та скульптури доводять, що в середні віки лютня була дуже
поширена на всьому європейському континенті. З цих джерел очевидно, що
найулюбленішим і найпопулярнішим інструментом середньовіччя була
смичкова віола. Лютня ж вживалася як супроводжуючий інструмент в ансамблі
зі смичковими, духовими, ударними інструментами та для супроводу співочих
голосів. Лютня, судячи з кількості зображень та згадок у літературі XV—XVI
століть стає найпопулярнішим інструментом: на лютні можна відтворити будьяку музику будь-якого жанру того часу; її можна повісити через плече і
подорожувати з нею в найвіддаленіші краї. Вона дуже підходила для супроводу
співу чи невеликого ансамблю інструментів. У XVI столітті лютню можна було
побачити у будь-якому будинку: і в палаці герцога, і міського ремісника.
Моряки та солдати брали лютню у походи. Тисячі людей висловлювали свої
настрої та емоції за допомогою лютні. Проте великих лютністів було небагато.
Кожен король чи герцог тримав у себе на службі одного з лютністів-віртуозів та
композиторів, чиє мистецтво гри визначило надзвичайну популярність цього
інструменту та зусиллями яких створювалася лютнева музика Відродження.
Таких музикантів дуже цінували, королі переманювали їх один у одного,
чи, навпаки; на знак особливої прихильності посилали «свого» лютніста
іншому монарху. Праця цих музикантів високо оплачувалася. Їх твори
видавалися величезними (на ті часи) тиражами, починаючи з 1507 року, але цих
видань постійно не вистачало, і книготорговці замовляли видавцям до ярмарок
більше, ніж видавці здатні надрукувати... Винайдений цими лютністами спосіб
запису — так звана лютнева табулатура, що дещо нагадує цифрову систему для
народних інструментів, — дає більш точне уявлення про текст, ніж
мензуральна нотація, в якій записувалася хорова та ансамблева музика того
часу. Якщо при розшифруванні тексту, записаного в мензуральній нотації,
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виконавець або редактор повинен час від часу приймати ризиковані рішення
(відносно відсутніх у тексті знаків альтерації та прикрас, які до Монтеверді
ніхто не записував), то при розшифруванні лютневої табулатури ми відразу
отримуємо весь текст п'єси, що зовсім виключає інше його тлумачення.
Лютня Відродження — інструмент із п'ятьма хорами струн (тобто
здвоєними в унісон або октаву) та верхньою одинарною струною; у другій
половині XVI століття з'являється 7-й хор, а до початку XVII століття - 8-й, 9-й
та 10-й хори. Техніка гри плектром, що існувала до XVI століття, змінюється
пальцевою технікою правої руки. Стрій лютні Відродження – GG, Cc, FF, AA,
dd, g (сьомий хор – F). У лютневій літературі XVI століття відбилися всі форми
та жанри музики цього періоду. Хоровий мотет представлений лютневою
фантазією із цілком самостійною інструментальною фактурою, що зберегла від
мотету лише поліфонічну техніку та її дух. Мадригали, канцони і всілякі танці
— від палацових до вуличних — перекладалися і перетворювалися на лютню
таким чином, щоб з одного боку, примирити ці п'єси з лютневою фактурою,
зробити їх зручними для виконання, з іншого боку, щоб передати їх атмосферу,
тобто, жертвуючи якимись деталями, зберегти найхарактерніше.
У лютневій літературі XVI століття відобразились всі форми та жанри
музики цього періоду. Хоровий мотет, представлений лютневою фантазією із
цілком самостійною інструментальною фактурою, що зберегла від мотету лише
поліфонічну техніку та її дух. Мадригали, канцони і всілякі танці — від
палацових до вуличних — перекладалися і перетворювалися на лютню таким
чином, щоб з одного боку, примирити ці п'єси з лютневою фактурою, зробити
їх зручними для виконання, з іншого боку, щоб передати їх атмосферу, тобто .,
жертвуючи якимись деталями, зберегти найхарактерніше.
Крім того, для лютні складалися свої, суто лютневі, невеликі, а іноді й
значні за розмірами п'єси — прелюдії, преамбули, ричеркари, в яких характерні
для цього часу композиційні поліфонічні прийоми поєднуються з
одноголосними гамоподібними інтерлюдіями. Ці п'єси найкраще передають дух
доби Відродження і переносять нас до образів Петрарки, Кавальканті, Боккаччо
та Ронсара.
Одним з видатних представників лютневої музики доби відродження є
Джон Доуленд, який народився 1562 року в Ірландії, був лютністом королеви
Єлизавети і писав музику до театру Шекспіра. З 1597 року він видає свої
дивовижні пісні та арії, які й досі зберігають художнє значення. Деякий час
Доуленд був лютніст і композитор Крістіана IV, короля Данії. В Англію він
повернувся в 1606 і помер в Лондоні в 1626; його син Роберт зайняв місце
батька придворного лютніста.
Джон Доуленд – один із найвизначніших композиторів Європи цього часу.
Його творчість сягає корінням у народну музику Британських островів (пісні,
гальярди), з іншого боку, він розвиває вже сформовані в Англії національні
музичні традиції. Так, паванни Доуленда не мають нічого спільного з
континентальним танцем, вони взагалі не танцювальні і, очевидно, мають своїм
прообразом старий «Даун» — англійський танець, повільний і дуже сумний,
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іноді жалобний. З традиційною паваною, павани Доуленда мають лише
схожість формальної побудови (три повторені періоди). Гальярди Доуленда
також не схожі на континентальні. Вони походять від англійських народних
танців. У своїй лютневій музиці Доуленд знаходить таке прекрасне поєднання
поліфонії та гомофонії, яке не знає собі рівних за дивовижним почуттям міри.
Лютня Доуленда, без сумніву, найвиразніша лютня Відродження. Будучи
неперевершеним майстром ансамблевої музики, Доуленд створив велику
кількість ансамблевих п'єс, настільки талановитих, що вони сьогодні звучать
для нас так само чудово, як і для тих, хто грав і слухав їх чотириста років тому.
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ЖАНР КОНЦЕРТУ В ТВОРЧОСТІ В. А. МОЦАРТА
Жанр концерту займає особливе місце в творчості В. А. Моцарта. Це
величезна та надзвичайно цікава сфера його творчості. Особливого розквіту
вона досягла у «віденський період», у першій половині 80-х років, коли
композитор часто виступав у світських салонах та при імператорському дворі, а
також регулярно влаштовував «академії» – концерти за підпискою. Будучи
автором безлічі інструментальних концертів (27 фортепіанних, 5 скрипкових, 4
для валторни, 2 для флейти, а також концертів для гобою, кларнету, фаготу
тощо) саме Моцарт надав концертному жанру класичні риси.Композитор писав
сольні, подвійні, потрійні концерти для клавесину та усіх оркестрових
інструментів, поєднуючи різні їх комбінації (у подвійних концертах).
Цілісність, ясність і краса поєднуються в музиці Моцарта з глибоким
драматизмом. Піднесене і побутове, трагічне і комічне, величне і граціозне,
вічне і швидкоплинне, загальнолюдське та індивідуально-неповторне,
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національно-характерне з'являються в творах Моцарта в динамічній рівновазі та
єдності.
В центрі художнього світу Моцарта — людська особистість, яку він
розкриває як лірик і одночасно як драматург, прагнучи до художнього
відтворення об'єктивної суті людського характеру.
У моцартівському концертному циклі закріплюється тричастинна будова
з типовим співвідношенням частин:
● I – сонатне allegro із подвійною експозицією. Перша експозиція – суто
оркестрова, друга – за участю соліста. У тональному відношенні перша,
оркестрова експозиція нагадує швидше сонатну репризу, оскільки всі теми,
зокрема побічна, зазвичай проходять у ній у головній тональності. Окрім
подвійної експозиції у концертній сонатній формі є віртуозне соло – каденція.
Каденції зазвичай імпровізувалися або складалися самим виконавцем. Існуючі
авторські каденції Моцарта (збереглися 36 каденцій до 14 концертів) були
записані їм, звісно, задля себе, а учнів.
● II – ліричний центр всієї композиції, де найповніше представлена
інструментальна кантилена, сприйнята концертним жанром в італійської опери;
● III – швидкий жанровий фінал, написаний, зазвичай, у вигляді рондосонати.
Моцарт чудово опанував жанр скрипкового концерту. Від старої форми
концертів ХVII ст. (наприклад, таких, як у Вівальді), з якими композитор
познайомився ще в Італії, залишилося небагато — тільки тричастинність
композиції циклу.
У перекладі з італійської мови концерт перекладається як змагання. З
давніх-давен солюючий інструмент ніби змагався з оркестром у віртуозності
виконання. Саме у творчості В. А. Моцарта партія фортепіано та оркестру стала
рівнозначною.
Фортепіанні концерти Моцарта для піаністів асоціюються насамперед із
вищою школою співучого фортепіанного виконання та незвичайною
імпровізаційністю, яка характеризується яскравістю образів, що виникають.
Найбільш плідним періодом для створення концертів для фортепіано
вважатимуться часовий період з 1782 – 1786 року. У цей час композитор
переїхав до Відня, де постійно влаштовував «академії» - це авторські концерти,
де Моцарт виступав у ролі як виконавця, а й диригента і композитора. Тоді
було написано 15 концертів.
Концерти Моцарта, створені для духових інструментів та оркестру,
як правило, є гарними творами, створеними для задоволення та як засіб для
демонстрації таланту виконавців того періоду. У багатьох випадках виконавці
були джерелом натхнення для багатьох концертів.
Чотири концерти для валторни датуються останнім десятиріччям життя
композитора.
Особливості інструменту (природного валторна), а також його обмеження
визначають характер мелодичних ліній і відносно просту структуру. Однак
Моцарт розробив їх комфортно і вільно в рамках технічних обмежень
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природного рогу. Концерти, написані для валторни з оркестром, були
присвячені Йозефу Ігнацу Лейтгебу (1732-1811), валторністу при дворі
Зальцбурга і великому другу всієї родини Моцартів. Хоча концерти для
валторни вважаються другорядними творами цього періоду, вони залишаються
шедеврами музичного мистецтва, ці концерти наповнені чудовими деталями і
мають великий науковий інтерес.
Концерти Моцарта склали не тільки цілу епоху у творчості самого
композитора, а й у історії жанру інструментального концерту взагалі.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У
ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В КЛАСАХ ГІТАРИ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ
У сучасних классах гітари ефективність освіти, а особливо під час
пандемії та дистанційного навчання, багато в чому залежить від уміння
викладача правильно вибрати методи і прийоми навчання в конкретних умовах
для кожного заняття і індивідуально для кожного учня.
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Метод навчання — це взаємопов’язана діяльність педагога й учнів, яка
спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх
виховання та загальний розвиток. Дослідники виокремлюють близько п’яти
десятків різноманітних методів.
Кожен метод у конкретних обставинах реалізується за допомогою
поєднання кількох прийомів – структурно – функціональних складових методів
навчання як певної системи.
Прийом навчання — складова частина методу. Вона поєднує в собі
конкретні навчальні ситуації, що сприяють досягненню проміжної мети
конкретного методу. [3]
Найбільш поширеною є класифікація методів навчання, яку запропонував
дидакт Ю. Бабанський. Він розподілив методи організації та здійснення
навчально – пізнавальної діяльності за джерелами передачі навчальної
інформації, які включають в себе:

словесні методи – це розповідь – пояснення, бесіда, лекція.
Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння
вчителя розповідати, дохідливо та доступно інформувати учня. Але педагог має
пам’ятати, що надмірна вербалізація навчання призводить до втрати
самоцінності музики. Слово дає лише напрям, в якому розвивається творча уява
дитини. Провідна функція даного метода є мотиваційно – стимулююча.

наочні методи - ілюстрація, демонстрація.
Засоби ілюстрації (таблиці, картинки, моделі, малюнки тощо) є
нерухомими, вони мають «оживати» в розповідях вчителя. Демонстрація
характеризується рухомістю засобу демонстрування: навчальна телепередача
або кіно – відеофільм чи його фрагмент; діюча модель, дослід, спостереження.
Наочність – це звучання самої музики.

практичні методи – досліди, вправи, навчальна робота.
Ці методи не несуть нової навчально – пізнавальної інформації, а лише
служать для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні
набутих раніше знань. Більшість дітей активніше сприймають практичні
методи, ніж словесні.
Для включення дітей в активне слухання чи виконання твору Ю.Алієв
рекомендує ряд ефективних прийомів: рухи, пластичне інтонування,
диригування, імітація гри на народних інструментах, гра в оркестрі,
інсценування п’єс, пластичні імпровізації, інструментальні імпровізації,
зображальні імпровізації, імпровізація мелодії, малювання. За допомогою рухів
дітям легше “увійти в образ”, відчути музику “всім тілом”.[1]
За С. Шаповаленко методи поділяються за логікою передачі та
сприймання навчальної інформації. І розподіляються на індуктивні та
дедуктивні.

індуктивні методи.
Термін «індукція» походить від латинського inductio – зведення, вид
узагальнення, який передбачає становлення в учнів системи знань, розвиток
свідомого ставлення до музики. Оскільки метод спрямований на розвиток
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художнього мислення, Д.Кабалевський вважав його основним у музичній освіті
школярів.

дедуктивний метод.
Як вважають учені – дидакти, активніше розвиває абстрактне мислення,
сприяє засвоєнню навчального матеріалу на основі узагальнень. Цей метод
допомагає формуванню цілісного уявлення про музику.
М. Данилов та Б. Єсипов поділили методи за ступенем самостійного
мислення учнів у процесі оволодіння знаннями, формуванням умінь і навичок.
У даному випадку методи поділяються на репродуктивні та точні, проблемно –
пошукові:

репродуктивні методи – це відтворена репродукція як засіб
повторення готового матеріалу або робота за готовими зразками.
Важлива функція цього методу - “режисура” структури уроку, визначення
його кульмінації.

творчі, проблемно-пошукові методи (М. Скаткін, І. Лернер)
Проблемно – пошукова методика, на відміну від інших має спиратися на
самостійну, пізнавальну та творчу діяльність учнів. Як відомо, поняття
«творчість» - це
створення нового, оригінального, суспільно-цінного
матеріального або духовного продукту. Діти включаються в процес активного
пізнання музики як частини оточуючого середовища. Активність спрямована на
пошук ключових знань про музику, на самостійне залучення до будь-якої
музичної діяльності. Основний елемент проблемної ситуації в музичному
навчанні – це невідоме, нове.
П. Підкасистий, В. Паламарчук, В. Паламарчук поділяють методи на два
види за ступенем керівництва навчальною роботою:

навчальна робота під керівництвом учителя – це самостійна робота
у класі.
Елементи самостійної праці учнів тут об'єднуються з підказками,
допомогою вчителя, в результаті чого учні набувають навичок самостійності,
закріплюючи індивідуальний стиль діяльності.

самостійна робота учнів поза контролем учителя – це самостійна
робота вдома.
Проти домашніх завдань виступають педіатри та гігієністи, вважаючи їх
джерелом перевантаження учнів. Поряд з цим домашні завдання мають
позитивний вплив на розумовий розвиток, виховання та самовиховання дитини,
сприяють виробленню навичок самостійної пізнавальної діяльності та більшої
засвоюваності учнями матеріалу.[2]
Така класифікація методів навчання є найбільш повною та всебічною.
Користуючись нею, кожен викладач визначає для себе найефективніші та
найкорисніші методи, які дають можливість учням свідомо сприймати
навчальну інформацію, бути активними у процесі навчання, зацікавленими і
натхненними на досягнення нових музичних вершин.
Досягти найкращого результату в музичному розвитку учнів можна
тільки за умов творчого застосування дидактичних принципів і гнучких методів
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навчання, які передбачають різноманітне використання репертуару і різних
способів його вивчення. Мета навчального процесу може бути досягнена
різними способами. Діяльність викладача ніколи не має перетворюватися на
механічне виконання методичних вказівок, а постійно бути творчим процесом.
Беручись навчати, вступаючи на шлях викладацької діяльності, педагог
позбавляє себе права розслаблятися. Він зобов’язаний бути терплячим відносно
будь – яких помилок та допомогти тим, хто прийшов навчатися; зобов язаний
спокійно та доброзичливо допомагати, не заважати творчості.
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УКРАЇНСЬКИЙ ДЖАЗ ВІД 50-Х РОКІВ ХХ СТ. ДО СЬОГОДЕННЯ
Джаз протягом багатьох десятиліть залишався одним із найцікавіших та
найактуальніших пластів музичної культури. Існує велика кількість досліджень
і матеріалів, які висвітлюють історію походження і розвитку джазу, джазові
напрямки і стилі, творчий шлях джазових виконавців і колективів, але в процесі
дослідження наявних джерел було виявлено відсутність матеріалів, що
віддзеркалюють ретроспективний погляд на історію розвитку цього жанру ХХ
— ХХI ст.
Метою дослідження є узагальнення розвитку українського джазу у
зазначений період. У зв’язку з цим постали наступні завдання: розгляд
основних здобутків та тенденцій джазового мистецтва протягом другої
половини ХХ — ХХI ст.
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Джаз — це форма музичного мистецтва, що виникла в кінці ХІХ — на
початку ХХ століття завдяки сінтезу африканської та європейської культури
[1,c. 565]. До характерних рис джазу відносять: імпровізацію, поліритмію,
багаторазову повторюваність основного мотиву, вокальну експресивність.
Здогом джаз зацікавив велику кількість музикантів та композиторів зі всього
світу, почали з'являтися різні напрямки та стилі, серед яких: свінг, бібоп, бігбенд, мейнстрім, страйд тощо. Кожний з цих напрямків має свою ідею, закони,
форми та яскравих представників. Наразі в джазі об’єдналися характерні риси,
темперамент і мелос багатьох країн світу, тому його можна сміливо позначити
як міжнародне мистецтво.
Розквіт джазового мистецтва в Україні припадає на другу половину
ХХ ст.
Це зумовлено зникненням утисків з боку владних структур, що, в свою
чергу, сприяло розширенню інформативного поля українських музикантів,
стимулювало свідоме культивування джазових норм в естрадному виконавстві.
Розвиток українського джазу від 1950-х років до сьогодення умовно можна
поділити на чотири етапи. До першого етапу розвитку (1950-1990) відносять
діяльність таких українських джазових музикантів і композиторів, як:
Володимира Симоненко (джазовий піаніст), Володимира Молоткова (джазовий
гітарист), Юрія Кузнєцова (джазовий піаніст і композитор), Євгена Дєргунова
(джазовий піаніст і композитор), Єфима Маркова (джазовий контрабасист) та
ін. Вони видавали збірники п’єс і методики джазових шкіл, записували
платівки, грали джаз на концертах, в клубах та ресторанах. В цей період
джазове мистецтво починає активно опрацьовуватися у сфері українського
професійного колективного виконавства, що зумовлено приходом на
диригентські посади джазових музикантів [2, c. 53]. З 1960-х рр. простежуються
поодинокі випадки функціонування естрадно-джазових колективів при
українських академічних музичних закладах — філармоніях. Новою сферою
творчої самореалізації українських джазових виконавців стали молодіжні
клуби, які відігравали суттєву роль у поширенні різноманітної інформації,
оскільки тут можна було не тільки почути джаз, ознайомившись із аудіо- та
відеоматеріалами, а й поспілкуватися з джазменами [2, c. 54].
Під час другого етапу (1990-і ХХ ст. — початок ХХІ ст.) Україна
розбудовує державну незалежність і відкриває великі перспективи для молодих
джазменів, джаз набуває природних для нього рис свободи і імпровізації.
Виникає нове покоління українських джазових музикантів і композиторів,
створюються такі джазові групи, як: «Fest», «Схід Side», «Unity» та ін.,
з’являються перші українські джазові CD диски, джазова музика все частіше
звучить на радіо. До складу джазових груп входили молоді музиканти з різких
куточків України: Ю. Шепета, І. Закус, С. Овсянников, С. Табунщик, В. Іванов,
В. Шабалтас, Д. Алєксандров, О. Лебеденко, Д. Дудко, О. Саранчін, Р. Іванов,
М. Баньковський, О. Гарькавий, В. Савенко та ін. У 1995 р. на чолі з В.
Симоненком створюється Джазова асоціація України. Це надало можливість
здійсненню гастрольно-концертної діяльності, проведенню фестивально123
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конкурсних заходів і методично-практичних семінарів, створенню умов для
здійснення джазових проєктів [2, c. 53].
До третього етапу розвитку (2010-2020) можна віднести такі прізвища
українських джазових музикантів і композиторів, як: Єресько, Д. Аду, П.
Литвиненко, К. Іоненко, І. Гнидин, П. Галицький, О. Ємець, О. Марков, С.
Сидоренко, С. Томасян, Б. Гуменюк, Д. Коваленко, Д. Зверхановський, І.
Алабужев та ін. Під час цього періоду відбувається широке просування в
український побут мережі Інтернет з її необмеженими комунікативними
можливостями.
На рубежі II та III десятиліть ХХІ ст. в Україні формується четверте
покоління джазових музикантів. Здобутки цих юнаків та дівчат ще чекають на
нас.
Проте, протягом досліджуваного періоду, в історії розвитку джазового
мистецтва було виявлено певні негативні тенденції:
1.
Наша країна не мала спеціальних програм розвитку джазової
культури і необхідного фінансування.
2.
На радіо та телебаченні довгий час були практично відсутні
тематичні програми з такою музикою.
3.
Продюсери і менеджери здебільшого працювали в сфері попмузики.
4.
Відбувалося закриття музичних клубів, музиканти були позбавлені
можливості презентувати свою музику.
Але на противагу деяким деструктивним явищам у джазовому мистецтві
на сучасному етапі, завдяки стрімкому розвитку інформаційного простору, в
історії українського джазу визначились і позитивні тенденції:
1.
Завдяки мережі Інтернет з’явився вільний доступ до кращих зразків
джазової музики (ноти, будь-які аудіо та відео школи).
2.
Проводяться масштабні джазові фестивалі за участю відомих зірок.
Це надає можливість проаналізувати манеру гри музикантів, подачу,
поведінку, ідеї.
3.
Видатними
джазменами
проводяться
майстер-класи
для
українських музикантів.
4.
Відбувається презентування української авторської музики.
Висновки. Джаз в Україні посідає важливе місце, тому що цей жанр
відповідає імпровізаційній природі української музики. Починаючи від 1950-х
років ХХ ст. до сьогодення він зазнав досить великих змін у всіх своїх проявах.
Сьогодні, завдяки Інтернету, відкрилася можливість вільно прослуховувати
джазові твори, презентувати авторську музику на будь-якій платформі,
відвідувати джазові фестивалі міжнародного рівня, бачити наживо своїх
кумирів. Українське джазове мистецтво являє собою самобутній пласт
української національної культури, який на сучасному етапі трансформує
основи народного мелосу і гармонії та створює підвалини для творчості
українських композиторів, відкриває імена нових джазових виконавців.
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РІЗНОМАЇТТЯ ОБРОБОК НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В РЕПЕРТУАРІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСЛУЖЕНОГО АКАДЕМІЧНОГО
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ХОРУ ІМ. Г.Г.ВЕРЬОВКИ
Дослідження народного хорового співу в Україні має велике значення для
розвитку національного музичного мистецтва.
Ще в античні часи Аристоксен казав, що «тіло очищує лікування, а душу –
музика, як мистецтво співу зі словом» [2].
Хорове виконавство в Україні має прадавню історію і сягає часів Київської
Русі, коли різноманітні за змістом і музично-поетичних образах пісні
виконувались хором. Т. Смирнова слушно зазначає, що «Характерна
відмінність українського народного хору − це органічне поєднання його з
танцювальною групою та оркестром українських народних інструментів» [5, с.
66]. До репертуару народного хору входять пісні без супроводу, пісні з
інструментальним супроводом та пісні з танцями, хороводи.
Значна роль в професійному хоровому мистецтві нашої держави належить
Національному заслуженому академічному українському народному хору імені
Г. Г. Верьовки. Це високопрофесійний художній колектив, чия багатолітня
просвітницька діяльність сприяє долученню глядачів і слухачів до традиційної
української культури. Самобутній народний колектив є улюбленим дітищем,
гордістю та візитною карткою нашої країни. За своє існування колектив дав
понад тисячу концертів у більш ніж 60 країнах світу [6].
Вивчення діяльності хору ім. Г. Верьовки останнім часом здійснювали
українські вчені: О. Горбенко [1], П. Павлюченко [3], О. Скопцова [4],
Т. Смирнова [5]. Як стверджує П. Павлюченко «Виконавський репертуар
колективу є одним з найвагоміших чинників його художньої цінності,
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відповідності
локальним
виконавським
традиціям
та
регіональним
особливостям певного регіону» [3, с. 547].
Спирання на український музичний фольклор, народну виконавську
традицію та академічну традицію обробки фольклорного мелосу є провідними
ознаками композиторського стилю Г. Г. Верьовки, а згодом і його
послідовників
–
керівників
Національного
хору
ім. Г. Верьовки:
Анатолія Авдієвського та Зеновія Корінця.
Г. Верьовка та А. Авдієвський – це справді унікальні творчі особистості. Їх
багаторічна диригентська діяльність суттєво вплинула на розвиток хорового
мистецтва і його популяризацію не тільки в Україні, а й за її межами.
Основу репертуару хору становлять пісні українського фольклору, а також
інших народів, багато з них – в обробці Г. Верьовки. Для нього були характерні
такі прийоми, як спів низького жіночого голосу, чергування двоголосся з
унісонами, октавні розгалуження, паралелізми квінт, терцій, тризвуків,
застосування принципу варіаційно-фактурного гармонійного розвитку,
прийомів підголоскової техніки, елементи тембральної поліфонії.
Згодом репертуар хору поповнився творами Б. Лятошинського,
Л. Ревуцького, М. Лисенка та інших композиторів. Григорій Гурійович
Верьовка – талановитий хормейстер, диригент, композитор і дослідник
українського музичного фольклору. Він першим увів у народний хор жіноче
академічне сопрано, завдяки чому колектив зміг виконувати «Щедрика» і
«Дударика» Леонтовича та інші академічні твори.
У творчому доробку уславленого колективу безліч різножанрових
композицій: історичні думи, чумацькі та козацькі пісні та танці, хорові
жартівливі сценки, обрядову лірику, а також сучасні піснеспіви.
Форми виконання відзначаються різноманітністю: хоровий спів, сольний
та ансамблевий співи, використання жіночого та чоловічого хорового співу,
поєднання хорового співу та інструментального звучання ансамблю
бандуристів (оркестру народних інструментів) та ін.
О. Скопцова наголошує, що особливе місце в репертуарі хорового
колективу посідають обробки та аранжування українських народних пісень,
здійснені Г. Верьовкою, в яких спостерігаємо глибоке відчуття композитором
природи українського мелосу, особливостей мелодичного голосоведення,
ладової специфіки. Г. Верьовка використовує в обробках заспів низького
жіночого голосу, що характерно для жанру української ліричної пісні,
чергування двоголосся з унісонами, октавні розгалуження, паралелізми квінт,
терцій, тризвуків, як наприклад, у піснях «Десь поїхав син», «Ой як стало
зелено», «Шахтарочка» та ін. [4, с. 672].
У поліфонічних обробках Г. Верьовка вдається до гуртових «підхватів»,
підголосків типу «виводчик» та «горяк», імпровізаційних розспівів основного
наспіву з поступовим розгалуженням на два, три, чотири і більше голосів та з
епізодичним злиттям в унісон, як наприклад, у піснях «Туман яром, туман
долиною», «Чи ти чула, молода дівчина», що притаманно народній
виконавській традиції Центральної України [4, с. 672].
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Таким чином, Національний заслужений академічний український
народний хор імені Г. Г. Верьовки − взірцевий приклад хорового колективу, що
зберігає та примножує багатолітні традиції народного співу. Мелодійні музичні
твори, незабутні танці та захоплюючий фольклор створюють унікальний,
неповторний стиль та манеру. Самобутність і народний спів поєднується з
високохудожнім та професійним виконанням. Різноманітність голосів, емоції,
душевна відкритість вражає глядачів під час концертних програм своєю
неповторністю і назавжди залишається в їх серцях.
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ЛІРИЗМ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ ІРИНИ КИРИЛІНОЇ (НА ПРИКЛАДІ
ПІСНІ «ЛЕЛЕЧА ДОЛЯ»)
Як нам всім відомо, українська земля багата на талановитих митців,
творців, поетів та насамперед музикантів та композиторів. Серед відомих у
світі видатних українських композиторів має своє місце творчість Ірини
Кириліної.
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Народилася композиторка весною, 25 березня 1953 року у Дрездені ( на
території Німецької Демократичної Республіки). Її батько був радянським
військовослужбовцем. Про її дитинство та юність відомо дуже мало. В пошуках
будь яких зачіпок з її життя, цікавих подій та великих досягнень мені вдалось
знайти багато цікавого та значущого з життя І. Кириліної. Тому темою мого
дослідження обрано висвітлення ліризму пісенної творчості Ірини Кириліної,
характеристика пісенного твору «Лелеча доля».
Вона закінчила у 1972 році Київське музичне училище ім. Р. Ґлієра,
навчалась по класу теорії музики у Валерія Подвали. У цей же час вивчала
композицію у Романа Верещагіна. Саме він заклав все те, що збудувало її
творчий стиль та відомий для нас всіх музичний почерк. Після училища її
творче зростання продовжилось у Київській консерваторії. Початок навчання
був у 1977 році, навчалась вона по класу композиції у Миколи Дремлюги.
Закінчивши навчання Ірина починає своє становлення, як мистецького діяча,
педагога та насамперед композитора. Працює в Київському національному
університеті культури і мистецтв: з 1999 року вона стає доцентом кафедри
естрадного співу. А також вона є викладачем фахових дисциплін з сольного
співу, аранжування та основ композиції, а також фахівцем зі студійного
практикуму. [2]
За все своє життя вона написала досить значну кількість творів різних
жанрів та напрямків. Серед них найвідоміші це:
Моноопера «Три портрети» (1987 р., слова Л. Костенко);
«Мелодія» (1994 р.);
Соната для скрипки і фортепіано (1980 р.);
«Запалю свічу» (сл. Р. Лоцман);
«Ой, там, на майдані» (сл. Р. Лоцман);
Рок-опера «Що у світі найсильніше?» (1982 р.);
Лелеча доля (сл. В.Цілого);
Пісні, хори, романси, обробки народних пісень, музика для вистав
та багато інших видатних творів.
Але, що ж поєднує кожну композицію, кожний твір або музичну думку
композиторки? Це її творчий стиль. Усі твори Ірини Кириліної просочені
ліризмом та душевністю з великим акцентом на почуття та барви внутрішнього
світу митця. Саме особистісне почуття нашого світу та життя дає той самий
неповторний та унікальний музичний та звуковий образ у творах Кириліної.
Детальніше хочу поговорити про твір, котрий, на мою думку, є самим
резонуючим з українським народом, тобто – з нами всіма, а саме – «Лелеча
доля».
Чому саме лелеча доля? Є щось магічне, або загадкове у цьому птаху, чи
композиторка вирішила просто так взяти за основу долю саме цього птаха?
Авжеж ні, лелека один із улюблених та шанованих птахів наших країв та
народів. Лелека це птах долі, провісник добробуту та щастя. Наші пращури
вважали, що дім, на котрому з’явиться лелече гніздо буде мати злагоду, люди
будуть здорові, та все буде процвітати. А село, в котрому поселиться багато
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лелек, ніколи не знатиме горя та неврожаю. Тобто, якщо заглибитись у повір’я
та прикмети наших пращурів, лелека була птахом божим, священним знаком
добробуту та процвітання.
Проаналізувавши наш епос та фольклор на думку і не приходить іншій
настрій та стиль твору, аніж лірична пісня з образом цього дивовижного птаха.
Пісня «Лелеча доля» є спомином про швидкоплинність життя людини. За
весь твір проходить життя людини: від дитинства, юності до зрілих років. А
наприкінці твору автор з сумом пригадує свої юнацькі роки зі словами:
«Плинуть хмари сині, сині хмари й сірі. Жаль, що нині я в лелек не вірю.
А як заклекочуть – лину в небо чисте, полетіти хочу у своє дитинство».
Взагалі твір наповнений філософськими роздумами про сутність життя
людини, і потрібно було написати саме таку музику, яка повністю погрузить
кожного слухача в цю тему і змусить кожну людину замислитись над власним
життям. Недаремно композиторка обрала для цього твору тональність сольмінор, яка за кольоро-діагностикою Люшера має чорний колір, і є однією з
найсумніших тональностей. В цьому творі найбільше показано ліризм творчості
І. Кириліної.
Ліризм пісень Кириліної йде від захоплення природою, від великої
любові до рідної народної пісні. Її творчість відзначається глибокою
самобутністю, гармонійним поєднанням ліризму і душевної музики. Через
музику Кириліної проходять і радість, і журба.
Більшу частину своїх творів композиторка написала саме в мінорі, що
додає свого настрою. До того ж «Лелеча доля» є твором, які виконують різні
колективи та виконавці (і солісти, і ансамблі, і хори) в різних обробках. Ця
пісня входить до репертуару хору ім. Г. Верьовки і нашого студентського
народного хору ВП «Миколаївська філія КНУКіМ».
«Лелеча доля» є твором, який торкне кожну людину і звісно, що не тільки
текст, а і сама музика відіграє одну з головних ролей у емоційному зображені
цілісної картини твору.
Твір написаний у куплетно-варіаційній формі, через яку і розкривається
музичний посил твору. Твір виконують 2 соліста і хор. З кожним наступним
куплетом музична тканина розгортається і приходить до свого кульмінаційного
моменту в 4 куплеті на слова «Поклонитись полю, на чотири боки, за лелечу
долю й пережиті роки». Також в творі досить часто використовуються агогічні
відхилення, які насичують музику переживаннями.
Музичної напруги ще додають два вокалізи, які виконує хор. До того ж в
пісні досить часто змінюється динаміка, постійно використовуються нюанси
крещендо та дімінуендо, які також наповнюють музику смисловим
навантаженням.
Окрім того, всі знають що душею українського народу вважають саме
пісню. Музику Ірини Кириліної дійсно можна назвати душею українського
народу. Я дивилася різні виконання твору «Лелеча доля» і майже на всіх
виступах в глядачів, коли слухали цю музику, проливались сльози. Тому
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дійсно, можна з впевненістю сказати, що твори Кириліної, її музика є яскравим
прикладом ліризму української музики та пісні. [1], [3]
Отже, настав час моїх висновків та особистих вражень від цієї великої
людини. Вона об’єднувала те, що не об’єднується. Їй також цікаво було
працювати з виконавцями естрадної пісні. Їй вдалось бути не тільки
композитором, а й продюсером, бо це також своєрідний театр, де вона є
режисером та сценаристом свого драматургічного дійства та створення
неповторних образів, почуттів та палких емоцій. Я рада, що мені пощастило
побільше дізнатися та долучитися до крихт душі Ірини, тієї самої душі, котру
вона вклала в кожний свій твір. Вона віддавала себе повністю та до самої
останньої краплини створювала свої унікальні та неперевершені світи з
музичної тканини та солов’їної мови. Чи треба сказати, що мабуть її прізвище
можна використовувати синонімом до слова «Ліризм» або до термінів лірична
музика? Я вважаю, що Україна та кожен її мешканець має пишатись тим, що
наша земля та світ подарувала нам таку неперевершену та талановиту людину.
Що до цього ще можна додати? Мабуть, єдине – щоб краще зрозуміти
Кириліну, треба слухати її музику.[4]
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ДРАМАТИЗМ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ПРО ЖІНОЧУ
ДОЛЮ
Характерні специфічні особливості українських народних пісень про
жіночу долю пов’язані з різноманітністю духовних ідеалів, переживань,
традицій, почуттів, які відображають сумне забарвлення умов життя жінки.
Найчастіше нелегка жіноча доля замальовується в піснях родинно-побутового
жанру. За тематикою вони поділяються на такі групи:
1)
пісні про дошлюбні відносини;
2)
пісні про родинне життя (сімейні стосунки);
3)
пісні про трагічні сімейні обставини (вдовині, сирітські).
Сучасні мистецтвознавчі дослідження А. Іваницького, Є. Єфремова, І.
Клименко, М. Скаженик обумовлюють своєрідність родинно-побутових пісень,
виокремлюють їх емоційне наповнення, глибокі й сильні почуття.
Узагальнюючи різні музикознавчі підходи, метою нашого дослідження ми
обрали з’ясування специфіки українських народних пісень про жіночу долю,
виявлення лірико-трагедійного начала, драматичної поетизації стосунків
закоханих.
Пісні про кохання, як найбільша група родинно-побутової лірики,
відрізняється певними особливостями тематики та поетики. Пісні про кохання
займають центральне місце в ліричній поезії. Вони об’єднані однією темою, але
відображають найвідвертіші почуття між закоханими – їхні змістові рамки
ширші, ніж просто взаємини між дівчиною та хлопцем. В цих піснях поєднані
всі людські почуття – від ніжності і нестями кохання до ненависті, відносини
між закоханими переплітаються із ставленням до них батьків, усіх членів їхніх
сімей та інших людей. Тому в цих піснях представлена шкала всіх почуттів,
першорядним з яких виступає любов, що як і в житті, буває різним: зрадливим
чи вірним, нерозділеним чи взаємним, щасливим чи нещасним. Але яким би
воно не було, − завжди хвилює до глибини душі, тому ці пісні є дуже
драматичними, психологізованими.
Крім образів молодої пари, найчастіше створюється образ матері, яка
виступає доброю порадницею (застерігає дочку від необдуманих вчинків, не
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пускає до хлопця-гультяя; сина застерігає від дівчат, що вміють чаклувати) або
ж злою разлучницею, яка не хоче зрозуміти почуття своєї вже дорослої дитини.
Драматичним є мотив нерозділеного кохання. Іноді об´єкт такого кохання і
не здогадується про почуття іншого, або ж просто не відповідає взаємністю, що
завдає душевних стражданнь, може спричиняти хворобу (чи навіть смерть).
Кульмінацією цього мотиву виявляються пісні про дівчину, що виходить заміж
за нелюба не з власної долі, а примусово. Близькою до цього є тема кохання
двох людей, яким не судилося вступити в шлюб через незгоди між їхніми
сім´ями чи майнову нерівність (він багатий, а вона бідна).
Психологічною напругою ці пісні дуже близькі до балад. Неприйняття
буденності у них показується через вияв протесту проти усталених поглядів на
те, що хлопець з багатої родини не може взяти бідної дівчини, чи що дівчина
має виконувати волю своїх батьків, виходячи заміж за нелюба.
Кількісно менша тематична група родинно-побутової лірики − пісні про
сімейне життя. Вони дуже різноманітні за змістом, бо охоплюють різні грані
буття: життєві конфлікти, родинні стосунки, побут. Ці пісні дуже відрізняються
від пісень про кохання: у них немає романтичних картин, ідеалізованих
почуттів. Першим планом є − відтворення реальності та дійсності, без
перебільшень, прикрас та поетизації. Елементи казковості заміняються сірою
буденщиною, нелегкою працею, часто − жорстокою реальністю [2].
Найпоширеніша тема − нелегка жіноча доля. Ці пісні, скоріш за все,
складені жінками, що не знайшли щастя у сімейному житті. Іван Франко
називав ці твори «жіночими невольничими псалмами».
Перша проблема, з якою найчастіше зустрічалась дівчина після весілля −
недоброзичливе ставлення з боку свекрухи та родичів чоловіка. Іноді невістку
в чужому домі мали за наймичку, яка була зобов´язана виконувати всю важку
працю, забаганки свекрухи і свекра. Тому в цих творах подаються широкі
картини домашньої праці, які пронизані втомою, тугою за рідним домом, де в
рідної мами жилося щасливо. Яскравим прикладом є пісня [1]:
Ой пряду, пряду,
А свекруха йде, як змія гуде:
Спатоньки хочу.
Ой, склоню я голівоньку –
Сонливая-дрімливая,
На білую постілоньку,
До роботи лінивая,
Може, я засну.
Невістко моя!
Деколи за дружину заступається її новоспечений чоловік, у таких піснях
мотив любові органічно сполучається з мотивом взаєморозуміння,
співпереживання у шлюбі. Але часто і чоловік стає на бік матері і ганьбить
дружину за те, що вона не встигає виконувати домашню роботу, не догоджає
йому.
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Крім нелегких сімейних стосунків, родинне життя затьмарювали інші
обставини, найгірша з яких − жорстоке ставлення чоловіка до жінки:
Ой там за горою, там за кам´яною
Він на ню готовить з дроту нагаєчку
Не по правді жиє чоловік з жоною.
Вона йому стелить білу постелечку,
Біла постелечка порохом припала,
Дротяна нагайка біле тіло рвала.
Причиною такої поведінки з дружиною могло бути пияцтво:
Ой зацвіла рожа край вікна,
А він ніц не робить, тільки п´є, край вікна
А прийде додому − жінку б´є.
Ой мала я мужа пияка.
Пияцтво ставало причиною розорення сім´ї, що призводило до найгіршої
трагедії:
Він щовечора із корчми йде,
Пропив коника вороного,
І щовечора, й щораночку −
До стайні іде по другого.
Пропив коника й нагаєчку.
Від таких обставин страждала не лише дружина, а й діти:
А я молода проти мала −
В вишневім саду під сливкою
У вишневім саду ночувала.
Із маленькою дитинкою.
Жінка, що видана за нелюба, звертається до природи за допомогою.
Будучи далеко від дому, вона просить вітер віднести слова про її недолю до
рідної неньки, річкою засилає матері зів´ялу квітку, щоб мати зрозуміла, що її
дочка зів´яла у нещасливому шлюбі («Ой по горах, по долинах»).
Тема нещасливого сімейного життя розширюється мотивом минулої
молодості, жалем за минулим:
Запрягайте, хлопці, коні, коні ворони,
Та й поїдем здоганяти літа молодії.
Ой здігнали літа мої на кленовім мості:
Поверніться, літа мої, до мене хоч в гості.
Так з´являються уособлені образи минулих років, які відповідають: «Не
вернемось, не вернемось − не маєм до кого...»; молодості: «Ой де ти, моя
молодість, де ти загубилась?»; долі: «Доле моя, доле, доле молодая, Чом ти не
такая, як доля людськая?»
Важке життя заміжньої жінки протиставляється безтурботній долі дівчини
до одруження:
Чи я в лузі не калина була,
Чи я в батька не дитина була,
Чи я в лузі не червона була.
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Чи я в батька не хороша була,
Взяли мене поламали,
Взяли мене повінчали
І в пучечки пов´язали −
І світ мені зав´язали −
Така доля моя,
Така доля моя,
Гірка доля моя!
Гірка доля моя!
За нелегкою домашньою роботою жінка не бачила світу білого, не мала
радості:
Чи я спила, чи я з´їла.
Тільки мої всі розкоші,
Чи гарно сходила?
Що гірко робила
Тому ці пісні просочені душевним сумом, жалем, навіть у тих, де сімейне
життя не затьмарене серйозними проблемами, оспівується туга жінки за рідним
домом, її сумні думки, породжені розлукою з матір´ю, елегійними роздумами
над тим, що минає молодість і настає старість.
Отже, драматизм українських народних пісень про жіночу долю окреслює
різномаїття почуттів від нерозділеного кохання до нелегких сімейних
стосунків, життєві жорстокі обставини, правдиві розповіді про роль та долю
жінки, всього українського народу.
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ВІКТОРІАНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ СТИЛЬ У СУЧАСНОМУ
МОДНОМУ ПРОСТОРІ
Одна з головних особливостей таланту художника-модельєра – це вміння
вбачати прекрасні, унікальні, іноді вражаючі риси в звичних предметах чи
явищах оточуючого світу. Натхненням для творчого професіонала можуть
стати будь-які фактори.
Мода – це образ, звички, смаки і цінності, встановлені в певному місці в
певний проміжок часу [7].
Кожне джерело творчості має свої індивідуальні ознаки, які можуть
надихнути дизайнера на створення цікавої концепції. Наприклад, у природних
об'єктах та архітектурних спорудах надихають пластика силуетів та ліній,
пропорції елементів та форми, фактура поверхонь; у музиці і танці – ритм та
емоційна експресія; в народному та історичному костюмах – барвистість та
декоративність [1].
Архітектура – це одне з джерел творчості, які найчастіше
використовуються в дизайні сучасного одягу. Вона навчає художника
гармонійній єдності костюма і оточуючого світу. Не існує іншого такого виду
мистецтва, завдяки чому костюм мав би таку органічно-пов’язану стильову
єдність форм, силуетів та пропорційних членувань.
Модні тенденції кожної епохи – це віддзеркалення архітектури і навпаки.
Наприклад, мода 1960-х років нагадує будівлі, споруджені в той же період, а в
сукнях епохи рококо легко можна розпізнати оригінальну фігурну обробку
архітектури тих часів. Кожна епоха має свої унікальні споруди та вбрання.
Архітектура досить часто привертає увагу модельєрів. При цьому вони
черпають ідеї у різних народів усього світу. Завдяки унікальним аналогам і
образним асоціаціям, що виникають в процесі підбору джерела творчості,
створюються нові форми костюма. Теоретики, які вивчали взаємозв’язок між
архітектурою і модою – філософи Адам Сміт і Георг Зіммель, архітектор і
теоретик Рем Колхас, теоретик Іванцова Анна Олександрівна та інші.
Архітектурні об’єкти в своїх колекціях використовують такі відомі
дизайнери, як-от: Елі Сааб, Гуо Пій, Джанфранко Ферре, П’єр Карден, Жан
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Поль Готьє, Лара Міллер, Пако Рабан та Джанні Версаче. Утім тема
архітектурних споруд в дизайні одягу залишається актуальною в плані пошуку
неординарних форм костюма.
Архітектурний стиль в роботах відомих дизайнерів. Колекція Dolce &
Gabbana pret-a-porter сезону осінь-зима 2012-2013, виконана в стилі бароко,
вразила своєю розкішшю та багатством коштовного оздоблення. Простежується
велика кількість золота, ювелірних виробів. Також були використані
оксамитові, мереживні, шовкові і гобеленові тканини та хутро. Можна помітити
барочні архітектурні орнаменти в обробці, плафонний розпис як малюнок
гобеленової тканини та принти у вигляді репродукцій барокового живопису [2].
Дизайнер Елі Сааб у своїй колекції Couture Fall/Winter 2018/2019
використав архітектурні мотиви за темою «Моя Барселона». Джерелом
натхнення для колекції стало місто Барселона, яке зачаровує своєю
архітектурою. В художніх образах проявляється монументальність готичного
кварталу, в якому домінують сірі тони та арки із загостреними верхівками та
вуличні вистави з танцями фламенко. Фігури моделей колекції нагадують
будівлі Барселони завдяки тривимірним драпіюванню і складкам. Характерною
ознакою образів були жіночні силуети, асиметричні деталі, використання
об'ємної деталізованої аплікації з дрібними кристалами, мереживом та
складною вишивкою. Для своєї колекції Еллі Сааб підібрав елегантні відтінки:
перлинно-сірий, блакитний, синій, смарагдовий, червоний, холодний рожевий
та фіолетовий.
Модельєр, для втілення свого творчого задуму, скористався методом
творчої переробки – втілення основних ознак архітектурного середовища у
моделях одягу за допомогою декоративної форми костюма. Дизайнер Еллі Сааб
зумів обережно і віртуозно «обіграти» іспанський вплив на колекцію. Це
виражалося в обробці у вигляді дзвіночків, спідницях каскадами і крої жакетів.
Завершилося шоу традиційним виходом нареченої, головний убір якої можна
назвати переосмисленою на новий лад іспанською мантильєю [5].
Особливості вікторіанського стилю. У даному стилі проявляється
англійська манірність, лаконічність та жіночність, що було характерним для
його засновниці – королеви Вікторії. За часів її правління зростав рівень
достатку населення Англії, завдяки чому проявлялась тяга до розкоші та краси.
Класична вікторіанська сукня має силует «пісочний годинник», багатоярусні
пишні спідниці, верхня з яких тримає форму за допомогою обручів, а також
неодмінні рукава-ліхтарики [4]. Незважаючи на візуально велику масу тканин
та аксесуарів, образ не виглядав занадто нагромадженим, але досить
злагодженим та збалансованим. Сукні у Вікторіанську епоху шили з
найдорожчих тканин і від кравців вимагали великих старань. Тканини
фарбували аніліновими фарбниками, завдяки чому кольори були насиченими та
яскравими. Ліф виробів оформлювали вишивкою та мереживом. Доповненням
до вбрання слугували прикраси з великим дорогоцінним камінням, чепчик,
шаль або накидка.
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Вікторіанський стиль в сучасній моді. У сучасному світі дизайнери
застосовують лише декілька елементів для створення образу у вікторіанському
стилі. Це пояснюється тим, що наряди Вікторіанської епохи не можуть бути
виготовлені за всіма правилами того стилю, оскільки вини є недоречними,
навіть для святкових образів.
Характерними атрибутами вікторіанського стилю, які можна побачити на
модних показах, є:
‒
натуральні тканини високої якості: шовк, оксамит, кашемір, сатин,
атлас, льон тощо;
‒
багатошаровість, що вирізняє вікторіанський стиль з-поміж інших;
‒
розкішний декор: різноманітні стрічки, рюші, банти, складки,
об'ємне драпіювання, мереживо, дорогоцінне каміння та інші матеріали у
великій кількості;
‒
корсет – невід'ємний елемент гардеробу Вікторіанської епохи, який
втілює жіночність та елегантність, що властиві даному стилю;
‒
силует «пісочний годинник», який найчастіше застосовується у
сучасному одязі разом з корсетом;
‒
певні кольори, що притаманні одягу даного стилю: білий, темносиній, бордовий, темно-фіолетовий та чорний;
‒
масивні прикраси – це можуть бути коштовні аксесуари або
біжутерія. Для комплекту, виконаному у вікторіанському стилі, не характерне
використання витончених елементів.
Даний стиль використовують такі бренди як: Paco Rabbane, Khaite,
Zimmermann, Gucci, Simone Rocha, Ulla Johnson, Jason Wu, Brock Collection,
Reem Acra, Tom Ford, Alberta Ferretti.
У сезоні осінь-зима 2020/2021 багато дизайнерів долучилось до створення
колекцій у вікторіанському стилі. У центрі уваги опинилися оксамитові та
мереживні сукні, королівські вбрання з парчі, корсети, що підкреслюють лінію
талії, закриті моделі з високими комірами, а також романтичні образи з
об'ємними плечима та декількома шарами повітряних оборок [3]. Були
представлені наряди довжини міні та максі, бальні багатошарові сукні з
фатіном та криноліном, елегантні наряди з парчі та шовку з силуетом «пісочний
годинник». Образи були доповнені жабо, вишуканими бантами та щільно
затягнутими корсетами. Сукні були оздоблені квітковою аплікацією та
позолоченою вишивкою. З аксесуарів – ланцюги та масивні прикраси.
Сьогодні елегантні жакети у вікторіанському стилі набувають все більшої
актуальності. Відмінні риси такого жакета — пишні плечі, акцент на талії і
застібка на один ґудзик [6].
Отже, був проведений аналіз архітектури як джерела натхнення для
дизайнерів. Було з’ясовано, що дане джерело є одним з найбільш
використовуваних в дизайні сучасного одягу. В архітектурі художник-модельєр
знаходить гармонійну єдність костюма і оточуючого світу. Немає іншого такого
виду мистецтва, який міг би зрівнятися з архітектурою. Саме завдяки їй костюм
набуває таких рис, як органічно-пов’язана стильова єдність форм, силуетів та
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пропорцій. Досліджено втілення архітектурних елементів у моделях одягу
колекцій таких відомих дизайнерів, як Доменіко Дольче і Стефано Габбана та
Еллі Сааб.
Також розглянуто моду Вікторіанської епохи та її сучасне
переосмислення. Виявлено, що її головними рисами є англійська манірність,
лаконічність та жіночність, що проявлялись у стилі королеви Вікторії. Під час її
правління зростала кількість заможних людей серед населення Англії, що
сприяло стимулюванню до краси та вишуканості. Проте в умовах сьогодення
дизайнери для створення художнього образу в костюмі тільки частково
використовують стилістичні елементи Вікторіанської епохи. Саме таке не
пряме «цитування», а переосмислення джерела інспірації є актуальним для
сучасного модного простору.
Обидва джерела, архітектура та вікторіанський стиль, є досить
актуальними в колекціях сучасних брендів одягу. Однак важко знайти
дизайнерів, які б черпали натхнення для створення образів в архітектурі саме
Вікторіанської епохи, здебільшого використовують елементи готичної
архітектури. Таким чином, дана тема має перспективи для подальшого
розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІРМОВОГО СТИЛЮ КОНДИТЕРСЬКИХ УКРАЇНИ
Особливого значення для дизайнера графіки має розробка фірмового
стилю. Якісно розроблений та грамотно використаний фірмовий стиль дає
можливість сформувати позитивний імідж і збільшити кількість клієнтів.
Фірмовий стиль для кондитерських фабрик як і для інших компанії
виконує низку важливих функцій: іміджеву, що формує і підтримує
оригінального та довірливого ставлення до образу компанії; ідентифікаційну,
що допомагає споживачам ідентифікувати продукцію бренду; диференціюючу,
що виділяє продукцію фабрики серед великої кількості аналогічної продукції
конкурентів [1].
Різні потужні кондитерські фабрики України, як і в Європи,
використовують власну торгівельні марку як індивідуальний авторський бренд,
популяризуючи вироби з унікальною рецептурою, де позначення логотипу на
упаковках та етикетках означає знак якості, довіри та стабільності. Розглянемо
детальніше кращі з них за популярністю серед українських споживачів.
Український бренд солодощів TM Bandinelli (м. Львів) [2]. Елементом його
логотипу і товарним знаком став львівський Палац Бандінеллі. Гасло:
«Bandinelli – особлива історія смаку!», фірмовий колір – білий, бірюзовий,
коричневий, на деякому упакуванні присутній зелений. Айдентика компанії
повністю відповідає архітектурній автентичності міста Лева, надаючи
додаткового шарму даній кондитерській фабриці [2].
Інша українська кондитерська фабрика та однойменна торгова марка
Millennium, знаходиться у місті Дніпро [3]. Логотипом її є поєднання назви
кондитерської та зірки, що має привабливий і цілісний вигляд та легко
упізнається серед інших. Основні кольори фабрики: золотий, білий, синій, але
колір упаковки переважно залежить від продукту. Товарній знак є логотипом
фабрики [3].
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Потужна кондитерська фабрика «Ярич», що на Львівщині, більше
спеціалізується на виготовленні затяжного печива та крекерів [4]. Компанія має
представництво у Польщі в м. Білосток. Виробляє печиво і крекери під ТМ
Yarych, а також торти під ТМ Rozalini. Товарній знак і логотип фабрики мають
шрифтовий напис її назви, що виконана в яскравому кольорі. Її фірмові кольори
– помаранчевий і білий. Логотип фабрики «Ярич» легко впізнати за відомим
печивом «Марія» [4].
Київська кондитерська фабрика «РОШЕН» – один із найбільших в Україні.
Її виробництво орієнтоване на виготовлення авторських тортів, тістечок, кексів,
мармеладу, пастили, зефіру, печива та крекерів, а також коробкових цукерок
[5]. Логотипом і торгівельним знаком фабрики є однойменний напис із нижнім
підкресленням у чорному кольорі.
Компанія «АВК» – також один з найбільших українських виробників
кондитерської продукції [6]. Візитними картками компанії в категорії
шоколадних цукерок є такі торгові марки, як «Парижель», «Королівський
Шедевр»,
«Доміор»,
«Королівський
Шарм»,
«Креамо»,
«Трюфель
оригінальний», «Шоколадна ніч», «Гулівер» та інші [6]. Логотипом і
торгівельним знаком фабрики є однойменний каліграфічний напис АВК
великими літерами та рік створення 1991 у нижньому ярусі в обрамленому
оригінальному картуші, основні фірмові кольори: білий і бордовий, а також
використаний гардіент.
Львівська кондитерська фабрика «Світоч» – ще одне з найстаріших
підприємств в кондитерській галузі України, провідний вітчизняний виробник.
Співробітники «Світоча» є носіями понадвікових традицій у виробництві
шоколаду і шоколадних цукерок [7]. У 1998 році Львівська фабрика увійшла до
групи компаній Nestlé S.A. (Швейцарія), світового лідера з виробництва
продуктів харчування [7]. Її торгівельний знак і лого, як більшість інших
кондитерських, має однойменну назву у прописному каліграфічному варіанті
направленим по діагоналі., а у нижній частині лого позначено рік створення
фабрики 1882. Основний колір лого – свіла охра, але варіюється в залежності
від кольору упаковка і етикетки.
Українська торговельна марка шоколаду «Коро́на» також використовує у
логотипі назву компанії у поєднанні з формою корони [8]. Основний фірмовий
колір: золотий та червоний. В залежності від продукту додається додатковий
колір (зелений, синій і т.д.) [8]. Товарній знак є логотипом фабрики. Продукція
легко впізнається через всім знайому насичену червону упаковку.
Слід також згадати й українського виробника кондитерської продукції
«Конті» [9]. Товарній знак і логотипом цієї фабрики є поєднання назви та
графічного елементу, схожого на кленовий лист, фірмовий колір – синій. Гасло:
«КОНТІ» — з 1997 року втілюємо солодкі мрії! [9].
Аналізуючи далеко не повний список кондитерських фабрик України,
можна відзначили певну закономірність обов’язкового використання головних
назв компаній у логотипах та торгівельних знаків з додаванням, в окремих
випадках, ріку створення. Характер використаних фірмових кольорів різний,
140

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

але має колірокодувальне значення для рекламної популяризації. Дослідження
даної теми може бути продовжено й далі.
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8.
Корона
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Корона_(шоколад) (дата звернення 14.11.2021)
9.
Конті (кондитерська компанія) [Електронний ресурс] Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Конті_(кондитерська_компанія)
(дата
звернення 14.11.2021)
Манагарова Л.В.,
студентка ІV курсу факультету мистецтв
ВП «Миколаївська
філія
Київського
національного
університету
культури
і мистецтв»;
Науковий керівник: Одробінський Ю.В.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач
кафедри дизайну ВП «Миколаївська філія
Київського
національного
університету
культури і мистецтв», м. Миколаїв
ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІЛЮСТРАЦІЙ КНИГ В ЖАНРІ
ФАНТАСТИКА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Сьогодні цифрові технології значно змінюють життя людини в усіх сферах
діяльності, проте книжкова ілюстрація й досі відіграє важливу роль в галузі
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поліграфічного дизайну, адже це те, що або пояснює текст наочними образами,
або активно тлумачить його, даючи можливість читачеві по-новому зрозуміти і
відчути цінність літературного змісту і форми.
Досить часто письменники відразу створюють ілюстрації спільно з
художниками, обираючи епізоди, що найповніше розкривають сенс тексту або
окремих фрагментів літературного твору.
До
винаходу книгодрукування рукописи ілюструвалися
художниками
вручну. Першою технікою ілюстрацій, що з'явилася після винаходу
книгодрукування, був дереворит. У XVI-XVII століттях були розроблені
методи гравюр і офортів. У XVIII столітті з'явилася літографія, значно
підвищивши якість зображень [1].
Значний вплив на фантастичний живопис мав стрімкий розвиток
космонавтики. 1976 року з'явилося об'єднання художників, які працюють у
жанрі фантастичного живопису — «Інтеркосмос», яке офіційно функціонувало
при спілкі художників СРСР. Велику роль розвитку фантастичного живопису
зіграла редакція журналу «Техніка — молоді». Це щомісячний науковопопулярний та літературно-мистецький журнал, який видається з липня 1933
року. Він один з небагатьох радянських науково-популярних журналів, що
видавалися під час Великої Вітчизняної війни. З 1949 року головним
редактором журналу був Василь Дмитрович Захарченко. З кінця 50-х років його
стараннями в журналі публікувалися найкращі твори радянської та зарубіжної
фантастики [2].
В кінці ХХ століття на допомогу ілюстраторам прийшли комп’ютерні
технології. Тому дизайнери стали використовувати доступні способи створення
ілюстрацій. Різноманітні програми та графічні планшети значно спрощують
процес візуалізації задуму письменника та пришвидшують випуск друкованих
видань, великих тиражів книг, журналів та іншого. Завдяки ілюструванню книг
зростає попит на придбання літературних творів, так як їх яскрава обкладинка
привертає увагу читачів.
Фентезі, у формі фольклору, легенд та фантастики, фігурувала у живописі
ще до оформлення в окремий жанр фентезі-арту. Прикладами є роботи Віктора
Васнєцова, Івана Білібіна, Михайла Врубеля.
Розвиток живопису у жанрі фентезі йшов паралельно з розвитком
літератури, оскільки переважна більшість художників малювала обкладинки та
ілюстрації до книжок та ігор, і навіть фантастичні комікси і колекційні ігрові
карти.
Фентезі, як напрям мистецтва, явище об'ємне і включає багато складових.
Проте, мальовничі прийоми цього стилю мають особливості. Яскравою рисою
фентезі є особлива манера зображення у стилі казкового епосу, доповнена
химерними пейзажами та істотами з інших вимірів, світів та часів, а також
філософією [1, с.54]. Фентезі межує з іншими напрямами образотворчого
мистецтва, наприклад, із співзвучним йому фантастичним реалізмом. Чимало
загальних мотивів фентезі має із сюрреалізмом, символізмом і
абстракціонізмом, залишаючись при цьому самобутнім проявом традиційного
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верстатного образу з часткою художніх тенденцій магічного реалізму, що є
художнім методом, в якому магічні елементи включені до реалістичної картини
світу. Яскравий представник магічного реалізму – сучасний художник Майкл
Паркес. Одними з відомих його робіт є картини: «Грація і маленький принц»,
«Лебедине озеро» [3].
Американський художник, засновник напряму магічного реалізму Майкл
Паркес у своїй картині «Грація і маленький принц» зобразив казкову і
романтичну ситуацію: лебеді тримають тонку мотузку, а дівчинка, зачарована
за велінням чарівної палички, крокує по ній прямо до маленького принцу, в
обличчі якого може ховатися злий гоблін.
Картину «Лебедине озеро» Майкл Паркес написав у 1998 році. На високій
кручі, поклавши на коліна голову, сидить прекрасна дівчина. Вигнувши шию,
білосніжний лебідь підносить їй квітку лілії, мавпочки кокетують біля дзеркала,
чарівний музикант з зав’язаними очима грає на скрипці.
Майкл Паркес прагнув відобразити у своїх роботах уявлення про світ,
навіяне філософією Сходу. Це можна помітити за легкістю зображуваних
образів, високим сенсовим навантаженням, міфічністю ілюстрацій. Стиль
ілюстрацій вказує на казковість і є доречним для дитячої літератури.
Яскравим прикладом ілюстраторів-фантастів є Олена Соломадіна –
українська графічна дизайнерка, роботи якої регулярно репрезентують Україну
на культурних подіях європейського масштабу. Олена працювала артдиректоркою у "Мистецькому Арсеналі", робила оновлену айдентику для
Довженко-центру, розробляла національні стенди України на Міжнародному
франкфуртському ярмарку, візуальний стиль Асоціації кіноіндустрії України та
каталог для участі у кіноринку під час Берлінського кінофестивалю. Наразі
художниця спрямувала свою діяльність на книги. Вражаючі обкладинки,
актуальна верстка – це про видання Соломадіної. Авторка часто читає лекції,
досліджує тенденції ілюстрації. Будучи професійною ілюстраторкою, вона
реалізувала авторську виставку, що згодом трансформувалася у концептуальну
книгу "Знак", що будується на поєднанні тексту та ілюстративного матеріалу. У
своїй праці схилялася до терміну «візуальної книги», де основними
матеріалами є не виключно фото та ескізи, а і зовнішній вигляд тексту – основа
типографіки.
Важливою властивістю ілюстрацій є емоційний вплив на читача,
полегшення розуміння інформації, незалежно від контексту. Ілюстрація — це
не лише дитячі книжки, а й різноманітна література для людей всіх вікових
категорій. Тобто роль візуальної інформації не можна недооцінювати. У
багатьох випадках складне для розуміння просторове пояснення вдається вдало
замінити хорошою, зрозумілою ілюстрацією, зекономивши тим самим і час,
необхідний для засвоєння матеріалу. Прикладом може бути звичайна інструкція
до будь-якого приладу чи схема. Зображення активно включене в
комунікативний процес, здійснюваний книгою, тому інформаційну функцію
ілюстрацій потрібно визнати однією з найважливіших.
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Ще одна невід'ємна функція ілюстрацій — естетична, оскільки зображення
виявляє себе у виданні і як самостійна художня форма, і як повноправний
елемент будь-якої книги. Зображення може не тільки пояснювати текст, але і
доповнювати і розширювати його.
Ілюстрація книжки вирішує завдання образного розкриття літературного
тексту за допомогою малюнків, ескізів, нарисів, забражень, схем чи таблиць.
Стиль фентезі - це цікавий напрямок, який дозволяє розширити межі
образотворчого мистецтва. А митці, які працюють у цьому стилі, є гідними
представниками цього напряму, які активно розвивають теми вигаданих світів у
своїх творах. Нереальні й у водночас вражаючі картини, у яких поєднані
фольклор, міфи, фантазія художника, є невід'ємною частиною нашої культури.
Підкреслюючи все вищесказане, можна зробити висновок про те, що
книжкові ілюстрації відіграють зображальну, естетичну та інформаційну ролі та
є невід'ємною частиною книги навіть у сучасному світі. Книга — спільна
робота письменника і художника, і малюнки в ній не можуть бути використані
окремо від тексту, тому для ілюстратора головною задачею постає правильне
розуміння не тільки книги, а й слів автора, аби втілити та передати в
зображеннях бажаний сенс. Також ілюстрації підштовхують до фантазій та
розвивають асоціаціативне мислення, допомагають уявити літературні образи,
"увійти" в зміст, сюжет твору, покращують розуміння теми, ідеї, образу
головного героя, втілюючи ідейний зміст книги у художніх деталях —
яскравих, виразних, конкретних. Ілюстрації впливають на процеси сприйняття,
аналізу, синтезу, розуміння, що є основою формування креативної свідомості
людини, креативної особистості.
Список використаних джерел:
1.
Книжкова ілюстрація. URL: Книжкова ілюстрація — Вікіпедія
(wikipedia.org) (дата звернення 07.11.2021)
2.
Анна Акімова «Міфи та реальність». [Електронний ресурс]
https://lib.1september.ru/2006/08/16.htm - (дата звернення 10.11.2021).
3.
АРТ Планета Small Bay художньо-історичний музей. Картини та
біографії майстрів фентезі. [Електронний ресурс] http://smallbay.ru/fantasy3.html
- (дата звернення 10.11.2021).
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Кіку В.О.,
студентка ІV курсу ВП «Миколаївський
факультет менеджменту і бізнесу Київського
університету культури»;
Науковий керівник: Одробінський Ю.В.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач
кафедри дизайну ВП «Миколаївська філія
Київського
національного
університету
культури і мистецтв», м. Миколаїв
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ВИННИХ БРЕНДІВ УКРАЇНИ
Дизайн етикетки — це перший крок у знайомстві між виробником та
споживачем. І саме від неї залежить популяризація бренду. Австралійський
професор Larry Lockshin дослідив, що майже половина покупців обирає саме за
етикеткою.
Раніше етикетки вина виконували суто утилітарну роль: інформували про
терруар, вінтаж, сорт винограду та назву виноробні. Але все змінилося на
початку ХХ століття, коли родина Ротшильдів почала запрошувати відомих
художників оздоблювати пляшки їхньої винотеки. Пікассо, Далі, Шагал,
Кандинський, Уорхол — лише деякі з митців, які створювали етикетки для
Château Mouton-Rothschild [1].
Українські винороби також експериментують з оформленням етикеток.
Розглянемо їх детальніше.
Beykush Winery — виноробня між Одесою та Миколаєвом, заснована в
2011 році Євгеном Шнейдерісом. Сам топонім «Бейкуш» має турецьке коріння,
і мовою оригіналу означає «сова» або «король птахів». Їхні виноградники
ростуть в унікальному місці, на мисі Бейкуш, береги якого омиваються з одного
боку Березанським лиманом, з іншого — Бейкуською затокою [2]. Всі серії вин
Beykush Winery прикрашені логотипом у вигляді птаха разом з шрифтовою
композицією назви, а етикетка змінюється за тематикою відповідно до
індивідуальної тематичної серії. Візьмемо наприклад яскраві етикетки серії вин
«Артанія», що дуже схожі на мультиплікаційні. Їхні зображення змушують
глядача відчути себе дитиною, яка вперше бачить море, слухає плескіт хвиль і
спів пташок навколо. Вина названі так на честь легенди про стародавню країну
Артанію, що існувала на землях Північного Причорномор’я. Цією етикеткою
виробники Beykush Winery хотіли показати винолюбам місця, де народжуються
їхні вина.
Також цікаве оформлення має сімейна виноробня Fathers Wine з Гусятина
на Тернопільщині. Сама назва говорить, що це вино — про сімейні цінності.
Діти втілили мрію батька, Володимира Буячка, і присвятили йому вино.
Співвласниця виноробні Оксана Буячок вважає, що етикетка має відрізнятися
від інших на поличці, щоби «зачепити око» споживача.
На перший погляд здається, що на етикетках вин Father’s Wine зображено
набір абстрактних геометричних фігур, гармонійно поєднаних між собою. Але
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насправді — кожна використана фігурка має сенс і символізує частину їхньої
історії. Якщо придивитися уважніше, на пляшці можна помітити сонце, поле,
виноград, келих та ініціали батька сімейства.
Логотип Fathers Wine — це свого роду герб сім’ї, в якому є розповідь про
створення вина та ініціали. Використавши чотири основні геометричні
символи: коло, ромб, трикутник і квадрат дизайнерам вдалося створити
оригінальні і контрастну форму. У логотипі поєднуються історія поколінь,
зв’язок зі стихіями та сімейні традиції [3].
Найцікавіше в цих етикетках — на зворотній частині пляшки. Там є
спеціальне поле геральдичної форми, а в комплекті з вином йде набір стікерів.
Тож можна погратися та створити власний сімейний герб.
Наступний приклад — виробник 46 Parallel Wine – нова сімейна виноробня
з-під Одеси. 46-та паралель – це лінія, на якій знаходяться виноградники
Південної України та виноградники Бургундії та Бордо.
Етикетки пляшок цієї виноробні нагадують карту скарбів, намальовану на
вирваному з зошита аркуші: з нерівними краями, схожими на хвилі, та
градусами, які показують курс судна. Таку етикетку легко можна впізнати, бо
велике число 46 одразу впадає в око. Саме від ідеї, що 46-та паралель оперізує
всю землю, і з’явилася кругова етикетка на лінійці Grand Admiral. Її наклеюють
вручну, серія лімітована двома тисячами пляшок [4].
Навесні 2019 року Inkerman Ukraine випустили лінійку вина Prima Maria.
Етикетка цього вина відразу привертає увагу знайомими мотивами — на ній
зображені казкові звірі Марії Приймаченко. Лінійкою вин Prima Maria
виробники хотіли підкреслити українську автентичність свого вина та оновити
дизайн. Правовласники бренду Prima Maria Art Nation Agency розробили
концепт етикеток під різне вино у лінійці. Кожен фантастичний звір Марії
Приймаченко був обраний не випадково, саме він відповідає характеру вина та
уособлює унікальність смаку.
У 2020 році виноробня 46 Parallel Wine взяла дизайн етикеток Prima Maria
для власної експортної лінійки. Винороби прагнуть презентувати українські
вина в світі та просувати українську творчість [1].
Отже, частково розглядаючи художні особливості дизайну винних брендів
України, можемо виявити різноманіття ідей, простежити постійний розвиток й
оновлення серій етикеток для реклами і популяризації, що може стати
предметом подальших науково-практичних досліджень цієї сфери.
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ КРАЩИХ СПОРТИВНИХ
БРЕНДІВ УКРАЇНИ
Бренд-дизайн у спорті відіграє значущу роль для прямої популяризації та
асоціативно-інтуїтивної пізнаванності відомих успішних спортивних команд.
Саме тому його головним завданням є постійний стайлинг та створення нових
оригінальних рішень одягу, взуття і інших складових із використанням вже
відомих впізнаних товарних знаків та інших елементів фірмового стилю різних
спортивних брендів.
У світі багато спортивних брендів, серед яких найвідоміші: Nike, Adidas,
Puma. Ці бренди широковідомі та використовуються майже всюди де є натяки
на спорт. Розглянемо ці бренди детальніше.
Логотип Nike було розроблено дизайнером Керолін Девідсон у 1971 році.
Спочатку логотип називався «Strip», що пізніше став широко відомий як
«Swoosh». Новоявлений символ Nike спочатку отримав різні трактування. За
словами автора логотипу, лінія зображує крило богині Нікі, яка подарувала
бренду назву.[2]
Перший логотип Nike був розроблений в 1971 році. У початковій версії
«галочка» мала чорний контур та внутрішню прозорість, а назва «Nike» була
написана поверх плавним рукописним шрифтом, де символ трішки перекривав
напис. Розробкою логотипу Nike займалася дизайнерка Керолін Девідсон. Саме
їй прийшла ідея зобразити всесвітньовідомий символ «свуш». Через сім років
логотип був доопрацьований: «свуш» трохи поміняв свій вигин, зазнав
невеликого розмиття і набув чорного кольору. Напис «Nike» розмістився над
малюнком, а його шрифт став більш стриманим та симетричним. Ще за кілька
років шрифт і символ злегка розтягли, почали використовувати білий колір на
чорному тлі. А в 1995 році відбулася головна подія в історії логотипу – він
втратив шрифтовий напис «Nike» і залишилась тільки «галочкою». Логотипгалочка Nike відображається в різних кольорах. Довгі роки він був яскраво147
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чорним кольором. Пізніше як фірмовий колір був введений тьмяний
помаранчевий відтінок [4].
Іншим не менш відомим спортивним брендом світу є німецька торгова
марка Adidas, слово якої походить від імені її засновника Адольфа (Аді)
Дасслера (Дас) [1].
Перший логотип Adidas з'явився у 1949 році і являв собою зображення
бутси з трьома смужками, яку утримують навмисноподовжені виносні
елементи букв «d» у назві Adidas. А зверху у формі півкола розташовується ім'я
Адольфа Дасслера. Текстова частина логотипу відображає популярний на той
час у Німеччині шрифтовий конструктивізм. Згодом він стане одним із
найяскравіших друкарських напрямків і «стійко» асоціюватиметься з
«Німеччиною» завдяки таким шрифтам, як Futura та експериментам з
геометричними гротесками часів Баухауса (1919–1933 роки) [1].
На початку 1970-х Adidas створює новий логотип компанії – трилисник з
трьома фірмовими смужками в нижній половині емблеми. Три листи
зображували стилізовану розгортку карти світу з трьома континентами планети.
Протягом 2000-х років Adidas внесла кілька незначних змін до свого
бренду, офіційно заснувавши Adidas Originals у 2001 р., де фірмовий стиль
бренду спрощено до класичного текстового логотипу з трьома
горизонтальними смужками [1].
Також слід проаналізувати дизайн відомої компанії Puma – великого
німецького виробника взуття, одягу, парфумерії та спортивних аксесуарів.
У 1948 р. з'явився перший логотип Puma. Він був створений у чорнобілому кольорі і складався з двох частин: зображення тварини (пуми) та знака D
(перша буква прізвища засновників). Пума на логотипі зображена як силует, без
промальовування деталей і начебто стрибає через кільце. Літера D витягнута
вгору і має засічки. Створив його, засновник бренду, Рудольф Дасслер [3].
Компанія Puma вже існує вже майже сто років. За цей час вона не
одноразово змінювала зовнішній вигляд фірмового знаку. 1951р. – емблема
трохи відрізняється від попереднього варіанту, де пума і буква D поміщені
всередину фігури, що нагадує діамант. 1968 р. – логотип значно змінюється:
тепер на ньому залишається тільки силует пуми, а напис та фігура зникають.
1975 р. – на логотипі Puma знову з'являється назва бренду. Слово «Puma»
розташоване зліва, а праворуч — той самий силует тварини, напис та картинка
мали однакову висоту, шрифт округлий, без засічок. 1976 р. – з емблеми зникає
зображення пуми, зберігається тільки напис. Але тепер вона виконана шрифтом
із нахилом управо. 2003 р. – логотип вперше стає кольоровим. Фон, на якому
зображена пума та напис, пофарбований у червоний колір. Рядок «puma.com»
зникає. Ця версія фірмового знака є актуальною та використовується фірмою й
зараз [3].
Отже, розглядаючи художні особливості дизайну кращих спортивних
брендів світу, можемо простежити різноманіття ідей, постійний розвиток й
оновлення логотипів та фірмових стилів, та зміни фірмових кольорів, що може
стати предметом подальших науково-практичних досліджень цієї сфери.
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LOWPOLY, HIGHPOLY, MIDPOLY – ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТСЯ ТА ЯК
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
В межах навчання на спеціальності «Дизайн», спеціалізації «Дизайн
графіки» особливе значення має набуття професійних компетенцій із створення
3D моделей, що входить до системи проектування різних видів об’єктів,
суб’єктів та предметів. Технологія створення їх є складною і поступовою, від
загальних форм до деталей, є велика кількість понять та процесів, що
потребують роз’яснень. Саме тому проаналізуємо та дослідимо у даній роботі
три види моделей: LowPoly, HighPoly, MidPoly з метою роз’яснення певних
завдань пов’язаних із комп’ютерним моделюванням.
Усі 3D моделі складаються з точок, ребер та площин (полігонів) з яких
створюються багатокутники. У геймдеві їх називають «полігони».
Найпростіший полігон складається з трьох точок, що утворюють трикутник.
Існує також квард (чотирикутники) та н-гони (багатокутники), але у всіх
ігрових двигунах та 3D програмах все складається з трикутників. В результаті,
навіть якщо створювати модель з квардів та н-гонів, програма автоматично
перетворює їх на трикутники. Такий процес називають «тріагуляцією» і в
кожній програмі ця функція може працювати по-різному [1];[3]. Усі полігони
складаються в сітку, яка ділиться на три види моделей: LowPoly, HighPoly,
MidPoly.
LowPoly – це спрощена модель для гри із мінімальною кількістю
полігонів. Саме модель LowPoly найчастіше використовується в іграх.
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Низькополігональна модель, це не стільки кількість полігонів, а рівень
деталізації та оптимізації сітки. Наприклад, при створенні моделі хмарочоса
вийшло 50 тис. полігонів, але від цього він не стає High poly, бо у нього
використано мінімальну деталізацію, але об'єкт сприймається високим.
Також треба розуміти, що для гарної роботи для смартфона, модель не має
перевищувати 10 тис. трикутників. Для масштабних проектів один персонаж
може вийти від 50 тис. трикутників, а то й усі 250 тис. при цьому все ще
залишається LowPoly. Варто прояснити, що LowPoly має назву як стиль, так й
як вид моделювання.
HighPoly – це деталізована модель, яка потрібна, щоб перенести всю
деталізацію на LowPoly через Normal Map. Використовується він також для
архітектурної візуалізації та 3D друку.
На HighPoly можна все, оскільки єдине обмеження – щоб файл із моделлю
можна було відкрити на «оснащеному» для роботи комп'ютері. На HighPoly
працюють з квадратами замість трикутників – в ігровий двигун таку сітку не
додати, але вона може бути безмежно деталізованою та гладкою. Саме такі
моделі використовують для 3D друку, бо, якщо низькополігональну модель
згладити і пустити в друк, по завершенні процесу ми отримаємо фігуру повну
нерівностей [4].
До архітектурної 3D візуалізації часто вдаються на ескізній стадії для
перевірки архітектурного рішення за участю у тендерах, виставках. Завдяки
цьому можна одразу побачити всі недоліки проекту, а також відповідність усіх
об'єктів поблизу. Як вихідні матеріали для моделювання будівлі та
архітектурної 3D візуалізації можуть застосовуватися будь-які креслення,
розрізи, фасади, плани, фотографії місцевості, нариси, ескізи, фотографії з
журналів, приклади з Інтернету тощо [3].
Модель MidPoly – це компроміс між нескінченно деталізованими HighPoly
та оптимізованими LowPoly. Він використовується здебільшого для візуальних
кіноефектів. З цією сіткою роблять окремі детальні та цікаві моделі, які
професійно і реалістично виглядають у кадрі, але в той же час вони
оптимізовані краще ніж HighPoly. Саме MidPoly більше використовують для
кіно, аніж для ігор. В іграх важлива робота з полігонами, щоб гра була
швидкою. А в кіно важливо, щоб картинка була красивою, тому
використовують максимальне навантаження двигуна [1].
Основна відмінність MidPoly від LowPoly у тому, що вона не вимагає
HighPoly і додаткової деталізації за допомогою Normal Map. Наприклад, сцена з
вертольотом, що вибухає. Моделюється тривимірний вертоліт, створюється
його текстура, налаштовуються матеріали, щоб поверхня виблискувала на сонці
як справжній метал, виставляють освітлення як у знятому кадрі, анімують його
політ та синхронізують віртуальну камеру, із справжньою, якою вже відзняли
інше.
Дуже часто в кіно та анімації фони створюють за рахунок 3D. Нерідко
оточення моделюють у 3D, а персонажів у 2D. Це дозволяє не малювати
величезну кількість ракурсів однієї локації, а просто повертати камерою [1 ];[3].
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ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ
УЧЕНИХ «КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХХІ СТ.:
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і
молодих учених «Культурологічні трансформації ХХІ ст.: від теорії до
практики» увійшла до «Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти
і науки у 2021 році» затвердженого Листом Міністерства освіти і науки України
від 13.01.2021 р. №22.1/10-37.
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