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НАУКОВІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ 

 

 

Агаркова В.В.,  

директор Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки,  

м. Миколаїв, Україна 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК МИКОЛАЇВЩИНИ У РЕАЛІЯХ ВОЄННОГО 

ЧАСУ 

 

З перших днів війни бібліотеки Миколаївської області здійснюють 

інформаційну підтримку своїх користувачів та жителів громад. Колектив 

Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки також не припиняв своєї 
діяльності. Звісно, змінилися плани, формати, пріоритети. Дві треті колективу 

покинули місто та виїхали за межі області або країни, але бібліотека не залишила 

своїх користувачів. Протягом березня - квітня діяльність бібліотеки перейшла в 

онлайн-простір – у соціальні мережі. Бібліотечні фахівці розміщували на своїй 

офіційній сторінці у фейсбуці різноманітну корисну інформацію – адреси 

бомбосховищ, офіційні новини та інформацію від владних структур міста й області, 
правила поведінки у надзвичайних ситуаціях та ін. Згодом багато уваги приділялося 

темам медіаграмотності та інформаційної безпеки громадян. Були започатковані 

цикли постів, що висвітлюють історію, культуру та традиції нашої країни. Так, 

найбільш популярною серед відвідувачів сторінки стала мультимедійна антологія 

«Поезія, народжена війною», до поповнення якої приєдналися і публічні бібліотеки 

нашої області. Також були започатковані численні віртуальні проєкти. Найбільш 
вдалим став краєзнавчий дирижабль «Заклади-ювіляри 2022 року!» до 85-річчя 

утворення Миколаївської області.  

Провідні фахівці бібліотеки беруть участь у професійних онлайн-заходах: 

зустріч з працівниками Публічної бібліотеки імені Єви Сіманайтіті (м. Клайпеда, 

Литва), зустріч представників Мережі Центрів європейської інформації 

«Євромайданчик: бібліотеки у системі євроінтеграційних процесів України», 
всеукраїнська конференція «Українська історична та культурна спадщина під час 

військової агресії РФ: досвід, виклики, загрози», що проходила у рамках 

кроссекторального проєкту «Україна: Історія. Культура. Ідентичність», присвяченого 

Дню Незалежності України, бібліотечний онлайн-марафон «Бібліотека і війна: 

тримаємо стрій!» до Всеукраїнського дня бібліотек та ін.  
З нагоди 85-ї річниці з дня утворення Миколаївської області бібліотечні 

працівники Миколаївської ОУНБ разом з іншими представниками обласних закладів 

культури взяли участь в організації та проведенні патріотичної акції «З паляницею до 

Перемоги», на якій були представлені кулінарні шедеври з 30 громад Миколаївщини. 

Після експонування хлібобулочні вироби були передані нашим захисникам. 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

12 

 

Незважаючи на складні умови, продовжують свою роботу краєзнавчий клуб 

«БібліоКліо», художня вітальня «В гостях у 9 муз», обласний гендерний центр, Клуб 

молодих науковців, англійський розмовний клуб «Діалог», 
Фахівці бібліотеки активно долучаються до всеукраїнських акцій та ініціатив. 

Наприклад, до акції зі збору та відправки українських книжок у європейські міста, де 

перебуває багато українців, – #Книжки_вслід, до загальнонаціональної акції 

«Шевченко закликає, Україна перемагає!», флешмобу-читання «Читаємо, мріємо, 

гуртуймося».  

Використовуючи новітні технології, ОУНБ постійно доповнює свій  «портфель 
послуг» новими сервісами, створивши проєкт «Інклюзивна бібліотека 

«SoundedBook», у рамках якого можна отримати онлайн-послугу з аудіо-

прослуховування художніх творів. Цього року реалізується другий модуль проєкту 

«Миколаївщина неповторна», присвячений 85-річчю утворення Миколаївської 

області.  

У серпні Миколаївську ОУНБ відвідав міністр культури та інформаційної 
політики України О. Ткаченко. Під час зустрічі за участю представників обласної 

влади обговорювалися проблемні питання щодо необхідності оновлення нормативно-

правової бази, прийняття на державному рівні програм з оновлення фондів публічних 

бібліотек після вилучення російськомовних видань, евакуації рідкісних і цінних 

видань у разі небезпеки. 

На місцевому телебаченні вийшов відеосюжет про роботу ОУНБ та інших 
бібліотек Миколаївщини під час війни. А взагалі, з березня по грудень цього року на 

офіційному вебсайті бібліотеки та на сторінці у фейсбуці було опубліковано більше 

200 повідомлення і постів.  

Незважаючи на складні обставини, Миколаївська ОУНБ продовжує виконувати 

свої методичні функції, проводячи заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних 

фахівців області в дистанційному форматі. Директор закладу В. Агаркова є членом 
Ради з розвитку бібліотечної справи при Міністерстві культури та інформаційної 

політики, на якій розглядаються питання роботи бібліотечних закладів в умовах 

воєнного стану та вилучення з бібліотечних фондів примірників книжкових видань 

російською мовою. Тому у квітні було організовано онлайн-нараду для 75 керівників 

публічних бібліотек Миколаївщини.  

Важливим напрямом методичної діяльності в умовах війни став моніторинг 
стану та діяльності бібліотек області. Оскільки Миколаївщина є прифронтовою 

територією, де відбувалися бойові дії, і частина її знаходилася під окупацією, 

бібліотечні заклади також зазнають значних втрат. На початок вересня цього року 

постраждало 53 бібліотеки, з них 8 повністю зруйновані. Але на «відносно спокійних» 

територіях бібліотечне життя триває, про що свідчать численні публікації у фейсбуці. 
Найактивнішими є Арбузинська центральна бібліотека (цикли постів «Цікаві факти 

про Україну», «Народні символи України», «Видатні жінки України» та ін.), 

Березанська публічна бібліотека (серія публікацій «Україна в звуках», «Яке сьогодні 

свято», «Найвідоміші українські художники» та ін.), Баштанська публічна бібліотека 

(пости із хештегами «Письменники-ювіляри – 2022», «Літературний календар» та ін.). 
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Також бібліотечні фахівці області започаткували власні віртуальні проєкти. 

Найбільш вдалими стали: флешмоб «Скажімо «НІ» – війні!» – читання віршів про 

війну (бібліотеки Кривоозерської громади), літературно-мистецький проєкт 
«Творчість заради перемоги» та читання «Краса природи в ліриці краян» (Баштанська 

публічна бібліотека), колективне декламування патріотичних віршів 

(Новофедорівська бібліотека-філія Коблевської публічної бібліотеки).  

Незважаючи на складні умови, бібліотечні фахівці проводять й офлайн-заходи, 

використовуючи різноманітні формати роботи. Це  патріотичні акції, літературно-

історичні колажі, презентації нових українських книжок та авторів, фотовиставки та 
ін. Активно надаються послуги в системі  електронного урядування, зокрема 

допомога в оформленні заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних 

організацій мешканцям України на платформі єДопомога (Баштанська публічна 

бібліотека, Кривоозерська центральна бібліотека, бібліотеки Мигіївської, 

Новомар’ївської територіальних громад), оформленні документів щодо втрати майна 

(Баштанська публічна бібліотека), реєстрації внутрішньо переміщених осіб на 
онлайн-ресурсі «Прихисток» (Братська публічна бібліотека, Новомар’ївська сільська 

бібліотека Новомар’ївської територіальної громади). 

Бібліотечні заклади Миколаївщини активно працюють із  внутрішньо 

переміщеними особами. Їм надаються бібліотечно-інформаційні послуги, 

психологічна допомога, і для цього застосовуються різноманітні формати роботи. Це 

заняття з арт-терапії з використанням технік, що сприяють зняттю психологічної 
напруги та рівня тривожності і стресу (Кривоозерська центральна бібліотека), вечори-

знайомства з внутрішньо переміщеними громадянами, інформаційні години, що 

знайомлять з історією, традиціями та творчістю місцевих жителів (Врадіївська 

публічна бібліотека, сільські філії Кривоозерської центральної бібліотеки), 

організація та надання перукарських послуг (Коблевська публічна бібліотека) та ін.  

Бібліотеки Миколаївської області є майданчиками для надання освітніх послуг: 
створюють умови для проведення онлайн-занять з учнями, які виїхали з тимчасово 

окупованої території (Братська публічна бібліотека), проводять онлайн-заняття з 

вивчення польської мови для українських біженців, що проживають у Польщі 

(Новобузька публічна бібліотека) та ін. 

Для дітей проводяться інтерактивні заходи, що сприяють їхній соціалізації та 

адаптації у нових громадах, а саме – психологічно розвантажувальні заходи, 
різноманітні ігри, конкурси, вікторини тощо. 

Усі бібліотеки здійснюють різнопланову волонтерську діяльність. Так, 

Іванівська бібліотека-філія Врадіївської публічної бібліотеки, Баштанська публічна 

бібліотека, Вільнозапорізька сільська бібліотека Шевченківської публічної бібліотеки 

організували на базі своїх закладів пункти зі збору необхідних речей для наших 
військових, Новоіванівська бібліотека-філія Баштанської публічної бібліотеки, 

Острогірська бібліотека-філія Врадіївської публічної бібліотеки організували 

волонтерські пункти допомоги жителям своїх сіл та внутрішньо переміщеним особам, 

де здійснюють сортування одягу, формують харчові набори. Бібліотекарі 

Лисогірських бібліотек-філій № 2, № 3 Мигіївської територіальної громади 
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організували збір допомоги для жителів блокованих населених пунктів області та 

переселенців, а Іванівської бібліотеки-філії – збір питної води для жителів Миколаєва.   

Бібліотечні фахівці Миколаївської області активно допомагають Збройним 
силам України. Вони долучаються до плетіння маскувальних сіток (Новоселівська 

бібліотека-філія Арбузинської публічної бібліотеки, Іванівська, Новопавлівська, 

Сирівська бібліотеки-філії Врадіївської публічної бібліотеки). Так, бібліотекарі разом 

із іншими працівниками культури села Лиса Гора Мигіївської територіальної громади 

сплели 45 сіток. А бібліотечні працівники Баштанської публічної бібліотеки 

долучаються до нарізання стрічок для плетіння маскувальних сіток та збирають теплі 
речі для військовослужбовців ЗСУ. 

Крім того, працівники бібліотек регулярно проводять різноманітні заходи на 

підтримку ЗСУ. Так, наприклад, Братська публічна бібліотека взяла участь у 

благодійній акції закладів культури «Бій за Україну!». Новопавлівська бібліотека-

філія Врадіївської публічної бібліотеки організувала довгострокову акцію 

«Допоможи воїну-захиснику», в рамках якої всі бажаючі можуть долучитися до 
плетіння маскувальних сіток (сплели вже майже 100 м2) та збору продуктів 

харчування, предметів гігієни для воїнів ЗСУ. Фахівці бібліотек Новомар’ївської 

територіальної громади взяли участь в акції Новомар'ївської сільської ради «Здорові 

ліки» зі збору лікарських трав та формування пакетиків трав’яного чаю для воїнів 

ЗСУ. 

Бібліотечні працівники нашої області – це переважно жінки, які намагаються 
передати нашим захисникам частинку домашнього затишку, готуючи для них їжу. 

Зокрема, переважна більшість бібліотекарів задіяна у  приготуванні обідів, випічки, 

напівфабрикатів для воїнів ЗСУ, бійців на блок-постах.  

Наші захисники щодня виборюють право на свободу та незалежність України. 

Бібліотечні фахівці Миколаївщини, тримаючи свій професійний стрій разом зі всією 

країною, своєю щоденною працею також наближають нашу Перемогу. Слава Україні!  
 

 

Вовк М.П.,  

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України, м. Київ, Україна 

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНОЗНАВЧИХ  

ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Відродження українознавства як унікальної наукової галузі розпочалося в 1990-

рр., що пов’язано із здобуттям Україною незалежності. У цей період завдяки 

українським освітянам, науковцям (П. Кононенко, Т. Усатенко, Л. Дунаєвська, Т. 

Комаринець та ін.) українознавство набуло фундаментального наукового 
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обґрунтування та впроваджувалося в освітню практику (у багатьох університетах 

майбутні вчителі-філологи здобували бінарну спеціальність «вчитель української 

мови і літератури, українознавства», курс з українознавства вивчали в багатьох 
закладах середньої освіти тощо). 

Студіювання наукових джерел уможливило обґрунтування авторської дефініції 

українознавства як міждисциплінарної науково-освітньої галузі, що в історичній 

ретроспективі сформувалася на основі когнітивного, естетичного, етичного, 

релігійного досвіду українства з урахуванням теорії і практики суміжних наук, 

передбачає здійснення українознавчих студій в українських осередках й інституціях 
української діаспори та вивчення українознавчих дисциплін у закладах середньої, 

вищої освіти й організацію мистецьких практик (опанування ремесел, вишивання, 

писанкарство, хореографічне мистецтво та ін.) українознавчого спрямування у 

виховній діяльності в умовах формальної і неформальної освіти.  

Відповідно українознавчі ресурси – це сукупність джерелознавчих праць, 

наукових розвідок, збірників і та ін., що представлено у вимірах суміжних наук 
(етнопедагогіки, етнології, культурології, лінгвістики, фольклористики, краєзнавства, 

народознавства, етнографії, фольклористики, історії, джерелознавства тощо) та 

власне українознавчих дисциплін (українська мова, українська література, українська 

культура, історія України тощо) у реальному (бібліографічному, архівному) та 

віртуальному контекстах. На основі студіювання сучасних наукових праць 

сформульовано власну дефініцію українознавчих електронних ресурсів. Це наукові, 
навчально-методичні, довідково-енциклопедичні праці, періодичні видання, архівні 

джерела, представлені в електронній або оцифрованій формах, і розміщені на сайтах, 

веб-сторінках, в електронних бібліотеках, на інтернет-порталах, в електронних 

архівах наукових інституцій, університетів, дослідницьких центрів, музеїв та інших 

організацій, діяльність яких спрямована на розвиток українознавчих студій, 

створення і популяризацію здобутків українознавства та інших суміжних наук в 
науковому й освітньому середовищі.  

Нині маємо значні напрацювання в практичній реалізації ідеї заснування 

електронних ресурсів українознавчого спрямування в Україні. Водночас потенціал 

вже створених ресурсів недостатньою мірою використовується у більшості закладів 

вищої освіти, що нівелює потенційні можливості якісної професійної підготовки 

майбутнього філолога, не сприяє прогресивному розвиткові віртуального 
філологічного простору в Україні і світі. 

З 1 жовтня 2014 р. запрацював Електронний архів українського фольклору 

(http://folklore-archive.org.ua) з метою розміщення польових фольклорних матеріалів 

з метою їх фахового дослідження та культурно-просвітницького використання. 

Структурно й функціонально Електронний архів українського фольклору 
організовано на матеріалах та з урахуванням досвіду праці Фольклорного архіву 

Кафедри української фольклористики [1]. 

Крім того, викладачі кафедри фольклористики імені Філарета Колесси створили 

електронну навчальну бібліотеку української фольклористики [2]. 

Фундаментальність оцифрованого книжкового електронного фонду полягає в 
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наявності в ньому видань (фотодруків) відомих дослідників народної культури другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Це перший бібліографічний покажчик за 

авторством Б. Грінченка (1901), праці Ф. Колесси («Українська усна словесність» 
(1938) та ін.), Г. Нудьги, М. Костомарова, П. Житецького, М. Сумцова та ін.; збірники 

фольклорних жанрів, укладені В. Гнатюком, О. Роздольським, «Запорожская 

старина», «Русалка Дністровая»; випуски періодики різних років («Етнографічний 

вісник», «Матеріали з української етнології», «Етнографічний збірник») та ін. Досвід 

львів’ян підтверджує ефективність ґрунтовного вивчення і студіювання майбутніми 

філологами першоджерел на основі використання потенціалу електронної навчальної 
бібліотеки, що сприяє формуванню мотивації щодо здійснення подальшої наукової 

українознавчої діяльності, усвідомлення необхідності передавання українознавчих 

досягнень в освітній практиці. 

Студіювання електронних віртуальних ресурсів (вебсторінок, сайтів тощо) 

уможливило з’ясувати, що в сучасному науково-педагогічному середовищі 

українознавча періодика представлена у двох вимірах: академічному («київська», 
«львівська», «волинська» в межах діяльності інститутів НАН України) та 

університетському (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького). Можливості використання наукових 

студій, практичних розробок у процесі підготовки вчителя-філолога, суттєво 

збагачуються за рахунок імплементації матеріалів періодичних видань, що 
розташовані на вебсторінках.  

Потенціал українознавчої періодики ґрунтується на трансляційному механізмі 

передавання наукового й освітнього досвіду в ретроспективі, ретрансляцією 

досягнень українознавчої думки у закладах освіти. У періодичних виданнях 

визначаються методологічні та практичні засади осмислення, інтерпретації 

українознавчих реалій, що вивчаються в міждисциплінарному контексті, 
характеризуються можливості впровадження інновацій в освітню практику вивчення 

теорії і практики українознавства.  

Загалом педагогічний потенціал сучасної українознавчої періодики полягає в 

можливості ознайомлення з сучасними досягненнями фольклористичної наукової 

думки (проблеми лінгвофольклористики, текстології, жанрології фольклору, історії 

фольклористики, регіональні дослідження фольклору, інноваційні засади вивчення 
фольклорного досвіду тощо), представлення результатів сучасних академічних й 

університетських фольклористичних осередків та здобутків зарубіжних інституцій. 

У сучасному українському науково-освітньому дискурсі спостерігається 

тенденція створення реферативних баз даних, що уможливлює значно оновити зміст 

українознавчих дисциплін у сфері педагогічної освіти. Основними аспектами 
оновлення має стати вивчення персонології українознавчих студій, активізація 

дослідницької роботи майбутніх педагогів на основі вивчення маловідомих фактів, 

матеріалів українознавчих наук у синхронічному і діахронічному аспектах, 

регіоналістики українознавчих досліджень, досягнень української діаспори в напрямі 

систематизації дослідницьких матеріалів зі субдисциплін українознавства тощо.  
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Так, національна реферативна база даних «Україніка наукова» заснована 1998 

р. є диференційованим за галузями знань та інтегрованим у масштабах країни 

сучасним інформаційним продуктом, дає змогу здійснити прогнозування розвитку 
наукового знання в Україні на основі даних, що відображають динаміку розширення 

рубрик галузевого розподілу публікацій з подальшим проведенням бібліометричних 

досліджень вихідного потоку видань з необхідної тематики [3]. 

Потужний потенціал збагачення змісту через студіювання українознавчого 

джерелознавчого, науково-теоретичного, практико орієнтованого матеріалу має 

Електронна бібліотека «Культура України», створена на основі Національної 
бібліотеки імені Ярослава Мудрого. Мета заснування бібліотеки (з 2011 р.) зумовлена 

власне стратегічною перспективою імплементації досягнень українознавчої наукової 

думки і освітньої практики українознавчих дисциплін в сучасному науково-

освітньому середовищі в українському і міжнародному контексті, що полягає в 

забезпеченні: «інтеграції культури народів України у європейський і світовий 

інформаційний простір, зміцнення культурних зв’язків і формування позитивного 
іміджу України у світі; рівної можливості безкоштовного доступу користувачів до 

надбань української культури і мистецтва за допомогою Інтернет мережі; надання 

користувачам якісно нових можливостей роботи з інтегрованим інформаційним 

ресурсом бібліотек, музеїв та інших закладів культури в єдиній точці доступу; 

створення електронних копій друкованих документів для збереження культурної 

спадщини, що  знаходиться у фондах бібліотек та інших закладів культури та 
запобігання фізичного зносу документів; ефективності використання документів, 

розкриття фондів бібліотек, музеїв, архівів та інших закладів культури з питань 

культури і мистецтв» [4]. 

На університетському рівні доцільно використовувати електронні ресурси 

українознавчого спрямування з метою модернізації педагогічної освіти – оновлення 

змісту, форм і методів підготовки сучасного вчителя-філолога. Ці фахівці мають 
опанувати потенціал українознавчих наук, їх субдисциплін, суміжних галузей знань, 

відповідно ретранслювати українознавчий досвід теорії й освітньої практики 

громадськості, учнівській і студентській молоді. Відповідно вони мають бути 

наділені високим рівнем інформаційної, технологічної культури, чому має сприяти 

врегулювання взаємодії університетів і наукових інституцій щодо створення 

ресурсної бази з українознавчих наук, створення і розвиток ресурсних центрів, 
вебсайтів, порталів, електронних бібліотек з проблем українознавчих студій, 

українознавчої освіти; посилення якості підготовки на основі структурування змісту 

українознавчих дисциплін з урахуванням їх міждисциплінарності, добору матеріалів 

з метою інтенсифікації дослідницької, проєктної, наукової роботи на основі 

використання електронних ресурсів з проблеми персонології вітчизняного і 
зарубіжного українознавства. Доцільно впроваджувати у зміст дисциплін 

українознавчого спрямування тематичні модулі, які розкривають віртуальний простір 

теорії і практики українознавчих студій в українських і зарубіжних осередках – 

університетах, музеях, центрах тощо. З цією метою на філологічних факультетах 

мають створюватися віртуальні лабораторії з проблем українознавства за взірцем 
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Львівського національного університету імені Івана Франка. Видання і розміщення у 

віртуальному просторі періодичних видань українознавчого спрямування у зв’язку з 

посиленням автономного статусу університетів і наукових установ має 
забезпечуватися інституційно. Водночас є потреба розроблення практикумів, творчо-

пошукових, дослідницьких завдань у підготовці вчителя-філолога шляхом 

студіювання матеріалів періодичних видань, ознайомлення за їх допомогою з 

досягненням сучасної українознавчої науки, спродукованою в закордонному і 

українському дискурсі. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ ДО ПРОФЕСІЇ 

 

Сучасний розвиток виробництва та техніки, поява нових матеріалі, 

інструментів, зростання запитів ринку праці зумовлюють реформування освіти, а 

саме оновленням змісту та методики організації освітнього процесу підготовки 

майбутніх фахівців художнього текстилю – упровадженням  новітніх педагогічних 

технологій навчання. Освіта ХХІ ст. зосередила увагу на пошуку та розробленні 

нових технологій навчання, які б активізували пізнавальний та творчий потенціал 
майбутніх фахівців, сприяли підвищенню інтелектуального рівня, забезпечували 

всебічний розвиток особистості студентів та сприяли ефективному навчанню.  Ринок 

праці та потреби споживачів вимагають від майбутніх фахівців здійснювати якісну, 

ефективну професійну діяльність, бути конкурентоспроможними, мобільними та 

активними у професії. Для підготовки фахівця художнього текстилю, що буде 

відповідати наведеним вимогам, необхідно вдосконалювати освітній процес 
новітніми технологіями навчання. 

Останніми роками термін «технологія» часто вживається в різних суспільних 

сферах. За тлумачним словником української мови, технологія – це «сукупність 

способів обробки чи переробки матеріалів, виготовлення виробів, проведення різних 

виробничих операцій» [1, 1320]. 

Спершу поняття «технологія» мало вузьке застосування. Його використовували 
для  позначення наукової дисципліни, яка займалась визначенням сукупності даних 

про різні способи обробки сировини, виробів та напівфабрикатів у сфері виробництва. 

Згодом даний термін став поширеним в інших галузях, таких як освіта, політика, 

економіка. Вивченням та дослідженням даного поняття займались Р. Вонг, А. 

Нісімчук, А. Тсанг, М. Фіцула та інші. 
Технології в освітньому процесі мають суттєві відмінності від технологій у 

виробництві. Різниця полягає в наступному, кінцевим результатом перших є  

формування особистості, другої – продукт праці.  

 Важливим у сфері освітніх технологій з підготовки майбутніх фахівців до 

професійної діяльності є поняття «педагогічна технологія». Більшість визначних 
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вчених, педагогів висловлюють різні трактування, пояснюючи даний термін. 

Наприклад, А. Нісімчук пропонує наступне визначення: «педагогічна технологія – це 

система функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, яка побудована на 
науковій освіті запропонована в часі і просторі і приводить до належних результатів» 

[3, 9]. 

М. Фіцула у навчальному посібнику «Педагогіка» пропонує, таку 

характеристику: «педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних 

настанов, які визначають спеціальний підхід і композицію форм, методів, способів, 

прийомів, засобів (схем, креслень) у навчально-виховному процесі» [4, 556]. Таким 
чином відбувається психологічний вплив викладача на студента за допомогою певних 

педагогічних прийомів. 

В сучасній педагогіці закладів вищої професійної освіти застосовують як 

традиційні, так і новітні технології навчання. Традиційні полягають у лекційно -

практичній методиці навчання, що акцентує увагу на запам’ятовуванні та відтворенні 

інформації. До них відносяться пояснювально-ілюстративні, програмоване, 
диференційоване та проблемне навчання.  

Новітні технології навчання  націлені на особистісний розвиток студентів, 

формування в них креативного мислення та комунікації, створення педагогічних умов 

для самовираження та саморозвитку. А також направлені на практичну підготовку 

майбутніх фахівців до активного життя, змін у суспільстві.  

Більшість провідних вчених  ототожнюють термін «новітній» з поняттям 
«інновація». На думку А. Кочубея, «інновації – це новостворені і вдосконалені 

конкурентоздатні  технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні 

рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно покращують структуру та якість виробництва і соціальної сфери» [2, 1]. Тобто 

вчений наголошує на важливість впровадження інновацій в освітній процес 

підготовки студентів, так як вони будуть направлені на підготовку майбутніх 
фахівців, що відповідатимуть сучасним вимогам ринку праці та запитам споживачів.  

На сучасному етапі розвитку, інновації стали поширеними в усіх сферах 

людської діяльності. Не оминули вони й сферу освіти: заклади вищої освіти, заклади 

вищої професійної (професійно-технічної) освіти та після дипломної освіти. Питання 

інноватики саме в професійній освіті та її зародження, ґрунтовно описано в 

енциклопедичному виданні «Профтехосвіта України: ХХІ століття».  
Про важливість розробки та впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес професійної освіти наголошували провідні науковці, викладачі, педагоги-

новатори В. Андрущенко, В. Вакуленко, Г. Герасимов, М. Гриньова, Н. Двінська, І. 

Дичківська, І. Жильєв, А. Коломієць, В. Корольов, С. Сисоєва, М. Палтишев, І. 

П’янковська, О. П’ятакова, В. Харабет, В. Шаталов, О. Щербак та інші. У своїх 
роботах вони розвивали думку про важливість інновацій як однієї з головних умов 

підвищення ефективності з підготовки студентів до здійснення майбутньої 

професійної діяльності.  Саме нововведення забезпечують якісне формування 

необхідних професійних компетентностей майбутніх фахівців художнього текстилю 
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та розвиток вміння самовдосконалюватися протягом життя, відповідно до потреб 

ринку праці та запиту споживачів. 

Згідно з літературними джерелами та науковими працями, інноваційні 
педагогічні технології включають в себе процес, який спрямований на пошук та 

створення нових методів навчання для ефективної підготовки майбутніх фахівців до 

професійної діяльності. Вони в першу чергу спрямовані на формування у студентів 

знань, умінь, навичок для самоосвіти та обробки отриманої інформації; навчально-

інформаційної, дослідницької та експериментальної діяльності.  

Питанню процесу нововведень в освітній процес приділяли значну увагу як 
зарубіжні так і українські вчені, педагоги. Наприклад, А. Алексюк, І. Доброскок, В. 

Ільїна, В. Коцура, В. Кремень, О. Нікітчина, М. Писенко, С. Пролеєва, П. Сауха – у 

своїх публікаціях звертали увагу на загально-теоретичні, науково-практичні 

проблеми інноватики в освітній практиці. 

В сучасній системі освіти виділяють три основні групи інноваційних 

педагогічних технологій: діяльнісно-орієнтовні, компетентнісно-орієнтовні та 
особистісно-орієнтовні. Кожна група включає в себе технології, які мають свої 

характерні особливості, методику впровадження, вимоги до організації та підходи. На 

основі аналізу наведених вище груп інноваційних педагогічних технологій з’ясували, 

що новітні технології навчання є багатогранними: вони різносторонньо розвивають 

майбутніх фахівців, сприяють розкриттю власних можливостей, формують 

індивідуальність та самостійність. 
Більшість сучасних науковців та педагогів розглядають новітні технології 

навчання – як один із дієвих засобів ефективної підготовки майбутніх фахівців. 

Наприклад, В. Шевчук пропонує наступні: структурно-логічні, інтеграційні, 

професійно-ділові ігрові технології, тренінгові засоби, діалогово-комунікаційні. В. 

Ігнатенко у своїх працях виділяє основні сучасні педагогічні технології в підготовці 

майбутніх фахівців закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: 
інформаційно-розвивальні, діяльнісні, розвивально-навчальні, особистісно-

орієнтовні, технології критичного мислення, проєктні технології, ігрові, технології 

модульного навчання.  Провідна викладачка О. Лучанінова, пропонує наступні 

новітні технології підготовки майбутніх фахівців: ігрові, комп’ютерні та 

інформаційні, вітагенні, етнокультурні, групові. В аналогічному напрямку працює Л.  

Синишин, яка розглядає наступні педагогічні технології: модульні, дистанційного 
навчання, проєктного навчання, фреймового навчання, інтерактивні технології, 

розвитку критичного мислення. 

Проведені нами опитування викладачів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти показали, що у практиці освітнього процесу закладів вищої освіти 

найпоширенішими є такі технології навчання: диференційоване навчання, проблемне, 
ігрові технології, інформаційні технології, кредитно-модульна, особистісно-

орієнтоване навчання, метод проєктів. 

З вище запропонованих педагогічних технологій навчання,  на нашу думку, 

найактуальнішими для ефективної підготовки майбутніх фахівців до професії є 

особистісно-орієнтоване навчання, яке спрямоване на розвиток особистості студента 
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та позитивно впливає на взаємодію викладача та студента, що забезпечує ефективне 

засвоєння знань. Також вважаємо, проєктні технології допоможуть  майбутнім 

фахівцям художнього текстилю планувати, організовувати та поетапно здійснювати 
професійну діяльність, результатом якої є виготовлення естетичного та 

функціонального продукту праці. Крім цього, виділили інформаційно-комунікативні 

технології, що спонукають студентів до активної взаємодії в інформаційному 

просторі, з різноманітними комп’ютер-ними програмами. На даний час, у світі 

широкого поширення набули комп’ютерні технології, які охопили всі сфери нашого 

життя. Таким чином, для того, щоб бути універсальним, конкурентноздатним та 
підготовленими до професії, майбутні фахівці художнього текстилю мають на 

високому рівні опанувати інформаційно-комунікативні технології. Також важливими 

для якісної підготовки студентів до професійної діяльності є технологія розвитку 

критичного мислення. Вони покликані навчити студентів, не сприймати отриману 

інформацію, як належне без доведень. Головною метою даних технологій розвивати 

у майбутніх фахівців художнього текстилю творчий підхід до вирішення поставлених 
завдань. 

Отже, впровадження в освітній процес підготовки майбутніх фахівців 

художнього текстилю педагогічних технологій навчання таких як особистісно-

орієнтоване навчання, комп’ютерні та інформаційні, технології критичного 

мислення, методу проєктів – сприятиме ефективній підготовці студентів до 

подальшої професійної діяльності. При цьому розвиваючи їхні здібності, формуючи 
індивідуальність студентів та готуючи конкурентоспроможних, мобільних фахівців 

художнього текстилю на ринку праці комп’ютеризованого світу. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МУЗИЧНОГО ЖАНРУ ЛІТУРГІЯ В СУЧАСНІЙ 

МУЗИЦІ 

 

Еволюція літургії як музичного жанру тривала протягом багатьох століть. 

Так, остаточне виокремлення жанру літургія відбулося на межі ХVI-XVII ст. У 

наступні періоди в цьому жанрі поряд із усталеними частинами-піснеспівами іноді 

використовувалися тропарі, стихири, гімни, але при цьому структурним стрижнем 

авторської літургії залишалися передусім незмінні песнеспіви Євхаристичного 
канону, а також деякі інші, покликані підкреслити єдність циклу. Показовою є 

чотириголосна Літургія М. Ділецького, в якій композитор застосовує прийоми із його 

ж «Мусікійської граматики», такі як безкінечні двухорні канони, канонічні секвенції, 

імітації з варіюванням. 

Драматичні соціокультурні виклики 90-х років минулого століття активізували 

духовний спротив української інтелігенції і зумовили розширення інтересу 
музикуючої людини до богослужбової практики. Результатом цього, з одного богу, 

постала реставрація спадщини попередніх епох (Артемія Веделя, Максима 

Березовського, Дмитра Бортнянського, Григорія Давидовського, Порфирія 

Димуцького, Петра Турчанінова) і звернення  до літургійної музики монодійної 

традиції, яка не була схильна до впливу світських інтонацій. З іншого богу, це 

спонукало до виникнення нових композиторських дослідів і музика літургії почала 
виконуватись як окремий авторський твір, у концертних залах. 

У процесі розвитку музичного мислення споглядальність і сакральна 

континуальність поступилася місцем емоційності і нестабільності музичного 

хронотопу. З цим пов’язано використання композиторами тематичних, тональних та 

інших засобів об’єднання циклу. Істотну роль у формотворенні почали відігравати 

варіантність і варіаційність. Взаємодія канонічних і національних богослужбових 
співочих традицій із суто музично-художніми чинниками відкрила широкі 

можливості для проявів авторської індивідуальності. В останні десятиліття ХХ ст. 

звернення українських композиторів до жанру літургії, зокрема, до чину св. Іоана 

Златоустого пов’язане насамперед із потребою відновлення та посилення ролі 

національного начала. Про інтенсивність розвитку ресурсів жанру свідчать літургійні 
твори М. Скорика, Лесі Дичко, В. Камінського, О. Козаренка, Є. Станковича, В. 

Степурка, Р. Гурка та ін. 

Різні аспекти інтерпретації жанру літургії у сучасній музиці знайшли 

відображення  у дослідженнях Н. Середи, О, Тищенко, А. Ткаченко. 
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Функціонування жанру сьогодення демонструє стильові зміни, завдяки 

використанню сучасних музично-виражальних засобів, різних композиторських 

технік.  Однією з помітних тенденцій стає домінування рис концертності  та зміщення 
первинних функцій літургії в площину асоціативних зв’язків. Кардинальним 

наслідком цього стало виникнення літургії як концертного хорового або 

оркестрового-хорового твору. Деякі твори виділяються особливою номінацією, таким 

чином саме слово «літургія» має сприйматися як метафора, що лише образно визначає 

літургію  як таїну святої причетності. 

В сучасних творах композиторів музичний ряд «насичений» барвистим 
звучанням, що суперечить вказаним вище канонічним установкам. Вірогідно, у цьому 

криється одна з причин несприйняття їх Церквою.  

Тому вважаємо за необхідність підкреслити, що саме такі твори у жанрі 

авторської літургії призначенні виключно для концертного виконання. Тож, по суті, 

музичний жанр авторської літургії, що містить оригінальне звукоспостерігання, є 

концертним жанром. 
Серед загальних рис, притаманних жанру авторської літургії, що стає полем 

композиторських пошуків ХХІ-ХХІІ ст., дослідники виділяють наступні : 

На концептуальному, образно-смисловому рівні це: 

Поєднання різних стильових шарів музичної культури: інтонаційної сфери 

православного монодичного богослужбового співу, народно-пісенних традицій і 

класичної і сучасної музичної мови. 
Тенденція до відродження лінеарного, монодичного типу мислення. 

- Включення до циклу общинних, соборних молитов -  «Вірую», «Отче 

наш». 

На композиційному : 

- Багатоелементність, контрастність, неоднорідність структури ряду 

піснеспівів в плані передачі молитовних станів. 
На рівні засобів музичної виразності: 

- Підпорядкування всіх засобів музичної виразності. 

Отож, літургії на рубежі ХХ-ХХІ ст. розгалужуються на дві гілки: концертну 

літургію, представлену творчістю сучасних світських композиторів та Службу  Божу, 

репрезентовану у творчості сучасних священнослужителів. 

Методи, якими керувались світські композитори у процесі інтерпретації 
свідчать про ті глобальні перетворення, що призвели до руйнування жанрової 

парадигми. Відбувся процес не тлумачення жанру, а його  перетворення, тобто 

трансформація. 
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РОМСЬКИЙ ТАНОК В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ КУЛЬТУРІ 

УКРАЇНИ 

 

Ромський танок в українській танцювальній культурі наразі тільки набирає 

обертів. А його культура не вивчена  українськими митцями. 

Те що ми з вами звикли називати ромським танком,насправді має дуже мало 

спільних рис зі справжнім ромським танком. Це більше академічний танок по 

мотивам ромського танцю. 

Першоосновою ромського танцю були таборні пляски, яки згодом 
осучаснились і були перенесені ромськими виконавцями на сценічну площадку. 

В середині XX ст був створений єдиний в світі ромський театр «Ромен»,який і 

започаткував моду на ромські танці. 

Так як роми не мають власної  країни, їх культура зажди дуже тісно 

перетинається з культурою країни,в якій вони мешкають. 

Ромський танок в Україні тільки починає набирати обертів, створюються 
ансамблі  ромського танцю. Керівником саме такого колективу я є. 

Сучасний ромський танок перетинається з українським, інтегруються 

рухи,музичний супровід тощо.  

Для того щоб залучити молодь до цього виду танцю,він повинен бути 

насамперед сучасним,цікавим підростаючому поколінню. Стилізується 

костюм,музика рухи тощо. Діти,молодь і навіть дорослі залюбки вивчають цей танок.  
А тепер детальніше  розглянемо саме танок. В загальному розумінні ромський 

танок - це помахати спідницею, яка нагадує бабусіни лохміття. Але це насправді не 

так. 

Рухи спідницею настільки віртуозні і різноманітні,що одразу не під  силу навіть 

досвідченому виконавцю. Дробітки ногами це окремий вид мистецтва,на перший 
погляд навіть не зрозуміло, що робить виконавець,вони настільки швидкі і чітки. 

Відмінною рисою є виконання рухів на слабку долю,та рухи із-за такту, сінкоповаті 

рухи. 

В сучасному ромському танці додано багато акробатичних елементів. Таких як 

колесо,перевороти,падіння у партер та багато іншого. 
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Сучасний ромський костюм-це витвір мистецтва. Він розшитий різноманітними 

камінцями та прикрасами. Спідниця обов’язково повинна мати не менше двох сонце 

кльошів,оборки  2-3. 
Атрібутика  в сучасному  ромському танці дуже різноманітна. Від звичних 

шалей та тамбуринів до віял зі світодіодними елементами. 

Сучасний ромський танок поділяється на декілька видів: 

-сценічний танець; 

-побутовий танець; 

-шоу; 
-венгерка; 

-таборна пляска; 

У відповідності до цього змінюється і костюм. Наприклад у таборній  плясці 

спідниця скорочена і не працює, більше приділяється увага роботі ніг, рук ,корпусу. 

Але головною умовою ромського танцю є спідниця,в різних її варіаціях.  

Чоловічий костюм-це брюки,черевики прикрашені камінцями або танцювальне 
взуття,широкий пояс та сорочка з широкими рукавами. В сучасному варіанті це може 

бути кафтан, піджак та багато інш. 

Процес розвитку даного види танцю триває. Сучасні реалії диктують 

моду,сучасний темп і ритм життя змушує митців шукати нові образи,ідеї для 

хореографічних постановок,нові фарби танцю. 

Ромський танок стане гарною спадщиною і по праву займе своє місце в 
хореогрічній культурі України.  
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, 

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  

 

Навчальний процес в закладах освіти протягом останніх років (2019, 2020, 2021) 

майже проводився онлайн через оголошений карантин, викликаний епідемією 

COVID-19, а 2022 рік докорінно змінив життя українців до 24 лютого і після, коли рф 

розпочала масштабне вторгнення до України. 
Особливої актуальності набули інновації з початком широкомасштабної війни, 

розв’язаної російською федерацією на території України, коли стало життєво 

необхідним приймати швидкі, нестандартні, по суті – інноваційні рішення. 

Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується 
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інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації 

освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних технологій. [4, С.7.]. 

Важливим кроком стала організація освітнього процесу з урахуванням 
можливостей його проведення в умовах російської агресії. Ці можливості 

обмежуються, такими чинниками: наявність потенційної і реальної загрози життю 

учасників освітнього процесу; вірогідність відсутності стабільного Інтернету; 

можлива зайнятість учасників освітнього процесу громадською діяльністю; участь у 

територіальній обороні; служба в ЗСУ; ускладнення умов професійної діяльності 

здобувачів освіти за місцем роботи; стан тривожності та психологічні травми 
учасників освітнього процесу; ускладнення хронічних захворювань тощо [2, С.215].  

В цих умовах одним з дієвих способів навчального процесу в університетах є 

цифрова трансформація усіх аспектів освітньої діяльності ЗВО. У цьому напряму ЗВО 

України накопичено певний позитивний досвід, оскільки в умовах пандемії COVID-

19 значна їх частина впровадила в освітній процес сучасні інформаційні комп’ютерні 

технології. 
Серед іншого вони забезпечують: 

- віддалений доступ до розкладу занять;  

-віддалений доступ до бібліотечних ресурсів, репозитарію та інших 

інформаційних баз тощо; 

-можливість дистанційного проведення занять (лекційних, практичних, 

проведення контролів знань, ведення консультацій тощо), у т.ч. формування 
віртуальних груп студентів які знаходяться у різних місцях, надання їм доступу до 

необхідних методичних матеріалів і т.п.;  

-відеозапис занять з можливістю його переглянути за необхідністю, зокрема 

тими студентами, які не змогли бути присутніми на заняттях у відведений час;  

-моделювання і симуляцію практичних і лабораторних занять, які за 

традиційними технологіями потребують спеціального обладнання;  
-контроль відвідування студентами занять;  

-доступ студентів і викладачів до необхідних програмних продуктів; і багато  

іншого. 

Наявна практика свідчить, що цифровізація дозволяє вести освітній процес в 

умовах значних пошкоджень матеріальної бази та неможливості забезпечити фізичну 

присутність викладачів і студентів на заняттях. Необхідною умовою застосування 
сучасних цифрових комп’ютерних технологій є наявність у студентів і викладачів 

гаджетів (смартфонів, ноутбуків тощо) з доступом до мережі інтернету у т.ч. 

мобільного. Звичайно, необхідним є наявність сучасного комп’ютерного обладнання, 

відповідного програмного забезпечення і ін. [1, С.8-9]. 

Майбутні фахівці зі спеціальності 029 «інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» мають широкий діапазон виконання професійних функцій, які пов’язані зі 

створенням, обробленням та аналізом інформаційних потоків, орієнтуванням у 

динамічному документообігу, забезпеченням ефективної суб’єктної взаємодії. Якісне 

виконання цих функціональних обов’язків майбутніми фахівцями залежить від рівня 
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їхньої підготовки у вищому навчальному закладі, зокрема особистісних якостей, 

фахових знань, комунікативної культури . 

В умовах воєнного стану у Відокремленому підрозділі «Миколаївська філія 
Київського національного університету культури і мистецтв» впроваджено 

дистанційну форму навчання, оскільки Миколаївська область до визволення 

м. Херсона була прифронтова зона. Як і в більшості закладів освіти, науково-

педагогічні працівники забезпечують освітній процес одночасно комбінуючи 

технології відеозв’язку (відповідно до розкладу), платформ електронного навчання, 

електронну пошту, надаючи можливість студентам обрати максимально зручний 
спосіб опанування матеріалу та виконання завдань, залежно від умов та можливостей.  

Дистанційна освіта під час війни принципово  відрізняється  від  умов пандемії 

COVID-19: відключення електроенергії пов'язані з наслідками російських обстрілів 

України, нестабільна  мережа  Інтернет,  труднощі  з  перевіркою  знань,    відсутність 

технічного  забезпечення  студентів, навантаження на навчальні ресурси, 

психологічну непідготовленість до навчання. Це ще  один  виклик  для влади, 
працівників освіти та самих студентів ЗВО. Тому підготовка до занять повинна  

містити  елементи  підтримки,  підготовки  до  негайної  стабілізації душевного стану, 

цікаві форми мотивації, щире спілкування. Для онлайн-освіти  настав  час  встановити  

стандарти, розробити  більш  ефективні  моделі  та  освітні  інструменти,  а  також 

удосконалити  та  знайти  кращі  способи  отримання  студентами  інформації.  

Виїзд студентів з їх місця постійного проживання у більш безпечні регіони 
України та за кордон, унеможливили проведення навчальних практик на традиційних 

їх базах, що обумовило необхідність корегування форми проведення навчальних 

практик, їхніх етапів, програм, змісту. В умовах, що склалися, студенти проходять 

навчальні практики за місцем проживання (тимчасового перебування) в 

дистанційному режимі із використанням засобів інформаційно телекомунікаційних 

технологій та технічних засобів відеозвязку. Під час проходження online-практики 
студенти, відповідно до програми навчальної практики, послідовно виконують 

індивідуальні завдання, які складені з урахуванням принципів доступності і 

систематичності; зв’язку теорії з практикою; поступового наростання складності 

завдання; творчої активності; диференційованого підходу до студента тощо. 

Виконання індивідуальних завдань студентом є спланованою, організаційно і 

методично спрямованою пізнавальною діяльністю, яка відбувається без прямої 
допомоги викладача, але за його завданням, під його керівництвом, у спеціально 

відведений для цього час. Виконання індивідуальних завдань студентом вимагає від 

нього самостійної роботи, творчого креативного мислення, спрямованого творчого 

пошуку вирішення поставлених завдань для досягнення результатів, які можуть мати 

як об‟єктивну, так і суб’єктивну новизну та оригінальність, а також перспективність 
і прогресивність за умов оволодіння суб’єктом навчання засобами організації власної 

діяльності. Дистанційне проходження практики реалізується через сукупність 

наступних заходів: засоби надання методичного матеріалу студенту; засоби контролю 

успішності студента; засоби консультації студента викладачем; засоби інтерактивної 

співпраці викладача і студента. Комунікація керівника практики зі студентами 
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здійснюється з використанням месенджерів Google Meet, Skype і Viber, що дозволяє 

ефективно здійснювати передачу індивідуальних завдань, підтримувати зв’язок 

(зокрема, й відео) керівника зі студентами та здійснювати постійний контроль 
виконання індивідуальних завдань протягом практики, проводити настановчу і 

підсумкову конференції в онлайн режимі зі всіма студентами [ 3, С.118-119]. 

Значна частина професійних знань майбутніх фахівців зі спеціальності 029 

«інформаційна, бібліотечна та архівна справа» отримується під час роботи з інтернет-

ресурсами. У межах самостійної роботи з інтернет-ресурсами викладач удосконалює 

пошукову діяльність студентів, задає їм параметри цієї діяльності. Викладач перестає 
бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку та обробки 

інформації. Така діяльність студентів підвищує не лише мотивацію до процесу 

здобуття знань, а й відповідальність за результати цієї діяльності та їхню презентацію.  

Гнучкість в організації навчання, достатній рівень забезпечення освітнього 

процесу електронним контентом дозволять, ми сподіваємось, відновити якісну 

підготовку студентів, а також вчасно провести випуск бакалаврів спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівної справи». Підготовка кваліфікованого якісного 

фахівця в умовах воєнного стану– виклик сьогодення, який потребує від кожного з 

нас максимальної активізації своїх професійних і людських якостей, задля спільної 

перемоги і на освітянській та студентської  ниві. Тому кожний: і викладач, і студент 

разом долають труднощі, спричинені війною, роблять все можливе – для прискорення 

миру в нашій державі працюючи кожен на своєму місті. 
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старший науковий співробітник КЗК 
«Миколаївський обласний краєзнавчий 

музей», м. Миколаїв, Україна 

 

ЛЕПБУК ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОЇ РОБОТИ З ВІДВІДУВАЧАМИ У 

МИКОЛАЇВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ 

 
Наукові співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею 

проводять багато різноманітних заходів для дітей та дорослих експозицією музею. 

Під час роботи з відвідувачами використовуються різні форми просвітницької 

діяльності, а саме: тематичні й оглядові екскурсії, лекції, квест-екскурсії, майстер-

класи, виїздні екскурсії. Всі вони, звичайно, супроводжуються елементами 

інтерактивності, адже це запорука успіху в донесенні історичного та етнографічного 
матеріалу. У наскрізних екскурсіях експозицією музею, таких як: «Хліб усьому 

голова», «Історія шкільного приладдя», «Бабусина хата», «Зимові свята», «Подорож 

у печеру стародавньої людини», відвідувачі виконують різні завдання, 

переодягаються в костюми героїв, доторкаються до предметів та взаємодіють з ними, 

вирішують тематичні задачі, можуть спробувати відтворити стародавні процеси 

тощо. Але в музеї є зала, яка присвячена темі заснування міста Миколаєва. Інформація 
в ній подається класично, академічно. Дітлахам важко засвоїти всі ці цікаві, але важкі 

для сприйняття факти. Тому співробітники відділу пересувних та стаціонарних 

виставок: Романенко С.В. (зав.відділом), Зайцева О.М. (ст. науковий співробітник), 

Крамаренко М.В. (мол. науковий співробітник) вирішили пошукати форму роботи, 

яка б допомогла розкрити цю тему й була легкою та зручною навіть для самих 
маленьких відвідувачів. 

Ми зупинили свій вибір на такій формі роботи з дітлахами, як «лепбук». В 

перекладі з англійської - це наколінна книга, саморобна книжечка з паперу або 

картону, яка має різнокольорові віконця, конвертики, кишеньки, міні-книжечки, 

рухомі деталі. Їх дитина може перекладати, діставати, складати на власний розсуд. У 

http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/12382/1/advanced_training_CUESC_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2022.pdf#page=116
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Nauk-metod.zbirnyk-Osv.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu-%20Innovatsiyna.ta.proyektna.diyalnist.pdf
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Nauk-metod.zbirnyk-Osv.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu-%20Innovatsiyna.ta.proyektna.diyalnist.pdf
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цій розробці збирається наочна інформація з певної теми, яку можна подати у 

компактній, доступній формі. Лепбук відповідає всім вимогам  процесу, що розвиває 

в дитині художньо-естетичні здібності, має дидактичні властивості, є засобом 
розвитку уяви, творчості, залучає до світу мистецтва. На цьому наголошує 

Д.Гатовська, яка пропонує використовувати його в навчальному процесі [1]. Цей 

виріб інформативний, багатофункціональний, може використовуватись одночасно 

групою дітей або індивідуально. Е.Блохіна та Т.Лиханова наголошують на якомого 

ширшому запровадженню такого виду роботи на уроках у початковій школі [2]. Крім 

того, виготовляючи власний лепбук, учні вчаться самі шукати потрібну інформацію 
й в красивому естетичному вигляді висвітлювати її. О. Кригер пропонує 

використовувати наколінну книжечку як засіб розвитку дослідницьких вмінь та 

навичок. Науковець відокремлює наступні типи лепбуку: академічний, ігровий і 

вітальний [3].  

Вивчивши джерельну базу з цієї теми, ми вирішили обрати саме академічний 

вид посібника і впровадити його в музейну практику для індивідуальної роботи. Він 
ідеально підійшов нам у вирішенні поставленого завдання. Співробітниками відділу 

був розроблений лепбук під назвою: «Миколаїв – місто корабелів» [4]. 

Обкладинкою міні-книги став аркуш картону, на якому з лицьового боку був 

зображений перший корабель «Святий Миколай», побудований на верфі міста, а ще 

текст ордеру про заснування Миколаєва. З внутрішнього боку по центру було 

розміщено вирізане зображення штурвалу, який обертався на одному брадсі (брадс - 
декоративний елемент, що за своєю формою нагадує цвях або кліпсу). При поєднанні 

штурвалу з основою, можна було дізнатися назви трьох суднобудівельних заводів з 

датами їх заснування. По периметру посібника розташовані конверти й різноманітні 

за формою елементи, які треба було складати. В них містилася інформація з історії 

заснування міста. Діти вирізали, складали, наклеювали деталі, читали та повторювали 

інформацію, яку дізналися під час екскурсії. А саме це були: «Квітка-плутанина», за 
допомогою якої діти знайомились з гербами міста й роками їх затвердження; текст 

гімну й зображення прапору; прислів’я на морську тематику; цікаві факти з історії 

заснування Миколаєва; головоломка, в якій зашифровані прізвища видатних містян. 

А також два конвертика різної форми. У першому знаходилось завдання скласти 

кораблі в техніці «орігамі», а в другому зображення шести пам’ятників міста з 

описами. Останнім елементом була міні-книжечка з малюнками кораблів, які були 
побудовані на миколаївських заводах. Екскурсію з майстер-класом «Лепбук» ми 

присвятили до Дня заснування міста Миколаєва і провели перший раз 23 серпня 2018 

року під час святкування Дня Незалежності для індивідуальних відвідувачів музею. 

Ми всі тоді добре попрацювали. Дітям і дорослим дуже сподобалась нова форма 

роботи. Різнокольорові книжечки яскраво виглядали в руках їхніх творців. Дома 
кожна родина ще попрацювала над додатковими завданнями свого «помічника»: 

розгадали головоломку, з аркушів паперу формату А4 склали два кораблі, виконали 

завдання гри-плутанини. В цьому році було проведено дев’ять таких занять, в яких 

взяло участь 125 дітей. А вже в 2019 році відвідувачів було 507, а екскурсій з майстер-

класом проведено 33. Діти були різного віку і їх було дуже багато. Тому вирішили 
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для маленьких відвідувачів спростити завдання. Залишили всього шість елементів, 

але дуже цікавих для малечі. Дітлахи йшли додому з маленькою книжечкою, за 

допомогою якої вони мали змогу познайомити близьких і друзів з історією рідного 
міста. 

Для програми «Музейний четвер» на літніх канікулах, щоб познайомити дітей 

з етикетом, була розроблена зовсім нова наколінна книга [5]. У ході наскрізної 

екскурсії діти відповідали на запитання екскурсовода з правил поводження себе 

вдома, за столом, на природі, виконували завдання і отримували частини майбутнього 

виробу. Потім у майстерні вже оформлювали власний лепбук. Було проведено 3 
заняття, в ході яких 34 дитини та 5 дорослих відкрили для себе правила етикету, 

ознайомились з сервіровкою стола, дізналися як правильно поводити себе на природі. 

Дорослі залюбки виконували завдання і працювали разом з малечею. А ця маленька 

книжечка була їм зручною підказкою на майбутнє. 

До Дня Соборності був розроблений новий майстер-клас із виготовлення зовсім 

іншого на вигляд посібника, за допомогою якого діти знайомились з унікальними 
«куточками» рідної України [6]. Дізнавалися про природні перлини нашої 

Батьківщини, про видатних людей, про пам’ятки історії та культури. 16 майстер -

класів було проведено, 293 відвідувача завітало до нас. Цю наколінну книжечку 

робили діти старшого віку. Тема об’ємна, всеохоплююча. Залюбки приходили учні 

старшої школи та студенти. 

У 2021 році до 30-річчя Незалежності України нами була розроблена нова папка 
у вигляді символу України, запровадженого до свята. Вона мала вигляд 6-

пелюсткової квітки [7]. 18 екскурсій з майстер-класами було проведено у вересні 

місяці. Класні керівники приводили дітей у музей, де дітлахи своїми рученятами 

робили пам’ятку про свою рідну Батьківщину. Ми заохотили 257 маленьких 

миколаївців, ще раз поговорити про рідну землю, про її обереги, про державні 

символи, про традиції. Згадували історію України, видатних українців, читали вірші, 
співали пісні. 

У підсумку треба відзначити, що за чотири роки до музею тільки на майстер – 

класи з виготовлення лепбуку завітало 1216 відвідувачів, було проведено 79 занять. 

Ми не ставили перед собою завдання займатися розробкою тільки цього посібника, 

але відгуки вчителів різних шкіл дали нам змогу зрозуміти, що така маленька 

книжечка, як форма інтерактивної роботи, себе виправдала. Вона допомагає дитині 
вивчити тему, краще її зрозуміти та запам'ятати. А ще це чудовий спосіб повторення 

засвоєного матеріалу. У будь-який зручний час дитина просто відкриє дома свою 

наколінну папку і з радістю повторить усі завдання, розглядаючи зроблений своїми 

руками виріб. Але й для наукових співробітників це теж цікава й перспективна форма 

роботи, бо історичних та краєзнавчих тем велика кількість. А в цю книжечку, навіть 
саму маленьку, можна вмістити купу важливої інформації і дітям буде дуже цікаво 

попрацювати з нею. 
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ДЕКОРАЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА ХХІ СТОРІЧЧЯ 

 

У сучасному світі на противагу до прискорених темпів глобалізаційних 

процесів зростає інтерес до регіональної культурології. Адже різні регіони України 

мають неповторні соціально-історичні,  культурні умови розвитку, що формують 
унікальні ментально-світоглядні характеристики людських спільнот, відтак 

впливають на усі форми суспільної свідомості, у тому числі й театральне мистецтво. 

В історії закарпатського театрального мистецтва протягом довгих років 

художники, композитори, хореографи, драматурги, режисери у своїх творах 

неодноразово зверталися до втілення на театральній сцені багатовікових 

фольклорних традицій. 
Фольклор у широкому значенні є частиною народної культури, що охоплює 

мову, літературу, музику, обряди, а також ремесла, архітектуру та інші різновиди 

художньої творчості[5, с. 123]. 

У межах пропонованого дослідження ми сьогодні зосередимо нашу увагу на 

фольклорних аспектах театрального мистецтва, зокрема, театрально-декораційного 
мистецтва Закарпаття ХХІ ст., яке нині становить цілісний феномен у контексті 

української театральної культури. 

З кожним роком культурологія збагачується новими фольклорними 

дослідженнями: В. Андрійченко, В. Гошанського, П. Лінтура, І. Хланти, які роблять 

значний внесок  у  популяризацію  закарпатського фольклору.  
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Фольклор стояв у витоках театру на Закарпатті (вертеп, бетлегем). Наукові 

праці І. Волоцької, І. Франка, Й. Федаса, Г. Хоткевича розкривають значення 

народних обрядів та звичаїв у житті закарпатців. І. Франко називав вертеп – 
«найвищою художньою формою українського театру. Маючи давні історичні 

традиції, які беруть початок від народних обрядів і звичаїв, через вертеп давнє 

українське театральне мистецтво стало одним із джерел українського театру XIX ст.» 

[7]. Науковець Й. Федас вважав, що простір вертепу має свою специфіку, зумовлену 

фольклорною природою аналізованого явища і було б натяжкою твердити, що вертеп 

є формулою художнього простору шкільного театру [6, с. 37].  
Розвиток професійного закарпатського театру простежується у роботах В. 

Андрійцьо, Й. Баглая, В. Габорця, Г. Ігнатовича, Є. Недзельського, Ю. Шерегія. 

Осягненню проблеми становлення і розвитку музичного фольклору Закарпаття 

присвячені публікації та дослідження В. Мадяр-Новак, Т. Росул.  

Фольклор в образотворчому мистецтві краю розглядався в працях О. Гаврош, 

К. Гончар, Г. Скляренко, В. Манайло-Приходько, О. Федорук, Г. Островський, О. 
Салата. На думку К. Гончар, яка вважає, що «еволюції і становлення образотворчого 

фольклору, особливості якого полягають в органічному поєднанні технік і технологій 

різних видів народного і образотворчого мистецтва задля творення конкретного  

образу твору, втіленого новою художньою мовою у новій формі» [2, с.1].  

Саме у творчості художників краю (Ф. Манайло, А. Коцка, Ю. Герц, Т. 

Данилич) ми маємо можливість дослідити особливості закарпатського фольклору в 
творах живопису. Український історик О. Салата зазначала, що «особливістю 

художників краю було те, що вони досконало знали фольклор, традиції та побут 

місцевого населення» [3, с. 194].  

На сьогоднішній день досі відсутнє комплексне дослідження фольклору, яке б 

узагальнило закономірності творчості театральних художників у закарпатському 

театрально-декораційному мистецтві ХХІ ст.  
Театрально-декораційне мистецтво, як і будь-яке інше мистецтво, бере витоки 

у всьому, що оточує людину та створюється її руками. Її історичне коріння 

перебувають у найдавніших формах культури людства. Воно існувало задовго до 

появи  театру. Дослідник театру В. Березкин зазначає, що «предсценографія є одним 

з органічних елементів міфопоетичного буття первісної людини, <...> яке втілюється 

в різних  міфах, ритуалах, обрядах, святах» [1, с. 19, 20]. 
Тому, використання театральними художниками різних пластів народної 

творчості сприяє збереженню культурно-історичної пам’яті народу та популяризації 

театрально-декораційного мистецтва краю. 

На початку ХХІ ст. особлива увага закарпатського театру приділялась 

постановкам вистав за творами місцевих драматургів С. Гержика, І. Козака, Д. 
Кешелі, М. Томчаній, І. Чендей, Ю. Чорі, А. Філіппова, М. Петія.  Режисери (С. 

Гержик, А. Філіппов, О. Куцик, О. Петій) разом з театральними художниками Я. 

Данилів, Е. Зайцевою, В. Степчук руйнували стереотипи і доводили на практиці, що 

використання у оформленні вистав елементів фольклору, можна вирішувати складні 

сценографічні завдання. 
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Так, вистава «Закарпатський вертеп-бетлегем» – А. Філіппова, у поставці 

народного артиста України А. Філіппова на сцені Закарпатського обласного 

українського музично-драматичного театру відбулася у  грудні 2000 р. Новизна 
постановки полягає в тому, що художник вистави Е. Зайцева, робить для вистави 

єдину декораційну установку (рис. 1). На першому поверсі вона розміщає сцени з 

реального життя людей (хата, вулиця). А другий поверх віддає сценам із біблійного 

сюжету. Доповнює декораційне рішення велика кількість бутафорії, яка розміщується 

на сцені (вертепна скриня, маски колядників, різдвяна зірка). Не відходячи від 

традицій  народного вертепу, художниця робить стилізацію у  народному 
закарпатському костюмі. Костюми для біблійного блоку були вирішенні у білому 

кольорі з графічною фактурою.  

 
Рис. 1. Ескіз декорації та костюмів до вистави «Закарпатський вертеп-бетлегем». 2000. Архів 

Е. Зайцевої. 

У 2007 р. Закарпатський обласний український музично-драматичний театр 

продовжує постановки вистав  на  різдвяну тематику. Вистава «Іде Святий Миколай» 
у постановці молодого режисера М. Петія та декораційному оформленні В. Степчук. 

Художниця В. Степчук елементами декорацій створює казко-різдвяну атмосферу 

театрального дійства. Театральна сцена була умовно розділена на дві ігрові зони. 

Перша зона – інтер’єр кімнати дитини (дитяче ліжко, стілець, маленьке віконце), яка 

чекає прихід святого Миколая. Друга частина сцени – відтворює зимове місто з 

маленькими будиночками та церквою, над якими з’являється зверху довгоочікуваний 
Миколай. Велику увага сценограф надала використанню театрального світла, у 

сценах появи Миколая (синьо-зелена гамма), помешкання дитини (рожево-жовте), а 

також зробила стилізацію театрального костюму за допомогою закарпатських 

фольклорних  елементів (рис. 2). 
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Рис. 2. Ескіз декорації до вистави «Іде Святий Миколай»». 2007. Архів В. Степчук. 

 

Вистава «А в Карпатах фіглюють» – С. Гержика (реж. С. Гержик, 2008 р.). 

Здійснив цю постановку сам автор п’єси, який все життя прожив на Закарпатті, що 

зробило характерний відбиток самобутньої народної закарпатської культури. 
Комедійна вистава насичена жартами, приказками та народними піснями та танцями. 

Художниця В. Степчук створює простір, що відповідає внутрішньому світу героїв. На 

відкритому  просторі сцени присутні лише елементи декорацій (тини, стіл, лавиці). У 

центрі сцени стоїть  велике дерево на якому розміщена табличка «В Європу» – це світ  

мрій героїв вистави. Підтримуючи лінію фольклору та національну приналежність 

характерів, художниця замість використання живописного задника використовує 
дерев’яні рейки з яких у верхній частині сцени будує обрис гір. Використання 

закарпатського фольклору у виставі допомагає глядачу у сприйнятті комедії, 

розкриває основний конфлікт та ідею вистави. 

У драматичних постановках вистав режисери-постановники (А. Філіппов, О. 

Куцик) продовжують використовувати фольклор у масових обрядових сценах, що 

пов’язані з традиційними звичаями та святами закарпатців.  
Так, у виставі «Судний час» – І. Козака (2009 р.), яка розповідає про останні дні 

життя Президента Карпатської України, Героя України А. Волошина  в  Лефортово у 

Москві. Режисер вистави  народний артист України А. Філіппов використовує цілий  

весільний обряд Закарпаття у сценах спогадів Волошина. Сценограф заслужений діяч 

мистецтв України Е. Зайцева ділить сценічний простір на  три місця дії. У правого 

ігрового порталу – камера в якій сидить Волошин (старі нари, а над головою маленьке 
віконце яке було у тюремній камері). У лівому порталі – кабінет слідчого НКВД, де 

проходять багатогодинні допити Волошина (письмовий стіл з червоною скатертиною, 

лампа та  великий портрет Сталіна, який висить над столом). По центру сцени стоїть  

дерев’яний пандус – дорога життя на якому відбуваються сцени спогадів: дитинство, 

юність, свята та обряди Закарпаття (рис. 3). В глибині сцени художниця розміщує біле 

полотнище – родинний рушник, який стає екраном для відеоряду вистави.  

 
Рис. 3. На фото: Сцена з вистави «Судний час». 2009. Фото О. Попов. 

 

У музичній виставі «Дорога до раю» – Д. Кешелі  (реж. А. Філіппов, 2010 р.) 

продовжується використання народніх обрядів Закарпаття. Театральний роман з 

народного життя Закарпаття демонструю історію та традиції мешканців 
багатонаціонального краю на початку ХХ ст. Художник-постановник Е. Зайцева 

відкриває вісь простір сцена для масових та музичних сцен вистави. Художниця  

використовує живописний прийом в декораційному оформленні  простору сцени. 
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Вона малює три плани живописних куліс на який зображує орнамент 

національностей, які мешкають на Закарпатті. Доповнюють оформлення сцени  

елементи декорації, які були розміщені на штанкетах (стріха – сцена у хаті; портрети 
вчених - сцена в школі). За допомогою народного костюму різних національностей 

(угорці, українці, євреї, німці, словаки, поляки) відбуваються яскраві сторінки  

народних звичаїв та обряди Срібної землі. 

Казка «Цвіт папороті» (2014 р.) була написана відомим закарпатським 

драматургом та фольклористом Ю. Чорі. Жанр вистави можна визначити, як казка не 

лише для дітей, а й для дорослих. Режисер  А. Філіппов та художник Е. Зайцева 
створили  казкове дійство з  використанням сценографії ( світла та сценічних ефектів). 

Художниця створює чарівний казковий ліс за допомогою невеликих живописних 

матерій, які були закріпленні на театральну сітку. По центру сцени із тканини було 

зроблено велике озеро, яке під час вистави використовувалося як екран. На планшеті 

сцени були розставленні  об’ємні великі каміння  та живописні кущі папороті. Усі  

костюми героїв були поділені на дві групи: мешканці гірського села (народний 
побутовий  костюм) та мешканці чарівного лісу (рис.4). Доповнювали сценографію 

казки хореографічні номери за участю артистів балету театру. 

 
Рис.4. На фото: Сцена з вистави «Цвіт папороті». 2014. Фото О. Попов. 

 
Розглянемо ще одну постановку у декораційному оформленні Е. Зайцевої за для 

порівняння обраних фольклорних декораційних прийомів у драматичній виставі.  

 «Жменяки» – М. Томчанія (реж. А. Філіппов, 2019 р.) яку справедливо 

вважають найкращим закарпатським романом ХХ ст. Сценограф Е. Зайцева в 

оформленні вистави звертається до використання автентики Закарпаття.  Замість 

чорного кабінету художниця використовує одяг сцени, який був зроблений з джутової 
мішковини та був зафактурений під колір землі, адже головна тема вистави 

присвячена питанню землі на Закарпатті  

(рис. 5). По центру сцени глядач бачить  велику сільську стріху, на якій 

розміщенні усі знаряддя праці землероба (лопати, граблі, мотики), під якою 

відбувалися усі побутові сцени вистави. Щоб доповнити атмосферу гірського 

пейзажу на першому плані були розміщенні об’ємні копиці сіна. Костюми у виставі 
виконують соціальну та знакову функцію. Саме вони розкривають образ кожного  

персонажу вистави (вік, стать, характер, соціальний стан). У костюмах героїв 

передається відчуття перебування у гуцульському краї, народжуються асоціації 

гірського пейзажу. Також глядач у масових сценах спостерігає імітацію гуцульського 
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костюма, що створює необхідну у виставі драматичну напругу, яка відбиває 

внутрішній емоційний стан героїв вистави. 

 
Рис.5. На фото: Сцена з вистави «Жменяки». 2019. Фото О. Попова. 

 
Проблема використання фольклору актуальна не лише у виставах 

Закарпатського академічного українського музично-драматичного театру імені братів 

Шерегіїв, а також у Закарпатському академічному обласному театрі ляльок «Бавка», 

який постійно бере до репертуару твори місцевих авторів (Д. Кешеля, О. Гаврош, Н. 

Орешнікова, Ю. Чорі).  

Лялькова вистава «Недотепа із Вертепу» – Д. Кешелі (реж. –  заслужений артист 
України О. Куцик, художник – заслужений художник України Я. Данилів, 2004 р.) 

стає справжньою візитівкою закарпатського лялькового театру. У ювілейному 

виданні до 35 – річчя театру «Театр граючої ляльки Срібної землі» (2015 р.) 

зазначалося, що «вистава закарпатського драматурга до глибини серця пройнята 

любов’ю до рідного краю <…> вдалим режисерським та сценографічним рішенням» 

[4, c. 16].  Художник Я. Данилів робить оформлення «Недотепа із Вертепу» на 
традиційних закарпатських народних мотивах – одягнувши  героїв і акторів  у 

закарпатський народний одяг та використовуючи елементи фольклору у 

декораційному оформленні (рис. 6). 

 
Рис. 6. На фото: Сцена з вистави «Недотепа із Вертепу». 2014. [4, с. 34] 

 

Таким чином, сьогодні у Закарпатському театрально-декораційному мистецтві 

ХХІ ст.  відбувається взаємодія двох тенденцій: прагнення зберегти традиції 
закарпатської культури та продовжити  процес розвитку закарпатського театрального 

мистецтва. Пропускаючи через авторське бачення фольклорних традицій, театральні 

художники Я. Данилів,  Е. Зайцева, В. Степчук у своїх роботах демонструють місце 

фольклорної спадщини в сьогоднішньому суспільстві. Використовуючи 

закарпатський  костюм та декоративні елементи, художники надають виставам  
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нового значення та нових інтерпретацій. У цьому контексті творчість художників 

закарпатського театру, що звертаються до глибин і витоків  народного  мистецтва, 

виділялася новою парадигмою — репрезентацією культурних традицій Закарпаття у 
сучасному сценічному просторі. 
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ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ОРКЕСТРОВОГО МИСТЕЦТВА 

 

Підготовка спеціаліста у вищій школі посідає одне з центральних місць 

навчального процесу. Навчальна практика є обов’язковим компонентом професійної 

підготовки, її проходження необхідне для здобуття кваліфікаційного рівня та має на 

меті набуття студентами професійних умінь та навичок. 
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Для успішної самореалізації в професійній діяльності найважливішим 

чинником є фахова підготовка музиканта, яка має бути глибокою і різнобічною. 

Втілюючи свої творчі прагнення, студент повинен чітко усвідомлювати, що протягом 
тривалої музичної кар’єри творчі пріоритети будуть неодноразово змінюватись. Тож, 

виявляється затребуваними знання і навички з суміжних музичних спеціалізацій. 

Музиканту в професійній діяльності треба бути підготовленим до розширення 

кваліфікаційних меж, до діяльності в суміжних або й у віддалених від основної 

спеціальності музичних напрямках, стати “професійно мобільним”. До моменту 

проходження навчальної практики, студенти вже отримують теоретичну, психолого-
педагогічну, методологічну підготовку. Практика ставить студента в умови 

самостійного розв’язання проблем, дає змогу перевірити свою готовність до 

професійної діяльності. 

Студент, озброєний професійними знаннями і навичками в різних напрямках 

музичної діяльності, зможе краще адаптуватись на ринку праці. Музиканту -

інструменталісту бажано, крім спецінструменту, всебічно опанувати курси 
диригування, інструментознавства, музично-теоретичні дисципліни, музичну 

педагогіку тощо. 

Практика нерідко впливає на ставлення студентів до обраної майбутньої 

діяльності та призводить іноді до розчарування в обраній професії. Це пов’язано, по-

перше, з розривом між настановою на “ідеальні моделі”, на які орієнтуються під час 

теоретичного навчання, і проходженням практики в реальних умовах; по-друге, з 
міжособистісними стосунками, що виникають під час практики; по-третє, 

ефективність практики може знижуватися через переоцінку своїх знань, умінь і 

навичок. 

Тому під час навчання студента-музиканта у ВНЗ, треба всебічно працювати 

над такими пріоритетними питаннями: 

• визначити творчі прагнення студента щодо його подальшої професійної 

діяльності; 

• оцінити реальну спроможність студента щодо досягнення бажаного 
результату; 

• вивчити можливості ринку праці щодо подальшого працевлаштування 

випускника на роботу за фахом. 

Тож, викладачі і студенти в процесі опанування професійними знаннями і 
навичками повинні мати постійну націленість на досягнення успіху в професії і, за 

необхідності, уточнювати, корегувати, узгоджувати творчі прагнення з реальними 

можливостями, об’єктивно оцінювати професійні перспективи. 

Отже, підготовку майбутнього фахівця до адаптації на ринку праці, в 

культурно-освітньому соціумі, до професійної діяльності треба цілеспрямовано і 

послідовно проводити під педагогічним супроводом ще на етапі навчання студента у 
ВНЗ. 

Велике значення у професійній орієнтації студентів факультету мистецтв має 

навчальна практика в культурно-освітніх закладах і мистецьких колективах. В ході 

практики відбувається адаптація студентів до різних видів професійної діяльності та 
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безпосереднє ознайомлення з її змістом, особливостями і соціальними функціями, 

водночас формується певний практичний досвід. Навчальна практика, як складова 

фахової підготовки музиканта, охоплює всі роки навчання в університеті, 
проводиться у визначений навчальними планами час, будується на принципах 

комплектності і цілісного характеру діяльності і поділяється на навчальні курси: 

ознайомча практика, організаційна практика, виконавська практика, педагогічна 

практика. 

Ознайомча практика – перший етап наскрізної практичної підготовки 

майбутнього фахівця. Вона розширює уявлення студентів про форми і методи роботи 
на всіх напрямках функціонування музичного мистецтва; сприяє усвідомленню його 

соціального значення і формуванню стійкого інтересу до майбутньої професії; вчить 

акумулювати і систематизувати інформацію про різні види музичної діяльності; 

сприяє формуванню у студента уявлення про особисте професійне самовизначення.  

Організаційна практика – другий етап наскрізної практичної підготовки 

майбутніх спеціалістів. Під час її проходження студенти набувають організаційних 
навичок, які допоможуть їм в майбутньому організувати навчальний процес, 

сформувати художній колектив; спланувати творчу та навчально-виховну роботу; 

проводити концерти, музичні конкурси, фестивалі та інші культурно-мистецькі 

заходи. Метою організаційної практики є ознайомлення з організаційними основами 

функціонування культурно-освітнього закладу (творчого колективу); виховання 

готовності до прийняття власних організаційних і творчих рішень; перевірка 
професійної готовності до майбутньої самостійної роботи. 

Виконавська практика – один з найбільш тривалих видів наскрізної практики, в 

ході якої студенти опановують специфіку музичної виконавської діяльності; 

закріплюють практичні уміння і навички, здобуті в процесі навчання; оволодівають 

навичками сценічного сольного виконавства в реальних концертних умовах; 

навчаються налагоджувати музично-комунікативний контакт зі слухачами. Особиста 
участь музиканта у концертах дозволяє йому об’єктивно оцінити свої виконавські 

можливості і визначити роль і місце сольного виконавства в майбутній професійній 

діяльності. 

Переддипломна практика – один з етапів наскрізної практики, де відбувається 

адаптація студентів до реальних умов професійної діяльності у якості викладача; 

практичне засвоєння методики викладання фахових дисциплін; пізнання 
особливостей індивідуального розвитку учня з урахуванням його здібностей, вікових 

особливостей, психологічних характеристик. Водночас, студент перевіряє себе на 

готовність до музично-педагогічної діяльності, що дозволить йому в професійній 

адаптації і самореалізації. 

Як приклад, наведемо змістовне наповнення виконавської практики студентів 
ІII курсу інструментально-оркестрового мистецтва Миколаївської філії КНУКіМ. 

Мета виконавської практики полягає у полегшенні і прискоренні адаптації студентів 

до реальних умов професійної діяльності, творче осмислення теорії, підготовці 

майбутніх музикантів до різних функціональних обов’язків, як керівника музичного 

колективу та виконавця-інструменталіста. Структурний компонент практики – 
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індивідуальна та колективна діяльність студентів. Педагогічні методи – аналітичний 

та конструктивний. Аналітичний компонент практики складається із спостереження, 

вивчення і аналізу досвіду культурно-освітньої роботи. Конструктивний компонент – 
отримання додаткової інформації про заклад мистецького спрямування; 

налагодження творчих контактів з керівником творчого колективу; безпосередня 

участь у колективі, як виконавця-інструменталіста; вивчення репертуарного плану і 

методичної літератури; аналіз власних спостережень та оцінка відвіданих репетицій, 

заходів. 

До першого блоку практики увійшла інтерпретаційно-виконавська діяльність у 
творчому колективі. Студент набуває практики адаптації до нового колективу, 

застосування технологій оркестрового музикування (звуковидобування у творчому 

колективі, відчуття ансамблю, динамічна, інтонаційна, темброва узгодженість, точне 

відтворення штрихів, темпу), вміння працювати з нотним текстом. Набуває практики 

гри оркестрового ансамблю з іншими оркестровими інструментами. Вміння 

налаштовуватись на вимоги диригента (гра “по руці”), налагодження комунікації між 
диригентом та музикантом, успішно вирішувати художньо-творчі завдання в процесі 

роботи над оркестровим твором. 

База практики м. Миколаєва: Коледж культури і мистецтв: оркестр народних 

інструментів (керівник Комінарець О. В.); оркестрове диригування (викл. Комінарець 

О. В.). 

Вище музичне училище. Джаз оркестр (кер. Алексєєв В. В.); оркестр народних 
інструментів (кер. Луук О. В.), оркестрове диригування (викл. Миколайчук М.І.). 

Другий навчальний блок розглядає питання формування керівника музичного 

колективу. Студент на практиці опановує керування оркестровим колективом 

засобами дій на всіх етапах диригентського процесу; засвоєння музичного твору і 

формування виконавського задуму в уявленні диригента в підготовчий період; 

звукове втілення виконавського задуму на оркестровій репетиції; поглиблення знань 
особливостей керівництва спільним виконанням; публічне виконання музичного 

твору, виховання виконавської волі диригента та учасників оркестру. 

Третій навчальний блок – перегляд майстер-класів видатних диригентів з 

методики викладання диригування; майстер-класів виконавців на духових та 

народних інструментів, їх рекомендації щодо роботи в оркестрі. Після перегляду 

майстер-класів, керівник практики проводить дискусію з питань, які підіймалися в 
майстер-класах. 

Всі спостереження студенти фіксують в своїх робочих зошитах і вносять в 

щоденник практики. Щотижня керівник практики зі студентами обговорюють 

результати спостережень, узгоджують оцінки і висновки. 

За період навчальної практики у студентів формуються вміння і навички 
професійної діяльності, розвиваються інтелектуальні, емоційні якості. Кінцевою 

метою навчальної практики є формування сталого потягу до виявлення себе у 

майбутній професійній музичній діяльності. Виконавська практика дає студентові 

реальну можливість оцінити свої вміння та знання з майбутньої професії, підвищує 

зацікавленість щодо можливості реалізувати свої музично-педагогічні здібності у 
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різних видах діяльності: інтерпретаційно-виконавській (гри, диригуванні); 

комунікативній. 

Отже, навчальний заклад культури і мистецтв має значні педагогічні 
можливості щодо здійснення планомірної, послідовної роботи (як в ході навчального 

процесу, так і під час навчальної практики) з підготовки молодого фахівця до 

подальшої професійної діяльності. 
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КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ ВЛАШТОВАНІ НА ПІДТРИМКУ, ІНТЕГРАЦІЮ 

ТА АКЛІМАТИЗАЦІЮ ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ З УКРАЇНИ 

ДО НІМЕЧЧИНИ В НАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ, ВЕСНА – ЛІТО 2022 

РОКУ В ОКРУЗІ ХЕРСФЕЛЬД-РОТЕНБУРГ (HERSFELD-ROTENBURG), 

ЗЕМЛІ ГЕССЕН (HESSEN) НІМЕЧЧИНА 

 

Багато сімей на весні 2022 року були вимушені покинути родинні домівки та 

переїхати з України до Німеччини. Велика кількість родин опинилася у місті Бад-
Херсфельд (Bad Hersfeld). Місто розташовано в землі Гессен (Hessen) та 

підпорядковане адміністративному округу Кассель (Kassel), район округу Херсфельд-

Ротенбург (Hersfeld-Rotenburg), з населенням близько 30 000 осіб. 

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, з кінця 

лютого до 8 листопада 2022 року в Центральному реєстрі іноземців зареєстровано 1 

024 841 біженця з України. У землі Гессен (Hessen) проживає 84  000 осіб. У березні 
2022 року в окрузі Херсфельд-Ротенбург (Hersfeld-Rotenburg) зареєструвалися 300 

осіб, у червні вже 1500 осіб. Кількість біженців з України до Німеччини постійно 

зростає [1]. 

Для біженців у місті Бад-Херсфельд (Bad Hersfeld) було організовано 

тимчасовий табір, а згодом гуртожиток. Багатьом сім’ям органами міської влади, було 

надано безкоштовне соціальне житло. Інші родини переїхали на домівку до родичів, 
а також до волонтерів. Наряду з задоволенням побутових потреб, потрібно було ще 

надати послуги з інтеграції та акліматизації українців закордоном. І саме на ці 

послуги було взято курс місцевої влади у перші місяці перебування українців у 

Німеччині. На допомогу мерії прийшли місцеві благодійні організації, ЗМІ, 

волонтери та небайдужі містяни.  

6.04.2022 - у німецьких новинах вийшов репортаж з міста Миколаїв, де 
розповіли про нещодавні вибухи на площі Перемоги. У сюжеті було знято 

розгромлені села Миколаївської області. У відео також було інтерв'ю з мером міста 

Олександром Сенкевичем, де радили містянам виїжджати із міста, бо на вулицях 

небезпечно перебувати через постійні обстріли [2]. 

Сюжет сколихнув громаду міста Бад-Херсфельд (Bad Hersfeld). Це призвело до 
низки заходів на підтримку України. 

7.04.2022 – на центральному майданчику Бад-Хельсфільда (Bad Hersfeld) біля 

історичної пам’ятки Штіфтсруіни (Stiftsruine) пройшла перша мирна демонстрація на 

підтримку України. Українські сім’ї виступили на цій демонстрації з гаслом «Ми 

знаємо, що в країні, де ми зараз перебуваємо, готуються демонстрації й навіть 
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автопробіг на підтримку країні - агресорів. Вважаємо своїм обов'язком розповідати 

історії з життя Маріуполя, Одеси, Чернігова, Миколаєва, щоб ні в кого не виникло 

бажання прийти на подібні заходи, навіть із цікавості». На демонстрації були присутні 
представники влади міста, та представники культури, а саме головний режисер театру 

Бад-Херсфельда (Bad Hersfeld) Joern Hinkel. Організувала демонстрацію волонтерка 

та керівник місцевої благодійної організації «Дитячий клуб» (Kinderklub e.V.) Polina 

Sorel - в минулому мешканка м. Миколаїв (Україна). Вилученні кошти було передано 

в Україну на підтримку постраждалим під час ракетних обстрілів. 

9.04.2022 – відбувся концерт на підтримку України у місті Бебра (Bebra). 
Організатором концерту виступила міська влада. Захід проводили місцеві благодійні 

організації. Наприкінці заходу всі учасники разом заспівали пісню «Ой, у лузі червона 

калина похилилася». Органами ЗМІ було опубліковано статтю про цей захід [3].  

14.04.2022 – в Бад-Херсфельді (Bad Hersfeld)  відбулася дружня зустріч 

українців з мешканцями району міста Ам Лакс (Am Lax). На зустрічі з німецької 

сторони були присутні голова правління Ам Лакс (Am Lax) Dirk Gerst, заступник 
директора музею «Слова» (Wortreich) Yvone Splyt, керівники місцевих благодійних 

організацій, а також мешканці району Ам Лакс (Am Lax) та українські родини. На 

заході обговорювались питання інтеграції українців у німецьку громаду, було 

запропоновано заняття з фітнесу для дорослих, та ігрові програми для дітей. Також 

для українців було організовано знайомство з національною німецькою кухнею.  

16.04.2022 – у приміщенні громади району Ам Лакс (Am Lax), за підтримки 
місцевої благодійної організації «Дитячий клуб» (Kinderklub e.V.) було організовано 

зустріч українців напередодні свята Пасхи. Автором статті було проведено майстер -

класс з виготовлення писанки – вощанки, мотанки, крапанки. Майстерню по розпису 

писанки відвідав репортер місцевої газети «Газета Херсфельда» (Hersfelder Zeitung) 

[4]. 

17.04.2022 - у невеличкому місті Ронсгаузен (Ronshausen), було організовано 
концерт-подяку для місцевої громади, яка надала житло та підтримала українців під 

час війни. Для німецьких родин було проведено майстер-клас з виготовлення 

писанки-вощанки, а також підготовлено невеличкий концерт з українських та 

німецьких пісень. 

18.04.2022 – було організовано поїздку українських родин до Парку дикої 

природи (Naturzentrum Wildpark Knüll). Допомогу українцям у Бад-Херсфельді (Bad 
Hersfeld) надавали також волонтери. Так містянин психолог Ronald Henke організував 

безплатну подорож до парку дикої природи. 

22.04.22 – у місті Кассель (Kassel) біля мерії, було проведено мітинг на 

підтримку України. Організатори мітингу виступили місцеві благодійні організації за 

підтримки місцевої влади. Наприкінці заходу всі учасники мітингу пройшли парадом 
центральної вулиці міста під спів українських пісень. Вилученні кошти було передано 

в Україну на підтримку ЗСУ. 

24.04.22 – у місті Бебра (Bebra) в католицькому соборі відбулася святкова 

пасхальна служба для православних українців. 
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Квітень-травень 2022 р. – При підтримці влади міста Бад-Херсфельд (Bad 

Hersfeld) щосуботи проходили інформаційні зустрічі для українців, спрямовані на 

інтеграцію в німецьке суспільство. Інформацію надавала волонтерка Polina Sorel. На 
зустрічі було запрошено адвокатів, юристів, консультантів відділу кадрів для 

покращення обізнаності українців у юридичних та культурно-етичних питаннях 

життя у Німеччині.  

29.05.2022 – була організована безплатна екскурсія для українців у Єврейський 

музей міста Франкфурт-на-Майні (Franfurt am Main). Експозиція музею розташована 

в будинку Ротшильдів, до якого архітектори вдало збудували нову будівлю.  
Квітень – липень 2022 р. – Місцевим футбольним клубом JFV Bad Hersfeld e.V. 

було організовано заняття для українських дітей. Форма та взуття було надано 

безплатно. Заняття проводились професійними тренерами на місцевому стадіоні [5]. 

Червень 2022 р. – Проводились безкоштовні заняття українського народного 

танцю. Заняття організувала керівник місцевої танцювальної студії Birgitt Fründ. 

Проводила заняття М.І. Камінська - балетмейстер за освітою та автор статті. 
9.06.2022 – українські сім’ї з дітьми було запрошено до парку-розваг та 

відпочинку (Tagesfahrt für Familien). Подорож було організовано місцевою владою 

Бад-Херсфельда (Bad Hersfeld). 

Липень – серпень 2022 р. – За підтримки місцевої влади для українських дітей 

6 - 14 років, місцевою організацією «Дитячий клуб» (Kinderklub e.V.) було 

організовано літній табір  "HALLO, BAD HERSFELD!". Мета – ознайомити 
українських дітей з місцевими історичними пам’ятками, культурою, фольклором 

Німеччини. Допомогти дітям зняти стрес після перебування на лінії вогню та знайти 

нових друзів. Волонтерами дитячого літнього табору щотижня обиралася  нова тема, 

прописувалися нові квести та екскурсійні маршрути. Перший пізнавально-творчій 

тиждень "STADT, LAND, FLUSS" було присвячено знайомству дітей з історичними 

пам’ятками та історією Бад-Херсфельда (Bad Hersfeld). Тема другого тижня 
«Запрошуємо на гостини до братів Грімм» було обрано для знайомства учасників 

табору з фольклором Німеччини, а саме з казками братів Грімм. Було організовано 

подорож у місто Альсфельд (Alsfeld) - місто червоної шапочки, бо саме у цьому місті 

місцеві фрау ходили у червоних капелюшках. Тиждень «Очманіла наука» порадував 

дітей подорожжю до Музею експериментів у місто Франкфурт-на-Майні (Frankfurt 

Museum Experimenta). Наступний тиждень пройшов під гаслом «Зоо тиждень» з 
екскурсією до парку розваг Sea Aguarium GmbH у місті Зелла Меліс (Zella Mehlis). 

Останній «Театральний тиждень» провела Наталія Даценко – режисер театру 

«АртБагаж» м. Київ. Дитячий літній табір в Бад-Херсфельді за весь час роботи 

програми відвідало близько 100 учасників: 70 дітей приходили на заняття щоденно, 

ще 30 приєднувались до екскурсій та заходів. 
Отже, Німеччина має великий досвід по наданню допомоги переселенцям та 

біженцям з різних країн. Попри різний менталітет, темперамент та національні спів 

розбіжності, німці всіляко підтримували та допомагали українцям під час війни. Для 

українських родин, які опинилися у Німеччини було проведено багато заходів 

культурного та інформаційного плану в перші місяці перебування закордоном. Це 
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допомогло багатьом українцям вийти зі стану стресу, облаштувати побут та 

адаптуватись у чужій країні.  

 

Список використаних джерел: 

1. Інформаційна платформа для досліджування міграції у Німеччині. 

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-

fluechtlinge.html?fbclid=IwAR2KvmdjyBGX9qoUgI1Nf-tn39BtAQgP1euaMAIi_3x0uk-

mo5LJ_j2dPL8#:~:text=Baden%2DW%C3%BCrttemberg%3A%20125.000%20 

2. Другий канал німецького телебачення. https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-
morgenmagazin/fahrt-nach-mykolajiw-odessa-ukraine-russland-

100.html?fbclid=IwAR0YshfxXElTG7nflz38pen0GObIPoltZM6dkawCzhr189K17o-

LNF0vwoI 

3. Німецький телеканал. https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/bebra-

ort46578/singen-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-so-war-das-benefizkonzert-in-bebra-

91471051.html?fbclid=IwAR3PSk8BjjnikdXwA_fkaqDSC0IxssunXwdMWhuVC8xUWp
9NP4OENOytvmQ  

4. Стаття з газеті Бад-Херсфельда (Hersfelder Zeitung). 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=664464007992258&set=a.578030929968900 

5. Офіційна сторінка в Фейсбуці футбольного клубу Бад-Херсфельд (JFV 

Bad Hersfeld e.V.) 

https://www.facebook.com/1125770627473380/posts/pfbid02WoruTBSL7wpEcAASXX
ATK64tCAi4wBpQWV9QX1gkqV3VPaQrEvZKLjVc4PCFfkwBl/ 
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ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК ДОМІНУЮЧА ЧАСТИНА КОНЦЕПЦІЇ КНИЖКОВОГО 

ВИДАННЯ 

 

Книжкова графіка – один з видів графічного мистецтва. Будь яка книга повинна 

створюватись мистецтвом книжної графіки. До якого відносяться книжкові 

ілюстрації, віньєтки, обкладинки, суперобкладинки. Тобто це різновид графіки, 

мистецтво оформлення книги, що доповнює та збагачує зміст книги. Але ілюстрація 

не лише зображення й насамперед не лише малюнок поміж тексту, а й важливий 
художнiй елемент художнього оформлення, що є продовженням цiлої iдеї.  

Ілюстрування книги (від латинського illustratio - наочне зображення, опис). 

Ілюстрації є засобом передачі атмосфери художнього твору, візуалізації героїв 

оповідання, демонстрації описаних об’єктів. У книгах, журналах, газетах поряд з 

текстом ми нерідко бачимо малюнки художників або фотографії. Їх призначення – 

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html?fbclid=IwAR2KvmdjyBGX9qoUgI1Nf-tn39BtAQgP1euaMAIi_3x0uk-mo5LJ_j2dPL8#:~:text=Baden%2DW%C3%BCrttemberg%3A%20125.000%20
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html?fbclid=IwAR2KvmdjyBGX9qoUgI1Nf-tn39BtAQgP1euaMAIi_3x0uk-mo5LJ_j2dPL8#:~:text=Baden%2DW%C3%BCrttemberg%3A%20125.000%20
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html?fbclid=IwAR2KvmdjyBGX9qoUgI1Nf-tn39BtAQgP1euaMAIi_3x0uk-mo5LJ_j2dPL8#:~:text=Baden%2DW%C3%BCrttemberg%3A%20125.000%20
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/fahrt-nach-mykolajiw-odessa-ukraine-russland-100.html?fbclid=IwAR0YshfxXElTG7nflz38pen0GObIPoltZM6dkawCzhr189K17o-LNF0vwoI
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/fahrt-nach-mykolajiw-odessa-ukraine-russland-100.html?fbclid=IwAR0YshfxXElTG7nflz38pen0GObIPoltZM6dkawCzhr189K17o-LNF0vwoI
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/fahrt-nach-mykolajiw-odessa-ukraine-russland-100.html?fbclid=IwAR0YshfxXElTG7nflz38pen0GObIPoltZM6dkawCzhr189K17o-LNF0vwoI
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/fahrt-nach-mykolajiw-odessa-ukraine-russland-100.html?fbclid=IwAR0YshfxXElTG7nflz38pen0GObIPoltZM6dkawCzhr189K17o-LNF0vwoI
https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/bebra-ort46578/singen-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-so-war-das-benefizkonzert-in-bebra-91471051.html?fbclid=IwAR3PSk8BjjnikdXwA_fkaqDSC0IxssunXwdMWhuVC8xUWp9NP4OENOytvmQ
https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/bebra-ort46578/singen-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-so-war-das-benefizkonzert-in-bebra-91471051.html?fbclid=IwAR3PSk8BjjnikdXwA_fkaqDSC0IxssunXwdMWhuVC8xUWp9NP4OENOytvmQ
https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/bebra-ort46578/singen-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-so-war-das-benefizkonzert-in-bebra-91471051.html?fbclid=IwAR3PSk8BjjnikdXwA_fkaqDSC0IxssunXwdMWhuVC8xUWp9NP4OENOytvmQ
https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/bebra-ort46578/singen-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-so-war-das-benefizkonzert-in-bebra-91471051.html?fbclid=IwAR3PSk8BjjnikdXwA_fkaqDSC0IxssunXwdMWhuVC8xUWp9NP4OENOytvmQ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=664464007992258&set=a.578030929968900
https://www.facebook.com/jfvhef/?__cft__%5b0%5d=AZWRDMmDCAMenD5IY8ThgU_vMvIATPl2GVbO64vl9s9srDYYWpUnqGutV2W-ZSGxrA9Zlpj64szpYqf0WUC1_fBshG29j_hjFXiwfQSyRQ_zsTRpOYlmH5RembRMHwV0FCATZScRT2iNIpYlxuS5NE1l&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/jfvhef/?__cft__%5b0%5d=AZWRDMmDCAMenD5IY8ThgU_vMvIATPl2GVbO64vl9s9srDYYWpUnqGutV2W-ZSGxrA9Zlpj64szpYqf0WUC1_fBshG29j_hjFXiwfQSyRQ_zsTRpOYlmH5RembRMHwV0FCATZScRT2iNIpYlxuS5NE1l&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/1125770627473380/posts/pfbid02WoruTBSL7wpEcAASXXATK64tCAi4wBpQWV9QX1gkqV3VPaQrEvZKLjVc4PCFfkwBl/
https://www.facebook.com/1125770627473380/posts/pfbid02WoruTBSL7wpEcAASXXATK64tCAi4wBpQWV9QX1gkqV3VPaQrEvZKLjVc4PCFfkwBl/
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допомогти усвідомити те, що сказано в тексті, висвітлити його зміст, зробити ясним, 

наочним, образно розкрити літературний текст за допомогою різноманітних 

зображень. Правда, таке розділення вельми відносне. У хорошій книзі неможливо 
прослідити, де кінчається оформлення і починається ілюстрування. До речі існують 

приклади переконливого рішення ладу і ідейного задуму книги тільки коштами 

оформлення. Цікаво, що ілюстрація може бути виділена і як самостійний жанр 

графічного мистецтва завдяки одної обов’язкової ознаки. Її розповідь визначається не 

вільним вибором художника, а літературним твором.  

Види ілюстрацій безпосередньо залежать від призначення книги, яку 
ілюструють:  

- науково-пізнавальні ілюстрації (креслення, графіки, схеми),  

- художньо-образні (тлумачення літературного твору засобами книжкової  

графіки).  

Всі види ілюстрацій розрізняються по сюжетним ознаками, за місцем і  роллю 

в книзі. Залежно від розміру і розташування ілюстрації діляться на кілька видів. 
Ілюстрація-заставка – знаходиться на початку книги, глави або нової частини. 

Ілюстрація-кінцівка – розташовується в кінці книги, в кінці частини або глави. 

Ілюстрації смугові – знаходяться всередині тексту, зазвичай біля тієї частини, яку 

ілюструють. Ілюстрація-фронтиспис – поміщається на лівій стороні перед титульним 

листом і є ілюстрацією до всього твору.  

Ілюстрація на обкладинці або палітурці – висловлює головну ідею книги, її 
зміст і є найбільш значущою ілюстрацією, «обличчям» видання. Ілюстрація 

знаходиться на кордоні образотворчого мистецтва і графічного дизайну, 

використовуючи засоби і методи мистецтва, підпорядковується задумом проекту. Від 

художника, дизайнера вимагається, щоб він став співавтором книги, зробив зримими 

ідеї і образи письменника, допомагаючи тим самим краще зрозуміти зміст, 

конкретніше уявити епоху, побут, оточення героїв книги. Але це зовсім не означає, 
що ілюстрація повинна бути простим графічним переказом тексту. Та, перш за все, 

слід пам’ятати, що важливим є не спосіб виконання ілюстрації, а те, яким чином 

техніка поєднується з задумом і доносить бажаний зміст і настрій. Це означає, що при 

виборі матеріалу та техніки, варто орієнтуватися на зручність, практичність.  

Ілюстратор не має на меті супроводжувати текст просто буквальним 

зображенням. Завдання художника — дати глибоке розуміння її матеріалу та її сенсу. 
У його розпорядженні і метафора і алегорія, — все це передбачає пошук засобів, які 

посилюють образний лад книги. Дизайнер-ілюстратор повинен бути співавтором і 

пред'являти свою концепцію - своє бачення тексту. Дуже важливо звичайно почуття 

міри та смаку, щоб тактовно і точно, з відбором  акцентів піднести свою версію книги. 

Ось це і є те, що ми називаємо умовним простором книги, що створюється за законами 
книжкової архітектури. 

Дуже важливий елемент книжкового простору – шрифт, смуга набору, формат, 

поля, композиція видання – це точка відліку у всіх побудовах. І оскільки шрифт існує 

в умовному, площинному просторі листа - він пропонує ілюстратору особливі умови, 

в яких ілюстрація повинна перебувати в активній взаємодії зі смугою набору, з 
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виділеннями в тексті, де шрифт може переходити в ілюстрацію, граючи допоміжну 

декоративну роль, а може бути навпаки – і тоді ілюстрація доповнює текст і є 

декоративним оранжуванням. Ці взаємодії нескінченно різні і вимагають від 
художника багато роботи з макетом на стадії ескізу. Тут вирішуються всі 

концептуальні питання, питання графіки – отже і вибір техніки виконання всіх 

поставлених завдань. Такий підхід веде до відмови від ілюзорності, від статики, коли 

картинка займає смугу набору та виконує функцію лише супроводу тексту. Навпаки 

– цьому протиставляється активний рух, ритм, різноманітні перетворення та 

парадокси – величезний арсенал можливостей. Гіперболізація та метафора виходять 
на перший план. Поєднуючи непорівнянне, художник озброєний умовним простором 

може видозмінювати, режисувати життя книги непередбачуваним чином, 

зіштовхуючи контрастні форми, прискорюючи та уповільнюючи ритм, роблячи 

паузи, розвиваючи рух, розкидаючи та збираючи. У кожного способа висловлювання 

дійсно свої мотивації. Головне – це не повинно заважати та суперечети тексту. 

Найкраще та правильне оформлення це те, що нерозривно та органічно зливається з 
книгою, а не кричить про себе. Це стосується будь-яких видів видань. 

Безсумнівно, що ілюстрації і текст мають бути інтегровані, причому 

об'єднувальною силою є саме позиція автора. В ідеалі не повинно існувати поділу на 

автора, ілюстратора та дизайнера. Комунікація за допомогою слова, ілюстрації та 

дизайну має стати єдиним та нерозривним творчим процесом. У цьому запорука 

появи якнайкраще зроблених книг. 
Досягнення стильової єдності всього декоративного оформлення книги, 

подолання стильової різнорідності її елементів — складний творчий процес, що 

протікає не по прийнятих схемах. Художникові важливо знайти загальний принцип 

структурної організації книги, співвіднести кожний її елемент зі змістом й погодити 

їх між собою по формальних ознаках — масштабу, пропорціям, кольоропластичним 

якостям, ритму й іншим. 
Ілюстрація в книзі – давно вже не супровід і не прикраса, а спосіб впізнавання 

та розкриття тексту з різних боків, а також спосіб його доповнення та співавторства з 

ним. Тим цікавіше її прочитання. Чим багатший і складніший світ, який пропонує нам 

автор – ілюстратор, чим він переконливіший і досконаліший пластично – тим більше 

приводів для роздумів. 

Форму ілюстрації часто зумовлено функцією. Зображення, що супроводжують 
та увиразнюють текст, і зображення, які прикрашають предмети чи вікна веб сайтів, 

мають різне призначення й інтерпретуються по різному. Стиль ілюстратора може 

бути репрезентативним чи схематичним, спиратися на символіку чи емоційну 

виразність, але він завжди містить впізнавані візуальні коди культури, до якої 

належить. [7, с. 4]. 
Що таке ілюстрована книга? Це предмет, з яким хочеться спілкуватися, 

отримуючи естетичне задоволення. Предмет, що завойовує нашу увагу, що відкриває, 

що дивує, що захоплює в свій особливий простір.  

Останнім часом тема ілюстрації і ілюстрування стає все актуальнішою. Це 

правомірне тому, що ілюстрація існує зараз в дуже різних виявах. У кожній справі, 
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проте, потрібні базові знання, основа, на якій можна побудувати будь-який будинок. 

І тут нічим не заміниме знайомство з світовими тенденціями в ілюстрації, з широким 

спектром підходів, з всією різноманітністю техніки мальованої ілюстрації, а так само 
способів їх комбінування з цифровими технологіями.  
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СПИСОК ЗОЛОТАРІВ XVI – XVII ст. ВЛАДИСЛАВА ЛОЗИНСЬКОГО 

 

Владислав Лозинський гербу Любич (пол. Władysław Łoziński) (29 травня 

1843,Опори -  21 травня 1913, Львів) — польський історик, дослідник культури, 
мистецтвознавець, журналіст, публіцист, письменник (псевдоніми Wojtek ze 

Smolnicy, Władysław Lubicz), колекціонер творів мистецтва, науковий секретар 

Оссоленіуму, шляхтич, політик-консерватор. Був послом Райхсрату Австро-

Угорщини. [ 1; 2] 

На сьогоднішній день не складено реєстру львівських ювелірів XVI – XIX ст. 
Існує проблема при складанні такого реєстру, адже хоч і список золотарів був у 1912 

році наданий В. Лозинським, проте автор надав більш розширену інформацію про 

польських майстрів. До сьогоднішнього дня не було виділено імена львівських 

ювелірів з цього списку. Виділення таких імен є проблематичним не лише з причин 

війни в Україні, але й з причин перекладу з польської на українську мову. Автор тез 
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висловлює подяку співробітнику КП «Водно – інформаційного центру», краєзнавцю 

О. С. Михайлику за переклад станом на сьогодні 110-ти імен майстрів з списку 

В. Лозинського  
Виклад основного матеріалу 

У 1912 р. у Львові було опубліковано дослідженнея В. Лозинського «Zlotnictwo 

Lwowskie». У праці науковець надав список золотарів, до якого увійшло 184 імен 

майстрів, які працювали у Львові XVI – XVII ст. [ 3, с. 59 - 117].  

Цікавою інформацію є те, що на 1595 р. майстрів-золотарів у Львові 

налічувалось 30 осіб, що для тодішнього населення міста було дуже високою цифрою. 
За період XIV–XVII ст., згідно з архівних джерел, які були зібрані В. Лозинським, у 

Львові налічувалося близько 200 золотарів. Проте варто зауважити, що тодішні 

переліки не враховували золотарів некатолицького віросповідання – русинів 

(українців), вірмен та євреїв. Адже, згідно з В. Лозинським, русини та вірмени, як не 

католики, не могли бути членами цеху золотарів. Дослідник надає відомості про те, 

що у актах XVI–XIX ст. не міститься згадок про золотарів-русинів, а про те, що вони 
були, науковець довідувався з інших джерел. Так, наприклад, про майстра 

Остафієвича він довідався із городських актів, а ім’я Касяновича було вказано на 

церковному хресті. [ 3, с. 10 ]. У своїй роботі «Zlotnictwo Lwowskie» В. Лозинський 

відзначив негативний вплив історичних подій XVII–XIX ст. на розвиток ювелірної 

справи Львова, але також водночас засвідчив, що з появою наприкінці XVII ст. у 

Львові вірмен відбувається відродження розвитку львівського золотарства. За 
свідченням В. Лозинського, станом на кінець XVII ст. у м. Львів налічувалося 30 

майстрів вірменського походження. [ 3, с. 12 ] . 

Отже, вченим В. Лозинським було досліджено розвиток ювелірної справи 

Львова у XVI – XIX ст. саме як синтез п’ятьох культур: польської, української, 

єврейської, вірменської та німецької. Вперше складений ним список польських та 

львівських майстрів безперечно є цінним для подальшого вивчення розвитку 
львівського золотарства, але залишається на сьогоднішній день нагальна потреба в 

виокремленні саме української культури і як наслідок створення реєстру львівських 

ювелірів, майстерень і фахівців з виготовлення ювелірних виробів церковного 

вжитку, які працювали на території Львова в XVI–XIX ст. 
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КОМПОЗИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА КРЕЧКА ЯК ФАКТОР 

УТВЕРДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

 

Діяльність видатного українського митця Михайла Кречка ознаменовується, 

перш за все, його роботою з хоровими колективами як диригента та керівника. 

Завдяки полівекторності творчого обдарування та широкого спектру реалізації митця 

у контексті вітчизняного музичного мистецтва, М. Кречко був чудовим 
композитором, автором обробок українських народних пісень, авторських творів та 

духовної музики для хору.  

Як зазначає у своїх спогадах донька митця, заслужена артистка України, 

доцентка кафедри музичного мистецтва КНУКіМ, хорова диригентка та оперна 

співачка Наталія Кречко, опрацювання народних пісень, авторських вокальних та 

хорових творів займало у її батька весь вільний час від основної, диригентської 
діяльності. Свої хорові твори М. Кречко ретельно продумував та багаторазово 

переписував, доопрацьовував, досягаючи того результату, який він завчасно 

проєктував на стадії розробки твору. Значну частину доробку митця складають 

опрацювання українських народних пісень, зокрема, закарпатського регіону. За 

редакції М. Кречка видано три збірки обробок українських народних пісень: 

«Закарпатські народні пісні», «Закарпатські пісні та коломийки», «Співає 
Закарпатський народний хор» до яких увійшли його власні твори та обробки відомих 

у регіоні композиторів. 

Характерною ознакою його хорових обробок є наскрізна куплетно-

варіаційність як основа формотворення музичного твору. У свою чергу, для 

диригентів-хормейстерів, що працюють над його творами з хором, така форма 
унеможливлює будь яке скорочення музичного матеріалу, без втрати художньої 

цінності. Адже, у хоровому середовищі існує «погана» тенденція скорочення куплетів 

народної пісні з одноманітною мелодичною основою. Скорочення, як таке, веде за 

собою втрату художньо-смислової лінії твору. Саме тому, М. Кречко використовував 

наскрізність у формотворенні хорових обробок, аби уникнути «скалічення» 
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музичного полотна. Прототипом такої композиторської «філософії» є творча 

спадщина Миколи Леонтовича, що для Михайла Михайловича була взірцем.  

Аналізуючи композиторську спадщину митця, варто відмітити відсутність її 
упорядкованості за жанрами, невідомим залишається точний об’єм музичної 

спадщини. Причиною цього є неочікуваний відхід у вічність митця у 1996 р., та його 

власна, досить скромна оцінка композиторського таланту. Незважаючи на те, що його 

твори користувалися популярністю у слухачів, а нині, є у репертуарі багатьох хорових 

колектив, М. Кречко часто не ставив підпис авторства на багатьох своїх творах. З нині 

відомих нам творів, що містяться у раніше згаданих нотних збірках та сімейному 
архіві, ми можемо умовно їх розділити на три основні жанрові групи: обробки 

українських пісень, авторські та духовні твори для хору.  

До авторських творів належать: «Коломийки», «Чом, чом земле моя». У жанрі 

обробки української народної пісні: «Віє вітер, віє буйний», «Віночок українських 

закарпатських народних пісень» («За горою високою», «Пішов Іван в полонину 

косити», «Не ходь, Янку»), «Гайчі, сину, гайчі» (колискова пісня для жіночого хору), 
«За горами, за лісами», «Засвистали козаченьки», «Іванку, Іванку», «Їхав козак на 

війноньку», «Летів пташок понад воду», «Не пий, коню, воду», «Не рубай ліщину», 

«Ой зацвіла рожа трояка», «Ой на горі пень дуплавий», «Ой на горі та женці жнуть», 

«Ой на плаю», «Ой у лузі та ще й при березі», «Ой у полі три криниченьки», «Паде 

дощ», «Я лелію поливаю». До жанру духовної музики ми відносимо два твори: 

«Многая літа» та «Літургія Святого Іоанна Золотоустого» (до якої входить 19 творів).  
Як ми можемо простежити з секторної діаграми, найбільш вагомим у його 

композиторському доробку є обробка української народної пісні – 78 %, авторська 

хорова музика – 13 % та 9% - духовна музика («Літургію» ми враховуємо як один 

цілісний твір, хоч і її частини можуть виконуватись окремо від цілісного твору у 

концертній та церковній практиці). 

Збагачуючи український музичний фонд власними творами, М. Кречко 
відстоював ще й власну громадянську, загальнолюдську та індивідуальну світоглядну 

позицію. Його диригентська, викладацька, композиторська, публіцистична, 

культурно-громадська діяльність відзначається україноцентричними чи 

національноорієнтованими поглядами, що покликані на збереження національних 

традицій і зміцнення вітчизняної культури. Як зазначали ми раніше: «Митець був 

яскравим представником українського суспільства, якому важливо зберегти та 
примножити національну культурну традицію. Зокрема, це відображається у 

репертуарі колективів, концертних програмах хорів під орудою М. Кречка та, звісно, 

у власному композиторському доробку… обробки народних пісень, авторські твори 

на власну поезію та поезію українських поетів, літургія на українські тексти)» [3]. 

Висновки: Композиторська творчість Михайла Кречка є віддзеркаленням його 
внутрішнього – духовного та зовнішнього – громадянського стану. Як і більшість 

митців України тоталітарного періоду, М. Кречко впевнено говорив про своє 

світовідчуття, вітчизняну культуру і її проблеми, відстоював справжнє мистецтво 

через власну творчість: слово, музику, звук, що нині стає підґрунтям для розуміння 

його національної самоідентифікації, як митця та громадянина.  
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ МУЗЕЮ МІСТА ПЕРЕЧИН: РОЗВИТОК, 

ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ КОЛЕКЦІЇ ТА РОБОТА З 

ВІДВІДУВАЧАМИ 

 

З початком широкомасштабної фази бойових дій в російсько-українській війні 

багато музеїв Півдня та Сходу, вимушено закрили свої двері для відвідувачів. На 

щастя заклади, що розташовані на заході нашої країни мали змогу працювати. Одним 
з таких є музей міста Перечин, який знаходиться на Закарпатті. Установа була 

відкрита нещодавно, у 2018 році. Її експозиція побудована за хронологічним 

принципом і висвітлює традиції та побут людей різних національностей, які 

проживали на цій території. Варто зазначити, що їх було досить багато (мадяри, євреї, 

словаки, чехи, роми, німці), проте місцеві називали себе «русинами».  
Художники вирішили відобразити історію краю, через шлях, що пролягає 

містом. Ця дорога – центральна магістраль, була відома ще з давніх часів. Саме нею 

користувались ще з ХІ ст. До речі, сам населений пункт згадують у латинських 

літописах в контексті з Невицьким замком, починаючи з 1266 р. [1]         Не дивно, що 

деякі райони міста зберегли свої історичні назви: Яслища і Поташня, пов’язані з 
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господарською діяльністю. На той час вважали, що від Перечина до Ужгорода, на 

ярмарок, один денний перехід. Торгівцям та подорожуючим людям треба було десь 

залишитись з ночівлею, розмістити товар і нагодувати худобу. Кмітливі євреї 
побудували корчму, склади та стійла для тварин. Тому що годували худобу з ясел і 

пішла назва району - Яслища.  

 Інший район – Поташня, отримав свою назву через те, що кущовим методом 

виготовляли поташ з деревини буку, який згодом використовували в склоробному та 

полотняному виробництві. Проте до ХІХ ст. його виробництво занепало.  

Варто зазначити, що ХІХ ст. принесло на Закарпаття індустріальний бум. Тут 
почали активно будувати залізничну дорогу, мости й тунелі. Для будівництва були 

запрошені італійці, що славились, як справні майстри у зведенні таких споруд в 

умовах саме гірської місцевості. Представниками італійських фамілій було 

споруджено римо-католицьку церкву св. Августина, греко-католицьку церкву св. 

Миколая, православну церкву св. Миколая та багато кам’яних будівель міста. 

Барельєфи із зображенням будівель розташовані в експозиції.  
Місцевість біля Перечину була придатна для того, щоб на початку ХХ ст. сюди 

перенесли своє лісо-хімічне підприємство брати Бантлін. Для виробництва було 

побудовано завод, прокладено в горах вузькоколійну залізну дорогу та гілки 

ширококолійної залізної дороги, що сполучалась з основною залізною дорогою краю. 

Фото представлені в вітрині [2,3]. Більшість працівників фабрики складали німці та 

австро-угорці. Італійські каменярі й робітники фабрики утворили основу римо-
католицької громади міста.   

Головна вулиця в різні часи називалась: Градська, Ужанська. Вона була 

місцевим осередком культури, дозвілля й торгівлі. Вздовж неї знаходились корчми, 

пекарня, магазини. Зазвичай власниками такого бізнесу були євреї, які дуже лояльно 

ставились до інших релігій та звичаїв. Наприклад, в одній будівлі розташовувався 

стоматологічний кабінет, кредитна спілка «Джойнт», швацька майстерня, а також там 
проводились сільські бали та святкування Різдва, Великодня та Масляної.  

У місті в 1903 р. була побудована синагога, проте всіх євреїв у 1944 р. 

відправили до Ужгорода, а потім вони потрапили до концентраційного табору 

«Освенцем». За радянських часів в приміщенні синагоги розташовувався будинок 

культури, а згодом Ощадбанк. 

Одним з небагатьох пам’ятників міста є пам’ятник Федору Фекеті, що жив 
понад 300 років тому. Виконуючи обов’язок листоноші, він двічі на тиждень, 

протягом 30 років, долав 25 км до Ужгороду за кореспонденцією та повертався назад. 

За цей труд чоловік запам’ятався людям і у 2004 р. йому встановили пам’ятник у 

центрі міста. Барельєф пам’ятника можна побачити у музеї.        

Свого часу в місті працювала аптека, що спеціалізувалась на виготовленні ліків 
на основі скипидару й місцевих лікарських рослин. Вона забезпечувала ліками не 

тільки місто, а всю Ужанську долину. Цікаво, що фасад будинку був прикрашений 

трьома барельєфами з зображенням Асклепія, Гігієни та Панацеї, а також фасадним 

термометром фірми Байєр, який працює і донині. Недалеко від аптеки у 1928 р. була 

побудована гражданська школа, в якій працював краєзнавець та діяч спілки 
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«Просвіта» Павло Янко. У залі музею представлені парти з гражданської школи. 

[4,5,6,7,8]   

Окрема експозиція висвітлює російсько-українську війну, активна фаза якої 
була розпочата 24 грудня 2022 р.  

Більшість експонатів для виставки, що присвячена російсько – українській 

війні, була передана військовими 68 ОБТО  (окремого батальйону тетиторіальної 

оборони ) і привезена до музею міським головою м. Перечин Погорляком М.І. У 

експозиції представлені касетні снаряди до РСЗО «Град», «Ураган», ПТРК «Стугна - 

П» - що є гладкоствольною гарматою, фрагмент ЗРК «Бук», прапор з автографами 
бійців 68 ОБТО, що був сформований на території Перечинської ОТГ. Привертають 

увагу елементи дрону «Shahed 136», що були передані бійцями 79 окремої десантно 

штурмової бригади (ОДШБ) . Це один з дронів - камікадзе, що атакував Миколаїв. 

Також в експозиції представлена літня форма військовослужбовця ЗСУ та 

військовослужбовця армії РФ. У відвідувачів музею є можливість порівняти та 

побачити відмінності  форми армійців ЗСУ й ЗС РФ. Також представлені 
індивідуальні раціони харчування військових тощо. [11,12,13,14,15,16,17,18,19]   

Виставку було відкрито 14 жовтня, вона була присвячена Дню захисників та 

захисниць України. До її огляду були запрошені учні молодшої школи та учні 

середніх та старших класів ліцею м. Перечин. Під час екскурсій діти ознайомились із 

зразками зброї, представленої на виставці, з її технічними характеристиками. Також 

діти дізнались, як треба себе поводити під час обстрілів та будь-якої іншої небезпеки. 
Що є дуже актуальним у сучасних умовах життя.  

У музеї відбувається низька заходів, які відображають побут та традиції 

минулого. Один з найбільш цікавих є обряд, що передував весіллю. Він має назву - 

«Плетення вінків». Під час заходу, запрошений до музею фольклорний аматорський 

колектив «Карічка», співає традиційні обрядові пісні. Відвідувачі плетуть вінок для 

молодих з барвінку. В нього вплітають: монети – на багатство, часник – щоб не 
зурочили та з’єднують усе червоними нитками, як оберегом. Інший захід у музеї, що 

користується попитом – це «Вечорки». Свято розпочинається з екскурсії про 

традиційні страви, що готувались на Різдво. Розповідь екскурсовода переривається 

співами колективу «Карічка». Особливу увагу приділено готуванню страви – скибки 

(це картопля, нарізана скибками, яка смажиться у печі). Після цього  екскурсія 

продовжується залами музею. У фіналі - екскурсійній групі пропонують скуштувати 
12 традиційних різдвяних страв, у тому числі і скибки. До столу подається лавандовий 

чай або узвар.  

Наразі музей активно розпочав впроваджувати майстер – класи для учнів шкіл 

і індивідуальних відвідувачів музею. За цей час були проведені такі майстер-класи: 

виготовлення ляльок мотанок, ловець сну, леп бук «Квітка Незалежності», 
виготовлення новорічних ялинкових прикрас. У наступному році в планах музею є 

створення клубу «Друзі музею». Його членами стануть учні середніх та старших 

класів ліцею м. Перечин. Метою роботи клубу стане популяризація музейної справи, 

краєзнавства та історії краю серед молоді міста та всіх його мешканців. Сьогодні 
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музей являє собою невеликій міський заклад культури та просвітництва, що має дуже 

масштабні та далекоглядні плани. 
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БАЯННЕ МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ АНСАМБЛЕВО-

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МУЗИКУВАННЯ 

 

Музична культура України в контексті сучасного часу є багатогранною. Баянне 

мистецтво є складовою української музичної культури, де важливе значення  мають 

праці вітчизняних композиторів та музикознавців, в яких розглядаються проблеми 

ансамблево-інструментального музикування. Баян в України  існує понад 120 років, 

це свідчить про його визнання українським народом. 
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Наукові публікації та низка дослідницьких та методичних праць М. Давидова, 

О. Назаренка, А. Гайденка, Ю. Лошкова, О. Міщенка які займались вивченням цієї 

тематики, дають можливість простежити специфіку розвитку ансамблевого 
музикування.  Але дослідницькі інтереси були зосереджені тільки на окремих 

історичних площинах вивчення баянного мистецтва. Досвід ансамблево – 

інструментальної форми музикування, зокрема за участю баяна не були предметом 

спеціального дослідження. А потреба у системній історичній та соціо-культурній 

реконструкції процесу становлення і розвитку ансамблево-інструментального 

музикування за участю баяна бесперечно і також актуально. 
Історико-соціальні умови сприяли розвитку ансамблевого музикування за 

участю баяна в музичній культури України.  Аналіз означеної проблеми дозволяє 

визначити основні напрямки дослідження проблеми ансамблево-інструментально-го 

музикування, а саме: 

1) аматорський етап розвитку народно-інструментального мистецтва, який з 

самого початку мав окремих народних музикантів у сфері ансамблю; 
2) специфіки розвитку академічного баянного мистецтва в України, та появи 

і закріплення нових форм і жанрів ансамблево-інструментального музикування; 

3) музикування за участю баяна з іншими ансамблями, вивчення  

ансамблевих форм та жанрів музикування. 

Історію розвитка ансамблевого музикування, а саме при участі баяна можно 

поділити на чотири етапи.  
       Перший етап (1900-1920) - складно визначити початок розвитку цього 

етапу.  Можливо з появою сконструйованих оркестрових хроматичних гармонік типу 

баян у 1905 році майстром К. О. Мищенко, або відкриттям класу народних 

інструментів у музичних профшколах, де навчали грі на гармоніці та баяні. На 

початку ХХ століття ще не було самостійних шкіл по навчанню гри на народних 

інструментах. Викладачі не мали системної освіти (історично була відсутня структура 
навчальних закладів для викладачів- народників) , але як виконавці–«самоуки» або 

«аматори» були достатньо кваліфіковані з професійної сторони. Професійне навчання 

на баяні робило перші кроки. На той час не існувало розроблених методичних основ 

для підготовки фахівців-баяністів, але вже почали з'являтися  оркестри та ансамблі 

народних інструментів, які перебували при загальних навчальних закладах. 

Другий етап (1920-1946) - це час збирання та спроби осмислення  накопиченого 
матеріалу, розробки відповідних методик навчання баяністів та як наслідок – 

становлення та розвиток професійного навчання баяністів. Вперше в Україні в м. 

Харкові (у 1920 р.) було відкрито клас народних інструментів у музичній 

профшколі,саме там склалися перші змішані учбові ансамблі. Починається новий 

професійний етап в розвитку ансамблевого музикування,під-готовка фахівців 
здійснювалась у музичних профшколах. Свідченням визнання баяна українськими 

професійними музикантами в середині 1920-х рр. може служити факт введення до 

складу оркестру народних інструментів «андріївського типу»  тембрових 

хроматичних гармонік типу баян, і це задовго до здійснення подібного кроку в Росії. 

Керівники оркестрів зорієнтували виконавців на створення невеликих мобільних 
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груп, які стали підґрунтям ансамблево-інструментального музикування в Україні.  

Створення музичних класів, музичних курсів, класів для навчання гри на народних 

інструментах при профшколах - визначила можливість виховувати велику кількість 
аматорів. Поступово при оркестрах видокремлювались перші ансамблі народної 

музики за участю гармонік і баянів. У 20-і роки вперше до складу домрово-

балалаєчного оркестру запровадили нові групи інструментів: ударну групу 

симфонічного оркестру та темброві хроматичні гармоніки типу баян, що привело до 

корінних якісних змін і набагато розширило виконавські можливості подібних 

колективів. Також в Миколаєві в 1922 році по ініціативі конструктора Ф.Бокова був 
організований невеличкий музичний гурток, репетиції якого проходили в 

помешканнях того чи іншого члена колективу. Грали спочатку «на слух», бо нотної 

грамоти не знали, в їх репертуарі була танцювальна музика, вальси і польки. В 1925 

році диригентом став заслужений діяч мистецтв України – Г. Ф. Манілов (1879-1954). 

Він піклувався про творчій ріст в колективі, починаючи з 1929 року колектив оркестра 

почав концертні виступи в інших містах – в Одесі, Харкові на Донбасі. На початку 
30-х років повний  склад оркестру відправили навчатися в Одеську консерваторію. 

Оркестр грав краші твори М. Глінки, П. Чайковського, М. Лисенка, С. Гулака – 

Артемовського і виконував українські народні пісні в обробках («Заповіт», «Думка», 

«Ой з за гори…» та інші). Після смерті Г. Ф. Манілова в 1954 році колектив очолив 

Є. Єнін, а 1957 році було присвоєно звання заслуженого оркестра УССР. З 1963 року 

головним диригентом оркестру стає В. М. Підопригора,  оркестр проіснував до 1990 
року. Концертна діяльність ансамблів за участю баяна була орієнтована переважно на 

культурне обслуговування широкого кола громадськості. Вони брали участь у 

масових концертах, що проводились для робітничо-селянської та дитячої аудиторій.  

Ці історико-соціальні обставини сприяли популяризації баяна та збільшили кількість 

бажаючих професійно оволодіти грою на інструменті. 

Третій етап (1946-1990) – на цьому етапі продовжується  розвиток та 
становлення академічного баянного мистецтва України, де поступово почав 

відокремлюватись жанр ансамблево-інструментального музикування. В цей час 

збільшується кількість музичних навчальних закладів,в музичних  училищах та 

консерваторіях формуються відділи народних інструментів і клас баяна.  Високій 

якості музичної підготовки виконавців-ансамблістів сприяла поява талановитих 

професійних особистостей серед музикантів - народників. Праці викладачів – 
баяністів (50-90-ті рр.ХХст.) Л. М. Горенка, В. Я. Подгорного, О. І. Назаренка, П. К. 

Потапова сприяли поширенню музичної освіти, підвищенню майстерності 

виконавця-баяніста, розвитку методики викладання, формування нового репертуару. 

Ансамблеве музикування в Україні пов’язане з видатними українськими діячами 

мистецтв –М. Ризолем,В. Бесфамільновим, М. Давидовим; В. Воєводіним; В. 
Власовим; А. Онуфрієнко. В другій половині ХХ ст. зростає інтерес до наукового 

осмислення баянного мистецтва в педагогічному, мистецтвознавчому та історичному 

аспектах. Наявність різних напрямів дослідження баянного мистецтва, слід 

відзначити домінування педагогічної тематики, де  висвітлюються особливості 

музично-педагогічного виховання баяніста. 
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Четвертий етап (1990-2020) визначається взаємодією ансамблево-

інструментального музикування за участю баяна з іншими ансамблями. 90-ті рр. це 

новий етап  синтезу ансамблевих форм та жанрів музикування. Творчість сучасних 
композиторів, заслужених діячів мистецтв України, здобутки в науково-дослідній 

діяльності, науково-методичній роботі професорів та методико-педагогічна 

діяльність викладачів вищих та середніх мистецьких навчальних закладів - сприяли 

оптимізації професійної підготовки баяністів, а разом з тим – самоутвердженню 

ансамблево-інструментальної школи. Можна визначити зростання кількості 

професійних та самодіяльних народних ансамблів та оркестрів в кінці 90 років ХХ ст. 
та в 2020 році. Власна творчість талановитих студентів-виконавців спонукає їх до 

створювання однорідних і мішаних по інструментальному складу ансамблів  за 

участю баяна, домри, гітари, цимбал, бандури, контрабаса, фортепіано, скрипки, 

флейти, кларнета, ударних та духових народних інструментів. 

Вони приймають участь в національних та міжнародних конкурсах, де 

отримують звання лауреатів та дипломантів. Концертні виступи аматорських та 
студентських колективів є одним із чинників розвитку музичного мистецтва.  Як для 

виконавців, так і для слухачів  ансамблево-інструментальне музикування має 

соціальне значення, що сприяє поширенню і пропаганді музичного мистецтва у 

сучасній українській культурі.   
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ЕКОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

Сучасне мистецтво характеризується активним створенням робіт 
експериментального напрямку. Митці-представники постмодернізму акцентують  

увагу на творчому самовираженні, відсуваючи загальноприйняті норми композиції, 
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формотворення та колористики. Вектор основного завдання зсувається від 

відображення дійсності до впливу на сприйняття людиною нових форматів 

мистецтва. Наразі проблемою стає глобалізація та антропогенна катастрофа як її 
наслідок, в умовах яких автори робіт вимушені адаптуватися й видавати експозиції, 

потенційно небезпечні для світової екології. 

В даному дослідженні наводяться два напрямки співіснування митця та 

природи в умовах індустріального прогресу і зародження епохи діджиталізації. Для 

витворів мистецтва сучасного періоду характерна особлива прив’язка до трактування 

власної особистості через синтетичні матеріали світу, тому роботи часто мають в 
основі штучні матеріали, що є більш стійкими до ерозій та змін клімату, але загалом 

негативно впливають на довкілля. 

На сьогоднішній день серйозними чинниками впливу на природне середовище 

є наступні продукти діяльності людства: 

- війни і складові, необхідні для їх ведення (гази, техніка, паливо, тканини, 

зброя, автомобілі, механізми, вибухонебезпечні речовини). Вченими підраховано, що 
за останні 6 тис. років люди пережили 14 513 воєн, у яких загинуло 3 640 млн чоловік; 

- споживацьке ставлення до природи та нехтування фактом про 

обмеженість доступних ресурсів. За підрахунками економістів, теперішнє покоління 

«вкрало» четвертину ресурсів, що належать його нащадкам; 

- вирубка лісів та опустелювання земель, що призводить до нестачі кисню 

та інших елементів, необхідних для життєдіяльності, що в свою чергу стає причиною 
поширення хвороб дихальної та серцево-судинної систем; 

- антропогенні забруднення, спричинені штучними засобами 

енергозабезпечення (ТЕС, АЕС, ГРЕС, котельні, технічна інфраструктура – 

металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні і целюлозо-паперові заводи); 

- викиди і шуми технічного виробництва, що забруднює повітря та 

порушує сейсмічну активність планети використанням технології свердління та 
видобування копалин; 

- забруднення акваторій та водосховищ, що приводить до нищівних 

наслідків – утворення звалищ та сміттєвих островів, масове знищення водного 

населення [5] 

Такі обставини взаємодії людини з природою вимагають підвищення рівню 

обізнаності з проблематикою та пошуку вирішення питання шляхом демонстрації і  
навчання суспільства. дослідники і вчені все частіше звертають увагу людей на 

екологічність буття, перетворюючи рух на тренд і паралельно досліджуючи реакцію 

різноманітних груп на зміни стосовно звичний моделей поведінки. Наприклад, 

професор Вермонтського університету – Адріан Івахів, є представником руху 

екологічної гуманістики, основною задачею якого є дослідження взаємозалежності 
культури та екології. За його словами, людство ще не достатньо усвідомлює наслідків 

своїх дій та впливу на природне середовище. Задля підтвердження важливості 

контролю власної діяльності стосовно природи, науковці запропонували ввести у 

вжиток термін «антропоцен», що позначає сучасну епоху – час, коли людина є 

вирішальним важелем в екології. 
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Напротивагу вченим, професор Івахів наполягає на недоречності вживання 

даного терміну, адже сама людина є суто біологічною частиною природи і ніяк не 

може приборкувати її як вища істота, так само як і неможливо нівелювати значення 
всіх інших видів. Своїми діями, зокрема творчими, людина посягає на цілісність 

середовища, піддаючи під загрозу вимирання цілі екосистеми.  Така діяльність, хоч і 

демонструє ідеї митців, не може вважатися вигідним співіснуванням з оточенням. 

Виникнення еко-мистецтва змусило людей переглянути своє ставлення до ресурсів і 

викликало зворотній зв’язок, в основі якого стало розуміння екології як живого 

мистецтва, в якому образи створюються самою природою [6]. 
Акцент на природному середовищі та важливості його захисту ставав темою 

багатьох мистецьких форумів, одним з яких є виставка сучасного мистецтва, що 

проводилася з 1955-го року в Касселі, Німеччина. Documenta, що проводилася кожні 

п’ять років, спеціалізувалася на демонстрації експериментального, актуального 

мистецтва різних тематик, запрошуючи митців, які працювали над проблемними 

питаннями у сферах культури, політики, економіки, гуманістики тощо. 
Виставка 1982-го року увійшла в історію завдяки роботі Йозефа Бойса – 

німецького художника, який вирішив демонструвати проблему недостатнього 

озеленення світу і започаткував рух висадження семи тисяч дубів на території 

континенту Євразія. Проєкт реалізовували як сам автор, так і бажаючі глядачі. Перед 

входом в музей міста Кассель Бойс розташував таку ж кількість базальтових блоків, 

що прибиралися з висадженими деревами. Метафора добре читалася відвідувачами. 
Усі дуби було висаджено через 5 років, вже після смерті Йозефа Бойса. [2] 

Поширення культури відповідального споживання, вторинного використання 

різних матеріалів призвело до того, що за допомогою сміття сучасні митці почали 

створювати цілі експозиції. Еко-арт – напрям, який привертає увагу до проблеми 

забруднення навколишнього середовища. Раніше вважалось, що суттєво вплинути на 

покращення поточного стану екології можуть лише великі компанії. Та зараз цей рух 
став не стільки ідеєю великих брендів, скільки персональним вираженням емоцій [1].  

Згадуючи про основних представників даного напрямку (еко-мистецтво), 

можна вказати наступні прізвища: Аврора Робсон (використовує пластикові залишки 

для створення інсталяцій та скульптур, характеризує свої роботи як «витвори на межі 

абстрактних образів із дитячих нічних жахіть у поєднанні з природними об’єктами»); 

Микита Зігура (автор проєкту «Нова археологія», в якому розкриває суть досліджень 
наступних поколінь – розкопки не кісток, а пластику, який має сотні років розкладу; 

експозиція виглядала як стовпи спресованого сміття, що є імітацією ґрунту; автор 

просуває думку, що сміття несе в собі негативну енергетику, але у форматі інсталяцій 

ставлення до нього змінюється; матеріалами для витворів стають: пластик, старі 

труби, залишки виробництва, поліетилен тощо); Юкен Теруя (акцентує увагу на 
вирубці лісів і презентує паперові вироби – сумки, аркуші, рулони, газети, з 

додаванням природних символічних елементів); Едіт Мьосньє (використовує у 

витворах нитку, що символізує крихкість людського буття; розповсюджує свої 

роботи, вписуючи їх в міські ансамблі та природні простори, створюючи дивакуваті 

композиції переважно з подарункових стрічок; матеріали використовує повторно) [1].  
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На думку Богдана Шумиловича, доцента кафедри культурології УКУ, 

«суспільства споживання – це спільноти, що не лише викидають, але й проникають 

на власні звалища, щоб повернути щось цінне назад. … Викидання та знищення 
певних творів мистецтва в минулому (наприклад, комуністами чи нещодавніми 

декомунізаторами) можуть вирізняти їх у сьогоденні й додавати цінності, 

перетворюючи на об’єкти, що проблематизують певний політичний лад. Сьогодні 

перетворення на сміття є одним зі шляхів, завдяки якому твір може стати не так 

матеріальним об’єктом, як важливим і цінним фактом культури…» [4]. 

Мистецтво є впливовим чинником для людського усвідомлення сучасної 
екологічної ситуації, тому популяризація даної тематики має суттєве значення для 

багатьох митців. З інноваційними можливостями сьогодення існують варіанти більш 

екологічно-позитивного мистецтва. Наприклад, деякі митці використовують 

екологічні матеріали із швидким циклом розпаду, інша група обирає мистецтво 

віртуального формату – VR, NFT, діджитал-зображення, моделі, скульптура тощо. 

Наприклад, львівська художниця Олена Ромашкіна у своїй творчості надає перевагу 
екологічному паперу та водостійким полотнам, що робить мистецький процес 

абсолютно безпечним. Єдиною причиною забруднення екології є людина, тому лише 

активна демонстрація проблеми та її вирішення може стати результативною в 

питаннях антропогенної катастрофи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНИХ ADDON’ІВ ПРИ РОБОТІ З 

3D-ОБ’ЄКТАМИ 

Безкоштовна програма з набором потужних інструментів для підтримки 

практично всіх аспектів 3D-розробки, дозволяє створювати статичні зображення та 

анімації високої якості, при цьому її можливості цілком можна порівняти з 

комерційними аналогами, такими як Autodesk Maya та Cinema 4D. Так що, не дивно, 

що Blender дуже популярна серед широкого кола користувачів, від любителів -

початківців, до професійних дизайнерів та аніматорів. 
Фактично, Blender – це безкоштовний та якісний софт для 3D-графіки з 

відкритим вихідним кодом, що працює в операційних середовищах Windows, Mac 

та Linux. Призначень для моделювання, анімації, рендерингу, пост-продакшну та 

інтерактивного 3D-відтворення у реальному часі. Також містить функцію 

редагування відео (секвенсор) та програму для композитингу. Легко інтегрує 3D-

елементи в реальні зображення, у тому числі з використанням вбудованого 3D-
трекінгу. 

Pro-lighting: Skies 

Це доповнення (Рис. 1), яке митці можуть використовувати для миттєвої зміни 

зовнішнього освітлення у будь-який час доби, будь-якої погоди та досягнення більш 

реалістичних результатів, оскільки воно ґрунтується на використанні зображень з 

високим динамічним діапазоном або більш відомого терміну – HDRI. [1]  

 
Рис. 1 - Pro-lighting: Skies 
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Building tools 

Це доповнення (Рис. 2) цікаво, тому що воно дозволяє дуже швидко 

створювати красиві будівлі або будинки, процедурно додаючи деякі найважливіші 
елементи для будівлі, такі як підлога, вікна, перила, двері, балкони та дахи. [2] 

 

 
Рис. 2 - Building tools 

Real trees 

Це доповнення (Рис. 3), яке дозволяє легко створювати лісові та природні 

масиви. Воно містить 20 моделей найпоширеніших дерев у світі. [3] 

 
Рис. 3 – Real trees 

Sketch Style 

Це плагін, який можна використовувати для візуалізації типу Ambient 

Occlusion, «глини» та «ескізу», подібно до того, що ми можемо знайти у 
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професійному програмному забезпеченні, здатному створювати нереалістичні 

рендери, такі як Sketch Up. 

Blender open street map 

Blender-osm підтримує генерацію простих 3D-будівель для створення 

зовнішніх міських сцен або сцен на відкритому повітрі в цілому, використовуючи 

інформацію, отриману із супутникової інформації онлайн, яка буде переведена в 

3D-окно перегляду Blender. 

JArch vis 

Це додаток для Blender 3D, який допомагає художникам створювати певні 
архітектурні об’єкти таким чином, щоб їх легко налаштовувати. Воно швидко 

створює такі об’єкти як: вікна, підлога, стіни, двері та ін. 

Blender GIS 

Це додаток (Рис. 4), який використовує супутникові дані для створення міст 

та екстер’єру. Цей аддон дуже схожий на Blender open street map за винятком того, 

що він безкоштовний. 

 
Рис. 4 - Blender GIS 

Scatter 

Додаток Object Scatter для Blender дозволяє розмістити сітку поверхнею. Це 
не обов’язково має бути площина, на якій ви хочете розсіювати об’єкти, це може 

бути сфера або інший об’єкт. 

Archimesh 

Цей додаток (Рис. 5) поставляється з Blender і дозволяє створювати безліч 

архітектурних елементів, таких як: 

• Кімнати, двері 

• Кухонні шафи, полиці 

• Сходи 

• Черепичні дахи 

• Книги 

• Лампи 

• Жалюзі 

• Роликова завіса 
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• Японські штори 
 

 
Рис. 4 - Archimesh 

City builder 3d 

Цей плагін дозволяє художникам створювати власні міста в Blender за 

допомогою понад 40 різних 3D-моделей та текстурних будівельних об’єктів, які 

можна дуже швидко застосувати до 3D-сцени. 

True grass 

Як випливає з назви цього доповнення (Рис. 6), True grass здатна генерувати 

реалістичну траву з 8 видами трави, 3 видами бур’янів, 5 рослинами або квітами, 5 

видами грибів на додаток до наземного сміття. [4] 
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КУЛЬТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 

Майбутнє сучасної України залежить від українського народу, збройних сил 

України, міжнародної підтримки та головне – від ідентифікації кожного українця, як 

вільної, свобідної людини. Так сталося, що ось уже одинадцять місяців українці 

боронять свою державу. Державу, яка більше тридцяти років намагалася донести до 
свідомості своїх громадян, що ми є нацією самобутньою, унікальною, величною, 

культура якої є унікальним здобутком кожного українця. За цей період, у різних 

державних установах започатковувалися проєкти, які були покликані представити 

сучасній Європі Україну, як державу, що має право долучитися до європейської 

спільноти. Ми презентували Україну на різних форумах, концертах, фестивалях, 

конкурсах, виставках тощо. Одним із завдань інтеграції України до європейського 
співтовариства було представлення культури нашого народу. Проте дещо 

консервативна Європа сприймала Україну через призму «недоросійського пасинка» і 

лише події останніх одинадцяти місяців змінили погляд на український народ.  

Війна, що розв’язана росією, навіки змінила українців. Вона одночасно змінила 

і сприйняття українців у світі. Ми мріяли про швидкі шляхи культурної інтеграції у 

європейський простір через мирні проєкти, творчі зустрічі, наукову співпрацю, але 
вийшло по іншому. Українці змушені були тікати від лихоліття війни. Значна 

кількість українців знайшла тимчасовий прихисток у країнах Європи. Нам люб’язно 

відкрили двері Польща, Словакія, Болгарія, Румунія, Німеччина, Франція, Данія, 

Швеція, Фінляндія, Австрія, Велика Британія, США, Канада та ще багато країн 

демократичного світу. Усі ці країни надали руку допомоги українцям, створюючи 

безпечні та гідні умови для життя і праці. Одночасно усі ці країни отримали 
можливість познайомитися з українцями не через телевізійні ефіри та розповіді 

сторонніх осіб, а через спілкування з реальними людьми. Людьми, що несуть у 

глибинах своєї свідомості генетичний код українця, культуру вільної та самобутньої 

нації. Ми не хотіли саме такої культурної інтеграції – через призму російсько-

української війни. Але якщо вже так сталося, то сучасна Європа та увесь світ побачив 
в українцях не якусь там «недонацію», а величний народ, культура якого є колискою 

багатьох здобутків людства. Зараз у багатьох країнах, більше як ніколи, лунає 

українська мова, майоріють синьо-жолвті кольори, рясніють візерунками українські 

вишиванки. Якщо росія й хотіла знищити українську культуру, народ, то все вийшло 

навпаки – про нас тепер говорять, як про націю нескорених, сміливих, свобідних 
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людей. Тепер підтримувати українців – це не просто бренд. Підтримувати українців 

– це мріяти про демократичний, рівноправний світ, у якому кожна людина це 

частинка великого суспільства, яка своїми діями, культурою примножує 
загальноцивілізаційну палітру. Тепер про українців знають багато, говорять майже 

щодня на всіх світових телеефірах, підтримують словом і ділом. Ми вже стали 

частиною європейської спільноти, бо ми не лише боронимо західні кордони від 

рашизму, а ще й розповідаємо про нашу країну. Ми віримо у перемогу і віримо у те, 

що наші співвітчизники скоро повернуться до рідних домівок. Але уже весь світ знає 

про Україну, про український сміливий народ, і так просто прийти з війною на нашу 
територію уже нікому і ніколи не буде можливості. Самим головним здобутком 

культурної інтеграції України за період російсько-української війни є переконання 

усього світу у тому, що ми цінуємо свободу і готові захищати свій народ, свою 

історію, свою культуру, свою державу.  

 

 

Обозна А.О.,  

кандидат економічних наук,  

Миколаївський національний аграрний  

університет, м. Миколаїв, Україна 

 

WELLNESS-МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

На сьогодні у світовій літературі вчені сповідують різні концепції щодо  

визначень понять, пов’язаних зі  wellness-індустрією. Це, перш за все, пов’язано з 
історичними особливостями розвитку wellness-індустрії в різних країнах світу. 

Термін «wellness» у науковій літературі з’явився порівняно недавно та означає 

єдність як тіла, так і душі.  

Взагалі поняття «wellness», за версією American Heritage Dictionary, означає 

гарний стан фізичного і духовного здоров’я як результат правильного харчування, 

фізичної активності та корисних звичок. Слово «wellness» походить від англійських 
слів «well-being» (добробут) та «fitness» (натренованість, здоровий стан організму) і 

вперше було надруковане в Оксфордському словнику в 1654 р. [1].  

Американський вчений у галузі медицини, проф. Халберт Л. Дунн,  якого 

вважають «батьком wellness'a», у 1959 р. започаткував розробку нової філософської 

концепції «wellness», відповідно до якої дефініція «здоров’я» людини не обмежується 

задовільним станом роботи життєвих функцій організму, але й відображає рівень її 
соціальної надбудови − благополучне, якісне, повноцінне життя, що значною мірою 

залежить від самої людини, її ставлення до власного здоров’я та дій, пов’язаних з його 

підтримкою, покращенням [2, c. 789]. 

Проф. Г. Михайліченко відносить до інновацій впровадження в економічну 

практику «програм медичного туризму, спрямованих на оздоровлення, профілактику 

і лікування хронічних захворювань, які отримали назву «Spa&Wellness» [3, с. 143].  
Концепція «Вісім аспектів (вимірів) здоров’я (Eight Dimescions of Wellness)» 

wellness стану були спочатку розроблені доктором Пеггі Сварбрік, професором-
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дослідником в Університеті Рутгерса, а також пропонував Центр досліджень та 

навчання реабілітації (RRTC) при Бостонському університеті. Вони включають 

(рис.1) [4]: 

• фізичне благополуччя;  

• емоційне благополуччя;  

• соціальне благополуччя;  

• інтелектуальне благополуччя; 

• фінансове благополуччя;  

• професійне благополуччя;  

• духовне благополуччя;  

• екологічне благополуччя.  
Ці параметри складають модель з визначальних факторів, що впливають на 

розвиток wellness-індустрії сьогодні. 

 
Рис. 1. Концепція «Вісім аспектів (вимірів) здоров’я (Eight Dimescions of Wellness)» 

 

Важливу роль у популяризації цього способу життя та філософії зіграв 

американський професор Пол Зейн Пілзер, автор трьох бестселерів, і зокрема, книги 

«Революція Wellness - наступний трильйон доларів» [5]. Він прогнозував бум в США 
в сфері  Wellness-індустрії, яка досягла обороту в 1 трильйон дол.США вже до 2010 

року. А також, вчений визначив актуальність та необхідність створення індустрія 

мережевого маркетингу, саме мережевий маркетинг є ідеальним соціально-

економічним інструментом для втілення нової галузі в життя [5]. 

Нові соціокультурні стандарти вимагають від споживача інвестиції в свій 

зовнішній вигляд. Тепер від ступеня доглянутості людини залежить його 
ідентифікація та позиціонування в соціальному оточенні, а відповідно, і професійний 

і особистий успіх. 
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Останнім часом Wellness як галузь стрімко розвивається, цей сегмент пропонує  

клієнтам сучасні технології та wellness-послуги, а саме: сучасне здорове харчування, 

фітнес, спортивний відпочинок, фестивалі, гастрономію та енотерапію, 
таласотерапію та медотерапію у wellness -центрах, wellness-готелях на базі 

українських готельних комплексів (рис.2). 

Велнес став однією із найбільш ефективних форм рекреації, за цією концепцію 

функціонують велнес-готелі та велнес-курорти, розвивається велнес-туризм у світі. 

 
 

 
Рис.2 Види wellness-послуг 

 

Світова велнес-індустрія нині оцінюється в 4,4 трильйона доларів, а велнес у 

сфері гостинності та туризму є одним із найшвидше зростаючих сегментів 

подорожей. Гості висококласних wellness-готелів мають можливість обирати між 
сучасними та найдавнішими методиками оздоровлення, тому SPA і wellness міцно 

увійшли в готельний бізнес і поступово займають провідні місця в переліку послуг. 
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КОГНИТИВНЕ СПРИЙНЯТТЯ МАССЮРРЕАЛІСТИЧНИХ  

КОМПОЗИЦІЙ В РЕКЛАМНИХ ПОСТЕРАХ 

Відомо, що массюреалізм – це напрямок сучасного мистецтва в основі якого є 

взаємодія сюрреалістичних образів, поп-арту, сучасних технологій та масмедіа, 
введений в обіг художником Джейемсом Сихейфером у 1992 році [1] 

 Дослідження цього напряму були у більшості сконцентровані за аналізом 

художніх робіт із зображення сюрреалістичних образів, що виникають під впливом 

технологій та масмедіа інформаційного простору, куди відносять друковані, музичні 

та відеотвори [1]. 
Художники массюрреалізму, такі як Алан Кінг, Чип Саймонс, Мелані Марі 

Кройжоф у більшості зображають сучасні предмети, комбінуючи їх інтуїтивно із 

різними матеріалами, створюючи образи з поєднанням комп’ютерних технологій і 

традиційних матеріалів, використовуючи друковані фото, цифрові фотоколажі і звуки 

[1]. Але основою даного дослідження в сфері массюрреалістичного напрямку є саме 

синтезована або комбінована композиція, витоки її формування та етапи розвитку.  
«Синтезована» композиція – це своєрідне метаморфозне поєднання двох, 

трьох,чотирьох і більше об’єктів, предметів і суб’єктів в одне ціле, створюючи 

реалістичний або стилізований алегоричний аглютинаційний образ аналогій і 

гіперболізації. Саме «синтезована» композиція дала змогу вийти за межі звичного 

сьогодення і розкриває чітку систему когнітивного сприйняття через інтуїцію, уяву, 

уявлення, прогнозування дій та інші форми психологічного впливу на півсвідомість 
людини різних поколінь [2]. Її  можна вважати як один з прийомів когнітивного 

дисонансу, що мотивує всупереч або навпаки логіки і послідовності. Відбувається 

переосмислення дисонансу до логічності, гармонії і раціуму та навпаки, стимулюючи 

розвивати і використовувати ідейно-образні рішення різних навіть дивних поєднань 

у реальному житті.  

Метамодерністичні погляди сьогодні саме направлені на взаємодію людини, 
природи і технологій та це спостерігається не лише в біонічній архітектурі і в 

акцидентних шрифтових композиціях, а й бачимо це в дизайні рекламних постерів у 

вигляді сюрреалістичних образів або комбінованої декоративної чи абстрактної 

стилізації. Людина-пейзаж, дерево-мозок, груша-хребет, будильник-чашка, слід від 

черевика – відбиток пальця, граната-клавіатура, бургер-книги, куряча гомілка – 

полуниця, банани-пальці тощо [3]. 
Саме такий принцип поєднання можемо спостерігати в художніх  творах 

італійського живописця XVI ст. Джузеппе Арчімбольдо. Його алегоричні портрети 
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«Вертумн» (1591 р.), «Бібліотекар» (1566 р.), «Літо (1563 р.)», «Земля» (1566 р.), 

«Садівник» (1590 р.) та інші, розкривають змістовну ідею синтезу і трансформації 

форми та образу [4].  Наприклад відома робота «Вертумн», являє собою портрет 
імператора Рудольфа 2 у вигляді фруктів та овочів, уособлюючи давнього бога садів 

і плодів як алегорію і асоціативне уявлення  [5]. 

Саме цими творами надихнувся і всесвітньовідомий іспанський сюрреаліст 

Сальвадор Далі [6]. Його відомі роботи: «Телефон-лангуст» (1936 р.), «Обличчя Мей 

Уест у вигляді квартири» (1935 р.), «Лебеді, що відображаються у вигляді слонів» 

(1937 р.), «Палаюча жирафа» (1937 р), «Слони на довгих ногах» (1948 р.), «Три 
сфінкса острова бікіні» (1947 р.), «Портрет Ізабелли Стайлер-Тас (Меланхолія)» (1945 

р.), «Спокуса Святого Антонія» (1946 р.) саме відображають «Синтезовану 

композицію», комбінуючи різні реалістичні і стилізовані форми та образи через ілюзії 

і парадоксальні поєднання. Слони на павучих ногах, диван-губи, антропоморфні 

шухляди, голова-дерево, людина-кульбаба та інші комбіновані парадоксальні образи 

бачимо в його сюрреалістичних картинах [6]. 
Сьогодні, синтезовані сюрреалістичні композиції, які створюють сучасні 

художники і дизайнери для рекламних постерів загалом направлені на 

загальнолюдські когніції, що включає в себе взаємодію сприйняття, свідомості, 

пам’яті та мови [7], але іноді більш сміливі поєднання створюють у людини дисонанс 

через внутрішній психологічний конфлікт, суперечності і певне протиріччя. За цими 

когнітивними наслідками у реципієнтів в медіапросторі проводять постійне 
дослідження, вивчаючи і аналізуючи вплив та зміну мислення у різної цільової 

аудиторії [8].  

В цьому контексті слід проаналізувати варіації «синтезованих композицій», як 

окремих творів, так й використаних в рекламних постерах та виявити причини їх 

попиту сьогодні. 

Досліджуючи їхні концепції, слід відокремити 4 різні  варіанти: трансформація , 
вписування, взаємодія і ілюзорно-інтуїтивна композиція. 

1. Може мати назву «Трансформація», бо в її основі спостерігається надання 

предмету чи об’єкту незвичної для нього геометризованої або геометричної форми, 

наприклад кавун-куб, трикутний глобус або птах-циліндр. В рекламних постерах 

вони зустрічається у більшості лише як образ ілюзії упаковки і свідчить про якість 

продукту або свіжість, але ці принципи дали поштовх до наступної складнішої 
варіації.  

2. «Вписування» - це  аглютинаційне поєднання двох різних предметів чи 

об’єктів в єдиній комбінованій композиції. Де одна форма є домінантною, а інша 

додатковою. Наприклад: ножиці-кактус, полуниця-банан, вишня-кактус, місяць-

кавун, літак-піца, душ-лимон, тенісний м’яч-ківі, цукерка-губи, лампочка-яйце, куля-
таблетки, риба-шишка або кавун-скрипка. Для даного художнього образу дизайнеру 

дуже важливо мати розвинену творчу уяву, уявлення, асоціації і розуміння когніцій 

рекламного характеру. Світові бренди CocaCola, Nike, Nescafe, Philips, Sumsung, 

McDonald’s та інші досить часто використовують цей принцип у постерах і зовнішній 

рекламі [3];[9]. У СocaСola, Місяць – це кришка, місячна доріжка на воді – силует 
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пляшки, а нічний фон градієнт, від багряного до фіолетового кольору, нагадує колір 

самого напою. Інший рекламний постер – Nike, зображає пару кросівок, що має форму 

легенів, асоціюючись з бігом, повітрям, активним здоровим життям. 
3. В основі варіанту «Взаємодія» можна спостерігати складне поєднання 

трьох-чотирьох і більше несумісних між собою предметів чи об’єктів. Цей принцип 

більш властивий для художніх метамодерністичних композицій  і соціальних 

постерів, де з’єднаний багатокомпонентний образ створює потужний емоційний стан 

і відчуття, направлене на певну проблему сьогодення. Для розуміння і професійного 

виконання таких синтезованих композицій, дизайнер або художник повинен володіти 
усіма  композиційними прийомами складної аглютинаційної стилізації, придачі, 

метафори і метонімії.  

Саме метафора і метонімія допомагає посилити вплив даної варіації, де 

метафора відображає асоціативно-інтуїтивну подібність, наприклад показ головного 

болю можна показати шумом перфоратора, здоровий кишечник – хвилястою лісною 

річкою, а метонімія стилізує і з’єднує зображення в знаки-індекси [10].   
4. «Ілюзорно-інтуїтивна» синтезована композиція  в рекламних постерах 

направлена не лише на вписування чи взаємодію різних предметів або об’єктів, а 

ґрунтується більше на відчуття та ілюзію смаку, запаху. Саме цей варіант композиції 

дозволяє показати різні відчуття, тому зображення стають більш стилізованими у 

вигляді абстрактної схематичної або декоративної форми поєднання. 

Аналізуючи художні особливості та засоби виразності усіх чотирьох варіацій 
«синтезованих» композицій, можна підкреслити використання різних принципів 

художнього рішення: фототрансформація «злиття», хроматична декоративна 

стилізація, хроматична схематична стилізація, чорно-біла графіка. 

Основними зображеннями, що використовуються в цих композиціях це: дерево, 

рука або руки, яйце, губи, хребет, лампочка, різні фрукти та овочі. Художня 

комбінація тут відбувається за рахунок схожості форми, наприклад повітряну кулю 
можна уявити у вигляді зрілої квітки кульбаби, апельсину або будь-якої іншої 

округлої форми. Також, взаємодія і взаємозаміщення синтезованих композицій 

відбувається навіть в інтервалах між об’єктами чи предметами, де через контрформу 

та оптичну ілюзію створюється новий ефект і нове зображення. Таким чином виникає 

посилений додатковий образ [3]. 

Популярність рекламних синтезованих сюрреалістичних композицій 
обумовлена стрімким розвитком технологій і появою нових поколінь із швидким 

«кліповим» сприйняттям  та базовими інстинктами, думками і діями: бажання 

«швидкого перекусу»; бажання подорожей та постійної зміни оточення; бажання 

«втомити спрагу»; бажання швидкого подолання проблем. За теоріями Уильяма 

Штрауса і Ніла Хоува, покоління «Центеніалів», які народжені до 2010 року та 
покоління «Альфа», які народжені після 2010 року, мають залежність від Інтернету, 

смартфонів, соц.мереж, приділяють увагу здоров’ю, можуть робити одночасно багато 

справ, але від цього в них розсіюється увага, розвивається загострене відчуття 

справедливості і раннє бажання до самореалізації, більше надають перевагу 

зображенню ніж тексту [11]. 
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Звичайно дослідження даної теми у подальшому потребує більш широкого 

ґрунтовного аналізу та спостережень, адже саме нові покоління створюють нові ідеї і 

змінюють уявлення, що безумовно потрібно враховувати в системі викладання 
професійно-орієнтованих курсів усіх мистецьких напрямків, особливо дизайнерам -

графікам, рекламістам. 
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CULTURAL TOURISM IN UKRAINE: CULTURAL INTERACTION IN 

POST-INDUSTRIAL AND INFORMATIONAL SOCIETY 

 

The different cultures of numerous nations and nationalities have in their basis the 

only one universal human creative beggining. They differ from each other with a form, 

determined by the peculiarities of the certain nations history, the various conditions in which 

the formation of these cultures took place. Communication is one of the most important 

spheres of human life. This is the most important channel for broadcasting a culture to the 
new generation. Culture is a driving element of tourism. A part of cultural tourism until 

2024 will be 25% of the total world tourism according to the World Tourism Organization 

(WTO) ratings. “Cultural tourism” is experiencing a new stage of development today, due 

to the unswerving deepening of globalization processes and creation of a single general 

human informational space that leads to a steady increase of people’s interest in world 

cultures, multiculturalism, expansion of international trade with the subjects of mass 
consumption, development of the high-speed transport, communication, as well as a whole 

system of organization, provision and maintenance of tourist trips. 

Cultural tourism serves the ideas of intellectual and moral solidarity of humanity, 

establishment of the ideals of tolerance in society, namely, of respect, acceptance and correct 

understanding of a rich variety of our world’s cultures in XXI century. 
Ukraine is one of the largest countries in Europe. It is such an ancient and deep center 

of Slavic culture that there is a huge cultural and historical potential. Various cultural 

heritage was formed in Ukraine, creating an unlimited opportunity for cultural tourism, 

starting from Trypillia and Cherniahivska cultures, ancient Rus etc. A regional division of 

Ukraine is formed on the basis of natural, economic, ethno-cultural, administrative, political 

https://mmr.ua/ru/show/hto-taki-ukrayinski-tsenteniali-ta-scho-voni-chitayut-5-young-adults-bestseleriv
https://mmr.ua/ru/show/hto-taki-ukrayinski-tsenteniali-ta-scho-voni-chitayut-5-young-adults-bestseleriv
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and other features, which relate to the concept of “recreation” as an all generalizing 

dimension that attracts those who are interested in cultural tourism. But, despite the richest 

tourist resources, Ukraine has an insignificant place in the world tourist flow. Ukraine's 
potential opportunities allow to welcome the foreign tourists more than now according to 

the WTO ratings. Cultural tourism becomes to a certain extent a nostalgic reality for the 

Ukrainians themselves. It can be both amateur and institutionalized, because it arises as a 

certain movement of appeal to its fundamental values. Those management strategies are 

aroused that have their definitions in government documents. But, to a greater degree, there 

are the motives, where the very concepts of management or marketing are targeted at 
satisfying the recreational needs of the local population - Ukrainians or other ethnic groups 

that exist on the territory of Ukraine. 

All this testifies that there is a problem with its personal region, called Ukraine and 

regionalization, that is, a problem of regional policy of Ukraine and its cultural strategy, 

where cultural tourism becomes one of the means of cultural development or national 

cultural model of tourism. 
Therefore, we see that the infrastructure of tourist activity or tourist trips in itself is 

quite complex. It could not be formalized according to the object-subject models of the same 

cultural tourism. An element of culture is everywhere. Ethnic, cognitive, adventurous, even 

extreme tourism is also a culture of survival that forms an ability to be together and helps a 

person to feel capable of what he could not even imagine under normal circumstances. 

It is given different meanings to the division of tourism activity, that is, the definition 
of the cultural-historical region. The researchers note that this is a certain spatial territorial 

integrity, which is determined by certain natural-climatic, geographical, administrative, 

state or interstate territorial principles of territory zoning [6]. It is important that a region in 

its more established meaning (not cultural-aesthetic, but functional) belongs to more 

geographical and historical integrity of Ukraine. We also adhere to this approach, because 

we need to know the multidimensionality of a “region” concept and try to certify that the 
very principle of cultural tourism in Ukraine should not be locally concentrated in regional 

politics, although it can implement itself in this way, but to be planned, systematic and 

generative. G. Avanesova and A. Astafiev define that “the most important features of the 

criteria of territory regional division are, first of all, demographic, characteristics - signs of 

quantity, density, birth rate, mortality, as well as the ratio of urban, highland population in 

the form of employment, qualification and professional stratification of workers, their 
orientation on traditional or innovative forms of activity. A level of economic prosperity is 

also determined, and the level and way of life, the orientation of the political plan, etc.” [1, 

99]. 

The regions according to their degree of relation to one or another communicative 

spectrum of influences are divided into those that are opened for globalization processes and 
try adapt and use them to the limit, and those regions that, on the contrary, try to localize 

and move away from any globalization to the limit. There are the regions that can be defined 

as areas of mixed type, and are characterized by the adaptive-globalizative influences and 

localization tendencies [2]. Therefore, one can understand that such a scheme at the level of 

administrative-political configurations of communications gives quite the wide prospects. 
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There are regions that invite tourists, who are glad to welcome them. There are the whole 

villages, which literally are transformed into a village-bedroom, into a village that lives with 

a tourist business. This is typical for certain villages in Western Ukraine.  
The plain part of a country is divided into three geographical zones - the zone of 

mixed forests Polissia - more than 14%, forest-steppe - almost 34% and steppe - about 40%. 

This territorial division is universal, it provides an ability of a broad view of that relief and 

those landscapes that are revealed as recreational space in the tourist project. 

All of them have their own unique figurative and cultural features, which are still 

preserved and marked by the same memorials, that appear at different times and are 
identified by the ritualism, remained in these districts. Those scientists, who are ingaged in 

the problems of cultural tourism within the frames of the tourism theory, mostly consider it 

in the context of the so-called local history. There are S. I. Popovych, E. V. Pankova and 

others, because the very problem of local history already begins to produce the problem of 

cultural tourism as a polystructural, polyfunctional integrity [3]. The quite different motives 

of the tour implementation are combined: purely cultural, recreational, mixed type, 
recreational and sports. All this reality anyhow is indicated in the context of cultural tourism, 

because it becomes a broader paradigm than regional tourism. If we discuss the regional 

tourism, then it characterize more the cognitive-cultural aspect, and here we are discussing 

the integrity that is possible as the potential generation of the cultural and natural 

recreational dimension of that district, to which tourists are guided. 

Now there are counted 1020 parks with historical and cultural significance in Ukraine. 
It is considered that 19 parks are dendrological parks, which preserve, study, restore and 

create conditions for the flora to have its own representation. There are also 82 parks that 

are the memorials of garden-park art, 18 botanical gardens and 7 zoological parks [3]. 

Historical and cultural potential of Ukraine is so unbounded and so polymorphic in 

its dimensions of subject-architectural components, landscape and park characteristics, in 

relief, creative, even in ethnological zones, that needs its cultural-historical analysis exactly 
within the framework of the tourism theory. This theory will help to implement the planned 

strategic measures for the development of cultural tourism as a careful and purposeful usage 

of cultural and historical resources of Ukraine. 

Tourism in the context of globalization at the present stage sets up many problems. 

“Globalization itself motivates to the reduction of the cultural-historical potential and the 

national elite space possibility to the commercialization, and sometimes the control comes 
down over the national economy, the policy and strategy of the relation to culture deforms. 

All these are the negative consequences, which require their authentic identification in the 

program documents. They should also be mentioned as a state level of national policy and 

strategy concerning the cultural tourism in Ukraine “[7, 110].” 

In order to preserve a national identity, moreover, the cultural and historical potential 
of a country that is sufficiently powerful in Ukraine, it is necessary to develop a system of 

regulatory, organizational, managerial, financial-economic, legal, juridical, aesthetic, 

artistic, culturological mechanisms, which would help to realize a system of the tourist 

project various means as a civilized cultural implementation of tourist activity, formation of 

the culture itself, preservation and actualization of the cultural and historical potential of 
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Ukraine as a state and a country, a cultural area which has its own features and its mentality. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ГРАНТРАЙТИНГУ У СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ 

КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

Гранти або грантові кошти не є чимось новим для Української спільноти, але 

на сьогодні спостерігається певна тенденція збільшення уваги до цього шляху 

отримання фінансування. 

«Грант (від англ. grant - подарунок, дар) — грошові або інші засоби, що 

передаються громадянами та юридичними особами (в тому числі іноземними), а 
також міжнародними організаціями для проведення конкретних наукових 

досліджень, розробки законопроектів, підготовки кадрів та інших цілей на умовах, 

передбачених грантодавцем» [7].  
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Норми ст. 1 Закону № 601 містять таке визначення гранту: «грошові кошти 

(фінансові ресурси), надавані на безоплатній, безпроцентній і безповоротній основі 

суб'єктам господарювання та фізичним особам за результатами конкурсного відбору, 
для реалізації програм, проєктів, заходів, а також для інституційної підтримки 

суб'єктів видавничої справи незалежно від форми власності» [4].  

Як бачимо з наведених визначень, грант — це ресурс для проведення проектної 

діяльності. 

За видами гранти можуть надаватися у натуральній формі у вигляді 

матеріальних цінностей (наприклад, транспорт, техніка, обладнання тощо), або у 
грошовій формі у вигляді коштів національної чи іноземної валюти для реалізації 

проєкту будь-якої сфери діяльності. 

Також варто зазначити про існування програм, різних за фінансуванням. 

Часткове фінансування передбачає обов’язкове залучення коштів від інших донорів, 

фізичних або юридичних осіб, організацій тощо. Повне фінансування покриває 100% 

витрат за кошторисом проекту.  
Фокусуючись на галузі культури, можна виділити наступні програми, які на 

сьогоднішній день фінансуються донорами. Це програми стипендіальні (для однієї 

особи), програми національної співпраці та міжнародної співпраці. В залежності від 

кількості виконавців, вирізняються індивідуальний грант або стипендіальна програма 

для однієї особи-бенефіціара, колективний грант, який передбачає реалізацію проекту 

групою людей з однієї організації та партнерський грант, який націлений переважно 
на співпрацю різних організацій, в тому числі і міжнародних. [6] 

Найпоширенішими донорами для галузі культури в Україні на сьогодні є 

Український культурний фонд, фонд «Відродження», фонд «Креативна Європа», 

організація «House of Europe», Гете-Інститут, Британська рада в Україні. 

Кожен з цих донорів має певні вимоги до заповнення конкурсних заявок, які 

варто враховувати при написанні. Власне це і є основна задача грантрайтера — 
коректне складання заявки до подання на проектний конкурс. 

Отже, грантрайтер — особа, яка складає грантову заявку, відповідно, 

грантрайтинг — процес написання заявки для конкретного донора під конкретну 

програму. 

У кожного донора та програми окреслені власні пріоритети. Так, наприклад, 

Гете Інститут на початку війни РФ з Україною ініціював екстрені стипендії для 
українських митців, метою яких було «підтримання української сцени» [5].  

Український культурний фонд у рамках Лоту «Відновлення культурно-

мистецької діяльності» одним з основних пріоритетів визначає «підтримку 

культурно-мистецьких проєктів міжнародної співпраці та просування українського 

культурного продукту за кордоном, інтеграцію культури та креативних індустрій у 
європейський культурний простір, посилення зв’язків з міжнародним культурним 

середовищем для створення позитивного іміджу та всебічної підтримки України у 

світі» [2]. 

Фонд «Ізоляція» у програмі субгрантів «Зміна 2.0» пріоритетом визначає 

«спрямовання на продовження культурного життя та підтримання духу боротьби 

https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ013202
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України за свободу і незалежність зі складовою на громадянський, соціальний або 

економічний розвиток» [1]. 

Подібні фонди і програми сприяють підтримці культурного сектору, а 
визначення основних напрямів роботи дозволяють формувати проект у крос 

секторальному напрямі, наприклад, поєднуючи культурний і соціальний сектори, що 

стає площиною для дослідження культури як інструменту впливу на суспільство. Так, 

наприклад, УКФ з 2018 року започатковує програму «культура без бар’єрів», яка 

спрямована на «подолання викликів, пов’язаних із наявністю проблем для різних 

маломобільних груп стосовно можливості повноцінного, безбар’єрного доступу до 
культури, освіти, зайнятості. Актуальними залишаються формування 

безперешкодного життєвого середовища у публічному просторі, доступ до 

культурних об’єктів. Програма спрямована на створення безперешкодного життєвого 

середовища у соціальній, культурній та освітній сферах для маломобільних груп, 

людей третього віку 50+, родин з дітьми до 6 років, осіб з інвалідністю тощо» [3]. 

Написання виграшної заявки та отримання грантових коштів на реалізацію 
проекту є досить відповідальною процедурою. Цей процес свідчить не тільки про 

готовність до втілення задуму, а і про чесність і прозорість під час звітування.  

Розвиток грантрайтингу як виду професійної діяльності, беззаперечно 

сприятиме розбудові культурного сектору України, спонукаючи не тільки до 

створення нових мистецьких продуктів, а й встановлення і зміцнення партнерських 

відносини українських і міжнародних організацій, реалізації проектів з крос 
секторальним підходом, підтримки молодих митців, збереженню культурно-

мистецької спадщини, перекладу та друку професійної та художньої літератури тощо. 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВИКЛАДАЧА, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ТАСТУДЕНТІВ 

У КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ 

НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В ОБРОБКАХ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА) 

 

Однією з умов успішної професійної діяльності сучасного фахівця є його 

компетентність. Закон України «Про вищу освіту» роз’яснює якість вищої освіти як 

«сукупність якостей особистості з вищою освітою, що відображає її професійну 

компетентність, ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість і зумовлює здатність 

задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства» 
[1, с. 24]. В умовах сьогодення суспільство має потребу у високоосвічених, сумлінних 

фахівцях, які спроможні самостійно приймати відповідальні рішення в складних 

обставинах, здатні вирішувати проблеми, що виникають у ситуаціях, пов’язаних із 

професійною діяльністю, прогнозуючи їх можливі наслідки, відкриті до співпраці, що 

відрізняються мобільністю, конструктивністю, оптимізмом. Такий підхід сприяє 
становленню компетентного, тобто обізнаного фахівця. У зв’язку з цим проблема 

впровадження компетентнісного підходу до галузі освіти, нових вимог до 

концертмейстера та викладача, котрі, окрім опанування низки фахових знань, умінь 

та навичок, мають володіти певними компетентностями, стає досить актуальною. 

https://www.goethe.de/uk/kul/ges/ser/ukf/sti.html
http://www.chaszmin.com.ua/
https://leksika.com.ua/13310919/legal/granti
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Формування професіоналізму є доволі складним процесом, який здійснюється 

на заняттях з музично-теоретичних, вокально-хорових та інструментальних 

дисциплін. 
Диригентсько-хорова підготовка займає чільне місце у системі професійної 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до роботи у навчальних закладах 

та передбачає активне формування у студентів музично-естетичних смаків та 

розвиток здібностей оцінювати й аналізувати музичні твори, зокрема, й вокально-

хорові. У процесі такої підготовки важливо не лише передати майбутнім фахівцям 

певний обсяг знань, умінь і навичок, а й навчити їх творчо мислити та застосовувати 
отриманий досвід у практичній діяльності. Така практична реалізація можлива за 

умов застосування особистісно-орієнтованого підходу до навчання у процесі 

диригентсько-хорової підготовки. Успішний результат неможливий без злагодженої 

роботи викладача та концертмейстера. Викладач-диригент та концертмейстер разом 

беруть участь у формуванні високопрофесійного фахівця – майбутнього керівника 

хорового колективу. 
 Мистецтво диригента полягає у творчому донесенні художніх намірів до 

колективу за допомогою диригентських засобів музичної виразності, до складу яких 

входять: диригентська техніка, виразна міміка та чітко поставлене завдання під час 

репетиції. Акомпануючи хору, дуже важливим є знання основ диригентської техніки, 

для того, щоб мати можливість грати «по руці» диригента, бачити «точку удару», з 

якою має точно збігатися хоровий спів та виконання супроводу концертмейстером . 
Супровід не має права бути пасивним. Концертмейстер не повинен 

відмовлятися від власної художньої індивідуальності, оскільки чутливий супровід 

тільки надасть наснаги виконавцю. Тому робота з викладачем носить характер 

творчої співпраці з метою узгодження плану виконання музичного твору згідно з 

розумінням твору обома музикантами.  

Система цілеспрямованої взаємодії викладача, концертмейстера та студента на 
заняттях з хорового диригування активізує процес становлення мотиваційної сфери 

навчання, стимулює до розвитку креативності, творчого підходу до майбутнього фаху 

та оптимізує навчально-пізнавальну діяльність майбутніх професіоналів.  

Комунікативна взаємодія в класі хорового диригування передбачає створення 

якісного формату узгодженості спільної художньої інтерпретації. Хорові обробки 

українських народних пісень Миколи Леонтовича, які входять до репертуару 
студентів 1-3 курсів класу хорового диригування, є цінним художнім матеріалом для 

творчої співпраці учасників інтерпретаційного процесу. 

Оригінальні самобутні хорові композиції Миколи Леонтовича, такі як «Ой у лісі 

при дорозі», «Щедрик», «Мала мати одну дочку», «Пряля», «Ой з-за гори кам’яної». 

«Козака несуть», «Піють півні», «Із-за гори сніжок летить» та інші, є школою 
художньої майстерності [2]. Під час індивідуальних занять диригуванням викладач, 

концертмейстер та студент, занурюючись у природність руху голосів хорових 

обробок українських народних пісень, їх темброву виразність та мелодійність, 

надзвичайно різноманітну тематику, знаходяться у постійному процесі «художніх 

відкриттів», «творчому співпереживанні» [3].  
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Спільних скоординованих рішень потребує робота над засобами музичної 

виразності: фразуванням, артикуляцією, штрихами, тембром, фактурою. динамікою, 

темпоритмом, що підкреслюють авторський стиль Миколи Леонтовича, який поєднує 
народну й авторську мелодику, занурюючись у  глибини національного мелосу та 

поезії. Різноманітність у створенні інтерпретацій вимагає попередньої роботи щодо 

грамотної редакції нотного тексту, визначення єдиних виконавських ремарок, пошуку 

емоційних акцентів у фразуванні. Методи спільного пошуку високохудожньої 

інтерпретації обраної хоровоі обробки української народної пісні Миколи 

Леонтовича формують слух майбутнього хормейстера, виховують відчуття форми та 
фактури, яка поєднує прийоми народного багатоголосся з досягненнями класичної 

поліфонії. 

Така комунікативна взаємодія, застосована у системі роботи зі студентами в 

класі хорового диригування, сприяє формуванню їх хормейстерських умінь та 

здійсненні хормейстерської діяльності у майбутній роботі. 

Потрібно зазначити, що у професійній діяльності концертмейстера та викладача 
під час занять з хорового диригування є ряд дуже важливих моментів, таких як: 

- практичний творчий зв’язок. Метою такої взаємодії є знаходження і 

втілення художньої інтерпретації музичного твору;  

- робота концертмейстера-викладача, тобто музиканта, який розучує 

музичний текст зі студентами, допомагаючи викладачу в роботі під час занять; 

- діалогічна взаємодія партнерів творчого процесу: викладача, 
концертмейстера, студента, яка спрямована на реалізацію художньо-виконавського 

потенціалу хорового твору. 

Отже, в діяльності концертмейстера та викладача можливо виокремити 

декілька векторів, а саме: творча співпраця з метою узгодження плану виконання 

музичного твору, робота разом зі студентом на індивідуальному занятті, створення 

художньої інтерпретації в творчому спільному процесі. Необхідною складовою 
роботи концертмейстера та викладача є наявність великого арсеналу професійних 

знань, умінь та навичок, що дозволяє досягати творчої взаємодії зі студентом. Адже 

викладач і концертмейстер є рівноправними партнерами у виконавському дуеті з 

диригентом-студентом. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ВІДВІДУВАЧІВ 

МИКОЛАЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ПІД ЧАС  

РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (ВІД ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ДО 

СЬОГОДЕННЯ) 

 

Сучасний музей сьогодні сприймається суспільством як багатофункціональна 

установа, що здійснює різнопланову діяльність у сфері досліджень, освіти, організації 
культурного дозвілля. Тому все частіше невіддільною частиною роботи музеїв стає 

здійснення проектної діяльності, спрямованої на втілення запитів відвідувачів.  

Перші спроби проектної діяльності, спрямованої на підвищення пізнавальної 

активності молодших відвідувачів Миколаївського обласного краєзнавчого музею, 

були зроблені на початку ХХІ ст. старшим науковим співробітником Інною 

Володимирівною Гавриловою. Це була розробка серії інтерактивних музейних уроків 
із краєзнавства на базі музейної колекції. Уроки проходили в окремій виставковій 

залі, відвідувачі мали змогу сидіти на лавках. Під кожну тему розроблявся текст 

заняття, у фондах підбиралася група предметів і робилася тимчасова міні виставка. 

Окрім цього в обмінному фонді, який був того часу в музеї, бралися декілька 

предметів. Їх можна було показати дітлахам зблизька, хоч би і дати у руки. З 

захопленням розглядала малеча переплетіння ниток основи й піткання на 
конопляному полотні або тримала в руках фрагмент амфори, якій більше ніж 2 тисячі 

років. Уроки базувалися на досягненнях народної педагогіки, що розглядає людину 

як частину природи, і були цікавими не тільки для дітлахів, але й для дорослих. 

Зосередження уваги на предметах міні виставки, давала можливість добре розглянути 

об’єкт та проаналізувати, відчути на дотик, понюхати, навіть спробувати на смак.  
Цільовою аудиторією проекту стали вихованці дитячих садочків і учні 

початкових класів, які через споглядання експонатів, роздуми, казкові оповідання та 

ігри, знайомилися з історією краю. Проект отримав широку підтримку з боку 

педагогічної громадськості міста. У підсумку була розроблена й впроваджена в 

екскурсійну діяльність музею авторська програма І. Гаврилової «Сторіччя над 
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Південним Бугом» [1], яка сприяла підвищенню кількості відвідувань музею дітьми 

дошкільного віку (у 2005 р. – 23 групи, 2008 – 127 груп) [2, 239] та активно працює 

майже 20 років. Важливо, що після таких занять дітлахи поверталися до музею разом 
з родичами і друзями, що призвело до виникнення ще одного проекту «Світ 

дитинства». У вихідні дні для родин з дошкільнятами організовувалися екскурсії, в 

яких і дорослі, й маленькі були повноправними учасниками, а завдання підбиралися 

таким чином, щоб батьки і діти мали змогу робити їх спільно, допомагаючи один 

одному. 

Наприкінці ХХ ст. музеї світу стали активно практикувати майстер-класи, як 
одну з ефективних форм взаємодії з відвідувачем. Миколаївський обласний 

краєзнавчий музей довго не наважувався спробувати цей формат роботи. І навіть, 

коли на заходи запрошували майстра з якогось виду творчості, то він показував, як 

працює, але не залучав до діяльності відвідувачів. 

Пізнання відвідувачами краю через активну творчу діяльність, спілкування з 

досвідченими майстрами, навчання основам ремесла за допомогою освітніх програм 
– таку мету поставив відділ етнографії музею й досить успішно реалізував ряд 

проектів, які були підтримані БФ «Центр соціальних програм» за грантовою 

програмою «Крокуй за горизонт». Етнопедагогічний напрямок музейної роботи було 

обрано через те, що він найбільше підходив до діяльності краєзнавчого музею, а 

також тому, що у місті існували потужні мистецькі об’єднання, яки були зацікавлені 

у досягненні мети, навіть більше, ніж музей та стали партнерами під час виконання 
завдань проектів. Співробітники музею прагнули привернути увагу молоді до 

проблеми збереження традиційних ремесел Миколаївщини, які занепадали, 

розширити мистецький потенціал, збагатити світогляд, навчити основам 

майстерності. Сутність проектів полягала в тому, щоб за підтримки творчих 

організацій, в першу чергу - Миколаївського осередку Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України, залучити школярів і студентів до вивчення основ 
ремесла й опанування базовими навичками роботи з обраним матеріалом. За цей час 

у музеї були організовані лекції, зустрічі з художниками, майстер-класи з 

лозоплетіння, різьблення по дереву, писанкарства, вишивки, карбування й 

гравіювання по металу, писанкарства, декоративного розпису. Окрім того, на базі 

осередку відбулися заняття з ткацтва, ковальства і ювелірної справи. За підсумками 

навчання, що відбувалось протягом 3 місяців, організовувалися виставки, на яких 
учасники майстер-класів мали можливість показати свої вироби. За чотири роки 

роботи музею в цьому напрямку ситуацію вдалося трошки покращити, більш як 120 

молодих людей пройшли навчання, за результатами якого, четверо були запрошені до 

членства в обласне творче об’єднання «Прибужжя». Вони й зараз продовжують 

зберігати традиції у вишивці, різьбленні по дереву, ткацтві. 
Ці проекти дали ще один позитивний результат: музейні співробітники 

отримали досвід організації і роботи з відвідувачами під час майстер-класів, придбали 

обладнання, що дозволило у вересні 2013 році відкрити музейну майстерню. Сьогодні 

тематична екскурсія з майстер-клаcом стала однією з продуктивних форм роботи не 
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тільки із дітьми, але й з дорослими. За час роботи музейної майстерні її відвідало 

майже 27 тис. осіб. 

Музей постійно проводить освітні мистецькі проекти для відвідувачів разом із 
творчими осередками, хочемо поділитися найбільш цікавими. Так, у 2016 році 

майстрами була підтримана ініціатива співробітників музею з популяризації ляльки – 

мотанки, адже під час народознавчих екскурсій було виявлено, що навіть педагоги 

мало що знають про народні іграшки з тканини. Під час літніх канікул для батьків із 

дітьми був організований освітній проект «Зроби, збери, збережи!». Його учасники 

мали відвідати 7 занять циклу, на яких дізнавалися цікавинки про ту чи іншу ляльку і 
власноруч робили її під час майстер-класу. Пропонувалося зібрати колекцію з 

виготовлених ляльок та зберегти знання про пласт української культури, пов'язаний з 

дитинством та обрядовістю. Усього проведено 5 циклів занять, в яких взяли участь 

652 особи, серед них - вчителі початкової школи та вихователі дошкільних 

навчальних закладів. [3]. 

Напередодні 2019 року музей, творчі об’єднання міста та миколаївські 
організації людей з обмеженими можливостями успішно реалізували проект 

«Миколаївська вишита ялинка» [4]. В чому полягала його сутність? У фондах 

краєзнавчого музею було відібрано та перефотографовано близько 200 орнаментів з 

рушників і сорочок кін. ХІХ – І пол. ХХ ст. та переведено у схеми для вишивки. Схеми 

мали вміщатися на невеличкому клаптику тканини, щоб надалі бути використані для 

виготовлення ялинкових прикрас. За допомогою волонтерів, схеми перевели на 
тканину для зручності вишивання. Ми мали за мету не тільки показати візерунки з 

музейної колекції, не тільки розповісти про особливості вишивки або навчити технік, 

але в першу чергу, адаптувати людей з обмеженими можливостями до музейного 

середовища, інтегрувати їх у суспільство. Тому на заняття запрошували всіх охочих, 

щоб співвідношення здорових та людей із особливими потребами було більш-менш 

рівним. Протягом двох місяців виготовлялися іграшки. Для молоді з інвалідністю 
відвідини музею були справжнім святом, до якого готувалися. Хлопці навіть 

розповідали, що перед тим, як прийти на заняття, тренувалися вишивати вдома. 

Звичайних відвідувачів ми попереджали про особливу категорію учасників, просили 

в разі необхідності, допомагати. Тому майстер-класи проходили у комфортній 

атмосфері й були продуктивними. Учасники проекту відшили 109 орнаментів, 

зробили з них іграшки та прикрасили ялинку. 
У цілому, в музеї з’явилася нова аудиторія, яка радо бере участь у різноманітних 

заходах. Самобутній арт - об’єкт викликав жвавий інтерес громадськості, багато 

містян приходили до музею, щоб ним помилуватися. Окрім того, біля незвичної 

ялинки проходили новорічні ранки для дітлахів. Виявилося, що по відшитим 

іграшкам дуже легко вести екскурсію з історії вишивки. 
У 2012 році відкрилася нова експозиція нашого музею. Хоча вона була більш-

менш сучасною, але була традиційною, майже не мала технічних засобів та елементів 

інтерактиву. Тоді, разом із ГО «АРТ-оптімісти» виникла ідея в залі етнографії 

створити цифровий контент, який мав би допомогти відвідувачу краще зрозуміти 
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процес заселення краю у ХVІІІ-ХХ ст., а також призначення речей, які вже давно 

вийшли із вжитку. 

Для цього був реалізований унікальний проект «Інноваційний музей», метою 
якого стало впровадження нових інтерактивних технологій в експозицію 

краєзнавчого музею. Членами громадської організації була створена інтерактивна 

карта заселення краю з 1750 р. до початку ХХІ ст., яка дозволяла відвідувачам 

самостійно задовольняти пізнавальні потреби при виникненні запитань з історії 

населених пунктів, топоніміки, національного складу населення краю тощо. Разом з 

майстрами декоративно-ужиткового мистецтва були зняті 5 коротких відеороликів, 
які, за допомогою історичної реконструкції, пояснювали використання або 

виготовлення декількох предметів експозиції. Робота над створенням контенту була 

підтримана у межах міжнародного проекту "Нове дихання культури: мистецтво 

оживляє спадщину" за фінансової підтримки ЄС (Програма Східного партнерства з 

питань культури). 

В цілому, проектна діяльність будь-якого характеру урізноманітнює форми 
музейної роботи, створює умови для їх креативного переосмислення та впровадження 

у практику (хоча б деяких елементів) після не тривалої апробації. Не зважаючи на те, 

що реалізація проекту це завжди «вихід із зони комфорту», така робота необхідна, бо 

кожного разу, це крок уперед. Вона дозволяє здійснювати освітні та просвітницькі 

завдання та сприяє пробудженню інтересу місцевої громади до закладу. Завдяки 

проектам налагоджуються партнерські зв’язки, комунікація з цільовими групами, які 
отримують неоціненний досвід активної взаємодії саме в музейному просторі. 
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ХУДОЖНІ ЕТНОФУТУРИСТИЧНІ АСПЕКТИ ТВОРІВ ОЛЕНИ ТРИГУБ 

Творчість художників Миколаєва яскрава сторінка мистецького життя краю. 

Найхарактернішої її прикметою за часів незалежної Україні є формування місцевою 

школи прикладного мистецтва, початок якої було закладено у 90-х роках минулого 

століття. Створення професійної бази підготовки майстрів народної творчості, а 

також створення творчих та самодіяльних осередків призвело до появи значної 

когорти фахівців в різних видах ремесел та формуванню регіональних особливостей 
в головних видах прикладного мистецтва. 

Олена Леонідівна Тригуб яскравий представник сучасного мистецтва 

Миколаєва. Вона здобула художню освіту в місцевій художній школі й Миколаївській 

філії Київського національного університету культури і мистецтв на кафедрі 

декоративно-прикладного мистецтва. Роки професійного навчання і творчого 

становлення її прийшлися на часи активного художнього життя Миколаєва. В цей час 
відбувається становлення і розвиток базової освіти з декоративно-прикладного 

мистецтва. В Миколаївській філії Київського національного університету культури і 

мистецтв з 1992 року готують фахівців з художньої обробки тканини й дерево 

різьблення. Найхарактернішою особливістю навчальної підготовки становить 

поєднання традицій народного мистецтва з сучасними тенденціями в дизайні. В 

спеціалізації «художня обробка тканини» це виявилося, з одного боку, в опануванні 
традиційних технік ткацтва, вишивки, гаптування, печворка, складових і елементів 

національного одягу, а з іншого – використання навичок в створенні сценічного і 

історичного костюму, моделей одягу, де значна доля відводиться художнім технікам 

обробки тканини, оформленні інтер’єрів.  

На творчому старті Олена Тригуб досить прискіпливо опановувала особливості 

створення українського національного вбрання. Результатом стало створення 
бакалаврської роботи за темою гуцульського народного костюму. Надалі її інтерес 

значно поширився в бік вивчення європейського одягу різних історичних епох. 

Відповідно, темою дипломної роботи вона обрала костюм Німеччини доби 

реформації. В цих роботах вона виявила те, що надали становить головні складові її 

творчості. По-перше всебічне знайомство з історичними або сучасними джерелами за 

конкретною темою, по-друге опанування технологічним процесом виконання, по-
третє пошук самостійного шляху в створенні образу за обраною темою. Випускні 

роботи Тригуб були відмічені державною екзаменаційною комісією і молодого 

фахівця було запрошено до викладання в рідний навчальний заклад на кафедру 

декоративно-прикладного мистецтва, а згодом, з її реформуванням, на кафедру 
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дизайну відповідальною за спеціалізацію «дизайн одягу», де вона продовжує 

працювати. И якщо у своїй практичній  діяльності Тригуб викладає дисципліни 

спрямування дизайну одягу, то у творчості її інтереси пов’язані з батиком і 
живописом.  

Художниця відома в місті як автор оригінальних за тематикою творів батику. 

Цей давній вид мистецтва, який прийшов до Європи з далекого Сходу, набув 

поширення з розвитком дизайну. Незважаючи на обмежений набір технік виконання, 

сучасний батик за своїм функціональним призначенням досить різноплановий: від 

станкової картини до декоративних панно, від одягу до оформлення інтер’єру.  
Олена Тригуб працює, головним чином, в техніці холодного батику. Коло її 

пошуків обмежується станковим його видом. Але й в таких межах художниця 

демонструє розмаїття завдань. Це свідчить, що вона в постійному творчому пошуку, 

не обмежується одним вдало знайденим образним, композиційним або кольоровим 

рішенням. 

За майже двадцять років творчості художниця створила значну кількість робіт, 
в яких яскраво проступають головні пошуки в створенні образів, що її надихають.  

Поєднанням чіткого графічного рисунку з контрастними плямами кольору 

відрізняються її ранні роботи в техніці батику. Художниця будує образне рішення на 

максимально емоційному динамічному ритмі, на досить контрастних кольорових 

сполученнях. І, якщо, такий підхід в роботі «Таємниця Всесвіту» оправданий темою, 

то в батику «Весна» більш виявляється характер автора, емоційне сприйняття нею 
оточуючого світу. А головне, Тригуб бачить форму і колір як майстер декоративного 

живопису, в їх символіко-алегоричному трактуванні. 

Такий же емоційних рух простежується в роботах  «Метаморфоза», «Земля та 

жінка» і особливо в роботі «Причастя». В останній формальне трактування 

релігійного сюжету знаходиться в органічній рівновазі реального й поза реального. 

Майстриня знайшла зрозумілу художньо-образну мову, в якій поєдналися прикмети 
земного буття: повітря, вода, рослини, тварини, які в коловороті утворюють єдину 

живу земну істоту що  припадає до святого джерела.  

Емоційно-активний характер майстрині простежується в роботі «Мрії». Тут 

також знайдена органічна рівновага предметного й абстрактного, реального й поза 

реального, що якнайкраще відповідає сюжету. З якихось окремих природних форм 

з’являється досить реальна жіноча постать. В роботі чітко простежується графічний 
характер малюнку, якій стримує межі кольорових плям, а разом утворюється  

абстрактна симфонія, що набуває реальні природні форми. Ця робота демонструє 

поступовий відхід від декоративних пошуків майстрині в бік картинного відтворення 

світу. 

Пізніше, працюючи в улюбленій техніці холодного батику, Олена Тригуб 
звертається до тем і сюжетів традиційно характерних для станкового живопису. Так 

з’являються роботи «Лабіринтами давнини», «Лист». Особливо виразна робота 

«Степ». В цьому батику художниця поєднала зображувальні прийоми властиві як 

декоративному так й станковому видам мистецтва. 
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Поступово Тригуб звертається до натюрморту. В цьому жанрі також виявилися 

характерні риси творчості майстра – активна роль кольору. Хоча композиційно 

замкнена побудова, фактурна передача предметів, світлотінь, акцентовані рефлекси 
свідчить про використання майстром академічних прийомів живопису в батику. Таке 

поєднання призвело до появи значної кількості життєстверджуючих натюрмортів, 

головним чином, квітів.  

Майстриня в кожному натюрморті ставить конкретне завдання. Тому, при 

загальній їх єдності, кожна робота несе свій настрій. Так в батику «Смак Півдня» 

домінуюча роль червоного кольору оправдана насиченими зрізами гарбуза. А 
натюрморти «Осінь» і «Вербна неділя» мають кольорову єдність, побудовану на 

сполучені приглушених зелених, жовтих, коричневих тонів. Художник відмовляється 

від чіткої лінійної побудові форм, тому межі між колірними плямами майже 

зникають, а в кольоровій організації присутні напівтони та відтінки. Такий 

«Натюрморт з чорнобривцями», «Півонії», «Хризантеми» що нагадує м’які розмиви 

акварелі.  
В натюрмортах, виконаних в техніці батику, виявляється ще одна особливість 

творчих пошуків художника – максимальне наближення твору до сучасного 

інтер’єру. Майстер відходить від картинної замкненої композиції. В таких роботах як 

«Мальви Миколаївщини», «Тюльпановий настрій» знайдена творча рівновага 

станкового розміру твору і фрагментарної композиції, яка продовжується за його 

межами, а також рівновага у співвідношенні академічного й декоративного 
сприйняття і відображення об’єму, фактури й кольору.  

Ці особливості авторського бачення Олени Тригуб, що формувалися завдяки 

базової освіті, творчих пошуків та педагогічної діяльності яскраво виявляються в 

диптиху «Дріади». Образна довершеність всіх художніх складових являє тут 

гармонічну симфонію. Все виступає в художній рівновазі і підпорядковано виразним 

образам давньогрецької міфології, перенесеним волею майстрині в сучасність.  
Живопис – ще одна грань натхнення і творчих пошуків художника. Тригуб і тут 

демонструє вдумливе образно-філософське сприйняття світу. Її приваблює пейзаж. 

Точніше характерні архітектурні, природні мотиви відомих європейських міст, 

українських історичних пам’яток. Відштовхуючись від конкретного мотиву, 

художниця створює свій образ європейського міста, поєднуючи відомі архітектурні 

споруди з деталями, які найбільш її вразили. Так, в «Чеському Крумлові» з серії робіт 
«Дахи Європи» вона передає архітектурні джунглі старого міста над якими 

здіймається величний собор. А в «Люксембурзі» на перший план виступають 

гостроверхі червоні дахи старовинних будинків. 

Значна кількість робіт присвячена історичній пам’яткі України Софіївському 

парку. Монохромна кольорова гамма пейзажів застиглих у віковому мовчанні,  
віддаляє їх від повсякденної маячні і дозволяє ніби зазирнути в глибину століть.  

В живописних творах художниця знайшла не тільки своє коло тем, а й авторські 

живописні прийоми, які підпорядковані їх образному строю.  

Олена Тригуб творчо обдарована, вдумлива людина. У майбутніх дизайнерів 

одягу багато років викладає дисципліни професійного спрямування. Вона науковець. 
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Досліджує народне мистецтво болгарської діаспори на теренах України. Автор 

значної кількості статей в наукових виданнях з питань розвитку прикладного 

мистецтва й дизайну одягу на півдні України. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ HR-ФАХІВЦЯ У 

СТУДЕНТІВДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Одним із важливих трендів останнього десятиліття є використання сучасних 

інформаційно-технологічних рішень в управлінні персоналом. Сучасність 
характеризується зростанням темпів використання роботів, штучного інтелекту, 

зміною системи праці та соціально-трудових відносин. В епоху цифрових технологій 

змінюється і одна з поширених професій сучасності - HR-фахівця. Це пов’язано з 

трансформаціями в сфері управлінні персоналом, створенні і використанні великих 

обсягів даних, збільшенні професійних обов’язків із використання та управління 
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людським капіталом установ, підприємств в умовах цифрових технологій. Отже, 

означені процеси вимагають від HR-працівників оновлювати свої компетенції, 

розвивати ті, які необхідні в сучасних умовах; «розвитку цифрових компетенцій, щоб 
взаємодіяти з автоматизацією та адаптуватись до трансформацій, які часто 

супроводжуються зміною місця роботи та стрімким старінням компетенцій» [1]. 

Роль НR-менеджера у забезпеченні конкурентноспроможності підприємства 

досліджувалася у наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених: У. Бреддика, 

Н. Євченка, Н. Ковальського, Є Ходаківського, Ф. Хміль, О. Ситника та ін. Питання 

компетенцій HR-фахівця досліджують такі вітчизняні дослідники, як: А. Василик, 
А. Данилицька, С. Хмелевський та ін. 

HR-менеджер – це менеджер з персоналу. Відзначимо, що на зміну уявленням 

про роботу з персоналом як кадрову роботу прийшло управління персоналом як 

особливий напрям у системі управлінської діяльності. Крім обліку, HR-менеджери 

займаються формуванням кадрового потенціалу, проведенням заходів з розвитку 

персоналу, зіставляючи організаційні, економічні, технологічні, інформаційні 
процеси в організації і поза нею з кадровими процесами [2]. 

HR–спеціаліст з’явився у 18 столітті. Це був чиновник, який слідкував за тим, 

щоб роботодавець дотримувався стандартів. Далі ця професія еволюціонувала. У 

період світових війн з’явився кадровик, а у повоєнний час – менеджер з персоналу, 

який мав забезпечувати комфорт праці. Із 1980 року НR-менеджер починає 

допомагати персоналу працювати ефективно, із 2000-го й донині НR – спеціаліст стає 
стратегічним партнером [3]. Існують різні, часом вужчі, НR-спеціальності: 

HR-генераліст: виконує всі завдання HR. Зазвичай у маленьких компаніях, де 

можна займатися і рекрутингом, і навчанням, і адаптацією. 

Кадровик/інспектор з кадрів: має базовий рівень HR, більшою мірою – діловод. 

Рекрутер/сорсер/ресорс-менеджер: займається лише пошуком кандидатів за 

запитом. 
Менеджер з найму: відповідає безпосередньо за найм якоїсь спеціалізації. 

Headhunter: вузька спеціалізація у рекрутингу. Людина, що переманює кращих 

спеціалістів у конкурентів. 

Хепінес-менеджер: відповідає за wellbeing у компанії. 

Івент-менеджер: займається організацією тімбілдингів та заходів, відповідає за 

об’єднання команди. 
Піпл-партнер: також забезпечує wellbeing, але поєднує це з навчанням та 

девелопментом персоналу. 

Careers adviser/Learning and Development Manager/Training manager: займаються 

розвитком кар’єри співробітників. 

Employment Branding Manager: розвиває бренд роботодавця, формує його 
представлення на ринку. 

Community Manager: працює із засобами масової інформації, веде соцмережі. 

Head of HR: керівник HR-відділу, у якому є кілька спеціалістів. 

HRВР: керує декількома HR-відділами чи напрямками. 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

94 

 

HRD: входить до групи людей, які приймають стратегічні рішення, є правою 

рукою власника бізнесу чи керівника [3]. 

Функцій НR-менеджера – різноманітні: підбір персоналу (рекрутинг), 
онбардинг (процес найму з випробувальним терміном), адаптація (забезпечення 

позитивного досвіду на новому місці роботи), опитування персоналу, організація 

тімбілдингів та івентів, стратегічне партнерство. Комп’ютерні технології дозволяють 

автоматизувати всі рутинні операції. Так, в більшості організацій автоматизували 

таку частину HR-функції, як кадрове адміністрування, найм, розрахунок компенсацій 

та частково – навчання персоналу. До автоматизованих можна віднести функцію 
ректутингу до моменту прийняття рішення (відеоінтерв’ю, тестування та ін.). Але 

більшість операцій буде залишатися ціннісною складовою, яку може дати тільки 

людина, зокрема для HR-фахівця – це створення HR-бренду [4]. Частково 

автоматизуються і блоги рекрутменту. ATS платформи дозволяють вести 

комунікацію з кандидатом, поповнювати базу даних, інтегруватися з сайтами з 

пошуку роботи і соціальними мережами. Деякі рекрутери використовують ботів на 
етапі відбору кандидатів на роботу. 

На сучасному етапі поступово змінюється фокус уваги HR-менеджера – він стає 

замовником та кваліфікаційним користувачем. Важливими напрямами залишаться: 

використання технологічних платформ тестування; консалтингова активність, де 

цінність, в першу чергу, у живому людському контакті; зміна культури (праці, 

спілкування та ін.) на місцях, а не «зверху донизу». В питаннях навчання HR для 
компаній буде займати роль архітектора, який буде будувати навчальні траєкторії [4]. 

У сферу управління персоналом також швидко приходять нові 

високотехнологічні інструменти і рішення. Діяльність HR-фахівця сьогодні все 

активніше переміщається в хмари і мобільну площину. Це підвищує швидкість 

роботи фахівців, а зрештою, їх ефективність. Ще одним напрямом роботи, де 

активність рекрутерів все помітніше, є соціальні мережі, які надають величезні обсяги 
даних про претендентів [5]. Поширеними прикладами застосування автоматизованих 

систем в HR є облік часу, база даних, база первинних знань, статистика, автоматизація 

обліку тренінгів, плану персонального розвитку, постановки завдань. 

Сучасний HR-менеджер – це стратегічний партнер, що володіє певними 

навичками, знаннями у сфері психології та управління людьми, професійним чуттям, 

аналітичним складом розуму і стратегічним мисленням. Крім того, це фахівець, який 
розбирається у специфіці управління бізнесом компанії, розуміє першопричини 

основних складних ситуацій і, звичайно ж, здійснює допомогу для їх оперативного 

вирішення [6]. 

Важливими напрямками цифровізації в HR є: рекрутмент - процес пошуку, 

відбору та найму кандидатів; навчання і розвиток співробітників; HR-аналітика. 
Актуальними є і системи гейміфікації (стимулювання бажаної поведінки 

співробітників через гру) [7]. За результатами досліджень організації для спеціалістів 

в сфері HR, навчання та розвитку «CIPD» найбільш затребуваними HR-навичками 

виступають: процесуальні навички (надання інформації та рекомендацій, мобілізація 

і залучення); політичні навички (культурна чутливість, терпимість до невизначеності, 
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командна робота); професійні навички (навчання, рекрутинг); бізнес-навички 

(стратегічне мислення, розуміння бізнесу) [8]. Карта CIPD відображає три категорії 

компетенцій HR: базові знання, головні норми поведінки та знання HR як спеціаліста. 
Серед базових знань – робота в цифровому просторі (Digital Working) - розуміння 

цифрового середовища та його впливу на людей і їхню роботу; можливості щодо 

підвищення ефективності та зміцнення команди, формування бренду роботодавця 

через соцмережі [9]. 

У результаті своєї діяльності менеджер проявляє себе з кількох боків: керівник, 

стратег, лідер, дипломат, інноватор, людина з певним рівнем розвитку, освіти і 
культури, яка гідна бути прикладом для оточуючих, оновлювати в дусі з часом 

корпоративну культуру підприємства [2]. HR-фахівці стежать за рівнем кваліфікації 

штатних працівників компанії і сприяють зростанню їх професіоналізм, застосовуючи 

тести, тренінги, навчальні програми  

Майбутній фахівець інформаційної сфери зі спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітньої програми «Документознавство, менеджмент 
органів державної вади та місцевого самоврядування» зможе: керувати фірмою, 

службою, відділом, підрозділом, персоналом та навчанням працівників; розробляти 

технологічні процес документування, роботу з документами і документною 

інформацією; забезпечувати адміністративно-розпорядчу роботу керівника, функції 

кадрової служби; працювати інформаційним аналітиком, адміністратором систем 

електронного документообігу, адміністратором та модератором веб-спільнот, SMM-
фахівцем, менеджером з PR, HR та управління контентом тощо. В процесі підготовки 

в межах загально-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін формуються 

загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Студентів означеної 

спеціальності в ВП «Миколаївська філія Київського національного університету 

культури і мистецтв» знайомлять з комп’ютерними платформами і мобільними 

додатками, знайомлять з проєктами інжинірингових компаній з питань управління 
персоналом, ATS-платформами для створення баз даних кандидатів, тайм-трекерами, 

які показують, на які завдання використовується час співробітників тощо. 

Отже, у процесі освіти документознавців–менеджерів відбувається становлення 

особистості HR-менеджера й оформлення його професійних якостей через вивчення 

практично-орієнтованих дисциплін, проходження виробничої практики, формування 

компетенцій, що забезпечать його ефективну роботу, серед яких: навички командної 
роботи (командна орієнтація, контактність, комунікабельність, уміння слухати); 

цілеспрямованість і продуктивність (результативність, ділова орієнтація, готовність і 

вміння вирішувати неординарні завдання); здатність приймати розумні й 

обґрунтовані рішення. Розвиваються навички бізнес-аналізу, діагностики проблем, 

оцінки ситуації тощо. Формуються вміння аналізу великих обсязів інформації та 
роботі з ними. Набуваються знання інформаційних систем, маркетингових 

технологій, HR-спеціалізації. 
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ВІРТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ У ВЕБСЕРЕДОВИЩІ ЗВО 

 

Розвиток інтернет-комунікацій сприяли активному впровадженню віртуальних 

комунікацій в освітній процес закладів освіти різного рівня. Спостерігається реальна 

освітня активність у віртуальній площині закладів вищої освіти, які масово перейшли 

на дистанційну освіту ще під час пандемії та продовжують у воєнний період. В умовах 
ІТ-орієнтованого інформаційного та постінформаційного суспільства основний 

акцент переноситься на елементи формування інноваційних процесів і побудови 

сервіс-орієнтованих спільнот. Застосування засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) з метою організації особистісно-орієнтованого навчання є тим 

чинником освітнього середовища, що дозволяє суттєво впливати на результативність 

https://www.itcluster.ck.ua/projects/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F-hr-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86/
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навчального процесу, систематизацію знань, індивідуалізацію навчання з 

урахуванням особистісних запитів того, хто навчається [1]. Найактивніше у 

навчальному процесі ЗВО використовується такий елемент веббазованих 
комунікацій, як навчальна віртуальна спільнота. 

Питання ефективності діяльності у віртуальних навчальних спільнотах 

досліджували зарубіжні науковці: С. Асето С. Весібанд, Дж. Левін, Г. Рейнголд, 

К. Сван, А. Сузберт та ін. Серед українських вчених ці питання вивчають В. Биков, 

М. Жалдак, Н. Задорожна, І. Іванюк, С. Литвинова, І. Малицька, К. Мейєр, 

А. Пелещищин, Ю. Романишин та ін. Тематика досліджень стосується питань 
використання віртуальних спільнот у навчальних цілях; інформаційно-навчальні 

середовища, у яких вони функціонують; інструменти й засоби, за допомогою яких 

вони створені; соціальні сервіси та віртуальне середовище ЗВО. 

Дослідники визначають віртуальні спільноти як засіб навчання, спілкування. 

Автори використовують різні поняття: «віртуальні навчальні спільноти», «віртуальні 

команди», «спільноти накопичення знань з комп’ютерною підтримкою» «спільноти 
за запитом», «віртуальні співтовариства» та ін. Віртуальні спільноти розглядають як 

вид соціально-навчальних агрегацій у мережі, що формують Web як гіперпростір  

персональних стосунків. Італійськими дослідниками запропоновано таке визначення 

навчальної спільноти: «будь-яка колективна група осіб, які поділяють спільні 

інтереси, цілі, пристрасті, об’єкти та обставини і - завдяки активності дій (активна чи 

пасивна участь) з іншими членами групи розширяють свій рівень розуміння, 
усвідомлення, знання, досвід і перспективи» [2]. 

Найбільш цитованим серед зарубіжних та українських дослідників є 

визначення віртуальної спільноти Г. Рейнгольда: «Віртуальні спільноти є 

соціальними об’єднаннями людей, які виростають з мережі, коли група людей 

підтримує відкрите обговорення проблеми достатньо довгий час і робить це досить 

людяно для того, щоб сформувати мережу своїх особистих відносин у 
киберпросторі» [3]. 

У вітчизняному освітньому просторі віртуальну навчальну спільноту 

розглядають як «соціальне об’єднання осіб у віртуальному просторі мережі Інтернет, 

які мають спільні навчальні цілі, завдання, потреби та інтереси, які беруть участь в 

спільному обговоренні та вирішенні навчальних завдань на основі власного досвіду» 

[1]. 
Отже, навчальна спільнота – це сукупність людей, які навчаються разом, зі 

спільними інтересами, які здійснюють певні види інформаційної активності в межах 

визначеного фізичного або віртуального простору. Спільність цілей та інтересів 

навчального процесу неодмінно призводитиме до формування віртуальних спільнот 

з високим ступенем поєднання взаємних інтересів. Учасники спільноти утворюють 
спільне джерело фахових даних та знань і формують нове якісне навчальне 

середовище об’єднаного контенту та способів доступу до нього [4]. Спільним у цих 

назвах є або слово «спільнота» або «мережа» (тобто «соціальні» мережі, групи людей, 

що взаємодіють один з одним через спілкування). 
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Існує три базових ознаки віртуальної спільноти, а саме: неформальна група 

людей (тобто група, не зв’язана офіційними або організаційними зобов’язаннями); 

існує якась об’єднуюча тема або область інтересів; мета існування спільноти полягає 
в обміні, поглибленні й вивченні знань і досвіду, а також у створенні нових знань і 

знаходження рішень для виниклих проблем. 

За типом віртуальні навчальні спільноти поділяються на локальні та глобальні, 

вони можуть різнитись за кількістю учасників, віком, статтю, рівнем освіти, 

культурними уподобаннями та ідентичністю, релігійним віросповіданням, а також 

громадянством. Віртуальні навчальні спільноти виникають на основі вже існуючих 
освітніх мереж або платформ, що дає можливість організувати навчальний процес за 

допомогою сучасних педагогічних технологій, де члени спільноти використовують 

загальновідомі засоби навчання (обладнання, програмне забезпечення), до яких 

мають доступ усі учасники. 

В більшості ЗВО можна виділити функціонуючі «віч-на-віч»-спільноти, «чисті» 

онлайн-спільноти та гібридні спільноти, в яких класична структура комунікації «віч-
на-віч» суттєво збагачується електронними засобами комунікації. 

Всі вебспільноти для дистанційного навчання належать до одного з таких типів: 

чат, блог, форум [5]. Особливостями використання чатів у процесі дистанційного 

навчання виступає те, що і студент і викладач повинні бути в режимі онлайн; 

спілкування викладач-студент може бути зручним для вирішення організаційних 

питань, додаткових питань або уточнення з теми; формат студент-студент сприятиме 
удосконаленню зв’язків між ними. 

У контексті дистанційного навчання блоги рекомендують використовувати як 

журнали викладачів та журнали студентів. Такий вид спілкування забезпечує 

можливість учасникам процесу висловлювати свої думки, що безперечно сприяє 

навчанню та розвитку студентів, а також розвитку та вдосконаленню викладачів ЗВО.  

Для дистанційного навчання найкращою платформою виступає веб-форум, 
оскільки він забезпечує структуризацію та збереженість інформації, що полегшує 

студентам пошук і доступ до інформації, а також викладач і студент мають рівні права 

для ініціювання питань для дискусій та обговорень.  

У ЗВО можуть існувати і спільноти обміну знаннями (термін увів Етьєн 

Венгер), які представляють собою суспільне утворення, члени якого залучені в 

спільну діяльність і спілкування виступає необхідною умовою їхнього 
співробітництва (приміром, наукові товариства). 

Навчальні спільноти мають певні переваги в порівнянні з іншими формальними 

та неформальними об’єднаннями користувачів Інтернету. Серед них: 

- інтенсивний комунікаційний процес, який сприяє розвитку навичок 

міжособистісної комунікації, збагаченню ідеями, обміну знаннями, що приводить до 
більш глибокого розуміння змісту навчання; 

- висока мотивація навчання та розвиток почуття індивідуальної 

відповідальності за групову навчальну діяльність; 

- збагачення навчального досвіду; 
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- подолання почуття самотності, ізольованості, відчуття приналежності до 

колективу, надання емоційної, психологічної підтримки один одному; 

- навчання через роботу, практику, соціально значущий експеримент; 
- накопичення нового знання шляхом спілкування з іншими на основі 

методики навчання у співпраці [6]. 

Веб-спільнота складається з трьох основних сутностей: учасників, 

інформаційного наповнення та правил Веб-спільноти. За правилами стежить 

модератор, у навчальній спільноті – це викладач, який має можливості змінювати, 

видаляти повідомлення, керувати ходом бесіди, дискусії, обговорення. Для того, що 
дії з керування були ефективними, викладач повинен володіти майстерністю, 

інтелектом для генерування висловлювань, вміння працювати над декількома темами, 

поширювати свій досвід на велику кількість студентів. Крім знань з предметної 

дисципліни і вміння використовувати необхідні інформаційні технології, він повинен 

володіти педагогічними та психологічними навичками і технологіями.  

Впровадження в дистанційне навчання технологій онлайн-спільнот дасть змогу 
вирішувати такі завдання: 

- усунути суперечність, пов’язану з розбіжністю цілей викладача та студентів. 

найчастіше викладач бажає передати базові та фундаментальні знання по 

досліджуваній області, а студент отримати набір практик і навичок для вирішення 

нагальних задач; 

- зменшення розриву між поточним становищем у предметній області і 
описаному в навчальному матеріалі, тобто вирішується проблема «старіння» 

навчальних матеріалів; 

- одержання навичок виробітку нових ідей, придбання критичного мислення і 

творчого потенціалу; 

- одержання навичок коректної роботи в колективі, т.зв. соціальних навичок.  

Висновки: 
1. Віртуальна навчальна спільнота є прикладом компютерно-орієнтованого 

навчального середовища, де викладачі та студенти виступають в якості партнерів і де 

процес спілкування відбувається за принципом демократичності та відкритості думок 

й висловлювань [1]. 

2. Члени спільноти є частиною так званої безмежної і позачасової зони, це - 

люди з різним життєвим досвідом, знаннями, місцем розташування, мовою, релігією, 
досвідом, цінностями та ін., які загалом належать до різних культур і їх участь сприяє 

формуванню уявлень про нові підходи до спільних інтересів, проблем і змін у 

майбутньому суспільства. 

3. Взаємодія в рамках навчальних спільнот приводить головним чином до 

набуття таких навичок, вмінь компетентностей: інформаційно-комунікаційна 
компетентність, відчуття ініціативи, впевненість у собі, творчість, критичне 

мислення, комунікативні та організаторські навички, компетентність навчитися 

вчитися, а також соціальні та громадянські компетентності. 
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МУЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ, ЗАСОБИ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 

Розвиток музичних здібностей, як одне з найважливіших завдань музичної 

педагогіки та методики навчання, необхідний для формування особистості майбутніх 

музикантів в процесі опанування майстерності гри на фортепіано. В останні роки 

виник ряд робіт вітчизняних авторів, в яких зроблено важливі методичні розробки у 

питанні виявлення та розвитку музичних здібностей учнів.   
Здібності – це психічна властивість, яка сприяє засвоєнню навчання. Виділимо 

деякі аспекти видових характеристик категорії музичних здібностей. 

1. Здібності загальні: 

а) Розумово-психічні здібності: жвавість, кмітливість, кругозір, швидкість 

реакції, глибина пам’яті, спостережливість, увага; 
б) Робочі здібності: дисциплінованість, посидючість, працьовитість, 

наполегливість, цілеспрямованість; 

в) Загально-художні здібності: артистизм, яскравість образного мислення; 

г) Спеціальні: музичний слух, ритм, пам’ять; 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Postmetodyka_2013_2_10
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1495829/virtual-community
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23977
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23977
https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2008/18_10/286_Goloszczuk_18_10.pdf
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/b6bfbf5f9b5ab471c3256c5200340dc9
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д) Виконавські здібності: екстровертність, відповідність анатомічних даних 

вимогам гри на інструменті, рухливо-моторні дані, координація рухів. 

По зовнішньому вигляду руки (особливо дитячій) немає змоги визначити її 
«піаністичну здібність». З анатомічної точки зору зручна рука нормального складу 

(широка п'ясть і добра розтяжність бажано). У біо-механічному відношенні – рука 

спритна, точна, гнучка, пластична.[4] 

Талант не виникає із здібностей і не є їх вищою сходинкою, це 

багатокомпонентна властивість психіки, що включає декілька частин: операційну 

(здібності), креативну (здібність) і емоційну (мотивацію, тобто установка на успіх), а 
також супутні компоненти. Відсутність хоча б одного із компонентів не може бути 

нічим компенсована. Вроджене походження таланту: може буди успадкованим від 

різних членів роду, у тому числі і віддалених предків і не прямих родичів.  

2. Музичний слух,  як здібність повноцінно сприймати музику. 

Виховання слуху – фундамент музичного мислення Два загальні види 

музичного слуху – інтонаційний та аналітичний. Правопівкульний та лівопівкульний 
типи людської психіки. Розташування інтонаційного слуху у правому «образно-

просторовому», анатомічного у лівому «зрозуміло-логічному» півкулях. 

Інтонаційний слух забезпечує емоційний зв’язок людини з музикою. Музичність 

(здібність відчувати і розуміти виразність та красу музики і вміння передавати їх у 

своєму виконанні) – один з найважливіших компонентів інтонаційного слуху. 

Важлива здібність інтонаційного слуху побачити у музиці просторовий образ, сюжет, 
картину (інколи у кольорі). Поняття синестезії (сприйняття звуку чи тональності у 

певному кольорі) вважається як «психічна ненормальність» (медики вважають 

кольоровий слух паталогією). Цим «страждали» Г. Берліоз, Ф. Ліст, Р. Вагнер, М. 

Римський-Корсаков, А. Скрябін.  І. Ньютон знайшов систему кольорово-музичного 

сприйняття. Він винайшов співвідношення кольорів cонячного спектру із нотами 

музичної гами: до» – червона, «ре» – фіолетова, «мі» – синя , «фа» – блакитна , «соль» 
– зелена , «ля» – жовта,  «сі» – помаранчева [2]. 

Анатомічний слух на мікрохвилі розрізняє висоту та рух звуків, на макрорівні – 

займається осмисленням цілого (відрізняє ступені повторності, рівні подібності і їх 

різниці, тобто закладає основу музичної форми). Абсолютний слух може бути 

активним і пасивним. Можуть бути нступні методи покращення звуковисотного 

слуху в учнів різного віку: співання голосом коротких мелодичних уривків із 
репертуару учнів; синхронне сольфеджування разом із грою на фортепіано, 

чергування у ході розучування музичного твору мелодичних фраз, виконуючих 

голосом, із фразами, які виконуються на інструменті, співання усіх елементів фактури 

твору. 

Складові аналітичного слуху: 
1) мелодичний (відтворення мелодії, об’єднання у мелодичну лінію) він стає 

довершеним під час роботи над кантиленою, спів зі словами, грою на інструменті 

мелодії окремої партії супроводу, виконання на фортепіано окремої партії 

акомпанементу з одночасною грою мелодії.  
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2) поліфонічний (здібність чути декілька поєднаних одна з іншою в 

одночасному розвитку звукових ліній). Шляхи розвитку: програвання по черзі та 

окремо кожен голос твору (для ясності можна вивчати кожен голос окремо на 
пам’ять), спільне виконання разом із викладачем за голосами, здвоєння одного з 

голосів, гра парами голосів, виконання двоголосних партій однієї руки двома руками, 

програвання одного з голосів, граючи, інші, перенесення у різні регістри, під час 

виконання концентрувати увагу на одному голосі, приглушуючи інші, ансамблеве 

багатоголосне виконання.  

3) ладо-гармонічний складається із відчуттям стійких і нестійких звуків їх 
тяжіння у тоніку. Що ми відносимо до методичного прийому розвитку  гармонічного 

слуху: підбір акомпанементу до різноманітних мелодій, гармонічні фігурації які 

грають в акордовому виконанні, гра гармонічного супроводу при наспівування 

мелодії про себе чи в голос. 

4) тембро-динамічний (проявляється по відношенню до тембру і динаміки). 

Для характеристики тембрів використовую три основні групи ознак: 
1. Світлотіні (світлий, теплий, яскравий, матовий); 

2. Дотиковий (м’який, гострий, сухий); 

3. Просторово-об’ємний  (повний, пустий). 

Форми взаємодії на тембро-динамічну слухову уяву: пояснення фарб та півтонів 

, тембру, колориту словами, асоціація з палітрою художника, також можливо 

використовувати перебільшене нюансування, тимчасове розучування питально -
відповідальних структур у різних регістрах. 

Внутрішній слух є дуже важливим для музиканта у створення звукового 

прообразу  та під час читання з аркуша: він формує здібності уявлення звука з певним 

характером до його виконання. Методи вдосконалення та розвитку: підбір на слух та 

транспонування, програвання музичного твору засобом «пунктиру» - одну фразу 

«вголос», іншу «про себе», зберігаючи відчуття безперервності звучання, беззвучна 
гра на клавіатурі (за умови проспівування про себе), прослуховування невідомих п’єс 

у виконанні інших музикантів, дивлячись у ноти, засвоєння музичного твору через 

програвання подумки, можна задіяти внутрішній слух, у технічній роботі – спочатку 

подумки представити пасаж, і тільки після цього виконувати його на клавіатурі. 

3. Музична пам'ять – здатність до запам’ятовування, збереження у 

свідомості (пасивна пам'ять) та наступному відтворенню (активна пам'ять) музичного 
твору. 

Музична пам'ять взаємодіє з внутрішнім слухом та ритмом. Головна умова 

вдалого художнього запам’ятовування, – поглиблене розуміння композиції 

музичного твору, особливості формоутворення. 

Пам'ять включає в себе види: 
а) Слухова; 

б) Образно-емоційна; 

в) Конструктивно-логічна; 

г) Рухливо-моторна; 

д) Зорова. 
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Існує 2 види запам’ятовування: довільне та мимовільне. Довільне 

характеризується тим, що сформовано мету, та спеціальні засоби використовуються 

для запам’ятовування.   
Одна з форм довільного запам’ятовування – запис твору нотами на пам'ять. З 

метою запам’ятати не лише головного, але і другорядного також – запам’ятовуючи 

кожною рукою окремо, кожного голосу у поліфонічному творі, кожного елементу 

фактури [3]. 

Зразкові прийоми вивчання напам’ять, які полегшують та покращують якість 

запам’ятовування: групування за смислом – розділення твору на епізоди. 
Запам’ятовування музичного тексту фрагментами та їх об’єднання надалі. Виявлення 

змістових опорних пунктів,  та вміння починати виконання твору з будь-якого місця, 

чергування виконання по нотах та напам’ять. Дуже важливим є опрацювання в 

повільному темпі.  Також, необхідно робити перерви в роботі, щоб надати змогу 

вивченому музичному матеріалу засвоїтися. Корисно підтримувати великий об’єм 

репертуару у пам’яті, відновлення забутого, транспонування [1]. 
4. Музичний ритм – організація звуків у часі. Метр від грец. кореня – «мера» 

– ритмічна упорядковість, заснована на дотриманні деякої міри, визначаючу 

величину ритмічних побудов, метр, як рівномірне чергування сильних та слабких 

долей. Такт – одиниця метра, відстань від однієї сильної долі до іншої. Ритм – 

закономірне чергування довгих та коротких звуків, які забезпечують плавність 

музики, її розвертання у часі. Темп – швидкість виконання музичного твору. Агогіка 
– вчення о невеликих відхилах від ритмічної мірності, які не позначені у нотах; 

Поняття rubato (від rubare. – красти), відноситься до емоційно-виразної сфери музики 

( у той час як агогічні нюанси – до смислової, структурної синтаксичної стороні). 

Засоби розвитку відчуття музичного ритму: рахування, як форма рухово-моторного 

зображення ритмічних процесів, поступовий перехід від рахування вголос до 

рахування «про себе», в подальшому до внутрішнього відчуття пульсації;  
диригування, ходьба під музику, плескання у долоні, підтекстовка метроритмічних 

структур, виконання музичного твору способом «пунктиру» – одну фразу «вголос», 

іншу «про себе», зберігаючи при цьому відчуття безперервного руху; штучна зупинка 

під час виконання, прораховуючи два пустих такти, потім відновлюючи гру; 

зіставлення «неблагополучних» в ритмічному відношенні фрагментів з початковими 

тактами п’єси; гра в ансамблі в різних формах. 
Таким чином, процес розвитку музичних здібностей майбутніх піаністів 

потребує постійного перегляду існуючих методичних розробок. 
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ЗДОБУТКИ КІНЕМАТОГРАФУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

Виривання сторінок історії з культурного нашарування пам’яті (культурної) [1] 
може призводити до шизофренізації суспільства.  

Тому що, з однієї сторони, в українському суспільстві існує ненависть до всього 

радянського та закон про декомунізацію [2, 78], з іншої – пошана до українських 

здобутків в мистецтві цього періоду, як то, наприклад, до постатей Курбаса О. З., Юри 

Г. П. і Довженко О., та до їх мистецьких праць, до яких звертаються, і які 

досліджуються в сьогоденні [3], [4]. 
В такому разі, аби не знищувати власне культурне поле вщент, повинна 

здійснюватися ревалоризація (переоцінка цінностей будь-якого виду спадщини) на 

державному рівні; ресурс у вигляді спеціалістів (культурологи, режисери, 

кіно/театро/музико…-знавці) для такої важливої роботи в Україні є.    

Український кінематограф хоче перевтілитись, але не знає чим саме хоче бути 

і куди спрямовувати свій розвиток. Кінематограф Незалежного Часу, нажаль, не має: 
1. філософського фундаменту у вигляді кількох постатей-художників (не для 

себе та друзів, а в масштабі країни), що могли б засвоїти якусь течію.  

2. слабкий комерційний «дух», що не розкриває у повноті своїй голлівудську 

направленість естетичного наповнення українських художніх робіт. [5]  

2.1. не здатен до великих продажів свого товару, що в свою чергу, не може дати 

ладу до стрімкого розповсюдження культурних кодів. Як то влаштовано в Голлівуді, 
де головним споживачем кіно-контенту є підлітки та діти молодшого віку. Наші 

мультиплікаційні та інші роботи, спрямовані на дітей, знаходяться в стані паузи, і  

багато років над ними не працюють. 

3. політичне устремління. Все вище згадане існує, тому що держава сама в собі 

не акумулювала чого вона хоче від власного кінематографу.  
 Натомість, є фонди кіно (Довженко-Центр, Центральний державний 

кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного), які зайняті хоч і дуже 

важливою, але лише, архівною справою. Довженко-Центр намагається рухатись з 

перформативними діями, але щоб рухатись кудись, треба конкретно дати відповідь 

державного рівня куди, для чого і як. 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

105 

 

Якщо вищезгадані Центри стануть європейського зразку Центром 

Інтерпретації, це буде великим кроком вперед.          

 

Список використаних джерел: 

 

1. Assmann, J. (1992) Das Kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und Politische 

Identität in frühen Hochkulturen. Munich: Verlag C.H. Beck; 

2. Сурнін М. С. Іван Франко в українському кіно: Альманах «Франкіана»: мат. 

наук.-практ. конференції «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», 
присвяченої 165-тій річниці від дня нар. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його 

смерті (Київ, 25 травня 2021 року) / За заг. ред.: М. Мозер. – К.: ВПЦ «Київcький 

університет», 2021. – 214 с., 77-83.; 

3. Там само; 

4. Полешук Р. А. Еволюція кінематографічної сатири української еліти. 100 

років української культури в екзилі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференції, Київ, 9–10 грудня 2021 р. Київ : НАКККіМ, 2021. с. 214, с. 

51-53; 

5. Сурнін М.С. Глобальний семіозис у сучасному кіно України // Людина. 

Діалог. Цифрова культура: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. 

круглих столів: “Культурна антропологія: предмет і основні проблеми”, 20.05.2021 р., 

“Діалог культур у полікультурному просторі сучасності, 27.05.2021 р. та 
Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Людина в цифровому світі. Ефекти смерті, театру, 

“завіси”, реального як феномени сучасного мистецтва”, 04.06.2021 р. — К.: ІК НАМ 

України, 2021. – 384 с. 196-198. 

 

 

Тлумак К.О.,  

магістрант Харківської державної академії 

культури, м. Харків, Україна; 

Науковий керівник: Лачко О.,  

старший викладач кафедри режисури ХДАК, 

кандидатмистецтвознавства,  

м. Харків,Україа  
 

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ ПІД ЧАС 

СТВОРЕННЯ АРТ-ПРОЄКТІВ 

 

В сучасних реаліях молоді митці креативного простору України піддаються 
певному виклику часу, що призводить до трансформацій української і світової 

видовищної культури. Динаміка розвитку мистецького середовища руйнує застарілі 

режисерські прийоми, тим самим актуалізуючи застосування новітніх технологій під 

час створення різноманітних арт-проєктів. Сучасні зміни, які стрімголов вриваються 
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в нашу буденність, вимагають формування нової генерації фахівців, яких вирізнятиме 

висока компетентність, креативність, професіоналізм. 

Наразі арт-проєкти є одними із найпоширеніших форм видовищної культури, 
які крізь призму мистецтва висвітлюють актуальні проблеми суспільства. Означені 

дійства характеризуються синтетичністю, об'єднуючи музику, хореографію, 

оригінальний жанр тощо. Режисери-постановники, створюючи нову художню мову, 

досить часто використовують сучасні технології для надання більшої ефектності та 

видовищності. Тому основним завдання даного дослідження буде аналіз 

інноваційних засобів художньої виразності  (світло, піротехніка, лазерні спецефекти, 
відео-дизайн ), адже саме за допомогою них підсилюється емоційне сприйняття у 

глядача. 

Теоретичні дослідження, направленні на аналіз засобів художньої виразності та 

різноманітних технічних інновацій розглядалися театрознавцями, 

мистецтвознавцями та діячами культури повсякчас. Важливого значення набувають 

наукові праці К. Юдової-Романової,  яка комплексно вивчає різні аспекти технічного 
забезпечення оформлення сценічного простору [7]; Г. Липківської, яка діагностує та 

систематизує стан інноваційних мультимедійних технологій у вітчизняному та 

закордонному сценічному просторі [4]; М. Крипчука, який  у своїх творчих 

дослідженнях аналізує сценічний простір, а також особливості та засоби художньої 

виразності у процесі створення арт-проєктів [3]. Теоретичні дослідження свідчать 

про недостатню кількість матеріалу, пов’язаного з вивченням нових засобів 
художньої виразності. Саме тому в означеній праці автор спробує наблизитись до 

осмислення тенденції використання інноваційних прийомів у сучасній режисурі. 

Міжнародний та вітчизняний режисерський досвід свідчить про те, що 

ефективність рецепції творчого задуму підсилюється не тільки завдяки використанню 

перевірених часом класичних прийомів, але й вмілому застосуванню інноваційних 

технічних можливостей, які безпосередньо впливають на якість та рівень арт-проєктів 
як в українському, так і  міжнародному культурному просторі. У своїй науковій праці 

В. В. Парчевська, вивчаючи арт-проєкти України на міжнародному івент-ринку, 

наголошує на тому, що вони « викликають зацікавленість іноземних партнерів, що 

створює Україні імідж держави з високим рівнем опанування мистецтва» [5, c. 93]. У 

процесі створення шоу режисер реалізує сценарно-режисерський задум, втілює 

головну ідею, основу якого складає засіб художньої виразності. Як зазначав К. А. 
Гайдукевич, «режисер повинен оперувати не лише традиційними засобами, але й 

вводити в свою практику нові технології» [2, c. 91]. З цього приводу К. Юдова-

Романова зазначає, що сучасні засоби художньої виразності, які зумовлені науково-

технічним процесом, змінюють сценічне мистецтво. В арт-проєктах можуть 

використовуватись об’ємні декорації, відео-проекції, голографічне проектування, 3D-
проектування та інші засоби художньої виразності [7]. Підсумовуючи вищесказане, 

зазначимо, що необхідно впроваджувати інноваційні технології, що забезпечать 

комерційний та мистецький успіх майбутнього дійства. 

Існує певна класифікація інноваційних технічних засобів, яку можна 

структурувати наступним чином: 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

107 

 

1. Мультимедійні масові заходи, вистави, концерти та церемонії відкриття; 

2. Інтерактивні спектаклі, імерсійний театр; 

3. Лазерні та піротехнічні спектаклі; 
4. Шоу вокалоїдів, голографічне проектування; 

5. Фемботи, що співають, та інша робототехніка; 

6. VR-тури в естрадне шоу та VR-театри [7, c. 54]. 

Творчість сучасних український режисерів органічно вписується у процес 

пошуку інноваційних засобів художньої виразності та їх вдалого застосування у 

власних мистецьких проєктах. Одним із трендів світової видовищної культури, 
зокрема і в Україні, є імерсивність. Творча команда «Uzahvati» перша в Україні, яка 

працює в імерсивному жанрі та створює авторські, театральні та нетеатральні арт-

проєкти. Вистава «DIALOGY» відбувається в бібліотеці, НЕспектакль «День Тінь» — 

на квартирі, а «Remote Kyiv» («THE TIME» (Час)) — на вулицях столиці [6, c. 346], 

це приклади вистав які виходять за межі звичних театральних просторів та вводять 

глядача до сценічного дійства, надаючи йому статус учасника. 
Також серед новаторів-режисерів слід виокремити Владислава Троїцького, 

який заснував у Києві «Центр сучасного мистецтва «ДАХ»», етно-хаус-гурт 

«ДахаБраха»,  фрік-кабаре «Dakh Daughters» та багато інших культурних проєктів, які 

сьогодні набувають ще більшого міжнародного розголосу. Потужне мистецьке явище 

«ГогольFest» також є «дітищем» В. Тоїцького. Це міжнародний фестиваль сучасного 

мистецтва, який щорічно збирає більше ста митців зі всього світу. Означена подія 
цікава тим, що майже у всіх проєктах, представлених на фестивалі, застосовуються 

такі інноваційні засоби художньої виразності як 3-D mapping, голографічне шоу, VR-

технології тощо [1]. Головною метою фестивалю є створення потужного 

міжнародного мистецько-фільсофсько-інтелектуального поля. Динамічний розвиток 

фестивального руху провокує співпрацю з театральними колективами зарубіжжя, що, 

в свою чергу, сприяє обміну досвідом та освоєнню інноваційних засобів художньої 
виразності для їх використання у подальших проєктах. 

Отже, можна стверджувати, що під впливом інтеграції України у світовий 

культурний простір мистецька сфера постійно трансформується, вітчизняні арт-

проєкти набувають міжнародного розголосу, а режисери, використовуючи 

інноваційні засоби художньої виразності, здатні створювати конкурентоспроможний 

культурний продукт. Потрібно усвідомлювати, що українське мистецтво виходить на 
міжнародний рівень, тому так важливо винаходити нову художню мову, щоб 

продемонструвати високий професійний рівень на світовій мистецькій арені. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ ДО СТВОРЕННЯ 

АВТОРСЬКИХ ПРОЄКТІВ НА ОСНОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ 

 

Міждисциплінарні зв’язки – основа комплексного засвоєння знань та здобуття 

фахових компетентностей майбутньої професії. Спираючись на визначення вчених: 

А. Колота [3], С. Сисоєвої [4], А. Філіпенка [7], Ешлі Беар та Давіда Скортона (Ashley 

Bear and David Skorton) [8], ми дійшли висновку, що міждисциплінарний підхід є 
інноваційною технологією об’єднання, взаємопроникнення інтегральної й 

синергетичної моделей навчання, що мають забезпечити здобувача освіти вміннями 

та навичками самостійно досягати життєвих цілей, творчо самореалізовуватись у 

майбутній професійній діяльності. 

На нашу думку, міждисциплінарний підхід є найкращим шляхом для 

підготовки майбутніх дизайнерів одягу до створення авторських проєктів. Він сприяє 
професійній мотивації, розкриттю творчого особистісного потенціалу майбутнього 

фахівця. За умов застосування в освітньому процесі міждисциплінарності студент 

концентрується на виконанні основних фахових задач, що згодом дозволяє 

сформувати у майбутнього дизайнера одягу власний світогляд, цілісну картину світу, 

готовність до самоосвіти. Міждисциплінарний підхід сприяє одержанню студентом 
кінцевого творчого результату, що має естетичну і функціональну складові, а також є 

актуальним і конкурентоспроможним продуктом в сучасній fashion-індустрії. 

У професійному становленні майбутніх дизайнерів одягу вагоме значення має 

створення авторського проєкту як складової проєктного навчання. Основна опора при 
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реалізації такого навчання для студентів освітньої програми «Дизайн одягу» у 

Відокремленому підрозділі «Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв» та Відокремленому підрозділі «Миколаївський 
факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури» робилась на 

дисципліни «Дизайн-проєктування», «Дизайн-проєктування (одягу)», «Брендинг 

fashion-бізнесу», «Комп’ютерні технології в дизайні», «Аналітика світових трендів». 

Зважаючи на Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі 

знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн» (ступінь вищої освіти 

‒ Бакалавр) випускник має бути забезпечений загальними та спеціальними 
(фаховими) компетентностями за спеціальністю, серед яких: «знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати в команді; 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність  

застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, 

багатофункціональних об’єктів дизайну; здатність здійснювати формоутворення, 
макетування і моделювання об’єктів дизайну; здатність здійснювати композиційну  

побудову об’єктів дизайну; здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності 

спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах; здатність  

використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну; 

здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності; здатність 

досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні 
презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для 

провадження дизайн-діяльності» [5]. 

Отже, потрібно відмітити загальний напрямок державної політики щодо 

підготовки майбутнього фахівця з дизайну, та з дизайну одягу зокрема, – це модель 

підготовки професіонала із розвиненим проєктним мисленням, гнучкістю до трендів 

дизайн-культури, готовністю до аналізу та проєктної творчості. Тож при розробці 
навчально-методичних комплексів вищезазначених дисциплін були враховані вимоги 

до професійної відповідності майбутнього бакалавра згідно Стандарту [5]. 

Дисципліна «Дизайн-проєктування» є наскрізною, центральною 

фахоутворюючою дисципліною циклу професійної та практичної підготовки 

спеціальності 022 «Дизайн», освітньої програми «Дизайн одягу». Саме в процесі 

вивчення даної дисципліни студенти мають змогу створити авторський проєкт і 
продемонструвати його на подіумі шляхом участі у fashion-конкурсах та фестивалях. 

Впродовж створення авторського проєкту майбутні дизайнери одягу здобувають і 

закріплюють знання, опановують і вдосконалюють вміння та практичні навички з 

розробки та виготовлення дизайнерських колекцій одягу, а також їх апробації – 

демонстрації на модних показах. Студенти в процесі досягнення власного творчого 
результату використовують набуті під час вивчення дисципліни «Дизайн-

проєктування» вміння: формувати ідею джерела творчості, аналізувати його і 

застосовувати методи стилізації та трансформації цього джерела при створенні 

сучасного костюма [2]; користуватися знаннями законів композиції костюма при 

розробці моделей одягу; виготовляти сучасний одяг різного призначення. 
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Вивчення дисципліни «Брендинг fashion-бізнесу» формує в студентів 

компетентності з розробки власного бренду у fashion-індустрії, що охоплює аналіз 

етапів створення бренда, розробку елементів його дизайну. Студенти набувають 
знання і вміння із прогнозування моди, системного аналізу модних тенденцій, 

методики розробки модних трендів в результаті проходження курсу «Аналітика 

світових трендів». 

Дисципліна «Комп’ютерні технології в дизайні» сприяє опануванню 

майбутніми дизайнерами одягу навичок зі створення методами комп’ютерного 

моделювання віртуального fashion-простору. Сформовані компетентності 
дозволяють майбутнім фахівцям розробити ескіз, конструкцію костюма, 

презентаційне середовище модної авторської колекції. 

Застосування педагогічних технологій майстер-класів, що масштабувались до 

творчої майстерні, портфоліо, творчого проєктування, середовищних акцій, 

сценічного перформансу, внаслідок яких майбутні дизайнери одягу досягли значних 

творчих здобутків, довело ефективність створення авторських проєктів саме на основі 
міждисциплінарних зв’язків [6]. 

Практика такого проєктного навчання призвела до необхідності створення у 

2018 році на кафедрі дизайну Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мистецтв» науково-творчого 

гуртка «Fashion-дизайн» (керівники: викладачі кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ» 

Тригуб О. Л., Жидких О. Б.). В процесі його функціонування застосовується методика 
наставництва, коучинг-стратегії з опорою на індивідуальну освітню траєкторію 

здобувача освіти. Важливою навчальною складовою при цьому є проведення 

самоаналізу досягнутого результату, самооцінка готових виробів. Це сприяє 

формуванню у майбутніх дизайнерів одягу готовності до самоосвіти. 

У межах дії гуртка було розпочато активну конкурсну діяльність студентів, 

участь в заходах у сфері моди. Серед таких конкурсів та фестивалів: Міжнародний 
фестиваль моди «South of Ukraine Fashion Days» (м. Миколаїв), Всеукраїнський 

конкурс молодих дизайнерів «Битва модельєрів» (м. Львів), Міжнародний дизайн-

форум Про Design (м. Херсон), ArtFestDesign (м. Херсон), Всеукраїнський фестиваль 

дизайну і реклами (м. Київ), Odessa Fashion Day (м. Одеса), Dnipro Fashion Days 

Christmas Show (м. Дніпро), New Fashion Zone (м. Київ), Всеукраїнський конкурс 

молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє» (м. Київ) та інші [1]. 
Результативність такої конкурсної технології доведено призовими місцями, що 

регулярно посідають студенти кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ» та ВП «МФ МіБ 

КУК» (Рис. 1). 

 

https://newfashion.zone/
https://newfashion.zone/
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Рис. 1. Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє» 

(м. Київ), New Fashion Zone (м. Київ), Всеукраїнський фестиваль дизайну і реклами 
(м. Київ), Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Битва модельєрів» (м. Львів), 

Міжнародний дизайн-форум Про Design (м. Херсон), ArtFestDesign (м. Херсон), 

Odessa Fashion Day (м. Одеса), Міжнародний фестиваль моди «South of Ukraine 

Fashion Days», м. Миколаїв. 

 

Тож робимо висновок, що методика створення авторського проєкту на основі 
міждисциплінарних зв’язків сприяє ефективному формуванню компетентного 

конкурентоспроможного на ринку праці фахівця в галузі дизайну одягу. 
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СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

АКАДЕМІЧНОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Aктуaльнiсть дoслiджeння. Політичні та соціально-економічні процеси, що 

відбуваються в Україні призводять до переосмислення значущості музичного 

мистецтва, зокрема, мистецтва академічного співу, яке є цінним скарбом національної 

культури та яскравим репрезентантом її у світовому полікультурному просторі.  

Висвітлення художніх явищ і творчої атмосфери науково-мистецького минулого, 

простеження еволюції професійного вокального мистецтва, його функціонування в 

конкретних історичних обставинах належить до актуальних завдань українського 

історичного мистецтвознавства та культурології. 

До проблеми наукового осмислення функціонування та розвитку українського 
музичного, зокрема, вокального мистецтва в різні періоди звертались багато 

науковців: В. Антонюк, Б. Гнидь, М. Головащенко, Ю. Грищенко, В. Іванов, 

Л. Мухіна та ін. Вплив західноєвропейських вокальних традицій на українську школу 

оперного співу досліджували А. Гуріна, Д. Оленюк, О. Стахевич та ін. 
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Водночас, незважаючи на досить широкий спектр досліджень, недостатнім 

залишається вивчення специфіки національної вокальної школи академічного співу в 

Україні, зокрема, транформацій та перспектив розвитку в новітній час національного 
відродження. 

Мeтa статті – представити результати теоретичного дoслiджeння сучасних 

трансформацій музичної культури України в контексті академічного вокального 

мистецтва. 

Для кожної країни важливо позиціонувати себе як частину світового 

культурного простору. Українська вокальна школа в цілому істотно відрізняється від 
інших, оскільки має свої характерні риси, базується на історично сформованих 

традиціях церковного і народного співу, відома і знаменита в усьому світі. 

Національна вокальна школа (культурно-історичні процеси та етнічно-ментальні 

аспекти певної території) ґрунтується на вокально-технологічних принципах з 

урахуванням психологічної специфіки певної нації, витоків її музичної культури, 

особливостей історичного розвитку. 
Витоками Українського вокального мистецтва є пісенна творчість народу, в 

якій відображені інтонаційні, ладові та ритмічні особливості музики. З часів 

середньовіччя носіями професійного народного вокального мистецтва були мандрівні 

музиканти: в Україні – це скоморохи, лірники, бандуристи. Народні співаки надавали 

пісням індивідуального забарвлення, збагачували та розвивали її. Отже, формуванню 

національної вокальної школи сприяв розвиток народної пісенної творчості. Також 
значний вплив на розвиток вокального мистецтва здійснив культовий спів, оскільки 

перші співацькі школи виникли при церквах (монастирях, соборах) [1]. 

Проблема дослідження формування сучасної національної академічної 

вокальної школи набула актуальності в ще в середині ХХ ст., коли оновлення 

естетичних смаків призвело до трансформації звичних жанрів вокальної музики, до 

появи нових засобів виразності: розмовних інтонацій вокальних партій, особливих 
способів звукоутворення та неординарних озвучень метроритмічних основ твору 

тощо. Відносна свобода думки, ускладнена ритмічна організація вокальних партій 

склали основу практичного застосування відмінних від класичної манери виконання 

рис. Композитори дедалі частіше почали застосовувати фольклорні автентичні 

мотиви, девокаліст підсвідомо використовує близьку до народної манери співу 

подачу голосу задля повної передачі психології та характеру твору [2]. 
ХХІ століття – період синтезу в усіх галузях музичної культури, зокрема, в 

мистецтві академічного співу. Українська академічна музика є багатогранним, 

різностороннім явищем, яке ввібрало в себе як багатовіковий національний характер,  

історію, філософію, так і світові музичні тенденції. 

На думку вітчизняної дослідниці О. Зосім [3], українська академічна музика має 
стати культурним брендом. Авторка підкреслює, що сьогодні необхідно змінити цей 

тренд і розпочати позиціонувати українське мистецтво як частину європейської 

культурної традиції, що є цілком незалежним від російської. 

У брендуванні українського мистецтва важливу роль відіграє саме мистецтво 

академічного співу, оскільки розвинена академічна музична традиція завжди свідчить 
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про високий рівень музичної культури країни в цілому. Тому необхідно поширювати 

здобутки української академічної музики за кордоном і найкращі з них поступово 

мають стати брендом української культури. 
Україна має більш ніж тисячолітню історію вокально-хорової музики, цей шар 

для неї є найбільш репрезентативним. Однак, зауважує, О. Зосім, автономна та 

самодостатня музична традиція формувалася як інструментальна, й донині 

провідними жанрами академічної музики є симфонія, симфонічна поема,  

інструментальний концерт тощо. Тому, на думку дослідниці, просувати, насамперед, 

треба інструментальну музику, а також вокально-інструментальні твори великої 
форми таких класиків української музики, як М. Лисенко, Б. Лятошинський, Є. 

Станкович, В. Сильвестров та ін. М. У величезному доробку кожного з них багато  

творів, в яких сучасною музичною мовою відтворено прадавні культурні коди, що не 

втратили актуальність для сучасної людини та донині живлять національну традицію. 

В умовах війни культурно-мистецький простір набув особливої актуальності. 

Перевагою мистецтва завжди було те, що через нього «говорять» емоції, за 
допомогою яких можливо доторкнутися до серця інших людей. На очах у мільйонів 

народжуються пісенні, хореографічні, живописні, архітектурні, літературні шедеври, 

які роблять вагомий внесок у формування тепер всесвітньовідомого бренду 

«Україна». Мистецтво тримає незламний дух українського народу, створює 

культурну спадщину – фундамент, на якому збудовано націю українців [4]. 

Серед сучасних трансформацій музичної культури в України можна відзначити 
такі: 

- посилення запиту українських слухачів до високої класики (в противагу 

примітивізації музичного мистецтва); 

- оперні (театральні) постановки стали україномовними; 

- з’явились оперні постановки Українських композиторів-класиків. Глядач 

повернувся до театрів, а українські артисти отримали можливість гастролей по світу; 
- Українські театри стали учасниками міжнародних мистецьких платформ, що 

пожвавило кількість творчих міжнародних проєктів в Україні та про українські театри 

почали говорити у світі; 

- створення діджітального ресурсу української академічної музики із 

розташуванням нотного матеріалу для виконання оркестрами, ансамблями, солістами 

української музики. 
- змінення напрямків роботи театральних та концертних установ (проведення 

благодійних концертів та мистецьких акцій тощо). Артисти та музиканти створюють 

творчі бригади та виступають перед військовими. 

- багато відомих артистів та музикантів виступають в якості культурних 

дипломатів в різних країнах світу; 
- Українські солісти, маючи контракти за кордоном, відмовляються виступати 

з артистами з країни – агресора на одній сцені; 

- диригенти та режисери відмовляються від виконання російської музики, 

зосередившись на українському контенті – в цьому їх підтримують багато концертних 
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організацій світу, що є сприятливим задля популяризації саме українського 

мистецтва; 

- театри та філармонії світу розривають контракти з митцями з росії, які 
підтримують військову агресію проти України; 

За словами І. Френкель, український культурний код «зашитий» в сучасному 

мистецтві, яке відображає сьогоденні тенденції формування української спільноти.  

Саме війна дає можливість національному музичному мистецтву заявити про себе в 

повний голос на світовому культурному просторі, змінити уявлення про мистецтво 

України, яке є європейським за своїми ознаками [5]. 
Українська академічна музика є багатогранним, різностороннім явищем, яке 

ввібрало в себе як багатовіковий національний характер, історію, філософію, так і 

світові музичні тенденції оперні постановки стали україномовними. В умовах війни 

відбуваються трансформаційні процеси в музичній культурі, які сприяють 

національному відродженню та піднесенню української музики до світового рівня. 
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ІННОВАЦІЇ ТА SMART-ТЕНДЕНЦІЇ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

Наразі готельний бізнес намагається впоратися із дуже серйозною проблемою 

— погіршенням якості надання сервісу. Тому готельний сектор має виробити 

внутрішню стратегію щодо корпоративної культури. 

Нещодавнє опитування американської консалтингової компанії Oliver Wyman 

показало, що люди, які обирають для себе готель, ґрунтуються на двох факторах: 
якість прибирання і безпека здоров’я гостей [1]. 

Багатьом компаніям слід глибше вивчати нові тенденції та технології, які 

покращують якість обслуговування гостей, а найголовніше — мають гарантувати 

безпеку перебування в готелі (рис.1). Це, наприклад, безконтактний заїзд в готель, 

мобільні додатки з віртуальним ресепшном. У Китаї деякі готелі перейшли на 

інтелектуальну модель роботи, коли персонал зовсім не потрібен (Leyeju Smart Hotel, 
FlyZoo Future) [1-2]. Але маємо свої недоліки – втрата комунікації з гостем закладу. 

 
Рис.1. Стратегія корпоративної культури в індустрії гостинності  

 

Важливо побудувати «Smart-модель» співпраці співробітників закладу до 

гостей. Наведемо низку найпоширеніших «смарт» інновацій сьогодення (рис.2):  

▪ персоналізація;  

▪ wellness-технології;  

▪ елемент оази;  
▪ інтернет речей (ІР),  

▪ цифрові засоби для проведення конференцій;  

▪ технологія Near Field Communication (NFC),  

▪ роботи та інфрачервоні датчики,  

▪ smart ключі від номерів,  

▪ вергентні локальні мережі для підтримки кількох послуг,  

Стратегія корпоративної 
культури

нові 
технології

якість 
надання 
сервісу

безпека 
здоров'я

гостей



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

117 

 

▪ інтегрований, безшовний досвід,  

▪ конвергентні локальні мережі (LANs). 

Інновація «елемент оази» дає можливість гостю, перебуваючи в місті,  
відчувати контакт з природою завдяки дизайну інтер’єру готелю та сервіс 

обслуговування [1]. 

Постояльці готелів очікують безперешкодного та безперебійного підключення 

до Інтернету, що спонукає готелі інвестувати у кращу та швидшу інфраструктуру 

Wi-Fi для забезпечення покриття мобільним телефонним зв'язком у приміщенні, 

підключення Wi-Fi, VoIP, послуг позиціонування в реальному часі (RTLS) та 
інтернет -Телебачення (IPTV). 

Цифрові засоби проведення конференцій пропонують Wi-Fi високої щільності 

для конференцій та нарад, готелі також повинні мати цифрові засоби доступу до 

аудіовізуальних (AV) та цифрових засобів для проведення конференцій [1-2]. 

 
Рис.2 «Smart-модель» в сфері гостинності 

 

Технологія Near Field Communication (NFC) дає користувачам можливість 
обмінюватися даними між пристроями. Ця технологія ідеально підходить для 

самостійної реєстрації гостей в готелях, а також для наступної тенденції в цій статті: 

розумні ключі від номерів. 

Деякі готелі вже пропонують послуги, де роботи доставляють будь-які 

предмети, замовлені через обслуговування номерів до дверей гостя. 

Інфрачервоні сканери тепер також використовуються для мінімізації збоїв, 
пов'язаних зі збиранням (на що часто скаржаться клієнти). Замість того, щоб вішати 

табличку «Не турбувати» на дверях або змушувати прибиральників будити 

подорожуючих гостей стуком та телефонними дзвінками, персонал готелю може 

застосувати інноваційніший підхід, використовуючи інфрачервоні сканери, які 

виявляють температуру тіла в номері та повідомляють про це персоналу, що їм 

краще повернутися пізніше, якщо кімната зараз зайнята. 
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Готелі все частіше встановлюватимуть інтелектуальні системи доступу в 

номери, які дозволяють гостям просто проводити телефоном без ключа на дверях, а 

також інноваційний спосіб запропонувати послуги без ключа - це системи входу в 
номери, що активуються відбитками пальців, та пристрої сканування сітківки ока 

[4]. Інновація «Smart-кімнати, smart-управління» використовуються готелями для 

обслуговування номерів для підвищення якості обслуговування гостей [4].  

Конвергентні локальні мережі (LAN) також допоможуть готелям створювати 

інтелектуальніші будівлі. Комп'ютеризовані служби будівель можуть бути 

автоматизовані для керування освітленням, охолодженням, кондиціюванням 
повітря та опаленням. 

Інтегрований досвід дає можливість та інструменти для взаємодії з клієнтами 

в Інтернеті за допомогою пристроїв, реєстрації та онлайн-коментарів. 

Великі та малі готелі, у тому числі The James Hotels, Starwood Hotels & Resorts 

та Marriott International, випустили кишенькового помічника James Pocket Assistant, 

який був розроблений для роботи як електронний консьєрж. Програма дозволяє 
гостям отримувати доступ до спеціальних пропозицій, переглядати карти, 

зв'язуватися з готелем та запитувати послуги. Крім того, додаток дозволяє 

користувачам здійснити самостійну екскурсію колекцією творів мистецтва [3].  

Інновації та «smart» послуги необхідні для вдосконалення управління в сфері 

обслуговування, що впливають на якість готельних послуг. 
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УКРАЇНСЬКІ ТАНЦІ - НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА СВІТОВОЇ 

ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Українські народні танці стали невід'ємною частиною художнього життя 

України і світової хореографії. Українські танці – запальні й ліричні, нестримні й 

повільні, полонили весь світ. У них яскраво виявляється характер, висока й самобутня 

культура українського народу. Вони продовжують свій розвиток на сучасній сцені. 
Український танець є надбанням світового хореографічного мистецтва і 

водночас – національною гордістю українського народу. Народну хореографію 

називають німою поезією, зримою піснею, що містить у собі частину народної душі, 

емоційним літописом народу, який самобутньо і яскраво розповідає про історію 

почуттів та подій ним пережитих. Невичерпна скарбниця народного танцю зберігає 

багато безцінних перлин. У них творча фантазія, образність народного мислення, 
виразність та пластичність форми, глибина почуттів. Серед танців інших народів 

український танець вирізняється своїм неповторним колоритом, що знаходить вияв у 

самобутній лексиці, пластичних інтонаціях, структурній та композиційній побудові, 

тематиці та образному змісті хореографічних творів, оригінальній манері їх 

виконання 

Історичними витоками українського хореографічного мистецтва етнографи та 
історики вважають первісні езотеричні культи й магічні обряди, у яких танець існував 

у синкретичній єдності з іншими видами мистецтва . 

Побутові танці, до яких відносяться метелиці, гопаки, козачки, коломийки, 

гуцулки, кадрилі, польки, є основою української народної хореографії. Усі відомі 

танцювальні рухи та їх варіанти — це наслідок багатовікової народної практики в 

галузі мистецтва танцю. Вивчаючи технологію виконання танцювальних рухів, можна 
помітити, що в їх основі лежить той чи інший момент трудового процесу або якоїсь 

дії людини. 

Одним із найдавніших танців в Україні, що здобув популярність у всьому світі, 

є гопак. На початку свого існування гопак був простим, односкладовим чоловічим 

танцем, що мав у основі один рух (подібно до голубця, півторака, гайдука, тропака 
тощо). Згодом, з утворенням Запорізької Січі, під впливом динамічних процесів 

формування козацької культури, він втрачає автономність і разом з іншими 

односкладовими танцями вливається у якості танцювального руху до нового, 

багатокомпонентного танцю, що отримав назву козак. 
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Танець «козак» — це боротьба характерів, відкритий вияв емоцій, змагання у 

силі, вправності й творчій фантазії. Цей танець є символом волі та козацької звитяги. 

Він увібрав у себе кращі здобутки народної хореографії. За стилістичними 
особливостями танець козак виконувався двома чоловіками «на закладу» - хто кого 

перетанцює. Тобто, це був навіть не стільки танець, скільки своєрідне мистецьке, типу 

військового двобою, змагання у силі, вправності, творчій фантазії - боротьба могутніх 

чоловічих характерів. 

Коломийковий жанр склався у більш пізній культурно-історичний період, ніж 

козачковий. Його виникнення фольклористи відносять до часів утворення української 
народності. Основні мет- ро-ритмічні особливості коломийок сформувалися у XV 

столітті, а ладо-тональні - у XVII ст. 

Коломийка захоплює енергійною манерою виконання, бадьорим настроєм, 

яскравою орнаментальністю хореографічного малюнка. Вихідною позицією й 

головною структурною побудовою давньої коломийки є коло. 

Локальними варіантами коломийки є гуцулки і верховини. 
Особливістю гуцулок є їх коломийково-козачковий характер, коли перша 

частина танцю виконується як коломийка, друга - у манері козачка. Одним з найбільш 

колоритних гуцульських танців є танок з топірцями, або бартками, як їх називають у 

Карпатській Україні. 

Танок метелиця має праслов’янське походження і зберіг свою наступність з 

давніми хороводами. Це яскраво позначилося і на його лексиці і на композиційній 
будові. Основним структурним елементом танцю є коло. Його пластичний малюнок 

відтворює кружляння завірюхи за допомогою найрізноманітніших кругових фігур: 

кола в колі, кількох кружал, зірочок, змійок, спіралей і т. д. Лексика танцю включає 

динамічні чіткі рухи, що імітують поведінку людини, яка змерзла у мороз на зимній 

вулиці і намагається зігрітись: вибиванці, голубці, підкуйки, дрібушки, крутки-соло 

та в парі, гра у сніжки та ін. Метелиця поширена у хореографічному фольклорі 
східних слов’ян. Але у виконанні її кожним народом яскраво відчутний національний 

колорит танцю. 

Танець полька (від чеського «пулька» - півкроку) має своєю батьківщиною 

Чехію. На Україну він прийшов у другій половині XIX ст. і спочатку побутував як 

бальний, салонний танець. Згодом, асимілювавшись і набувши національного 

колориту, став народним танцем українців, що виконується по колу. Хореографічну 
основу польки найчастіше складають дві танцювальні фігури. Діапазон руху 

надзвичайно широкий: від легких ажурних ходів до вибиванців, присядок, парних 

поворотів та ін. У Поліссі та на Волині лексика танцю включає елементи трясучок, 

обертів. На Прикарпатті - парні крутки, притупи. У Закарпатті - плечові трясучки. Для 

Наддніпрянщини характерними є вибиванці. 
Українська кадриль є національним різновидом європейського контрдансу, а 

точніше, його варіанту - французької кадрилі. Характерну особливість танцю 

становить визначеність його фігур музичним супроводом, хоча слід відзначити, що за 

своєю кількістю хореографічний матеріал кадрилі значно багатший, ніж відповідний 
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музичний. Кадриль, як і полька, досить поширена в Україні. Але у різних місцевостях 

вона має свій локальний колорит. 

Надзвичайно велику і багату за художньо-образним змістом групу 
танцювальних творів об’єднує інший жанр української народної хореографії - 

сюжетний танець. За своєю сутністю це - своєрідні невеличкі хореографічні п’єси з 

персонажами-танцюристами, кожен з яких має свій неповторний характер і яскраво 

виражену індивідуальність. Тому основними характеристиками сюжетного танцю є 

наявність лібрето і художнього образу. 

Творчими зусиллями етнографів і фольклористів було закладено теоретичні 
основи національного народно-сценічного танцювального мистецтва. Практичні ж 

пошуки форм і художніх засобів сценічного втілення фольклорного танцю 

започаткував молодий український професійний театр. 

Українські народні танці виховують у молоді високі патріотичні почуття, 

естетичний смак, гордість за свою націю, любов до рідного краю. Багатогранна творча 

палітра, висока хореографічна майстерність, виразність, завершеність кожного руху й 
сюжетна закінченість усіх номерів обширної і складної програми колективу полонили 

вітчизняних і зарубіжних глядачів. 

Процес розвитку українського народно-сценічного танцю триває. Швидкий 

плин життя змінює коло художніх образів, зміст і тематику хореографічних 

постановок, позначається на засобах художньої виразності танцю. Проте, потенційні 

творчі можливості цього жанру воістину невичерпні. Виявити їх і творчо використати 
у своїй діяльності, збагативши тим самим національне танцювальне мистецтво, 

належить майбутнім поколінням хореографів .В українських народниї танцях є любов 

до життя і до людей, вони йдуть від1. серця, що зробило їх такими прекрасними і 

закохало в них увесь світ. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  

В ОСВІТНЬОМУ ТА НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

(З ДОСВІДУ ВП «МФ КНУКІМ») 

 

Сучасне реформування вищої освіти передбачає гарантування якості та 

постійне її підвищення, формування довіри до системи та закладів вищої освіти. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» одним із аспектів державної політики в 

сфері вищої освіти є академічна доброчесність як сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу 

під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень 

(ст. 42) [3]. 

Реалізуючи ідею розроблення нових підходів до навчання та викладання, 

утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі і науковій 
діяльності ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури 

і мистецтв» на шляху формування високої академічної культури керується низкою 

нормативно-правових актів державного рівня, зокрема, Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про авторське право  і суміжні 

права», іншими законами України та актами законодавства, прийнятими на їх 

виконання, зокрема, слід зазначити наступні документи: Лист МОН України 
«Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових 

роботах», Лист МОН України «Щодо забезпечення академічної доброчесності у 

закладах вищої освіти», Лист МОН України «До питання уникнення проблем і 

помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності», «Рекомендації для 

ЗВО щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення 

академічної доброчесності (НАЗЯВО)». 
Регламентуючими документами з розвитку культури академічної 

доброчесності та запобігання плагіату для філії, як структурного підрозділу, є 

документи розроблені та затверджені в Київському національному університеті 

культури і мистецтв: «Кодекс академічної доброчесності Київського національного 

університету культури і мистецтв» та «Положення про запобігання та виявлення 
академічного плагіату у Київському національному університеті культури і 

мистецтв». Університет забезпечує публічний доступ до тексту зазначених 

документів через власний офіційний вебсайт (http://knukim.edu.ua/akademichna-

dobrochesnist/). 

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/1.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/1.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/1.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/2.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/2.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/3.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/3.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/4.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/4.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/4.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/kodes.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/kodes.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/poloshenya_aspirant/poloszhennya_zapobigannya_plagiaty.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/poloshenya_aspirant/poloszhennya_zapobigannya_plagiaty.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/poloshenya_aspirant/poloszhennya_zapobigannya_plagiaty.pdf
http://knukim.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/
http://knukim.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/
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Для виклвдачів універистету, науково-педагогічних та наукових працівників 

отримання академічної доброчесності передбачає: 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; 

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

• надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, 

творчу) діяльність; 

• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;  
• об’єктивне оцінювання результатів навчання [4]. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); 
• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації [4]. 
Порушенням академічної доброчесності вважається: 

• академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених 

творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

• самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

• фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

• фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

• списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 
інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

• обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, 

зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;  
• хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких 

інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної переваги в освітньому процесі; 
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• необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 

• надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання 
результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами 

та/або процедурами проходження такого оцінювання; 

• вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, 

примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою 

здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання [4]. 

Слід зазначити, що академічна доброчесність у ВП «Миколаївська філія 
Київського національного університету культури і мистецтв» є трендом, який 

будується на принципах чесності, справедливості, довіри, поваги, відповідальності, 

прозорості та інформаційної відкритості, законності. 
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http://mon.gov.ua/ua/npa/do-pitannya-uniknennya-problem-i-pomilok-u-praktikah-zabezpechennya-akademichnoyi-dobrochesnosti
https://mon.gov.ua/ua/npa/do-pitannya-uniknennya-problem-i-pomilok-u-praktikah-zabezpechennya-akademichnoyi-dobrochesnosti
https://mon.gov.ua/ua/npa/do-pitannya-uniknennya-problem-i-pomilok-u-praktikah-zabezpechennya-akademichnoyi-dobrochesnosti
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/kodes.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/kodes.pdf
http://knukim.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/poloshenya_aspirant/poloszhennya_zapobigannya_plagiaty.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/poloshenya_aspirant/poloszhennya_zapobigannya_plagiaty.pdf
http://knukim.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/4.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/certificate_accreditation/akademichna_dobrochetnist/4.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/%256.pdf
http://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-list/1-11-8681-vid-15082018-rekomendatsii-shchodo-zapobigannya-akademichnomu-plagiatu.pdf
http://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-list/1-11-8681-vid-15082018-rekomendatsii-shchodo-zapobigannya-akademichnomu-plagiatu.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-list/1-11-8681-vid-15082018-rekomendatsii-shchodo-zapobigannya-akademichnomu-plagiatu.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-list/1-11-8681-vid-15082018-rekomendatsii-shchodo-zapobigannya-akademichnomu-plagiatu.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text
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ЦИФРОГРАМИ ТА ОСВІТНІ СЕРІАЛИ ПЛАТФОРМИ «ДІЯ» 

 

Зараз в Україні активно розвивається інформаційна сфера, тому пріоритетними 

заходами для цифрової трансформації суспільства і розвитку комп’ютерно-
технологічної платформи України є розроблення й впровадження на державному 

рівні додатку «Дія».  З метою підвищення рівня цифрової грамотності громадян 

Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з 

цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта». 

Щоб перетворити Україну на справжню цифрову державу, потрібно 

оцифрувати ще багато послуг, оновити законодавчу базу, упорядкувати роботу 
держреєстрів, забезпечити технічні можливості й захист даних. Зміни торкнуться не 

тільки адміністративних послуг, а й галузей охорони здоров'я, бізнесу, освіти, 

транспорту, судів, питань демократії тощо [1]. 

Дія. Цифрова освіта – проект, що курує Міністерство цифрової трансформації 

України. А безпосередньою розробкою освітніх серіалів займались в студії онлайн-

освіти EdEra. Також, підтримку в розробці надавали компанії Google, Microsoft, 
Академія ДТЕК, CISCO та багато інших провідних компаній. Проект втілено за 

підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що фінансується 

Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом 

Східна Європа та Фондом Innovabrige. Мета проекту – навчити цифровій грамотності 

українців. Вільний доступ до освітніх серіалів на національній онлайн-платформі з 
цифрової грамотності – один із шляхів досягнення цієї мети. Цифрова грамотність 

українців буде однією з національних конкурентних переваг, що дозволить 

комфортно проживати в країні. 

Цифрограм — це можливість перевірити цифрову грамотність будь-якому 

громадянину. Бета-версія Цифрограму пропонує дати відповідь на 90 запитань. 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

126 

 

Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових 

компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами 

[2]. На даній платформі цифрограм містить 90 запитань, орієнтовна тривалість 
проходження ~40 хв, офіційний сертифікат, який можна додати до резюме та на сайти 

пошуку роботи.  

Також Міністерство цифрової трансформації України запустило на порталі 

Дія.Цифрова освіта національні тести на цифрову грамотність — Цифрограм 2.0. та 3 

спеціалізовані тести: Цифрограм для вчителів, Цифрограм для держслужбовців та 

Цифрограм для медиків. 
За основу для Цифрограм 2.0 було взято адаптовану Рамку цифрових 

компетентностей для громадян України , яку було створено українськими експертами 

на основі європейської концептуально-еталонної Рамки цифрових компетентностей 

для громадян ЄС. 

Завдяки цьому в тесті визначено 30 цифрових компетентностей, які 

вимірюються за шістьма сферами: 
1. Основи комп’ютерної грамотності. 

2. Інформаційна та медіаграмотність — вміння працювати з даними. 

3. Створення цифрового контенту. 

4. Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві. 

5. Безпека у цифровому середовищі. 

6. Вирішення технічних проблем — навчання впродовж життя у цифровому 
суспільстві. 

Після складання тесту абітурієнт отримує сертифікат, який підтверджує знання 

та навички. 

Освітній серіал охоплює можливості та особливості функціонування 

безкоштовних сервісів Google для використання в професійній діяльності та 

повсякденному житті. З усім різноманіттям онлайн-інструментів допоможе 
розібратися сертифікований тренер. Кожен громадянин може безкоштовно опанувати 

цифрові навички за новим сучасним форматом – переглянувши освітні серіали на 

онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта»[3]. 

Мета освітнього серіалу – надати рекомендації щодо підходів до цифрової 

трансформації в громадах, а також розповісти про інструменти та технології, які 

можна використовувати для цифровізації, зокрема сфери охорони здоров’я [4].  
На платформі «Дія. Цифрова освіта» на сьогодні доступні, зокрема, такі освітні 

серіали: 

- Базові цифрові навички (перший, другий і третій сезони).  

- Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті». 

- Цифрові навички для вчителів. 

- Цифрова грамотність державних службовців 1,0. На базі інструментів 

Google. 

Сучасне резюме та пошук роботи онлайн та інші. Всі освітні курси-серіали е 

безкоштовними. Майже щомісяця на освітній онлайн-платформі з’являтимуться 

спеціалізовані та нові курси для підприємців, lifestyle-курси, курси цифрових 
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професій. Наприкінці курсу кожен користувач має можливість пройти фінальний тест 

та отримати сертифікат, що підтверджує отримані навички. 

У межах цифрової освіти останнім часом все більшу вагу набуває «мобільна 
освіта», тобто: 

- Освіта за допомогою мобільних технологій, де технології мають 

фіксоване місце розташування (наприклад, знаходяться в аудиторії або на одному 

віртуальному порталі, зокрема системи управління навчанням в Інтернеті як Moodle, 

Droople, Webcity тощо, портали, які здійснюють з одного місця у мережі менеджмент 

цифрової освіти); 

- Освіта через контексти, де основний фокус зосереджений на взаємодії 

основних учасників освітнього процесу, що відбувається на базі пересувних засобів 

або стаціонарних технологій (освітній процес з використанням ноутбука, мобільного 

телефону, Інтернету або відео-класу із супутниковим зв’язком); 

- Акцент на адаптуванні і підтримці моделі цифрової освіти як освітнього 

інституту і суспільства у цілому [5]. 

Отже,  підводячи підсумки, є можливість сказати, що підвищення цифрових 

компетенцій громадян є чи не найважливіший напрям сьогодні. І щоб українці  були 
“на одній хвилі” з прогресом, на платформі «Дія.Цифрова освіта» щотижня 

з’являються нові освітні серіали за участі експертів і селебріті. Побудова ефективного 

освітнього простору вимагає: 

- Розробки і затвердження спеціалізованих нормативних актів і на 

державному, і регіональному рівнях: 

- Ширшої демократизації наукової та освітньої діяльності: 

- Широкого та ефективного співробітництва закладів вищої освіти усіх 

форм власності і спрямування; 

- Вдосконалення традиційних і комбінованих форм навчання; - 

впровадження і розвитку нових перспективних форм навчання, зокрема цифрової 
освіти: 

- Покращення інформаційної і матеріальної підтримки науки та освіти; 

- Забезпечення широкої доступності навчання через застосування 

дистанційно-орієнтованих технологій, цифрової освіти; - розробки нових методів 

проектування дистанційних курсів тощо. 
Популярність і можливість даного порталу «Дія» зростає та за-для досягнення 

мети інноваційного розвитку країни потрібно розвивати та покращувати даний 

портал, це можливо при безперервній освіті, яка реалізується на відкритому 

освітньому порталі.  

 

Список використаних джерел: 

 

1. Цифрова освіта Цифрограми та освітні серіали платформи ДІЯ. 

URL:https://12detpol.city.kharkov.ua/czyfrova-osvita-czyfrogramy-ta-osvitni-serialy-

platformy-diya/ (дата звернення: 02.12.2022) 

https://12detpol.city.kharkov.ua/czyfrova-osvita-czyfrogramy-ta-osvitni-serialy-platformy-diya/
https://12detpol.city.kharkov.ua/czyfrova-osvita-czyfrogramy-ta-osvitni-serialy-platformy-diya/


ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

128 

 

2. Дія. Цифрова держава. URL: https://plan2.diia.gov.ua / (дата звернення: 

02.12.2022). 

3. Дія. Цифрова освіта // Режим доступу: https://osvita.diia.gov.ua/digigram 
(дата звернення: 02.12.2022) 

4. Електронна система охорони здоров'я в Україні. URL: 

https://ehealth.gov.ua/2022/11/10/na-platformi-diya-tsyfrova-osvita-z-yavyvsya-novyj-

osvitnij-serial-dlya-regionalnyh-kerivnykiv-iz-tsyfrovoyi-transformatsiyi/ (дата 

звернення: 08.12.2022) 

5. Ліщинська Л.Б. Основні тенденції Е-освіти в Україні. Інтерактивний 
освітній простір 3ВО: матеріали всеукраїнського науково-практичного вебінару. 

Вінниця, 2020. С. 45-47 

URL:https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/31582/71031.pdf?sequence=2

&isAllowed=y.(дата звернення: 02.12.2022) 

 

 

Багнюк Є.А.,  

студентка ІV курсу кафедри івент-

менеджменту та соціальних комунікацій 

ВП «Миколаївська філія Київського 

національного університету культури і 

мистецтв»;  
Науковий керівник: Доній В.С., кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри івент-

менеджменту та соціальних комунікацій 

ВП «Миколаївська філія Київського 

національного університету культури 

і мистецтв», м. Миколаїв, Україна 
 

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАСОБАМИ INSTAGRAM 

 

Сьогодні Instagram, безперечно, є однією з найпопулярніших соціальних мереж 

і налічує більше мільярда активних користувачів. Проведено чимало досліджень 

цього феномену і миттєвої популярності Instagram, і більшість результатів свідчать  
про простий факт: люди обожнюють дивитись фотографії. Люди завжди любили 

дивитися фотокартки та відео, але у 21 столітті все це трансформувалося у цифровий 

вимір. 

У зв'язку з цим Instagram стає чимось набагато більшим, ніж просто 

соціальною мережею. Через Instagram можна вдосконалювати свій імідж або імідж 
бізнесу, можна розвивати свій імідж або імідж бізнесу так як хочеться вам, або ж 

власне Instagram може бути бізнесом. Вдалим прикладом цього є сучасні 

інфлюенсери, які вибудовували роками свій імідж у соціальній мережі. Для 

користувачів які не збираються монетизувати аккаунти, Instagram також є відмінною 

мережею. Наприклад: стрічка та архіви історій - це чудовий онлайн-альбом спогадів, 

https://plan2.diia.gov.ua/
https://osvita.diia.gov.ua/digigram
https://ehealth.gov.ua/2022/11/10/na-platformi-diya-tsyfrova-osvita-z-yavyvsya-novyj-osvitnij-serial-dlya-regionalnyh-kerivnykiv-iz-tsyfrovoyi-transformatsiyi/
https://ehealth.gov.ua/2022/11/10/na-platformi-diya-tsyfrova-osvita-z-yavyvsya-novyj-osvitnij-serial-dlya-regionalnyh-kerivnykiv-iz-tsyfrovoyi-transformatsiyi/
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/31582/71031.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/31582/71031.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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зручний месенджер дає змогу спілкуватись з друзями та родичами на відстанні, 

слідкувати за їх життям тощо. Звичайно, Instagram також слугує платформою для 

залучення людей, що є його початковою метою подібно до інших соціальних  мереж. 
Очевидно, що в процесі розвитку мережі, Instagram розробляв і додавав різні 

опції, і кількість підписників стала одним з найважливіших факторів в Instagram. Є 

багато причин того, чому правильне використання опцій та інструментів данної 

соціальної мережі є важливим у наборі якісної та лояльної аудиторії.  Так, маючи 

велику кількість підписників в Instagram можна відкрити перед собою нові 

можливості, назвемо декілька з них:  
1)Здійснення змін. Багато людей хочуть здійснити певні зміни, висловити свою 

думку, звернутися або просто звернути увагу на якесь питання, яке вони вважають 

важливим. Домогтися цього в соціальних мережах можна тільки в тому випадку, якщо 

вас бачить багато людей. Більша кількість підписників допомагає вам 

охопити ширшу аудиторію і, таким чином, забезпечити собі більші можливості для 

здійснення певних змін. 
2)Можливість заробити гроші. Велика кількість підписників рекомендує 

компанії і бренди для потенційної співпраці. Кожна компанія має свою цільову 

аудиторію, і тому можна зв'язатись з інфлюенсерами Instagram для просування своїх 

продуктів. Якщо хтось пропонує співпрацю, крім того, що зазвичай така людина 

отримуєте подарунок від цієї компанії, також можливо отримати чималі роялті. 

3)Своя історія. Instagram також є прекрасним місцем для залучення нових 
клієнтів і споживачів вашого продукту. Особливо корисною для розвитку ширшої 

мережі бізнесу може бути наявність серед друзів різних типів людей. Крім того, якщо 

просувати продукт коли є велика кількість підписників,то 

відвідувачі будуть мати більшу довіру. 

4)Популярність. Зрештою, навіщо уникати цього - велика кількість друзів 

означає більшу популярність. Скільки б недоліків не мала популярність, є й переваги. 
Ваш голос буде почутий далі, а вплив буде більшим, якщо популярність буде 

більшою. Зрештою все зводиться до конкретних рішень і варіантів заради яких 

здобувається популярність. Вона сама по собі непогана, але хтось може 

використовувати її в поганих цілях. Є багато відомих людей, які 

займаються гуманними і важливими речами, ставлять важливі питання і 

допомагають різним проектам у всьому світі. У цьому їм значно сприяє їхня 
популярність. 

5)Імідж. Соцмережі працюють на власний імідж та імідж компанії в рази 

ефективніше за багато маркетингових інструментів. Часи, коли продавала суха 

реклама з характеристикою товару, давно минули. Дистанція між користувачем та 

компанією звужується. Соцмережі сприяють цьому зближенню: можна відзначити 
бренд у соцмережах та швидко вирішити нагальне питання. 

На що впливає імідж в Instagram та для чого він взагалі? 

По-перше, звісно ж, це продаж. Вдалою ідеєю стане така схема: Компанія 

обирає місію яку вона буде позиціонувати та транслювати у своїх продажах та візуалі, 

робить на цьому акцент який виділяє її серед конкурентів, рекламується у 
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інфлюенсерів зі схожими поглядами, щоб наприкінці отримати лояльну та 

зацікавлену у їхньому продукті аудиторію. Таким чином працює воронка продажів 

підлаштована під позицію бренду, тим самим створюючи позитивний імідж компанії 
у якої хочеться купити. Відразу подивимось на це через приклад: У нас є компанія яка 

позиціонує себе як еко-бренд косметики. Вони транслюють свою позицію не лише 

через свій продукт, а й через контент та рекламу. Вони показують своє виробництво , 

усі тари багаторазові, і якщо ви замовите в них продукцію другий раз – вони 

запропонують вам її без нових баночок, що буде великим вкладом до зменшення 

забруднення планети. Їх аудиторія буде лояльною до самого бренду бо їх позиції 
збігаються, але якщо така компанія потрапить у певний екологічний скандал, або на 

них зроблять компрометуючий огляд – компанія втратить багато. Імідж дуже 

зіпсується і раніше лояльна аудиторія стане агресивно налаштована до бренду. Так 

через одну помилку можна втратити свій імідж і потім роками відбудовувати все 

наново, але як нам показує практика – багато хто не зміг цього зробити і втратив 

все.[1] 
Як розвинути бренд за допомогою інструментів Instagram 

Розважайте. Зовсім не обов'язково видавати щодня експертний контент. Іноді 

досить просто розважати чи створювати емоційний зв'язок: користувач заходить не 

тому, що хоче прочитати пораду чи завантажити гайд, а посміхнутися. 

Шукайте експертів для обміну аудиторіями. Виробники маркерів COPIC 

залучають до створення контенту художників: наприклад, пропонують виступити їх 
амбасадорами або розповісти про свій досвід роботи у форматі інтерв'ю. 

Робіть спецпроекти. На формування позитивного іміджу працюють 

спецпроекти. В світі багато професій та видів занять. Оберіть один з них та 

попіклуйтесь про людей які працюють в даній сфері. Наприклад: бренд косметики 

розробляє спеціальний крем для стюардес, бо в літаку завжди сухе повітря і ви хочете 

попіклуватись про стан їх шкіри. Для представниць цієї професії ви будете 
улюбленим брендом у якого беруть продукцію,бо саме ви попіклувались про них. Що 

це як не гарний імідж та крутий спецпроект.[2] 

Отже, треба мислити ширше та виходити з поставлених завдань так, щоб 

сформувати позитивний образ бренду у соцмережах. Не дивіться на конкурентів: 

основа формування іміджу це цінності компанії. Не використовуйте інструменти, які 

використовують тільки для того щоб «було». Спробуйте всі варіанти, аналізуйте 
результати і фокусуйтеся на тому, що спрацювало саме для вас. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Історії створення іміджу брендів в інстаграм. - Електронний ресурс. Точка 
доступу: https://bazilik.media/keisy/  

2. Як сформувати правильний імідж в соцмережах. - Електронний ресурс. 
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«ПОРИ РОКУ» В МИСТЕЦТВІ ТА ПОБУТІ 

 

Тема природи завжди була дуже важлива для людства, тому що завдяки їй існує 

все, що є на нашій землі. Вона відіграє не тільки матеріальну роль в житті людини, а 

й духовну. Природа дає нам можливість розвиватися, а також жити в комфорті, тому 

що саме вона годує нас, дає нам житло, невід’ємні складові нашого життя – вода, 
світло, газ, одяг тощо. Духовна роль також не менш важлива, саме тому в давні часи 

люди поклонялись природі. Відтоді з’явились різноманітні ритуали і традиції. Так 

люди цілими поселеннями збиралися і висловлювали свою вдячність за все що у них 

є. Кожна пора року по своєму особлива. Кожна з них надихає, викликає особливі 

думки та почуття. Раніше це були різноманітні обряди, наприклад, влітку, це була 

Русальна неділя, яка очолювала літній цикл. Восени – свято Покрови. В цілому, 
початок осені свідчив про закінчення польових робіт, та початок обрядів, які були 

спрямовані на родинне житті, тому восени частіше одружувалися. Зимовий цикл 

найбільше пов'язаний з Різдвяними святами. Взагалі, зима була для людей початком 

чогось нового, не дарма говорять , що з зими почався всесвіт. Початок весни – це 

завжди обряди на врожай, тому в основі тексту ритуалів завжди було про закликання 

тепла, або дощів. Також, найголовнішим святом весни був Великдень. Саме 
Великдень припадає на день весняного рівнодення. Люди вважають, що в цей день 

Світло перемагає Темряву, Тепло перемагає Холод. Зараз, це все відійшло в 

нематеріальну спадщину, і надихає на щось нове. Тема «Пори року» – як окрема 

філософія. Кожна з частин, як маленьке життя. Весна – зародження якоїсь думки, 

почуття, побудова планів, яскравий вибух ентузіазму. Літо, це втілення планів, 
досягання цілей, впевнений поступ вперед. Осінь – гальмування, аналіз помилок, 

думок, меланхолія, втрата сенсу. Зима, це переосмислення всього, відкидання всього, 

та початок історії з чистого листа. Хореографія минулого і сучасності. Кожен митець 

трактує цю тему по своєму. Наприклад, балет Ролана Петі «Пори року» (1984р), 

поставлений на музику однойменного циклу Антоніо Вівальді (1725р). В балеті 
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складно розгледіти сюжет, але він є, більш спрямований на філософсько-естетичні 

роздуми. Також, це підкреслює відсутність героїв (людей), і наявність персонажів, які 

грають характер природи, а точніше кожну з пір року. З усіх сезонів для видатного 
хореографа і постановника є весна. Для нього, це зародження любові, яка влітку 

переростає на пекучу пристрасть, від якої важко дихати, восени стає більш стриманою 

та зрілою, а взимку остигає, а згодом сковує холодом. Фінал балету – нове повернення 

весни. Тема проглядається в балеті Ігоря Стравінського «Весна священна» (1913). В 

балеті немає явної сюжетної лінії. Недарма підтемою балету є «Картини життя 

язичницької Русі», яку дав автор. Напередодні свята Священної весни, яке символізує 
пробудження природи і нове життя, племена збираються на священному кургані. 

Юнаки та дівчата водять хоровод, розважаються, танцюють. У їхніх танцях 

відображені фрагменти побуту та праці (юнаки орють поле, дівчата прядуть пряжу). 

Поступово танець переростає в якесь божевілля. Молоді люди починають грати в гру 

двох міст, щоб показати свою силу та мужність. Гулянку перериває Старійшина 

Найстаріший – Наймудріший. Мудрець закликає молодих бути обережними, 
намагається припинити веселощі. Молоді прислухалися старійшину, а дівчата 

зібралися біля багаття. Вони знали, що в цю ніч одну з них потрібно принести в 

жертву Богу весни і сили природи, щоб земля була щедрою для людей і радувала їх 

родючістю і достатком. Після ряду ритуалів з дівочого колу виходить Обрана – вона 

приречена померти заради блага своїх одноплемінників. Вона починає священний 

танець, темп прискорюється, і виснажена дівчина падає замертво. 
Жертвоприношення завершується, земля розквітає, настає весна даруючи людям 

тепло і благодать. Одноактний балет «Пори року, Кохання як воно є» (2013р), 

композитор О.Родін, хореограф-постановник О.Бусько. Олексій Бусько виконав 

чоловічу партію балету. Балетмейстер являється ведучим солістом «Київ модерн-

балет». Пару йому склала солістка тієї ж трупи, Анастасія Харченко. Балет поділено 

на чотири картини, в кожній з яких, під інструменти струнного квартету 
демонструються пори року. Кожен з інструментів символізує свою пору року, 

наприклад перша скрипка символізує сповнену очікувань весну, друга скрипка – пізнє 

літо, альт – меланхолійну осінь, віолончель – похмуру зиму. Стосунки між героями 

такі ж непередбачувані, як кожна з пір року, як музика, яка змінюється в будь яку 

мить. Хореограф використовує напрям contemporary, через який відчувається і 

пристрасть, і кохання, біль та розчарування, обтяжливість стосунків, а в результаті і 
їх небажання. Музика це тільки підкреслює, додає своїх особливих відтінків 

хореографічній композиції. Ця картина підводить до думки про те, що циклічні не 

тільки пори року, або кохання, а й все наше життя. Яскраві втілення теми «Пори року» 

в музиці. Антоніо Вівальді. Кожен з скрипкових концертів «Пори року» – унікальний, 

складається з трьох частин, кожна з яких присвячена одному з 12 місяців. Кожен 
концерт йде суміжно з сонетом, автор невідомий, деякі їх приписують творчості 

самого Антоніо Вівальді. Музика Вівальді не тільки просвітлює свідомість, але й 

укріплює пам’ять, та загоює душевні рани. Слухаючи цей витвір мистецтва, перед 

очима випливають перша весняна гроза, торжество життя, тихий весняний ліс і 

зозуля, літня тепла гроза, блискавки, грім, пориви вітру та дощу, осіння мінливість та 
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завірюха взимку. Всі ці картинки захоплюють до мурашок по шкірі. Кантата Лесі 

Дичко (1973). Камерний твір складається з чотирьох частин, та був покладений на 

тексти українських народних календарно-обрядових пісень. Також, твір є зразком 
неофольклорного полотна. Ідеї та зміст кантати підсумовують популярні уявлення 

про дивовижне щорічне оновлення життя, обрядові особливості та магічні ефекти, 

розділяючи їх на чотири частини відповідно до пір року: перша частина – «Весна», 

друга частина – «Літо», третя частина – «Осінь» та четверта частина – «Зима». Музика 

цього твору заснована на мелодичних інтонаціях і ритмах старих пісенних жанрів, але 

без посилань на них. Композиторка творчо переосмислює фольклорні основи, 
поєднуючи їх із новаторськими засобами власної музичної мови. «Весна». Перша 

частина символізує уявлення наших предків про процес пробудження природи. Вони 

вірять, що прихід весни можна прискорити за допомогою обрядових пісень. «Літо». 

Складається з декількох частин. В першій – споглядальна картина літньої природи, 

яку автор втілює в мрійливій, ідилічній мелодії для альта соло. В другій – служить 

доповненням до попереднього образу. І третя частина складається з двох контрастних 
ігрових заставок, оспівування любовної теми \ пісенно-танцювальна частина, 

сповнена сміху та жартів. «Осінь». Третя частина складається з двох настирливих 

пісень. Перший образ – радість орача, а разом з тим, його важка праця, а гумористична 

схема в другому розділі змінюється мудрим діалогом. Другий образ, про дівчину 

Явдошку повертає до загального просвітленого настрою, змальовує образ веселої та 

працьовитої дівчини, передає процес хліборобства. «Зима». Четверта частина 
завершує побудову циклу, місячного року, тому пов’язана з ідеєю, яка сягає давніх 

слов’янських вірувань – мрії про щастя і благополуччя, прагнення до здоров’я. Джон 

Кейдж «Пори року» (1947р). «Пори року» Кейджа – це сюїта для оркестру 

(одноактний балет), створений разом з Лу Харрисаном та Верджилом Томсоном, а 

також перший досвід роботи Кейджа з оркестром. Пори року представлені в баченні 

індійської естетики, а саме: зима, як спокій, весна – пізнання, літо – збереження, а 
осінь – знищення. Стиль ближчий до постімпресіонізму. Література. Ірина Жиленко 

написала книгу «Пори року» в 1999 році. Поезія Ірини Жиленко засвідчує 

функціонування автологічних і металогічних образів пір року. Металогічні часові 

відповідності сформувалися на фольклорних образах і водночас спостерігають 

авторське переосмислення. Весна означає стан душі. Життєвість людини автор 

ототожнює поняттям «весна» , тобто досягнення високих цілей, світлих мрій, бажань 
та щирих почуттів. На думку спадає такий асоціативний ланцюг: весна – світло – 

срібне золото – ранок вогню – вітер – квітуче дерево – сонце – блискавичне світло – 

люди. Функціональною синестезією є образ людини – весни, коли лірична героїня 

ототожнює свій стан зі станом природи. Літо відображає радість, образ осені 

порівнюється з часом, коли душа мріє. Думка автора втілює протиставлення у віршах: 
життя – смерть, занедбаність – розквіт, душа – земля – Бог. Також щодо іноземної 

літератури. Стівен Кінг написав чотири повісті, які увійшли в збірку «Чотири сезони» 

або «Різні пори року», які було опубліковано в 1982 році. Кожна з повістей 

порівнюється з порою року. Як відомо автору приписують псевдонім «письменник 

жахів», але ця збірка інша, не схожа за тематикою з іншими працями Кінга. Назви 
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повістей: «Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка» («Весни довічні сподівання»), «Здібний 

учень» («Літо розтління»), «Тіло» («Осінь невинності»), «Метод дихання» («Зимова 

казка»). Висновки. Аналізуючи тему «Пори року», зрозуміло. що вона є досить 
популярна, як в хореографії, так і в інших верствах мистецтва. Багатство таких 

прикладів надихає, та змушує ще більше розкривати цю тему з різних боків, не тільки 

традиційно, в формі різноманітних ритуалів і обрядів, а й з сучасної точки зору, 

використовуючи філософські роздуми, спираючись на ментальність, настрої та 

думки. Індивідуальність кожного розуму може посприяти створенню неймовірного 

мистецького шедевру. 
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ІСТОРІЯ ОРЛЕАНСЬКОЇ ДІВИ У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

 

Постать Жанни д'Арк завжди була і залишається однією з тих історичних 

постатей, які привертають увагу не тільки професійних істориків, а й викликають 

інтерес у широкого кола людей. Все життя Жанни д'Арк оповите легендами. 

Починаючи з дня її народження, який, як прийнято думати, припадає на 6 січня 1412 
року, і закінчуючи її смертю 30 травня 1431 року. Хоча, остання дата відома 

абсолютно точно, оскільки вона згадується в десятках свідчень сучасників, в тому 

числі в офіційних судових документах і королівських листах, але історики так і не 

зійшлися на одній даті. У Франції прийнято вважати, що це сталося 31 травня 1431 

року, в свою чергу, деякі історики подають 30 травня 1431 року. А англійські 

літописці Уільям Кекстон та Полідор Віргіліус наполягають, що це відбулося у 
лютому 1432 року. Жан де Серр у своєму «Огляді історії Франції» пише, що це 

відбулося 6 липня 1431 року.Якби там не було, 590 років тому «за єресь, відьомство і 

носіння чоловічого одягу» на Старій Ринковій площі в Руані 19-літню Жанну д'Арк 

було спалено. Вона у Столітній війні проти Англії воювала на боці французького 

короля Карла VII і принесла йому чимало успіхів. Через чверть століття вона була 

повністю виправдана рішенням нового судового процесу, проведеного за 
розпорядженням папи римського, а через 500 років — 16 травня 1920 року папа 

Бенедикт XV канонізував її, визначивши 30 травня Днем пам'яті Жанни д'Арк.Проте 

Жанна д’Арк уже давно стала не лише дочкою Франції, а й прикладом для 

наслідування для всіх пригноблених народів, які усвідомили себе такими і хотіли б , 

аби це змінилося.Доки професійні та непрофесійні історики продовжують 
сперечатися про нестиковки у біографії Жанни д’Арк, митці різних жанрів Її образ 

використовували відомі акторки, вельможні пані, він став символом феміністичного 

спротиву та боротьби з насильством проти жінокГоворячи про жіночу войовничість 

чи не найбільш згадуваною стає орлеанська діва Жанна д’Арк, героїня столітньої 

війни, що у 1920 році була долучена церквою до лику святих. Про неї складено безліч 
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літературних творів та написано сотні полотен, що возвеличують її постать. І загалом, 

її образ став надзвичайно популярним у культурі.Починаючи з кінця ХІХ століття, 

кожне місто у Франції вважало за необхідність встановлення пам’ятника: у 1875 році 
на площі Пірамід у Парижі була встановлена робота Фреміє, а у 1882 році був 

встановлений пам’ятник у Комп’єні, 1892 році – в Домремі.Такі митці як Рубенс, 

Енгр, Реріх присвячували їй полотна. З появою кінематографу, образ орлеанської діви 

почали використовувати й режисери. Перший фільм, присвячений Жанні д’Арк 

вийшов у світ 1899 року і, на сьогодні кількість стрічок присвячених її життю налічує 

більше ніж 70 позицій.Жанну д'Арк почали зображати ще за життя, її образ увійшов 
до скарбниці сюжетів світових живопису та графіки, варіюючись відповідно до 

канонів часу. Найчастішими мотивами є сцени навернення д'Арк біблійними духами, 

батальні сцени (найчастіше — Орлеан та облога Парижа), полон та страта. Д'Арк 

присвячували свої полотна Рубенс, Жилло Сент Евр (цикл картин), Енгр, Бастьєн-

Лепаж, Жан-Жак Шерер (цикл), Гоген, Реріх та багато інших.Окрім того, масова 

культура настільки поглинула образ войовничої жінки, що Жанна д’Арк, поступово 
стає нерідким персонажем комп’ютерних ігор або ж таких явищ японської культури 

як манга та аніме. Ім’я Жанни д’Арк з’являється на бойових крейсерах, морських 

суднах, та навіть стає назвою футбольного клубу з Ле Порта.Існує три найбільш 

розповсюджені сюжети: Жанна пастушка, Жанна–воїн в обладунках з мечем та 

прапором, та Жанна–свята. Проте, інтерпретації цих сюжетів існує безліч: кожен 

художник вносив власні, суб’єктивні смисли у полотна, надаючи кожному портрету 
Жанни неповторності та багатогранності.Образ невпинної воячки трагічної долі, сам 

по собі сповнений емоційного динамізму, став плідним сюжетом для численних 

літературних форм: поем, балад, п'єс, есе, новел, повістей, романів. Більшість із них 

драматичні й оспівують героїзм д'Арк, хоча є декілька комедій 
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЛАКАТІВ ЗА ТЕМОЮ  

ЕКО-ЗАХИСТ 

 

Сучасний соціальний плакат сьогодні – важлива складова соціальної 
комунікації між організаціями, владою та людиною. Він є засобом донесення 

важливої інформації до населення, звертаючи увагу на особливості та принципи 

життєвих позицій у необхідний час. Наприклад, в часи масової небезпечної 

захворюваності на COVІD-19 або сезону цвітіння амброзії і  розповсюдження алергії 

або необхідність населення у донорської крові, соціальні плакати мають величезне 
значення у зовнішній і внутрішній рекламі міст, застерігаючи та концентруючи увагу 

на певній проблемі. 

Саме еко-плакати, що направлені на захист охорони довкілля, економії 

природних ресурсів, безвідхідних технологій виробництва, організації процесів 

розумного споживання у реаліях сьогодення, також дуже важливі [4, с. 223]. Їхнє 

https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%27%D0%90%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%27%D0%90%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.centre.smr.ru/win/books/merej_01.htm
http://www.eunet.lv/library/alt/INOSTRHIST/POTURCIN/joan_dark.txt
http://ec-dejavu.ru/j/Joan_of_Arc.html
http://ec-dejavu.ru/j/Joan_of_Arc.html
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20070930111313/http:/www.zagadki-istorii.ru/janna.html
http://samlib.ru/w/welejko_o/la_pucelle.shtml
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https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelly_DeVries&action=edit&redlink=1
https://archive.org/details/isbn_9780750918053
https://web.archive.org/web/20060303120643/http:/www.gutenberg.org/files/16933/16933.txt
http://www.gutenberg.org/files/16933/16933.txt
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проєктування та друк, потребує особливого ставлення і відповідного використання 

художніх композиційних прийомів створення зображення, шрифтів, вірного 

використання кольорів, де обов’язковою складовою є емоційний вплив. Саме 
лаконічність і ємність цих плакатів надає зовнішній рекламі особливу виразність і 

потужний вплив [1]. 

Як приклад, можна розглянути еко-плакати від Всеукраїнської громадської 

організації «Жива Планета», що містять у собі методи вирішення проблем. За своїм 

змістом, ці плакати зосереджені на попиті різних вікових груп населення, вони мають 

яскравий вміст кольорів та досить зрозумілі ілюстрації [8]. 
Найчастіше у дизайні еко-плакатів більше переважають декоративні або умовні 

зображення та намальовані персонажі, які композиційно розташовані у межах 

плакату із урахуванням певного шрифтового заклику. Також, для певної емоційної 

взаємодії та демонстрації наслідків, використовуються й фотореалістичні 

зображення. Перевага декоративних малюнків у тому, що вони виглядають простіше 

та зрозуміліше, навіть для дитини. 
Не менш необхідним у композиції еко-плакатів є написання текстової частини 

та підбір відповідного шрифту. Важливо використовувати гротескні шрифти групи 

«Гельветика» [7] для зручності сприйняття закликів на далекій відстані. Заклик, гасло 

– це головна частина тексту, на що перше зверне увагу глядач, тому він повинен бути 

зрозумілим, змістовним та невеликим [2] Важливо, вдало вписати гасло не тільки як 

розміщення у плакаті, а також, як кольорове оточення – тому, найчастіше, його 
підкреслюють кольором або на тлі яскравих кольорів роблять його помітнішим і 

акцентують увагу [3].  Колір – це невід'ємна частина плакату. 

Використовуючи відповідні кольори, можна спрямовувати погляд  глядача, 

підкреслити важливі аспекти чи інформацію, впливати на реакцію цільової аудиторії. 

Вдало підібрані дизайнером кольори, створюють відповідний емоційний настрій та 

відразу запам’ятовуються.  
Особливо в еко-плакатах використовують не тільки яскраві «чисті» зелені, 

жовті, коричневі і сині кольори, а й різні види змішаних і тонально змінених кольорів 

та градієнтів. Саме ці названі кольори – є природніми і асоціюються із здоров’ям, 

чистотою, спокоєм, безпекою тощо. Також дизайнер може додавати й інші кольори, 

відповідно до власної концепції для розкриття теми [2]. 

Дуже вдалий приклад сучасного українського еко-плакату бачимо у творах 
професора художника – графіка Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Олега Векленко, а саме виставка робіт, що присвячена річниці Чорнобильської 

катастрофи [6]. Важливо зауважити, наскільки індивідуальний нестандартний підхід 

та відсутність використання фотореалістичних зображень, тільки колір, ілюстрація та 

гасло, що разом передає закладений асоціативний образ трагедії. У плакатах вдало 
продемонстровано саме взаємодія головної ілюстрації та тексту, що вони разом як 

стилістично так і образно легко сприймаються. 

Психологічний вплив соціальних еко-плакатів сьогодні, являє собою дуже 

різноманітну систему спілкування. Соціальний плакат демонструє ніби спілкування з 

оточуючими, тобто базові норми спілкування людини з людиною, у деяких плакатів 
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можна побачити, як звертаються на «ви», а також на «ти». Тобто за такими 

принципами можна відчути, що ця реклама, звертається та стосується кожного. Як і 

у розмові так і через плакати, важко змінити думку людини, але саме еко-плакати 
націлені змінити індивідуальну екологічну свідомість, яка може йти аж з самого 

дитинства і методів виховання людини. Варто також враховувати цільову аудиторію 

та місце розташування [5, с. 11]. 

Підбиваючи підсумки можна сказати, що соціальний плакат у сучасних реаліях 

є дуже важливим чинником поширення інформації, як висвітлення проблем, так і 

методів їх вирішення – навчають та просувають норми поводження у соціумі. Також 
важливо підкреслити, що у кожному його зображені і образі є психологічний стан, 

символізм, що впливає на людину асоціативно, навіть проти її бажання. Еко-плакат – 

це гідний виріб мистецтва, котрий передає емоції та вплив, не тільки зображенням, а 

й кольором та текстом, має безліч варіацій, постійно вдосконалюється та змінюється 

з часом і зміною поколінь. Тому ця тема й надалі потребує ґрунтовного поетапного 

дослідження. 
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ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ В ТВОРЧОСТІ 

СУЧАСНИХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ 

 

Емоції – це психологічні стани, по-різному пов’язані з думками, почуттями, 

поведінковими реакціями і ступенем задоволення чи страждання. 

Емоційний стан зумовлений соціальними умовами життя і має особистісний 
характер. Якість переживань, викликаних емоціями та почуттями, залежить від 

особистісного змісту і значення, які має предмет для людини [1]. 

В залежності від подій, що трапляються з людьми та їх навколишнім світом, 

емоції можуть повністю поглинати людину. Вони займають значуще місце в її житті, 

формують її психічний стан, сприйняття реальності. Митці також часто шукають 

натхнення в емоціях, особливо після повномасштабного вторгнення  російських 
окупаційних військ в Україну. 

Команда українського бренду CHERESHNIVSKA представила нову колекцію 

«2402». Колекція присвячена сучасному досвіду українського народу. 

Образи передають емоційний стан нації, Батьківщину якої охопила війна. Показ 

розпочинається із демонстрації вбрання в темно-фіолетових, бордових та 

помаранчевих кольорах. Це символізує вразливість та паніку. Їх змінюють прозорі 
тканини та фактури – уособлення надриву, оголеного нерву. Потім настає фаза 

прийняття, імітації нормального життя. Але напруга та небезпека тривають, тож 

колекція завершується сірими та чорними тонами – узагальнення вибухів, диму [2]. 

Рожеві оболонки з органзи від випускниці RISD – Вайолет Чжоу. Дизайнерка 

досліджує різні стани душі, які переживаються під час особистих труднощів. 
Натхненна власним особистим досвідом і «емоційними турбулентностями», 

Чжоу намагалася втілити певні почуття в реальні речі. 

Її модна колекція під назвою «Within» складається з шести образів, кожен з яких 

представляє окремий етап у процесі проходження та подолання різноманітних 

емоційних і розумових викликів. 

https://livelibrary.com.ua/greenlibrary/ecoplakat/
https://livelibrary.com.ua/
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До них належать «розгнівані, обтяжені, поранені, тонучі, заціпенілі та 

виринаючі» почуття. 

Кожен образ переходить до наступного, доки нарешті не виходить із метушні в 
легший стан розуму, коли власник фізично звільняється від матеріальної оболонки.  

Дизайнерка обрала напівпрозорі тканини, такі, як марля, шифон і органза, оскільки 

вона вважала, що вони надають чуттєвості одягу. 

Для того, щоб конструкції могли стояти самі по собі, Чжоу вибрала матеріал під 

назвою жорсткий поліестер органді, оскільки він прозорий і достатньо міцний, щоб 

бути самостійним [3]. 
Український бренд WKMF представив світу колекцію «Спектри», що 

присвячена емоціям. Українці щодня проживають різномнітні емоційні стани: від 

злості та відчаю, що супроводжуються утратами близьких, невизначеністю та горем, 

до радості та підйому від звитяг наших захисників, які віддають життя заради народу. 

За головним концептом колекції в різних образах можна відчути розмаїтий спектр 

емоцій. 
Колекція представлена в'язаними светрами з італійського мериноса, виробами з 

мериноса та кашеміру, а також кардиганами з гудзиками з Парижу [4]. 

Творчість у період війни існує. У цей час вона стає інструментом для вираження 

болю і хвилювань. 

Світ моди рухливо відреагував на жахливі події, що відбувались в Україні. 

Війна розпочалася під час Тижня моди у Мілані. Дизайнери, гості продемонстрували 
свою позицію, використовуючи відповідну колірну гаму. Незабаром цей тренд став 

провідним для багатьох медійних осіб, і весь світ взнав не лише про повномасштабне 

вторгнення, але й про кольори, що надихають українську націю [5]. 

Метою власного авторського проєкту стало створення одягу за мотивами 

емоційних станів людини, її почуттів та моментів, які вона проживає досі. 

Обрана тема для проєктування колекції сучасного одягу «Війна – це емоції» є 
уособленням п’яти негативних емоцій, які переживав кожен українець з початку 

війни. Такими емоціями є: лють, біль, ненависть, сум, відчай. Відображення кожної 

емоції в одязі містять свої деталі та кольори, які були знайдені в асоціаціях з 

відчуттями людей. 

Було зроблено аналіз на основі опитування респондентів на предмет їхніх 

асоціацій одягу з емоційним станом. В опитуванні брали участь близько тридцяти 
осіб. Проаналізувавши отриманий матеріал, було виявлено, що кожній емоції 

відповідали конкретні деталі одягу, що були обрані опитуваними найчастіше. Це було 

взято до уваги авторкою в процесі розробки колекції. 

Враховуючи тему дослідження, опис асоціативного ряду має певне художньо-

емоційне забарвлення. 
Наприклад, в емоції «Лють» майже кожен обрав металеві ланцюги, асоціюючи 

це з тим, що десь всередині, коли людина лютує, її немов міцними ланцюгами стягує 

до болі. А також декоровані шорти з дірками, наче від попадання ракет, оскільки 

багато будівель було зруйновано через обстріли. 
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Емоція «Біль» являє собою накидку з мотузок, що сплетені між собою, 

уособлюючи тяжкий біль, що обвивається навкруги, повністю поглинаючи. Також 

маска на обличчі з червоної штучної шкіри, як мовчання, бо український народ 
вимушений переносити свій біль мовчки, ховаючись в підвалах на окупованих 

територіях. 

Так само з емоцією «Ненависть». Ланцюги, що стягують, та холод, який йде від 

них. Особливу увагу привертають бинти, які є частиною одягу, що уособлюють собою 

поранення на душі народу, тяжкі поранення військовослужбовців, що боронять 

країну. Вогонь ненависті символічно втілено в костюмі в червоному та чорному 
кольорах. 

Емоція «Сум» виражена скорботою за загиблими, співчуттям тим, хто утратив 

близьких людей, тим, хто залишився без допомоги. Відчуваючи сум, людину неначе 

огортає в цю емоцію, тому в образі були використані елементи з об’ємними деталями, 

як-от джемпер з товстої пряжі. Також декоративна деталь з дроту, що символізує 

заплутані думки, коли, занурюючись в сум, не вдається знайти вихід, блукаючи 
загубленим десь у підсвідомості. 

Остання емоція – це «Відчай». Відчуваючи її, людина почувається неначе 

оголеною, тож суцільний комбінезон з напівпрозорої тканини дуже влучно позначає 

ті відчуття. Додає контрасту корсет, виготовлений з червоної мотузки, що немов 

закручується, огортається навкруги, показуючи, що виходу немає, що проходячи 

через поневіряння, від людини може нічого не залишитись, та дожити до щасливого 
фіналу неможливо. 

Кожна емоція – це сходинка, хтось проходить повз, не звертаючи уваги, а хтось 

зупиняється на одній, і там залишається, поки не потоне повністю. Бо іноді навіть 

один крок може змінити все. 

 
Рис. 1. Проєкт колекції на тему «Емоційний стан людини як джерело 

творчості у створенні художніх образів в сучасному костюмі» 
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Отже, в ході дослідження було виявлено, що емоції є складним багатоплановим 

для художнього виразу джерелом натхнення, кожне сприйняття є особистісно-
індивідуальним. Однак в результаті опитування було виявлено спільні асоціації. 

Беручи до уваги проаналізовані закономірності в асоціативному ряді та враховуючи 

власне переосмислення та інтерпретацію джерела натхнення, авторкою було 

розроблено колекцію одягу на тему «Емоційний стан людини як джерело творчості у 

створенні художніх образів в сучасному костюмі» (Рис. 1). 

Емоційний стан людини є актуальним джерелом натхнення в колекціях 
сучасних дизайнерів, є невичерпною темою для творчості художника-модельєра. 

Вбрання, створене за таким джерелом творчості може особливо влучно невербально 

транслювати інформацію про індивідуальність та особистість його власника, що є 

основною семантичною функцією костюма. Тож дана тема має перспективи для 

подальшого розвитку в галузі дизайну одягу. 
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НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Воєнний стан - це порядок життя країни в якому присутні деякі особливості, в 

цей період можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і 

громадянина та вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних 

осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та 
здійснення заходів правового режиму воєнного стану. 

Воєнний стан країни передбачає особливий порядок функціонування держави 

та, відповідно, суб’єктів надання адміністративних послуг. Через це виникає 

проблема щодо можливості надати/отримати певну адміністративну послугу. 

 У Конституції України статті 40 [3] викладений зміст про те, що усі мають 

право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Згідно Закону України про затвердження Указу Президента України "Про 

введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX [4] суб’єкт 

звернення має право звертатися за отриманням адміністративних послуг і може це 
робити навіть у період воєнного стану.  

Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.02.2022 № 165 «Про зупинення 

строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного 

характеру» [6] зупинила строки надання, крім строків надання адміністративних 

послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної 

реєстрації актів цивільного стану, суб’єктами (особами), що провадять діяльність під 

час воєнного стану, адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі 

дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в 

Україні та протягом місяця після його скасування. 
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Відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12, 20 Закону України “Про 

правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 

64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє: 
Зупинити строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та видачу 

дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в 

Україні та поновити зупинені строки у місячний строк після припинення чи 

скасування воєнного стану на відповідній території України [6]. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання 

державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів [1], 
держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану», якою встановлені 

особливості проведення реєстраційних дій. Все залежить від того, якою є територія 

діяльності органів місцевого самоврядування у суб’єкта надання. 

На територіях, де не ведуться бойові дії центри надання адміністративних 

послуг працюють у повному обсязі та надають усі необхідні послуги. 

Центри надання адміністративних послуг  на територіях яких ведуться бойові 
дії, Верховна Рада 24 березня 2022 року внесла відповідні зміни до законодавства та 

прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану» [5]. Закон передбачає, 

що центральна влада у цих громадах може визначати особливості надання 

адміністративних та інших публічних послуг. При цьому перебіг строків звернення за 

отриманням таких послуг і строків їх надання зупиняється, якщо це не передбачено 
постановою Кабінету Міністрів України. 

Адміністратори центрів надання адміністративних послуг, посадові особи 

органів місцевого самоврядування, які перемістилися з території на якій проводяться 

бойові дії мають переважне право на призначення вакантних посад в органах 

місцевого самоврядування без конкурсного відбору, за умови наявності у таких осіб 

громадянства України, освіти та досвіду роботи [9]. 
Крім того, через центри надання адміністративних послуг у громадах на 

території яких ведуться бойові дії надаються всі адміністративні послуги, які на цій 

території надаються безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг.  

Відновлено роботу державних реєстрів та надання адміністративних послуг: 

паспортні послуги з тринадцятого квітня дві тисячі двадцять другого року (Єдиний 

державний  демографічний реєстр); посвідчення водія з другого травня дві тисячі 
двадцять другого року (Єдиний державний реєстр МВС України); реєстрація бізнесу 

з з першого червня дві тисячі двадцять другого року  (Державний реєстр юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань); реєстрація нерухомості 

з шостого червня дві тисячі двадцять другого року (Державний реєстр речових прав 

на нерухоме майно). 
Міністерство цифрової трансформації України надає роз’яснення щодо 

функціонування деяких особливостей надання адміністративних послуг на період дії 

воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування [7]. 

Посадові особи мають право проводити реєстраційні дії щодо фізичних осіб – 

підприємців, усіх видів юридичних осіб та громадських формувань, а також приймати 
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рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

якщо відповідні обмеження не передбачено переліком. 

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань може проводитися на підставі надісланих заявником 

державному реєстратору, посадовій особі електронною поштою або за допомогою 

інших засобів зв’язку документів в електронній формі, що створені з дотриманням 

вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг, або електронних копій 

документів в паперовій формі. Електронні копії документів в паперовій формі 
приймаються за умови підписання таких копій з використанням кваліфікованого 

електронного підпису заявника. 

Державна реєстрація проводиться невідкладно після отримання у повному 

обсязі належних документів для державної реєстрації та  проводиться незалежно від 

місцезнаходження нерухомого майна, місцезнаходження юридичних осіб, фізичних 

осіб — підприємців чи громадських формувань, якщо відповідні обмеження не 
передбачено переліком. 

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію благодійних 

організацій, громадських об’єднань, предметом діяльності яких є надання допомоги  

Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) 

органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних 

громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і 
стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи 

можуть постраждати від такої збройної агресії. 

Сплата адміністративного збору може підтверджуватися електронною копією 

(у тому числі скрін-копією) відповідного платіжного документа; 

Вимоги законодавства щодо необхідності нотаріального засвідчення 

справжності підпису на документі для державної реєстрації не застосовуються у разі, 
коли такий підпис виконано у присутності державного реєстратора, посадової особи 

із встановленням особи підписанта на підставі документа, що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус», якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено переліком. 

Вимоги законодавства щодо обов’язкового використання для державної 
реєстрації відомостей реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем 

(розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, не 

застосовується у разі тимчасової відсутності доступу таких реєстрів (систем). 

Електронні копії документів (повідомлень) технічних адміністраторів реєстрів 

(систем) або державних органів, що підтверджують відсутність такого доступу, а за 
їх відсутності – скрін-копії веб-сторінок недоступних реєстрів (систем) 

завантажуються до реєстру. 

Документи для державної реєстрації створення громадських формувань, крім 

громадських об’єднань, не приймаються, а розгляд раніше поданих документів 

зупиняється на час дії воєнного стану. 
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Сьогодні, під час незручних умов, досить сильно спростив надання послуги 

державного і публічного сектору - сервіс ДіЯ. Складається з урядового порталу та 

мобільного застосунку під державним брендом ДіЯ, який розроблений Міністерством 
цифрової трансформації України. 

 Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і 

закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії 

при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих 

ситуаціях. Також через Дію (застосунок і/або портал) можна отримати такі державні 

послуги як єМалятко (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати 
бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати будь-

які документи, змінювати місце реєстрації тощо. До 2024 року планується перевести 

100 % державних послуг у Дію. 

Станом на травень 2022 року додатком і порталом користується вже понад 17 

млн людей. На порталі доступно вже 72 послуги, а у застосунку - 9 послуг та 15 

цифрових документів [2]. 
Дія Центри - це мережа центрів надання адміністративних послуг, в яких 

запроваджені єдині стандарти щодо якості надання послуг - зручно, швидко, просто 

та зі збереженням всіх прав і свобод людини [8]. 

Система надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування 

під час воєнного стану показує свою витримку та вистоює навіть під час таких 

незручних та важких умов, продовжуючи надавати послуги кожному хто їх потребує.  
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ІВЕНТ – МЕНЕДЖМЕНТІ 

  

Івент – менеджмент – це одна з галузей сфери послуг, яка сьогодні розвивається 

шаленими темпами. Вона покликана створити захід, який би сприймався, як особлива, 

абсолютно виняткова, неповторна подія. 
ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Можна говорити, що у системі менеджменту івент – менеджмент може 

виступати у двох значеннях. По – перше, це управління та організація івенту як 

такого. По – друге, як підсистема управління на підприємстві, яка функціонує поряд 

із підсистемами фінансового менеджменту, виробничого менеджменту, менеджменту 
якості, менеджменту персоналу, проєктного менеджменту тощо.  

Організація івентів – це трудомісткий і затратний у часі процес, який тільки при 

грамотному і сумлінному підході може бути успішним. Для зручності та більш 

оптимізованого виконання роботи, доцільно буде звернутися до інформаційних 

технологій [1, с.142-145]. 
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Головна особливість ІТ полягає в їх цільовій спрямованості на покращення 

інформаційних процесів, тобто процесів, результатом яких є інформація.[4]. 

ОСНОВНІ ГРУПИ ІТ 

 З сучасних інформаційних технологіях можна виділити чотири основні групи: 

інформаційні технології опрацювання, інформаційні технології керування, 

інформаційні технології експертних оцінок та інформаційні технології подачі 

інформації [4]. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ 

Інформаційні технології опрацювання застосовуються на рівні виконавчої 
діяльності персоналу з метою автоматизації деяких рутинних постійно повторюваних 

операцій управлінської праці. Тому впровадження ІТ в систем на цьому рівні істотно 

підвищить продуктивність праці персоналу, звільнить його від буденних операцій, які 

забирають час, можливо, навіть призведе до необхідності скорочення чисельності 

працівників [3, с. 281]. 

Технологія опрацювання дозволить фірмі зручно зберігати інформацію про 
свою діяльність. Збереженні данні до яких швидко можна отримати доступ, необхідні 

як для керівників та працівників, так і для партнерів. Зокрема в    івент – менеджменті 

завдяки технології опрацювання можна: прослідковувати інформацію про 

надходження фінансування на проекти, контролювати витрати, слідкувати за 

наявність матеріалів, зручно зберігати клієнтську базу та переглядати її, аналізувати 

які заходи є актуальним для певної групи споживачів, слідкувати за залученням нових 
клієнтів чи партнерів.  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ 

Метою інформаційної технології керування є задоволення інформаційних 

потреб усіх без винятку співробітників організації, що мають справу з прийняттям 

рішень. Ця інформація має вигляд регулярних або спеціальних управлінських звітів, 

що містять відомості про минуле, дійсне і ймовірне майбутнє організації. Для 
прийняття рішень на рівні управлінського контролю інформація повинна бути в 

агрегованому вигляді так, щоб проглядалися тенденції зміни даних, причини 

відхилень, і можливі рішення. Для написання звітів використовують інформацію, що 

надходить від різних джерел, але три головні компоненти це – база  даних, база 

моделей і програма системного управління [2, с. 416]. 

Керівник івент – менеджер за допомогою інформаційної технології керування, 
може не тільки отримувати звітну інформацію про роботу, але й, за одержаними 

даними, змінювати стратегію керівництва, планувати подальшу працю, сегментувати 

споживачів, спрямовувати напрям роботи фірми, прослідковувати успішність 

організованих івентів та приймати рішення щодо працівників, партнерів та 

аутсорсінгової співпраці. 
Наприклад, івент – агенція працює вже три роки. За цей час з'явилися постійні 

клієнти, удосконалилася робота, працівники отримали більше досвіду, розширилася 

матеріальна база, а також виникли нові ідеї. Переглянувши звітність за рік та 

отримавши позитивні результати, керівник приходить до висновку, що потрібно 

розширити спектр роботи агенції. Відповідно до прийнятого рішення потрібно 
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спланувати подальшу стратегію розвитку, можливо, найняти ще декілька 

працівників, а також визначитися яким чином проінформувати споживачів про нові 

послуги. В такій справі чудово може допомогти саме вміння використовувати 
інформаційні технології. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК 

Найбільший прогрес серед комп’ютерних інформаційних систем відзначений в 

області розробки експертних систем, заснованих на використанні штучного інтелекту 

[4]. 

Рішення спеціальних завдань – вимагає спеціальних знань. Однак, не кожна 
компанія може собі дозволити, тримати у штаті, експертів по всіх, пов’язаних з її 

роботою проблемам, або, навіть, запрошувати їх щоразу, коли  виникає проблема. 

Головна ідея використання технології експертних систем полягає в тому, щоб 

отримати від експерта його знання і, завантаживши їх у пам'ять комп’ютера, а потім 

використовувати всякий раз, коли у цьому виникне необхідність.  

Так, наприклад, до івент – агенції звернулися компанія з проханням влаштувати 
діловий прийом. Івентори в агенції раніше не спеціалізувалися на такому виді заходів, 

тому володіють лише базовими поняттями, потрібним для його організації. Та тут на 

допомогу прийде навичка використовувати експертні системи. Підрядник (івентор) 

може скористатися цією технологією та знайти експерта, який пояснить, як правильно 

розмістити і зустрити гостей, доречно задекорувати приміщення, обрати стиль та яку 

музику слід  використовувати і тому подібне. 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 

Звісно ж, в будь якій організації, дуже важливою є технологія подачі 

інформації, адже саме вона формує враження про компанію та створює її суспільний 

імідж, а як наслідок, сприяє залученню споживачів [4]. 

Сьогодні на способи подачі інформації впливає мережева індустрія. Інтернет 

став найпотужнішим засобом поширення інформації. Головна його перевага — 
можливість швидкого донесення відомості про продукт або послугу цільовій 

аудиторії без географічних кордонів. Окрім того, можливість чіткого орієнтування і 

вимірювання результатів дозволяють оптимізувати маркетингові бюджети. Тут є 

можливість створити свій веб-сайт та сторінки в соцмережах, запустити контекстну, 

тизерну, банерну або медійну  рекламу, налаштувати SEO – пошукову оптимізацію і 

т.д [4]. 
Все більших обертів, у поданні інформації, набирає використання паблік 

рілейшинз. Адже PR спрямований на отримання не одноразового ефекту, а на 

формування іміджу підприємства, його вплив на суспільні інтереси та потреби. 

Можна також зазначити, що саме івент – менеджмент є одним із найдієвіших 

інструментів зв’язків з громадськістю [5]. 
РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Варто пам’ятати, що при впровадженні нової інформаційної технології в 

організацію, необхідно оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті її 

неминучого старіння, тому що інформаційні продукти, як ніякі інші види 

матеріальних товарів, мають надзвичайно високу швидкість змінюваності новими 
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видами або версіями. Якщо в процесі впровадження нової інформаційної технології 

цьому фактору не приділяти належної уваги, можливо, що до моменту завершення 

переходу фірми на нову інформаційну технологію вона вже застаріє і доведеться  
вживати заходів до її модернізації [2, с. 145]. 

ВАЖЛИВІСТЬ ІТ В ГАЛУЗІ ІВЕНТ – МЕНЕДЖМЕНТУ 

Така прогресивна сфера як івент – менеджмент, повинна застосовувати такі ж 

прогресивні технології. Адже, саме використання сучасних інформаційних 

технологій для розвитку галузі івентів є запорукою виживання в конкурентній 

боротьбі й одночасно, конкурентною перевагою, як окремого підприємства, так і 
сфери івент – менеджменту України в цілому. 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ 

 

Сьогодні сучасне інформаційне суспільство передбачає перехід політичних 

інститутів і публічного адміністрування на новий рівень. В процесі діяльності 

держави значно зросла роль та значення інформаційних технологій як інструменту 

забезпечення ефективної роботи органів державного управління. 
 В 1997 році Національним науковим фондом США, для визначення процесу 

адміністративної реформи та широкого впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у державне управління, насамперед, в органах виконавчої влади було 

введено термін «електронний уряд» (e-government). [1] 

З часом  про електронне управління, почали говорити , як про певну технологію, 

з цього виникає нове поняття «електронне урядування». 
В нашій країні концепція електронного урядування з’явилася відносно недавно 

, а визначення самого терміна подається в  «Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні» (2010 р.) 

Електронне урядування – форма організації державного управління, яка сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно -
телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої 

на задоволення потреб громадян.[2] 

Саме ж поняття електронний уряд було модернізовано в термін який  охоплює 

всі органи публічної влади « електронна держава». 

Електронна держава є головним важелем заохочення до участі громадян у 
процесі ухвалення політичних рішень, та демократизації державного управління в 

цілому.  

Адже, «Електронна держава» охоплює всі гілки влади, а саме :  виконавчу гілку 

влади («електронний уряд»), законодавчу («електронний парламент»), судову 

(«електронне правосуддя»). 
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Електронний уряд має на меті використання Інтернету для доставки урядової 

інформації та послуг громадянам та іншим зацікавленим сторонам у країні. Е-уряд 

дозволяє службам уряду стати більш ефективними і доступними громадянам.  
У структурі e-уряд можна виокремити три компоненти:  

- технічну сторону (Інтернет, стільниковий зв’язок, супутниковий зв’язок, 

географічні інформаційні системи);  

-  внутрішню урядову інфраструктуру, аналог корпоративної мережі; 

- зовнішню інформаційну інфраструктуру, яка взаємодіє з громадянами та 

юридичними особами. [3] 
Електронний парламент в свою чергу це законодавчий орган, який може бути 

ефективнішим, прозорішим, більш доступним та підзвітним завдяки ІКТ. [1] 

Е-парламент використовує ІКТ для оприлюднення своїх дій, рішень та 

документів, забезпечення доступу до парламентської інформації,  та комунікації з 

всіма громадянами, незалежно від їхнього місцезнаходження, стану чи можливостей, 

це спонукає  громадськість висловлювати думки з політичних питань. 
Нові можливості ІКТ розширюють інформування про діяльність парламенту 

зокрема, оприлюднення в мережах результатів голосування, відвідуваності, 

діяльності парламентарів.  

Електронне правосуддя  дає користувачам можливість звертатися до суду, 

оплачувати послуги, брати участь у провадженнях та отримувати всю відповідну 

документацію електронними засобами. Головна мета е-правосуддя полягає в 
підвищенні ефективності судової системи і якості правосуддя. 

В Україні з 2018 стартувала робота підсистеми «Електронний суд. Е-суд 

забезпечує можливість користувачам у передбачених законодавством випадках 

відповідно до наявних технічних можливостей та  реалізованого функціоналу 

створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до 

суду, інших органів та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію 
про стан і результати розгляду таких документів чи інші документи. [4] 

Отже, електронна держава   є  фундаментом для участі громадськості в процесі 

прийняття державних рішень, забезпечення прозорості дій державного управління, 

збереження часу та матеріалів, а також підвищення якості адміністративних послуг. 

Саме все вище перелічене є головними інструментами  демократизації держави. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У МЕДІА-СФЕРІ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ЗМІ 

 

Інформаційно-комунікативні відносини органів публічної влади та ЗМІ 
сприяють реалізації спільного завдання – інформування суспільства. Трансформації, 

що відбуваються в суспільстві у ХХІ столітті, спонукають вдосконаленню взаємодії 

органів публічної влади та ЗМІ, ефективному використанню медіа-потенціалу, 

налагодженню ефективних інформаційних каналів, які дозволяють спілкуватися з 

громадськістю. 

Зазначимо, що засоби масової інформації (ЗМІ) — це різновид медіа, 
орієнтований на одночасне передавання інформації великим групам людей. 

Охоплюють засоби передавання, зберігання та відтворення інформації, такі як преса 

(газети, журнали, книжки), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи 

та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, мультимедійні центри. 

Всім цим засобам притаманні спільні якості - звернення до масової аудиторії, 

доступність багатьом людям, корпоративний зміст виробництва і розповсюдження 
інформації. 

Дослідження питань, присвячених інформаційно-комунікативній складовій 

взаємодії органів публічної влади із ЗМІ та громадянським суспільством, присвячені 

роботи вітчизняних науковців: С. Даниленко, Н. Дніпренко, Я. Гонцяж, І. Ібрагімової, 

С. Колоска, Л. Костенко, О. Литвиненка, О. Сосніна, І. Слюсаренка, О. Гриценко, 
В. Шкляра, Д. Яковлєва та ін. 

В наш час в багатьох демократичних країнах світу зміст матеріалів ЗМІ  
регулюється. Для цього вироблені різноманітні процедури: від повного  
законодавчого контролю до системи саморегулювання. 

https://wiki-ccs.court.gov.ua/w/Категорія:Електронний_суд
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Так, у США існує спеціальна форма підзвітності ЗМІ, якою опікується  
Національна Рада з новин. ЗМІ у цій країні визнають елементарний обов’язок 
виправляти помилки, а також – сприймати критику та реагувати на неї відповідним 
чином. Національна Рада з новин США була утворена на основі рекомендацій Комісії 

Хатчинса. Цією комісією було рекомендовано створити незалежну організацію, до 

функцій якої входила оцінка роботи преси та опублікування результатів цієї оцінки 

громадськості. Представники ЗМІ представляли 8 членів Ради з 18. Заслуга 

Національної Ради з новин полягає в тому, що вона забезпечує можливість відкритого 

обговорення для громадян, які не володіють фінансовими можливостями або не 
бажають звертатися до суду.  

Індустрія мас-медіа США найбільша у світі, на неї припадало $717 млрд, 

станом на 2018 рік. Інтернет в США є головним джерелом інформації, популярним 

лишається телебачення. Найбільші газети США: «USA Today», «Wall Street Journal», 

«New York Times», «Los Angeles Times», «Washington Post». Вони виходять сукупним 

щоденним накладом у 9,7 млн. примірників. Загалом видається понад 1 тис. газет, але 
їхня кількість зменшується з кожним роком [1]. 

Модель засобів масової інформації в Канаді відрізняється від моделі в 

Сполучених Штатах, а також у більшій частині решти світу. Передусім це зумовлено 

франкомовністю населення Квебеку, для якого створюються франкомовні медіа, що 

майже не мають впливу і решті провінцій. Близькість Сполучених Штатів також є 

фактором впливу на канадські медіа. Через значний вплив США на канадські ЗМІ, 
Канада не змогла утворити власну ідентичність в засобах масової інформації. Втім, 

один з найвидатніших дослідників медіа, Маршалл Маклуен, був канадцем. 

У Канаді видається 98 щоденних газет загальним накладом 5,2 млн 

примірників. Це означає, що кожен п'ятий канадець купує щоденну газету, а за 

тиждень принаймні одне видання купують 58 % населення — один із найвищих 

показників у світі. Більшість газет виходить у провінціях, що відбиває федеративний 
характер країни. Є лише дві загальнонаціональні газети «The Globe and Mail» і 

«National Post» (обидві англомовні). Найдавнішою канадською газетою, що видається 

з 1778 р., є «Montreal Gazette». Найбільший тираж у «Toronto Star». Більшість 

канадських газет належить газетно-видавничим концернам [1]. 

В Японії формула регулювання медіа-сфери інша. У 1925 році створена 
Японська корпорація постійно вивчає громадську думку та опитує своїх  слухачів і 
глядачів. Вона складається з 12 чоловік, яких призначає прем’єр-міністр після 

схвалення обох палат парламенту. Владні структури безпосередньо взаємодіють із 

ЗМІ без «посередників». Важливу роль відіграють традиції держави, як результат – 

жодного конфлікту між Корпорацією і владою за весь період її існування [2]. 

Масмедіа в Китаї почали активний розвиток у 1950-і та до 1997 року лишалися 
під жорстким контролем держави (закінчення правління Дена Сяопіна). Надалі 

китайські масмедіа стають дедалі різноманітнішими, хоча контроль над ними доволі 

сильний. Ці масмедіа значною мірою автономні у висвітленні світових подій, 

порівняно з медіа інших держав, замкнуті в межах інтересів Китаю. Переважно це 

кабельне та супутникове телебачення. Діє понад 700 телеканалів, 3 тис. кабельних 
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каналів і 1 тис. радіостанцій. КНР отримує мовлення 20 закордонних супутникових 

телеканалів. Телебачення контролюється єдиною національною мережею 

Китайського центрального телебачення (CCTV), в якому діє Департамент пропаганди 
та Міністерство Радіо, кіно й телебачення. Всі місцеві телеканали зобов’язані 

передавати щоденні новини CCTV. Постійна аудиторія CCTV складає близько 1,2 

млрд людей. 

Головне друковане видання Китаю — газета «Женьмінь жибао» («Народна 

газета»), що виходить щоденним накладом 3 млн. примірників. Вебсайт газети - 

найбільший інформаційний вебсайт китайською мовою. Втім, аудиторія китайської 
преси з кожним роком зменшується з огляду на поширення телебачення й інтернету 

[1]. 

В європейських країнах ЗМІ виконують функцію не тільки інструменту 

інформування суспільства, але і засобів контролю з боку  суспільства за діяльністю 

влади. Тим не менш, органи публічної влади зберігають певну можливість 

контролювати медіа-процеси. В європейських країнах система взаємодії органів 
публічної влади та ЗМІ заснована на двох основних принципах: максимального 

невтручання влади в діяльність ЗМІ та колегіальності органів, що здійснюють таке 

регулювання із врахуванням інтересів всіх груп соціальної спільноти. 

У Великобританії найбільш поширений механізм саморегулювання. 1953 року 

була створена Рада у справах преси, яка мала на меті усунення заборонного характеру  

законодавчого контролю. Вона складалася з представників ЗМІ. Головною функцією 
членів Ради був захист свободи слова та розгляд скарг громадськості. У 1989 році був 
утворений Комітет для регулювання діяльності преси, яким було  ініційовано 

заснування Комісії зі скарг на пресу за зразком системи саморегулювання, яка 

повинна була перебрати на себе функції Ради у справах преси. Також у 

Великобританії існує спеціальна служба зі зв’язків з громадськістю та пресою. 

Також Великобританія має свої особливості формування національних систем 
захисту свободи слова, яка має характерні зусилля суспільства та державних структур 

у справі регулювання діяльності ЗМІ. Визначається, що свобода друку та мовлення є 

тим надбанням демократії, яке забезпечує найкращу форму управління  державою 

[3,4]. 

Збереженню демократичних цінностей сприяють і принципи саморегулювання 

в сфері видавництва та розповсюдження друкованих періодичних видань. Створена 
Генеральна Рада у справах преси. Британська телерадіомовна корпорація (абревіатура 

BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення, заснована в 1922 році, 

державне радіо, телебачення та Інтернет корпорація у Великої Британії, є 

найстарішим і найбільшим мовником у світі. Вона транслює безліч телевізійних і 

радіомовних станцій у Великої Британії та за кордоном, побутові послуги 
фінансуються телевізійною ліцензією. Інші великі ЗМІ це ITV і News Corporation, 

котрій належить ряд національних газет, як-от найпопулярніший таблоїд The Sun, а 

також The Times [5]. 

Французька аналогічна структура формується інакше. У Франції з прийняттям 

закону в 1986 році була скасована остання з монополій – на мовлення. Це 
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започаткувало суперництво державних каналів та приватного сектора. Згідно із 

Законом «Про аудіовізуальні засоби» було створено Комісію з комунікацій і свобод. 

У 1989 році Національна Комісія з комунікацій і свобод була замінена на Вищу Раду 
з аудіовізуальних засобів, створеною за моделлю Конституційної Ради, до складу якої 

входить 9 призначених членів, з яких 3 – призначаються Президентом Республіки; 3 

– Головою Сенату; 3 – головою Національних Зборів. Функції Вищої Ради з 

аудіовізуальних засобів: призначення президентів, генеральних директорів 

державних телеканалів; встановлення специфікації цих телеканалів та контроль за її 

використанням; видача дозволів на мовлення; укладання багаторічної конвенції із 
приватними телеканалами. У цій конвенції фіксуються права та обов’язки 

телеканалів,  також – і санкції проти тих телеканалів, які порушують встановленні  
правила, в разі порушення цих обов’язків. Рада контролює виконання прийнятих 

конвенцій [6]. 

Правові основи ЗМІ Німеччини базуються на загальноприйнятих міжнародних 

актах. Гарантом свободи слова, друку та інформації є Головний закон, в якому 
засвідчено що ЗМІ самостійно вирішують, яку інформацію запропонувати 

громадськості. Німеччина є переконливим прикладом успішного функціонування 

мережі регіональних громадських ЗМІ. Так, закони федеральних земель, що 

регулюють діяльність, можна об’єднати в три групи: закони про пресу; закони про 

організацію публічно-правових телерадіокомпаній; закони, що регулюють права 

приватних телерадіокомпаній [7]. 
Свої особливості щодо правових механізмів взаємодії влади та ЗМІ має Швеція, 

яка прийняла Закон про свободу слова і друку ще в 1766 році (нова редакція його 

прийнята в 1983 році та продовжує діяти і сьогодні. У Швеції також є 3 окремі 

інституції, які відають суспільним мовленням: SVT (телебачення), SR 

(радіомовлення), UR – окрема структура, що опікується виробництвом навчальних 

програм. 
Телевізійне та звукове мовлення в розвинених країнах Євросоюзу здійснюється 

через діяльність комерційних і публічно-правових мовників. Суспільне мовлення на 

базі державного також працює і в Румунії. Система регіонального суспільного 

мовлення існує в Данії. Законом передбачається, що бюджети Данського радіо, 

Данського телебачення, регіональних телевізійних центрів суспільного мовлення 

затверджуються Радами відповідних організацій і лише надсилаються Міністру 
культури та парламенту Данії для інформації [8]. Визначальна риса суспільного 

мовлення полягає у служінні та задоволенні інтересів всіх верств населення країни.  

Отже, зарубіжна практика свідчить, що ЗМІ виконують функцію не лише 

інструменту інформування суспільства, але й контролю збоку суспільства за 

діяльністю влади. В європейських країнах простежується тенденція щодо скорочення 
частки державного мовлення та збільшення частки комерційного мовлення, 

перетворення державного мовлення на суспільне, менш залежне від влади. Світовий 

досвід свідчить, що ЗМІ посідають важливе місце у діяльності органів публічної 

влади, оскільки впливають на громадську думку, виконують інформаційну функцію. 
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Характер взаємодії органів публічної влади та ЗМІ здійснює дієвий вплив на 

дострокові державні перетворення. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ДИЗАЙНУ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ МАГАЗИНІВ 

КОСМЕТОЛОГІЇ  

 

Сучасний світ не може обійтись без мережі Інтернет. На початку 2000-х 

набирати обертів почала нова сфера діяльності – UX/UI-дизайн.  

UX/UI дизайн мобільних додатків – це імідж компанії серед величезної 

кількості користувачів, що дає можливість охопити різну цільову аудиторію та 

створити для них особливу атмосферу та можливості, якими вони самі захочуть 
користуватися. UX/UI дизайн додатків – це побудова логіки та структури 

програмного забезпечення для мобільних платформ, при якій враховується вся 

можлива взаємодія користувача з додатком. Головне завдання дизайнера в UI – 

допомогти користувачеві легко зрозуміти, як взаємодіяти з товаром. Для досягнення 

цього потрібно знати і програмування, і психологічні аспекти кольорів, прийоми 

роботи з растровими та векторними зображеннями, мати почуття стилю, логіки і 
прогнозування [6]. Світ UX/UI дизайну постійно розвивається – одні тренди 

приходять, інші йдуть, змінюються тенденції і технології. Оскільки покупки в 

Інтернеті стають все більш популярними, дуже важливо, щоб сайти інтернет -

магазинів працювали стабільно і розвивались, забезпечували користувачеві 

можливість комфортного оформлення замовлення, а також мали грамотний хороший 

дизайн [5]. З початку 2017 року почали з’являтись дійсно цікаві тренди UX/UI 
дизайну, що і сьогодні не втратили свою актуальність. Головним принципом тут є 

функціональність, зручність користування (юзабіліті), стильний дизайн оформлення 

інтерфейсу,  розуміння необхідності високої швидкодії при завантаженні і прагнення 

забезпечити максимально якісний досвід взаємодії користувача з сайтом на широкому 

спектрі пристроїв – від настільних комп’ютерів до смартфонів і планшетів [1].  
Сучасні тренди дизайну додатків для интернет-магазинів косметики 

передбачають в собі такі важливі критерії, як легкість, змістовність та 

структурованість, велика кількість вільного простору. Саме такі важливі позиції 

потрібно враховувати дизайнеру при створенні концепту. Незважаючи на те, що 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

160 

 

контент багато в чому впливає на успішність сайту, якщо його занадто багато, це 

також може позначатися негативно [3]. 

Як показує статистика, користувач інтернет-магазиу косметики більше звертає 
увагу на красиву та зручну картинку, що є запорукою успішного дизайну додатка [2].  

Успішний дизайн-проєкт інтернет-магазину косметики – це адаптивний дизайн 

з великою кількістю зображень, що пов’язано із необхідним візуальним прийняттям 

для рекламування продукту. Більшість відвідувачів сайтів відрізняються дуже 

низькою концентрацією уваги в процесі перегляду сайтів, тому використання якісних 

фотографій товару і створення візуально привабливого контенту, може стати 
вирішальним аргументом успіху в електронній комерції. 

 Для дизайну фону сайту даного типу використовують у більшості звичайний 

базовий білий колір або світлі пастельні тони. Це дозволяє сконцентрувати увагу на 

змісті зображень на текстів і ліквідує плутанину користувача. Окремий яскравий 

колірний контраст можуть створювати окремі кнопки із закликами до дії, проте, 

зображення і тексти іноді дизайнери поєднують для створення додаткового 
ефективного акценту [4]. Наприклад, вдало з’єднані дизайнером зображення і текст 

заклику до дії, здатні збільшити показник конверсії і змусити потенційного покупця 

натиснути кнопку «Купити». Таким чином, типографічні шрифтові акцидентні 

композиції стали  один із важливіших компонентів UX/UI-дизайну, що особливо 

помітно при перегляді зарубіжних сайтів, розробникам яких доступна більша 

різноманітність шрифтів [2].  
Також, особливе значення для UI-дизайну Інтернет-магазин косметики, має 

створення дизайну картки товару, що є одним із сучасних трендів цієї сфери. Вона 

має бути структурованою та мати оригінальна композицію в стильових відтінках 

бренду [2].   

Підсумовуючи даний аналіз, треба зазначити, що ключовою характеристикою 

дизайну інтернет-магазину косметики повинен бути створений мінімалістичним і 
функціональним для перегляду і користування, враховуючи різний контент, 

особливості і переваги товару, де основна його функція – популяризація і продаж.  

 

Список використаних джерел: 

 

1. Хто такий UX/UI дизайнер. [Електронний ресурс] Режим доступу: 
https://dan-it.com.ua/uk/blog/vse-pro-profesiju-ui-ux-dizajnera/ – Назва з екрану. - дата 

звернення 09.12.2022. 

2. Тренди веб-дизайну для інтернет-магазинів. [Електронний ресурс] Режим 

доступу: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/trendy-veb-dizajna-v-2016-

2017/  – Назва з екрану. – дата звернення 09.12.2022. 
3. Норман, Д. А. Дизайн звичних речей / Д. А Норман // Interactions 

Magazine, 2019. – С 32.  

4. Норман, Д. А. Емоції та дизайн: привабливі речі працюють краще» / Д.А 

Норман // Interactions Magazine. –  ix (4).,2002. – С. 36–42.  

https://dan-it.com.ua/uk/blog/vse-pro-profesiju-ui-ux-dizajnera/
https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/trendy-veb-dizajna-v-2016-2017/
https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/trendy-veb-dizajna-v-2016-2017/


ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

161 

 

5. Основи рекламного дизайну: підручник / С.В. Прищенко, Є.А. 

Антонович. – К. : НАКККіМ, 2017. – 384 с. 

6. Рожкова Н. Г. Графічний дизайн і реклама на комп'ютері. Краткое 
руководство / Н. Г. Рожкова, П. П. Данилов, В. Н. Шитов. – М.: Вільямс, 2006. – 320 

с. 

 

Зозуля В. М.,  

студент ІV курсу кафедри музичного та 

хореографічного мистецтва 
ВП «Миколаївська філія Київського 

національного університету культури 

і мистецтв»; 

Науковий керівник: Сологуб В.Д., кандидат 

педагогічнихнаук, доцент кафедри 

музичного та хореографічного мистецтва 
ВП «Миколаївська філія Київського 

національного університету культури 

і мистецтв», м. Миколаїв, Україна 

 

ОРІЄНТАЛЬНА МУЗИКА У ТВОРЧОСТІ ГІТАРНИХ КОМПОЗИТОРІВ 

КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. 

 

Актуальність дослідження орієнтальної музики у творчості гітарних 

композиторів кінця XIX початку XX ст. обумовлена багатогранністю цієї течії у 

музичному мистецтві. За рахунок цього, в повну міру, тема не розкрита повністю 

навіть сучасними музикознавцями та професійними гітаристами, виконавцями та 

дослідниками гітарного мистецтва. 
Метою дослідження цієї теми є розбір, аналіз та порівняння різних видів та 

типів орієнтальної музики. Їх підґрунтя, характерні риси та особливості. Вплив на 

розвиток музики у кінці XIX століття та на початку XX століття. Причини та наслідки 

звернення та написання орієнтальної музики гітарних композиторів цього періоду. 

Поняття «Орієнталізм» в перекладі з латинського – «Східний». В світовому 

розумінні це все, що пов’язано з впливом на культуру та мистецтво західних країн від 
країн сходу, таких як : Турція, Китай, Японія, Єгипет, Угорщина, Арабські країни, 

тощо. Все обґрунтування течії спиралось на нереальних або поверхнево сприйнятих 

явищах неєвропейської культури, такої як «екзотика». Для більш вдалого порівняння, 

дослідники вивели дві метафори : Метафора Заходу; Метафора Сходу. 

«Захід» традиційно пов’язують з культом індивідуальності, автономію 
особистості. «Схід» відображає уявлення, як світ містики, самодостатньої 

замкненості, естетика і практичність нероздільні, домінування цілого над окремим, 

колективу над індивідуальністю. Перш за все це світ традицій, що базується на 

невтручанні у життя природи. 
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У мистецтві є виділення деяких видів орієнтальної музики. Виокремлюють такі, 

як: Турецький стиль; Угорський стиль; Арабський стиль; Іспанський стиль; 

Єгипетський стиль; Азіатський стиль; Далекосхідний стиль. 
Кожен з цих стилей орієнтальної музики має свої особливості, характерні риси, 

але є й спільні риси. По-перше зазвичай використовуються такі лади народної музики: 

дорійський, еолійський та фрігійські лади. Із ладовою специфікою тісно пов'язані 

особливості в інтервальній будові мелодії: для творів орієнтальної музики характерні 

інтервали: збільшені секунди і кварти, паралельний рух кварт, квінт і октав, також 

чисті або порожні квінти (використовуються в гармонії замість тризвуччя; 
прибирається третя ступінь акорду). 

У творчості гітарних композиторів періоду XIX-XX століть найчастіше 

використовувались два стиля орієнтальної музики: Арабський; Іспанський. 

Найвидатнішим гітарним композитором іспанської орієнтальної музики є Пако 

де Лусія. Це відомий гітарний виконавець, віртуоз, є одним із запровадників стилю 

«нове фламенко». Серед його доповнень до класичного фламенко, що лягли до нового 
стилю – це елементи та прийоми з класичної музики та характерні особливості джазу 

та блюзу.  

Але, що ж це за прийоми, котрі говорять про «іспанськість» музики? Вони 

мають такий вигляд: Тридольний розмір (шість восьмих ,три чверті, три восьмих); 

Ритмічні структури «восьма, дві шістнадцятих, чотири восьми»; Постійні або 

велика кількість синкоп; Використання кастаньєт чи кахону, або тамбурину; 
Використання гітари, наслідування їй; Використання іспанських чи фольклорних 

тематик до музичного тексту; Низхідні, насамперед хроматичні ходи в мелодії; 

Хроматизми, характерні інтервали, мелізматика та прикраси; Використання 

фрігійського народної ладу; Автентичні та плагальні каданси та гармонічні 

звороти. 

Варто зауважити, що всі ці риси не є сталою або константою, але вони 
формують стиль завдяки тому, що містяться в конкретних музичних творах і 

використовуються одразу разом.  

Серед гітарних композиторів XIX-XX ст. також має популярність арабська 

орієнтальна музика. Найвідомішим гітарним виконавцем та композитором є 

Франсіско Тарреґа - видатний валенсійський класичний гітарист, один із засновників 

сучасного мистецтва виконавства на цьому інструменті. Високо цінував майстерність 
цього гітарного віртуоза та композитора - Андрес Сеґовія. Він часто виконував твори 

і використовував у своїй роботі педагогічні методи Тарреґи. 

Найвідомішим твором Франсіско є «Арабське Капричіо». Капричіо 

(КАПРИ́ЧО) (від італ. -  примха, каприз) –  загальна назва творів інструментальної 

музики, які у різні часи мали різний характер. Інша назва – каприс - п'єса вільної 
форми, побудована на імітаціях, близька до фантазії чи ричеркара. Значна частина 

музики має акцент на ритмічність та велику увагу до мелодії, на відміну від 

гармонічної складової. Декілька жанрів арабської орієнтальної музики, які є 

поліфонічними, але за винятком цього вся арабська музика є гомофонною.  
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Характерні риси арабської музики: Панування монодії; Гнучкі та широкі 

дихання мелодій; Речитативні наспіви; Витончена та зіткана з візерунків 

орнаментального складу  мелодика, для якої характерна мелізматична варіаційність 
чи імпровізаційність; Вільна ритміка, але при великому значенні ритму 

визначальними в арабській музиці є мелодія і лад. 

Принципи музичного розвитку: Орнаментальне варіювання; Мотивно-

тематичне розроблювання; Імпровізаційно-рапсодійний розвиток; Секвенції. 

Твір «Арабське капричіо» є напевно, найяскравішим прикладом цього 

напрямку у музичному мистецтві. Якщо заглибитись більш у звучання композиції, є 
змога відчути, що це перш за все схоже на колискову, вона лагідна, гармонічні 

звороти прості, не має складних акордів, чи гармонічних ходів. Мелодія має багато 

прикрас таких як: Глісандо; Морденти; Вібрато; Форшлаги. 

Розмір музики простий «4/4», він характерний саме цьому напрямку 

орієнтальної музики, на відміну від «угорського» чи «іспанського» напрямів, де 

характерні тридольні розміри та синкоповані ритми. 
Отже, підсумуємо, головною причиною звернення композиторів XIX-XX ст. до 

напрямків орієнтальної музики, є вихід за межі консервативних «Європейських» 

цінностей та характерних рис музикування та композиції.  Кожного разу звертаючись 

до культури та напрямків «Сходу» музичні фахівці розширювали власний кругозір, 

музичні барви, та обізнаність своїх народів у музичному мистецтві країн далекого чи 

близького Сходу. Насамперед, в деяких країнах саме ці риси сприяли розвитку 
власних народних, та характерних музичних стилей, жанрів, композицій та власного 

баченню життя та творчості. Наприклад, іспанське фламенко, угорська орієнтальна 

музика, арабський вплив на творчість іспанських композиторів для гітари. Вважаю, 

що дослідження у цій сфері та за цією темою не матиме кінця, бо з кожним днем та 

роком, відкриваються все нові та цікавіші кордони та особливості музичного 

мистецтва орієнталізму. 
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ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ В 

УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

24 лютого 2022 року мільйони українців прокинулись у новій реальності. Після 

кількох місяців протистояння перший шок минув, і в деяких регіонах люди почали 

поступово повертатись до відносно буденного життя. Але більшість  підприємців 

зіткнулась з рядом питань: як адаптуватися до нових умов? Чи доцільно зараз вести 

акаунти у соцмережах, запускати рекламу? Чи етично пропонувати зараз свої 
послуги? Як звертатись до потенційних покупців, що говорити? 

Найчастіше причина думок з приводу відмовитись від онлайн-маркетингу – це 

провина вцілілого. Як пропонувати клієнтам манікюр, коли в країні війна?  

Запрошувати на ранкову каву після черги повітряних тривог? Світ перевернувся,  і всі 

буденні справи наче недоречні. Не на часі. 

Насправді ж саме буденні справи зараз допомагають змиритись з 
навколишньою реальністю, працювати, бути корисним і не впадати в прострацію. Є і 

практична сторона: економіка має працювати. Підтримуючи свій бізнес, ви можете 

платити заробітну плату своїм працівникам, купувати необхідне ( і у такий спосіб 

підтримувати інших підприємців) і допомагати тим, хто цього потребує [6]. 

Більшість компаній, які не припинили роботу, вже враховують воєнний  

контекст і певним чином відображають чи навпаки оминають його у своїх  
повідомленнях на цільову аудиторію. А хтось уже встиг наробити помилок та зібрати 

хейтерів [3]. 

І головну помилку, яку можна допустити – це робити вигляд, що нічого не 

сталося. Вести сторінку без будь-яких згадувань про війну — не менший факап, ніж 

не вести її взагалі. А, може, і більший. Ніхто не вимагає від вас драми — у війні є 
місце і гумору, і навіть теплим позитивним ноткам. Головне — не створити враження, 

що вам байдуже [6]. 

Бути нейтральним, щоб сподобатися усім, зараз вже не вийде. Бренду та його 

маркетологам варто відразу приготуватися до можливих відчутних втрат аудиторії, 

але зосередити увагу саме на тій частині споживачів, яка із ними на одній, на спільній 
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стороні. На думку Анастасії Іванічевої, нейтралітет — позиція хибна, хоча, не всі 

поділяють таку думку. Час покаже, але як споживач вона, як і багато інших українців, 

зараз обирає ті бренди, які чітко повідомляють про своє ставлення до війни [2]. 
Найперше, треба відмовитись від автопостингу, якщо ваші товари чи послуги 

належать до розважальної сфери. Звісно, це потребуватиме додаткових затрат 

ресурсів. Не кожен бренд має свій відділ маркетингу чи хоча б штатного  спеціаліста, 

який би міг відповідально та вчасно реагувати на події. Але краще зменшити кількість 

комунікацій, зокрема дописів, ніж випускати їх у дуже невдалий час. Якщо 

наприклад, після публікації інформації про нову акцію на товари для насолоди 
буквально за годину стає відомо про загальнонаціональну трагедію, таку, як масова 

загибель мирних людей у Кременчуці, ймовірно, доречніше було би прибрати допис 

і перенести саму акцію на час, коли усі хоч трохи оговтаються. 

Те саме стосується й рекламних кампаній. Зрозуміло, що таргетинг запускають 

на певний період і накопичують статистику, але настав час для ручного керування й 

реагування. Уявіть, як почувалася уявна клієнтка, яка щойно переглянула репортаж 
про загиблу жінку з Бучі, а далі стрічка підсунула їй рекламу із акційним розпродажем 

косметики, зокрема лаків для нігтів, у злощасному рекламному фото теж червоних. 

Швидка реакція + Доречна реакція + Емпатія. Ось дієва формула успішного 

маркетингу у воєнний час [3]. 

Зараз, під час війни, на бренди, які побудували власну потужну платформу, 

працює швидка адаптивність і цілісна комунікація бренду. Наприклад, “Нова Пошта” 
швидко створила слоган “Сміливість доставляти майбутнє”, а “Планета Кіно” 

влаштувала аукціон своїх NFT-попкорнів, спрямувавши виручку на благодійність [2]. 

Контент-стратегія брендів потребує максимальної адаптації під нові реалії.  

Традиційне розділення контенту на брендовий, продаючий, фановий та  

інтерактивний більше не працює, на заміну прийшов соціальний, підтримувальний та 

корисний контент. 
Приклади соціального бренд-контенту: національна позиція компанії,  

підтримка ЗСУ, допомога споживачам, нові адаптовані 

послуги/товари/ціноутворення, HR-інформація про підтримку команди, допомогу 

постраждалим, волонтерство [4]. 

Тому не варто мовчати про свій внесок у перемогу. Взаємодопомога — один із 

стовпів, на якому тримається зараз наша країна. Тож якщо ви зараз робите свій внесок 
у перемогу — освітлюйте це у своїх соцмережах. І ні, це не буде виглядати як спроба 

похизуватися: навпаки, ваш приклад надихне інших і дасть змогу вашим клієнтам 

долучитись до корисної справи.  

Як звертатись до аудиторії? 

Кардинально нічого не треба змінювати, залиште свій стиль спілкування, тільки 
адаптуйте його під теми сьогодення. Наприклад: ви створили ламповий, затишний 

бренд – тепло підбадьорюйте своїх підписників, пропонуйте помріяти про 

післявоєнне життя, наголошуйте на важливості турботи про себе, про  перемогу, яку 

наближають наші захисники і захисниці [6]. 
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Також застосовуйте підтримувальний бренд-контент: афірмації, цитати, фанові 

картинки, гумор (якщо доцільно), надихаючий відео-контент, контент про перемогу, 

розвиток та мир. 
Ще можна використовувати корисний контент: добірки корисних 

статей/телеграм-каналів/продуктів/сервісів, поради щодо безпеки, лайфхаки з  

адаптації до нових реалій [4]. 

Взагалі зараз соцмережі перетворилися в мультифункціональний 

продукт:Instagram — вийшов за рамки простого сервісу для постінгу фото, а  

листування і корисні пости в Facebook губляться в горах реклами, коментарів і подій.  
Instagram ще з 2019 року вважається платформою, яка є потужним інструментом  як 

для малого, так і для великих брендів. 

Якщо розбирати які зараз більш актуальні соцмережі для просування бренду, то 

подивившись охоплення кожної можна одразу зробити для себе висновки. 

Наприклад: органічні охоплення в Facebook становлять всього 7-10%, коли охоплення 

постів Telegram становить 60-80%. Користувачі Telegram отримують контент в якості 
звичайних повідомлень, які нікуди не пропадають: навіть якщо канал не відкривати 

місяць — там збережеться хронологія постів. У випадку з Facebook вам доведеться 

неабияк постаратися, щоб знайти вчорашній пост. Успіх вашого телеграм-каналу 

залежить від двох речей: контента і методу просування. Telegram-канал набуває 

популярності коли є що розповісти цільової аудиторії. Хороший telegram-канал для 

бізнесу — ще одне джерело для збільшення трафіку і довіри до бренду, залучення 
цільової аудиторії і вашого становлення як лідера думок в своїй ніші.  

Пам’ятайте, в месенджері немає випадкових підписок, тому кількість  

переглядів постів залежить від якості і унікальності вашого контенту [8]. 

Сьогодні також можна інтегрувати свій бізнес в Tik-Tok. Головне – знайти 

супер-креативного фахівця, який зможе максимально видовищно і динамічно  

обіграти специфіку вашого бізнесу і зможе створювати ефектні відео креативи. Але 
треба пам’ятати, що У TikTok наймолодша аудиторія. Майже 70% користувачів - 

люди у віці 16-24 року. Виходить, що тільки третина аудиторії TikTok старше 25 

років. 

Відповідна соцмережа для бізнесу - це та, в якій "тусується" ваша цільова 

аудиторія. Зі складання її портрета і варто почати. 

Є кілька способів дізнатися свого клієнта: проаналізувати переходи на сайт, 
провести маркетингові дослідження, "підглянути" аудиторію у конкурентів.Треба 

вивчити специфіку і можливості соцмережі і визначити, чи підходить вона для 

реалізації вашої маркетингової стратегії [1]. 

На думку Ірини Монтрін, кандидатки економічних наук, доцентки кафедри 

маркетингу ДТЕУ,головним акцентом в українському брендингу є український  

патріотизм, який може виражатися в різних напрямках. Унікальною торговельною 

пропозицією для більшості вітчизняних брендів є те, що вони є українськими. Made 

in Ukraine та Україна як бренд в цілому. Це є великою перевагою для виробників 

українського продукту і зокрема, для нових компаній, для стартапів”. Позиція має 
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бути обов’язковою. І бренди, не соромлячись, вносять її у комунікаційну стратегію 

[7]. 

Зараз важливо лише те, що відбувається тут і зараз. Отже, потрібно стати  

гнучкими в ухваленні рішень та зміні векторів розвитку [5]. 

Тож нині бренди мають нести цінності, які є близькими та важливими для  

кожного українця: популяризація всього українського, зокрема, української культури, 

підвищення лояльності до українських фахівців та фахівчинь. Водночас компанії 

реагують на цінності цільової аудиторії, які змінилися через повномасштабне 

російське вторгнення. 
Нині вони мають вести сторінки у соцмережах українською мовою. Tone of 

voice має виражати щирість, чесність, комунікація — проста та доступна. Контент має 

бути актуальним і ситуативним [7]. 

Бізнес вже показав, що готовий працювати в будь-яких умовах, приймати 

нестандартні рішення та підіймати українську економіку до потрібного рівня. 

У мирний час популярними та успішними будуть ті бренди, які зараз не пропали 
з радарів та вибудовують емоційні зв’язки зі своїми аудиторіями. Тож не треба 

зникати! Ця робота буде потім винагороджена лояльністю ваших клієнтів [5]. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО КОНЦЕПТ-РІШЕННЯ АВТОРСЬКИХ 

ОПОВІДАНЬ  

 

Сучасний світ привів в дію процеси, які безумовно мають вплив на дизайн.  

Кожна людина в умовах сьогодення здатна створити власний витвір мистецтва, 
придбати ілюстрації та обкладинку, і врешті-решт надрукувати власне оповідання в 

найближчому видавництві. 

Події які ми переживаємо зараз створюють умови на написання друкованих 

матеріалів кожним, хто хоче поділитись власними переживаннями і емоціями в формі 

літер і малюнків закладених в палітурку. Проте, зі збільшенням охочих створити 

власну історію, збільшується і проблема дефіциту якісних послуг комплексного 
оформлення книги.  

Українських книжок купують все менше. Чому так трапилось і лідируючі 

позиції в продажах має лише дитяча література?  Три четверні інформації 

сприймається людиною виключно візуально. Саме обкладинка і взагалі оформлення 

стає вирішальним фактором при покупці книги. Успіх книги насамперед залежить від 

роботи дизайнера. Експерти в сфері видавництва все ж радять не відділяти форму від 
змісту. Має бути цілісний задум конструкції книги, тоді буде зрозумілим що дизайнер 

винесе на обкладинку [1]. Саме це підтверджує важливість комплексного підходу.  

Кожного дня з’являються нові графічні додатки, які допомагають дизайнерам 

генерувати ідеї і виховувати мистецьку грамотність, такі як Pinterest, Unsplash, тощо. 

Та без належного розуміння користувач лише натикається на терабайти контенту без 
розуміння що таке концептуальність. 

Концепт — це основа проєкту, його головна закладена ідея, від якої 

вибудовується художнє рішення сайту, логотипа, айдентики game-дизайну тощо[2].  

Комплекс візуальних елементів потрібен не лише дизайнеру, майже кожний 

замовник хоче побачити вектор в якому буде реалізовуватись його авторський задум. 
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За допомогою концепту виконавець може зрозуміти, які ідеї матимуть місце в проєкті, 

а які, на жаль, залишаться на сторінках нарисів та початкових візуалізацій. Також 

комплексний підхід до концепту допомагає з точним масштабуванням графічних 
елементів, що допоможе уникнути зайвої роботи при кінцевому редагуванні [3].  

На прикладі основних прийомів концепт-художника, лектора і автора курсів по 

дизайну істот Ентоні Джонса, підтверджується ідея, яку підтримують більшість 

спеціалістів в сфері дизайну. За кожною ідеєю, креативним концептом, самобутньою 

роботою стоїть чіткий аналіз і вміле використання композиційних законів [4]. Загалом 

на його курсах завжди резонували три прийоми, які цілком забезпечать успішний 
шлях розвитку проекту.  

Перший рекомендований прийом Ентоні Джонса – при знаходженні цікавої 

форми дублювати її тричі. Це додасть гармонії роботі і допоможе зробити надійний 

комплекс графічних елементів. Варіативність це добре, але паттерни і лінії завжди 

повинні доповнювати та направляти один одного, а не конфліктувати. 

Другий – контраст. Урахування контрасту завжди грало важливу роль в 
композиційній грамотності. На природньому рівні людина на початку звертає увагу 

на контраст. Ця навичка була потрібна під час еволюції для виживання, та зараз 

дизайнери завдяки контрасту майстерно керують поглядом споживача. 

Третій – ієрархія рівнів. Їх можна поділити на три категорії від великих, які 

споживач бачить спочатку, до малих, які людина сприймає наприкінці. Всі ці рівні 

повинні доповнювати один одного і бути збалансованим комплексом який не повинен 
конфліктувати з концепцією проекту [4].  

Досягнення єдності стилю всіх декоративних і схематичних елементів, 

поєднання бар’єру різнорідності оформлення — найтяжкий процес творчої роботи 

графічного дизайнера, що протікає досить хаотично навіть при наявності працюючих 

схем оформлення та прийомів [5]. 

Підкресливши всі основні елементи дослідження, можна зробити висновки з 
того що: не лише ілюстрації відіграють провідну роль в рейтингу якості книги. Всі 

зображальні елементи: обкладинка, форзац, ілюстрація, текст, повинні нести одну 

ідею, доповнювати один одного, мати логіку оформлення та створювати враження 

цілісності. Розуміння замовника дизайнером, ефективна колективна праця допоможе 

побудувати легкий старт в розробці та дасть результат з ефективного комплексу дій і 

успішного проекту в майбутньому. 
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ЛІРИКО-ДРАМАТИЧНА КАРТИНА ЗА МОТИВАМИ П’ЄСИ 

І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» - «ЖУРБА ДІВЧИНИ» 

 
І.П. Котляревський – український письменник, драматург та громадський діяч. 

Увійшов в історію української культури, як засновник нової української літератури.  

Народився 9 вересня 1769 році, його сім’я не відрізнялась від сільських але 

згодом його сім’ї було дане дворянське звання. Де і як Іван Петрович Котляревський 

навчався не відомо, але  в 1780 року поступив до Полтавської духовної семінарії але 
так і не закінчив її так як його батько помер і він повинен був дбати про сім’ю.  Йому 

дуже подобалося писати вірші і міг до будь-якого слова добрати рифму. В 1794 році 

почав роботу над «Енеїдою», а в 1796 році був призван на військову службу, де й 

продовжив працювати над «Енеїдою». 

https://life.pravda.com.ua/culture/2011/01/13/69947/#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%2D%20%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%22
https://vc.ru/design/106779-chto-takoe-koncepciya
https://www.autodesk.com/autodesk-university/node/132865
https://blog.artcraft.net.ua/tri-principa-koncept-dizajna
http://referat-ok.com.ua/work/ukrainske-mistectvo-knigi-tradicii/
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Приблизно в 1819-1821 роках Іван Петрович став директором Полтавського 

театру, і йому не зовсім  сподобався репертуар театру. У той час він вирішив на 

противагу великому класицистичній трагедії, яка показувала подвиги і страждання 
великих  людей, де простий народ виступав об’єктом смішного. Тоді як в п’єсах 

Котляревського простий народ виходить на сцену, як герої які варті поваги й 

наслідування. 

І.П.Котляревський написав п’єсу «Наталка Полтавка» приблизно в 1818-1819 

роках, натхнення стало життя українського народу, обрядові пісня та балади 

«Лімерівна», «Брала дівка льон» та інші. Також вплинуло на написання, те що в 
Україні в той час процвітав просвітянський реалізм та сентименталізм. 

О.Терещенко писав про «Наталка Полтавка» І.П.Котляревського: «Вона була 

прийнята з гучним схваленням, а ім’я творця повторювалось з любов’ю в багатьох 

містах».(«Наукова думка» 1982р. с.9).  

Видатний український драматург І.Карпенко-Карий писав, що «Наталка 

Полтавка» є «зразком народної поезії в драматичній формі, вказуючи на органічну 
близькість до думок і почувань народу…» («Наукова думка»1982р.с.29) 

Наталка Полтавка проста українська дівчина, яка перш за все добра, чесна, 

відповідальна, покірна й працьовита. Наталка вірна в коханні і ніби втілює традиційні 

уявлення про вірність закоханих, які повинні чекати і все життя не зраджувати йому 

або їй. Також Наталка дуже поважає свою матір, тому вона йде на самопожертву ради 

неї, погоджується вийти заміж за не коханого.  
«Я покоряюсь вашій волі і для вас за першого жениха, вам угодного, піду заміж, 

перенесу своє горе, забуду Петра і не буду ніколи плакати» (Джерело: 

https://dovidka.biz.ua/natalka-poltavka-harakteristika-natalki) 

Про своє страждання Наталка співає у пісня «Чого ж вода каламутна», від болі 

та страждання вона хоче кинутися у річку, тому що не може бути щасливою з не 

коханим. Наталка вирішує піти проти волі матері і обирає кохання. 
«Наталка Полтавка» в хореографії 

Вперше побутовий танець з’явився в п’єсі «Наталка Полтавка», і був 

представлений в усій красі і став справжньою гордістю українського театру. В п’єсі 

був представлений український народний танець «Гопак», вперше відбулося це на 

гастролях в Парижі, і він сподобався критикам та глядачам. Так як народні танці, пісні 

і масові сцени додавали та більше розкривали душу українського народу.   
Над оперою вперше почав працювати Микола Лисенко і в 1889 році було 

остаточно завершення п’єси.  Він написав супроводи до танців та народних пісень і 

створив до деяких частин фонову музику, ще додав музичні антракти та увертюри. І 

в 1889 році в Одеському театрі  відбулася прем’єра опери «Наталка Полтавка» . Ще 

були спроби зробити «Велику оперу», музику написав Володимир Йориша, але все ж 
таки вирішили повернутися до опери М.Лисенко. 

Ця опера мала славу не тільки на сценах театрів, а ще була гідно представлена 

в українському кінематографі. В 1978 році на Українській студії телевізійних фільмів 

було відзнята екранізація однойменної опери «Наталка Полтавка», композитор 
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М.Лисенко за п’єсою І.П.Котляревського. Режисер Р.Юхименко, в головних ролях 

були:  

Наталія Сумська – Наталка Полтавка 
Наталія Наум – Терпилиха Горпина 

Лесь Сердюк – Микола  

Федір Панасенко – Виборний  

Висновок «Наталка Полтавка» в сучасному світі 

Отже, можна зробити висновок, що саме Наталка в сучасному світі, це приклад 

для всіх дівчат в нашому столітті. Тому, що на превеликий жаль такі щирі почуття на 
сьогоднішній день дуже рідко можна зустріти, так як вона не приділяла уваги до 

матеріального становища, не зважала на рід свого коханого та просто його чекала і 

вірила, що він повернеться. Такі духовні цінності, які так яскраво розкриті в  п’єсі  

«Наталка Полтавка» І.П. Котляревського є прикладом для всіх поколінь. Показано 

душу української жінки та народу. 

Список  використаних джерел: 

1. («Наукова думка»  Київ 1982, ст.9)  

2. («Наукова думка» Київ 1982, ст.29) 

3. https://dovidka.biz.ua/natalka-poltavka-harakteristika-natalki 

4. https://ukrainianopera.com/opera/natalka-poltavka/  

5. https://uk.wikipedia.org/wiki/  
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ 

 

Інформаційна агресія стала нашим повсякденням і жодна людина не почуває 
себе в безпеці в цьому відношенні.  

Саме тому всі громадяни держави, а особливо ті, які перебувають на 

«передовій» інформаційних протистоянь (журналісти, редактори), повинні 

усвідомлювати можливі ризики, бути здатними протистояти інформаційним загрозам 

і впливам, а отже – глибоко розбиратися у витоках, причинах, методах ведення війн 

https://dovidka.biz.ua/natalka-poltavka-harakteristika-natalki
https://ukrainianopera.com/opera/natalka-poltavka/
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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такого типу. Шкідливо думати, що інформаційні війни менш руйнівні, порівняно з 

тими, в яких застосовуються танки чи бомбардувальники. Руйнування суспільної 

психології та психології особи, «перекроювання» інтелектуальних і ціннісних  
орієнтирів представників того чи іншого народу завдають не менше шкоди, ніж 

полум’я силових конфліктів, а наслідки усуваються десятиліттями, а то й сотнями 

років. [2] 

Причини загострення інформаційних війн. Інформаційні війни 

супроводжують всю історію людства. Спочатку вони були релігійними та 

ідеологічними, причому для боротьби з носіями чужих поглядів застосовувалися всі 
види репресій.  

Кожен з нас пов’язаний з терміном «інформаційна війна», адже як ніколи на 

сьогоднішній день, ми надто тісно прив’язані до цього, світом керує інформація. 

Після розвитку новітніх технологій, вплив інформації на прогрес людства зріс 

в тисячі разів. Інформація має вплив на маси, тобто за умови вдалого маніпулювання 

свідомістю мас можна досягти практично будь-якої мети: знищити опонента, 
прибрати з дороги конкурентів чи розпалити війну.  

Війна інформації на сьогодні стала одним з найнебезпечніших видів зброї. 

Користуватися компроматами, виливанням бруду, підкиданням неправдивої 

інформації, намагання за допомогою інформації ввести в оману стало для багатьох 

тоталітарних систем основою існування. [3] 

Попри розбіжності в поглядах науковців щодо мети й завдань сучасних 
інформаційних воєн можемо стверджувати, що за різних обставин і в межах різних 

конфліктів інформаційні операції здійснюється для: 1) посилення ефективності 

бойових дій; 2) вирішення питань міждержавної конкуренції шляхом впливу на сфери 

управління, економіки, фінансів, політики країн – об’єктів агресії; 3) ослаблення, 

упокорення країни жертви шляхом впливу на свідомість її громадян (фактично це 

інформаційна окупація, яка цілком може бути передумовою для подальшого 
військового загарбання); останнім часом, зазначає О. Дубас, «з’явилися приклади, 

коли засоби масової інформації застосовувалися навіть замість збройних сил для 

досягнення політичних цілей, у результаті чого без єдиного пострілу зникають цілі 

держави та радикально змінюється політична картина світу». [2] 

Якщо розібратися в суспільних процесах, то можна зрозуміти, що третя світова 

вже давно почалася. І що вона набагато страшніша, бо знищення відбувається завдяки 
інформації. І, якщо кулі і снаряди відомо звідки летять, то інформаційні бомби 

з’являються несподівано і в невідомому місці, і іноді відбити таку атаку взагалі 

неможливо. І чомусь саме інформаційним потокам маси довіряють більше. А маючи 

у руках таку зброю і хоч невеличке вміння впливати на аудиторію, можна завоювати 

світ. [3] 
Сучасні інформаційні війни, форми і способи їх ведення. У цілому слід 

зазначити, що застосування інформаційної зброї та ефект від її дії може бути подібний 

до застосування зброї масового знищення. 

Глобалізація медіа процесів перетворює окремі інформаційно-психологічні 

акції на події планетарного масштабу.  
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В основі будь-якої інформаційної атаки лежить базовий алгоритм 

інформаційного процесу web 2.0 та 3.0. Основними його етапами є: створення 

контенту; розміщення на певному віртуальному майданчику; поширення; моніторинг 
та аналіз результатів операції. [4] 

Методи й засоби ведення інформаційної війни постійно змінюються, 

модернізуються, чим, природно, ускладнюються процеси організації безпеки в 

інформаційному просторі.  

Є багато методів здійснення деструктивних інформаційних впливів: фізичне 

блокування систем зв’язку і телекомунікацій, маніпулювання, навіювання, 
пропаганду, диверсифікацію громадської думки, психологічний і психотропний тиск, 

поширення чуток. [2] 

Найбільш ефективні прийомами інформаційних це: дезінформація, 

залякування, схематизм, глузування, вклинювання, фальшування. 

З метою введення противника або цільові групи, що визначені як мішень для 

атаки, застосовується дезінформація – надання хибної інформації.  
Для відволікання уваги від реальних цілей та намірів противника й 

представників цільових груп-мішеней частіш за все застосовують залякування -

трансляція інформації, що має на меті порушення рівноваги та формування 

тривожних або панічних настроїв.  

Для спрощення та прискорення сприйняття інформації її отримувачами 

застосовується схематизування – графічно-кількісна подача даних у доступному для 
представників цільової групи форматі.  

Під час підготовки до ведення активних дій в оф-лайн форматі та в якості 

нейтралізації передбачень щодо потенційних можливостей противника 

використовують метод глузування – виставлення противника та його можливостей в 

комічному світлі.  

Для посилення ефективності та атакуючого потенціалу застосувуть 
вклинювання – використання інформаційних повідомлень противника шляхом 

додавання до них певної інформації і корекції повідомлення в потрібному руслі.  

Фактично впродовж усього періоду інформаційної війни, яку веде Росія проти 

України, через брак візуальних матеріалів викристовується контент з іншими 

подіями, що є класичним методом фальшування.  [4] 

До основних засобів інформаційної війни відносять: 1) приховування 
інформації, 2) спотворення інформації, 3) кількісне прирощення повідомлень певного 

типу, 4) відволікання уваги від важливого несуттєвим. Кожен із цих засобів має 

велику кількість варіантів застосування і використовується по-різному в межах 

текстових чи відео- і аудіо-повідомлень. [2] 

Інформаційна війна в політичній сфері. Відзначаючи новітні тенденції у 
розвитку політичної комунікації, слід звернути увагу на наступні тренди. По-перше, 

у ХХІ столітті намітилося формування прямої залежності ступеня розвитку 

громадянського суспільства від щільності та відкритості соціальної комунікації: її 

щільність породжує можливість колективної дії, і чим щільніше інформаційне 
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спілкування між його учасниками, тим їх дії ефективніше, тим ефективніше 

громадське управління політичними процесами.  

По-друге, політичній комунікації стала належати специфічна роль у 
забезпеченні поширення, передачі політичної інформації як між елементами 

політичної системи, так і між політичною системою і навколишнім середовищем. 

Комунікативну функцію здійснюють партії, групи інтересів, засоби масової 

інформації. Нерозвиненість політичної комунікації є однією з причин низького 

ступеня адаптації політичної системи, веде до втрати підтримки і нестабільності. 

По-третє, в Україні, навіть порівняно з попереднім десятиліттям, відбулися 
радикальні зміни у сфері політичної комунікації. Найважливішу роль у системі 

політичних комунікацій почали відігравати інноваційні медіа-технології.  

По-четверте, історична тенденція розвитку масової комунікації полягає у 

постійному збільшенні каналів поширення інформації. Причому поява кожного 

нового засобу масової інформації не веде до зникнення попередніх засобів 

комунікації. Нові ЗМІ займають свою нішу та змінюють характер і структуру 
інформаційно-комунікаційного простору. Політична комунікація в умовах 

становлення інформаційно-мережевого суспільства виступає комунікацією між 

образами, трансльованими за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Політична комунікація набуває властивості віртуальності, симуляції, 

міфологізації й медіатизації. [1] 

Інформаційна війна, як складова частина військових конфліктів. Гібридна 
війна, яку розв’язано проти України урядом РФ, ведеться одразу на декількох рівнях 

та напрямах, одним з яких є, безумовно, інформаційний. Інформаційні виклики 

гібридної війни мають суттєві відмінності порівняно з іншими її проявами. 

Інформаційний вплив спрямований й на власних російських громадян, щодо яких 

проведено «ідеологічну мобілізацію» та «інформаційне перепрограмування, котре 

межує із зомбуванням». 
Інформаційні виклики гібридної війни є доволі різними за своєю природою і 

мають як локальний (короткостроковий вимір, наприклад, інформаційна окупація 

окремих регіонів, поширення безпрецедентних обсягів дезінформації та пропаганди, 

так і більш абстрактний (довгостроковий вимір, як приміром зневіра у ЗМК 

міжнародної громадськості. [1] 

Інформаційно-психологічні операції поділяються на стратегічні, оперативні та 
тактичні. Такі операції передбачають використання засобів масової інформації та 

допоміжну діяльність у мирний і воєнний час, котра має на меті послаблення 

престижу і впливу образу противника у ворожих, нейтральних або союзних країнах і 

зміцнення свого впливу та престижу. 

Кожен з названих видів діяльності може впливати на прийняття рішень 
політичних діячів або населення країн, обраних в якості об'єктів атакування. У війні 

з застосуванням звичайних засобів збройної боротьби інформаційно-психологічні-

психологічні операції можуть підвищувати бойову ефективність військ при 

збереженні незмінної їх чисельності. [4] 
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Застосування технологій гібридної війни в сучасних війнах та збройних 

конфліктах перетворило інформаційну сферу на ключову арену протиборства. 

Використання найновіших інформаційних технологій впливу на свідомість громадян 
спрямовано на розпалювання національної і релігійної ворожнечі, пропаганду 

агресивної війни, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави. [1] 

Інформаційно-психологічні операції є сьогодні невід’ємною частиною систем 

управління військами, політичними та економічними процесами. У зв’язку з 

активною віртуалізацією людства, такі конфлікти переносяться у інтернет-простір і 
набувають формату мережевих он-лайн протистоянь. [4] 

Протягом останніх років українське суспільство напрацьовує й свої 

рекомендації для протидії інформаційним загрозам і сприяння інформаційній безпеці 

держави. [2] 

Інформаційні війни, на відміну від торгово-економічних, політичних та 

збройних протистоянь, ніколи не закінчуються. Тому питання державної 
інформаційної безпеки в зазначеному контексті є завжди актуальним. [4] 
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ПІСЕННА СПАДЩИНА АНАТОЛІЯ ПАШКЕВИЧА В НАРОДНОМУ 

ХОРОВОМУ ВИКОНАВСТВІ 

 

Хорова культура України має міцні віковічні традиції гуртового 

багатоголосного співу, які стали частиною духовного життя українського народу. 

Осередком формування пісенної культури України були сільські співаки, які з 

покоління у покоління створювали та передавали шедеври самобутньої 

багатоголосної пісенності. На ранньому етапі становлення хорової культури 
українців особливу роль відігравали гетерофонія (спільний одноголосний спів) та 

стрічкове октавне багатоголосся, що відбивалося в колядках, щедрівках та весільних 

піснях. Імпровізаційний характер виконання народних пісень сприяв розвитку 

народної підголоскової поліфонії. 

Анатолій Пашкевич – самобутній, неповторний майстер хору, який своєю 

творчістю визначив вектори розвитку вітчизняного народно-хорового мистецтва. 
Анатолій Пашкевич глибоко національний композитор. Сьогодні вже важко уявити 

українську пісенну культуру без «Маминої вишні», «Пісні Волині», «Пісні про хліб», 

«Довженкової землі» та інших. Пашкевич неперевершений мелодист. Більшість його 

творів на вірші українських поетів вже стали народними («Гуси летіли», «Моя ти 

земле калинова», «Хата моя, біла хата», «Світязь», «Чебреці») та інші. Крім того у 

творчому доробку композитора є близько двох десятків пісень на народні тексти, в 
яких своє авторство він не декларував, серед них: «Ой я маю чорні брови», «Ой не 

плавай лебедонько», «Сама собі дівчино здивувалася». 

Окрема сторінка його композиторської творчості – аранжування, гармонізації 

та обробки українських народних пісень. Він не просто розкладав пісню на голоси чи 

механічно адаптував її до можливостей певного хорового колективу, а вишукував 
нову звукову палітру, яка б по-новому розкривала цей народний витвір. Уся могутня 

зрілість композиторського таланту Пашкевича проявилась у масштабних формах – 

фольк-опері «Блудний син», лібретто до якої написав сам за твором німецького 

письменника Германа Пуштфера, ораторії «Крик попелу» (лібретто О. Богачука), 
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кантатах «Лебеді материнства» (вірші В. Симоненка) та «Чернігівські дзвони» (вірші 

М. Негоди). 

Завдяки Анатолію Пашкевичу народно-хорове мистецтво стало одним із 
найпопулярніших в Україні. Не здобувши хормейстерської професійної освіти, він 

став учителем для багатьох власників престижних дипломів. Пашкевич-хормейстер 

умів безпомилково віднаходити «нервові центри» пісні і, натискаючи на них, 

вигравав на найтонших струнах людських душ як слухачів, так і виконавців. Його 

хори не були багаточисельними, однак за інтенсивністю і динамізмом вони не 

поступалися капелам, бо диригент працював з кожним співаком, знав можливості 
кожного і умів домагатися максимум можливого. Він подарував нам ціле суцвіття 

талановитих співачок: Раїсу Кириченко, Ольгу Павловську, Євгенію Крикун, Галину 

Мельник. Значна частина творчої біографії Анатолія Пашкевича пов’язана з творчою 

діяльністю Черкаського державного українського народного хору. 

Недостатня вивченість пісенної спадщини Анатолія Пашкевича активізують 

науковців до актуальних досліджень за даною темою. У композитора, окрім 
широковідомих творів, було близько двох десятків самобутніх пісень, які 

сприймались як народні.  

Він жив на окремій орбіті. А весь його життєвий устрій підпорядковувався 

одному-єдиному – служінню пісні. Помер А. Пашкевич в січні 2005 року, похований 

у Черкасах поруч з могилою солістки Черкаського народного хору, народної артистки 

Ольги Павловської, першої виконавиці пісні «Степом, степом…». 
В травні 2007 р. на батьківщині аматора в Баранівці у сороковий рік написання 

ним реквієму «Степом, степом…» в присутності сотень гостей і земляків на фасаді 

Баранівського будинку культури було відкрито меморіальну дошку, на якій було 

написано: «У цьому Будинку починав свою творчу діяльність народний артист 

України Анатолій Пашкевич». 

Отже, глибокого теоретичного аналізу, історико-мистецтвознавчого розгляду 
потребують дослідження творчої постаті Анатолія Пашкевича як явища в українській 

пісенній творчості, його талановитого творчого доробку та значення у вітчизняній 

народно-хоровій культурі.    
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ЕЙТОР ВІЛЛА-ЛОБОС: ЕТНОМИСТЕЦЬКИЙ ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК 

АКАДЕМІЧНОГО ГІТАРНОГО ВИКОНАВСТВА ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ 

СТИЛЬОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ЦИКЛУ «5 ПРЕЛЮДІЙ 

ПРИСВЯЧЕНИХ АНДРЕСА СЕГОВІЯ»  

 

Нині, в умовах чергового етапу зміцнення та відродження нашої культури, 

насамперед музичної, актуальним стає питання вивчення етномистецьких надбань 

народів інших країн. Як приклад, у цій доповіді буде представлений один із 

найкращих композиторів 20 століття, справжній збагачувач музичної індустрії рідної 

країни Ейтор Вілла-Лобос. В результаті прослуховування музичного матеріалу, думка 
про необхідність проведення подібної роботи на місцях була остаточною. На прикладі 

поєднання академічної музики з народною етнокультурною спадщиною виводить 

кінцевий продукт на новий рівень.  

Однак на сьогодні дуже мало робіт висвітлює діяльність Ейтора Віллі-Лобоса, 

як творця і композитора, у творчості якого знайшли поєднання різні стилі.  

Методика проведення дослідження полягає у стимулюванні розвитку музичної 
культури в умовах етномистецьких пошуків та на основі прикладу подібної творчості 

Бразилії ХХ ст. безсумнівно, геніальним композитором. Таким чином, були зроблені 

наступні кроки до поставленої мети: аналіз наукової літератури з проблеми 

дослідження, роль бразильської народної музики у творчості Віллі-Лобоса. 

Ейтор Вілла-Лобос — бразильський композитор, диригент, віолончеліст і, що 
найважливіше для нас, класичний гітарист. Вілла-Лобос - найвідоміший композитор 

Латинської Америки. 

Музика Вілла-Лобоса (1887-1959) демонструє поєднання традиційної 

академічної та європейської рідної бразильської музики. Він познайомився з 
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класичною музикою в ранньому віці, під час музичних вечорів, які проводив його 

батько. 

Музична освіта композитора спочатку проходила в рамках стандартного 
формального навчання гармонії та грі на інструментах. Саме зацікавлення народною 

музикою спонукало його присвятити роки вивченню музичних особливостей місцевої 

культури, які він часто включав у концертні твори. 

Чергування класичної та народної музики тривало як у його виконанні, так і в 

композиціях. Він грав на віолончелі в оркестрі в Ріо та писав гітарні імпровізації на 

основі народної музики у своїх експедиціях. Замість того, щоб обрати той чи інший 
стиль, він створив у 1916 році дві симфонічні сюїти, які поєднували етнографічні 

елементи з класичною музикою. Через кілька років були створені твори (Amazonas і 

Uirapurú), в яких використовувалися не тільки елементи народної музики, а й 

елементи, навіяні природою тропічного лісу Амазонки. 

До 1923 року його творчість привернула достатню державну підтримку, що він 

отримав урядовий грант на вивчення музики в Парижі. Перебуваючи у Франції, він 
познайомився з такими світилами, як Аарон Копланд і Пабло Пікассо, його концерти 

у французькій столиці були добре прийняті і справили сильне враження. Андрес 

Сеговія познайомився з Вілья-Лобосом у 1920-х роках і доручив йому написати твори 

для гітари, на що Ейтор своєчасно відповів серією з дванадцяти етюдів (Douze Études). 

Кожен етюд був натхненний музикою бразильських chorões (мандрівних вуличних 

музикантів) і має велику розважальну та дидактичну цінність. 
П'ять прелюдій, які були написані влітку 1940 року, є останніми творами Ейтора 

Вілла-Лобоса для гітари, ці прелюдії були написані за дуже короткий проміжок часу. 

За винятком незначних деталей, вони залишаються в репертуарі незмінними навіть 

протягом усіх цих років. Згідно з рукописами композитора, Прелюдія № 3 була 

написана в серпні 1940 року, тоді як Прелюдія № 5 датована вереснем 1940 року.  

П’ять Прелюдій знаменують повернення композитора до гітари після більш ніж 
десятиліття композиторської паузи у написанні гітарних творів.  

Точна причина, чому були написані ці прелюдії, наразі невідома, але цілком 

можливо, що ця причина може бути пов’язані з зустрічами з гітаристом Андресом 

Сеговією наприкінці 1930-х років. За роки свого перебування в Уругваї Сеговія 

здійснив кілька поїздок до Бразилії, де він зміг зустрітися з Вілла-Лобос і ще більше 

зміцнити їхні стосунки. 
Неможливо визначити, чи Вілла-Лобос, сам як досвідчений гітарист, написав 5 

прелюдій спеціально для Сеговії, але те що Сеговія додав їх до свого концертного 

репертуару, безумовно, певним чином вплинула на їх створення. 

На відміну від 12 етюдів, які були задумані як єдине ціле, П’ять прелюдій 

являють собою неоднорідну збірку окремих п’єс, кожна з яких представляє 
оригінальний стилістичний підхід. 

Таким чином, можна проаналізувати різні підходи до написання цих робіт: 

Вшанування творчості Й.С. Бах у справжньому бразильській бахїані (Прелюдія 

№ 3); 
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Романтична лірика Фридерика Шопена (Прелюдія № 1 і друга частина Прелюдії 

№ 5); 

Традиційна музика Бразилії, така як міська (Прелюдія № 5), племінна 
(Прелюдія № 4), натхненна ритмами капоейри, стародавнього військового танцю 

африканського походження (Прелюдія № 2: Частина друга). який імітує берімбау, 

ангольський гарбузовий інструмент (на якому грають ударами палиці по одній 

металевій струні). 

П’ять прелюдій також значно відрізняються за структурою: три з них (1, 2 і 4) 

мають форму ABA, одна (№ 3) — ABAB, а остання (№ 5) — ABCA. 
У висновку хотілося б відзначити переваги використання отриманої інформації 

на практиці. Найбільш корисний у практичному сенсі, цей матеріал може бути 

використаний у навчанні студентів вищих навчальних закладів, пов’язаних із 

композицією, які, у свою чергу, зможуть надихнутися такими великими 

композиторами та, спираючись на їхній підхід, створювати твори для наступних 

поколінь, тобто для учнів, наприклад, музичних шкіл і навіть більш високих рівнів 
навчання. 

Список використаних джерел: 

 

1. Guimarães L. Villa-Lobos visto da plateia e na intimadade [Електронний 

ресурс] / Luiz Guimarães // Rio de Janeiro. – 1972. 

2. How Brazilian Folk Music Influenced Classical Composer Heitor Villa-Lobos 
[Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.cmuse.org/how-brazilian-folk-music-influenced-classical-composer-heitor-

villa-lobos/. 

3. Negwer M. Villa-Lobos: Der Aufbruch der brasilianischen Musik / Manuel 

Negwer. – Mainz, 2008. 

4. Бажан М. Бразиліана Віла Лобоса / Микола Бажан. – Київ, 1984. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У СФЕРІ 

КУЛЬТУРИ  

 

У контексті вибору Україною європейського вектору свого розвитку, історія 

співробітництва української держави з Європейським Союзом (ЄС) у сфері культури 

нараховує не одне десятиліття. За період вітчизняної незалежності дане 

співробітництво еволюціонувало, і сьогодні у загальних рисах воно характеризується 
поліаспектною (співробітництво у сфері: мистецтва; музейної справи; мистецької 

освіти; охорони матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, національного 

культурного надбання тощо) та проєктно-програмною (проєкти міжнародної 

технічної допомоги, Євроклуби, програма «Креативна Європа» тощо) діяльністю.  

На кожному із етапів розвитку України і Європейського Союзу співробітництво 

між ними у сфері культури мало свої особливості та пріоритети. Сьогодні у межах 
глобальної геополітичної кризи, ЄС відстоює своє право на головування у світі, а 

Україна – право на самостійний вибір свого подальшого майбутнього у лоні  

європейських держав. З метою недопущення виникнення кризи на перший план як 

мінімум у ХХ-ХХІ століттях людству необхідно було постави духовну складову 

культури, адже нинішнє російсько-українське протистояння відбувається у першу 

чергу за духовні цінності українського народу, які проявляються у його менталітеті, 
традиціях, життєвих пріоритетах та способі буття, – що є культурою.  

Підтримуючи загальноєвропейські цінності і територіально знаходячись у 

центрі Європи Україна очікує на всебічну підтримку ЄС, зокрема і у сфері культури, 

адже воєнно-злочинні дії Російської Федерації по відношенню до культурної 

спадщини України є безпрецедентними. У даному протиборстві Європейський Союз 
підтримує Україну, але миттєво послабити Росію шляхом розірвання довготривалих 

зв’язків із нею немає змоги через усталені економічні, сировинні, продовольчі, 

енергетичні процеси між країною-агресором і країнами-членами ЄС. Саме тому, й 

досі через 10 місяців з моменту повномасштабного вторгнення військ Російської 

Федерації на територію суверенної України (24.02.2022 р.) у країнах-членах ЄС 
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спостерігається активна діяльність осередків російської культури та мови, центрів 

російської діаспори, російськомовних навчальних закладів, організаторів російського 

соціокультурного життя та представників російськомовного середовища. Одні із 
причин цього полягають у тому, що Російська Федерація тривалий час масштабно 

фінансувала дані осередки, здійснювала свою інформаційно-пропагандистську 

діяльність, та у тому, що російська мова є зрозумілою для багатьох людей Балтійських 

країн та країн колишнього Радянського Союзу. 

Протягом тривалого часу системно та планомірно Росія у європейських країнах 

з потрібної їй ідеологічної точки зору популяризувала здобутки своєї культури та 
доносила свій погляд на «спільну історію» взаємин між російським та українським 

«братніми народами». Вектор діяльності української сторони у межах 

співробітництва з Європейським Союзом у сфері культури був у більшій мірі 

націлений на участь України у європейських грантах та донорських програмах. 

Незважаючи на те, що Україна є членом таких міжнародних організацій як Рада 

Європи, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Організація Об’єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури, однією із головних причин недостатньої на 

наш погляд підтримки України з боку ЄС у сфері культури є недосконалість 

вітчизняного механізму міжнародного співробітництва у сфері культури, а саме трьох 

його складових: 1) фінансової (недостатній рівень фінансування); 2) організаційної 

(недостатній рівень налагоджування організаційних зв’язків та структури); 3) 

інформаційної (недостатній рівень інформаційного висвітлення, інформаційно -
комунікативної взаємодії, просвітницько-популяризуючих заходів). Нормативно-

правовою підставою для існування та удосконалення даного механізму є в основному 

чинний Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VІ (розділ VІІІ 

«Міжнародні культурні зв’язки»: ст. 33 «Державне сприяння міжнародному 

культурному співробітництву», ст. 34 «Розвиток національної культури за межами 

України») та міжнародні договори із питань культури, згоду на обов'язковість яких 
надала Верховна Рада України. 

У контексті російсько-української війни даний механізм трансформується у 

механізм міжнародної допомоги у сфері культури, адже саме зараз українська 

культура потребує захисту та підтримки. Дана допомога розглядається нами не як 

«подачка жебракові», а як інвестиції у досягнення довгоочікуваного миру в якому 

пануватиме сила істинного людського духу та розуму. 
У зв’язку із вищевикладеним з метою удосконалення механізму міжнародного 

співробітництва у сфері культури, пріоритетні кроки у процесах співробітництва 

України з Європейським Союзом у сфері культури ми розподілили на такі три основні 

групи: 

1) фінансові:  
- збільшення видатків державного бюджету на фінансування галузі культури у 

розрізі співробітництва України з Європейським Союзом шляхом внесення 

відповідних змін до бюджету;  

- внесення змін до Податкового кодексу України закріпивши у ньому норму 

встановлення відрахування у розмірі 0,5 % від прибутків підприємств, річний 
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прибуток яких перевищує 1 млрд грн до державного бюджету України на 

фінансування заходів у межах співробітництва України з Європейським Союзом у 

сфері культури;  
- надання державної фінансової підтримки на реалізацію найбільш значущих 

культурних ініціатив міжнародного характеру тощо; 

2) організаційні: 

- посилення співробітництва із міжнародними інституціями у сфері культури, 

зокрема і з неурядовими;  

- реалізація політично значущих соціокультурних та культурно-мистецьких 
ініціатив міжнародного рівня; 

- ініціювання за кордоном заходів за участю вітчизняних митців, окремих 

виконавців та колективів, виставок українського мистецтва, фестивалів вітчизняного 

кіно;  

- подальша синхронізація українського законодавства у сфері культури із 

загальноєвропейським; 
- активна участь представників України у роботі міжнародних організацій у 

сфері культури тощо; 

3) інформаційні: 

- активне рекламування і представлення вітчизняного культурного та 

креативного продукту на європейському ринку;  

- активізація створення спеціалізованих платформ для проведення культурно-
мистецьких заходів інформаційно-популяризуючого характеру у місцях компактного 

проживання українців із обов’язковим залучення представників титульної та інших 

націй;  

- посилене сприяння роботі культурно-інформаційних центрів у складі 

дипломатичних установ України тощо. 

Зазначені кроки не є архіновими, але проблема залишається у рівні та якості їх 
реалізації. На окрему увагу заслуговують негативні наслідки культурної інтеграції, 

наприклад, такі як: уніфікація; масовізація; соціокультурна шаблонізація, – про які 

українській стороні слід пам’ятати.  

Переконанні, що співробітництво України з Європейським Союзом у сфері 

культури триватиме. Підставою для цього твердження є наявність того факту, що з 23 

червня 2022 року Україна стала кандидатом на членство в ЄС. Найголовніше сьогодні 
для української держави скористатися масштабною підтримкою України, а отже і її 

культури, з боку Європейського Союзу, що у подальшому призведе до позитивного 

взаємовигідного результату.  

Отже, співробітництво України з Європейським Союзом у сфері культури 

покликане мінімізувати наслідки існуючої геополітичної кризи викликаної дефіцитом 
моральності та духовності. У сучасній дійсності має відбутися кардинальне 

переосмислення значення культури зі зміною її ролі із другорядної на провідну, адже 

саме людина водночас виступає і творцем культури, і її результатом. 
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ЛІРИКО-ДРАМАТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ЗА МОТИВАМИ РОМАНУ 

ШАРЛОТИ БРОНТЕ «ДЖЕЙ ЕЙР» - «ПОДИХ КОХАННЯ» 

 

Існують літературні твори, до яких хочеться доторкнутися, поринути гортаючи 

сторінки, перечитувати знов і знов тільки б відчути вже знайомі почуття. Почуття, а 

за ними емоції ось що насправді приваблює читача в творах, можливість відчувати 

від читання те, що не відчуваєш у своєму житті, а може те що навіть і не можливо 
відчути у сьогоденних реаліях нашого повсякденного існування. Все те чого не 

вистачає в нас ми знаходимо на сторінках улюблених книжок, ми захоплюємося 

героями наділеними твердими моральними принципами, сильними пристрастями, 

відвагою та сміливістю й у той же час зневажаємо брехливих, підступних та 

самовпевнених. Такі твори зацікавлюють своєрідною художньою майстерністю 

відображення в поєднанні з реалістичними початками з романтичних традицій.  
Одним з таких літературних шедеврів є роман «Джейн Ейр» - Шарлотти Бронте.  

ТВОРЧЕ ПРОТИСТОЯННЯ ШАРЛОТТИ БРОНТЕ ЗА 

РІВНОПРАВНІСТЬ ЖІНОК  

Досить важливе місце в процесі розвитку англійського реалізму займає 

творчість Шарлотти Бронте. В своїх романах вона підвела критиці державні установи, 

показала правдиву картину системи освіти і положення соціально незахищених 
верств населення. Романи письменниці вважають варіаціями автобіографії. 

Дочка провінційного багатодітного пастора рано зазнала злидні, її мати, брати 

і сестри померли від туберкульозу. Пансіон для сиріт допоміг отримати освіту і 

відкрив перед майбутньою письменницею очі на приховані жахи британського 

соціального життя. Вихователь вважав Шарлоту звичайною та не дуже гарною 
дівчинкою, вона була замкнена та мовчазлива, єдиним порятунком від сірої 

буденності для маленької дівчинки були книги. У 25 років її запросили працювати в 

школу в Брюсселі де вона закохалась в чоловіка директора, він був шляхетний, але 

одружений. Шарлотті довелось повернутися додому, занадто боляче було кохати того 
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хто ніколи не буде з тобою. Пізніше ці сюжети ми побачимо на сторінках її 

майбутньої книги. 

 Бронте пройшла через захоплення романтизмом і саме тому у її романах 
відчувається вплив «мистецтва образів». Письменницька діяльність Бронте 

розвивалась в роки найгострішої класової боротьби в Англії, у роки чартизму. Цей 

могутній рух був викликаний безправ’ям і убогістю робітничого класу.  Ненависть до 

буржуазії, жаль до долі принижених, звернення до актуальних тем сучасності 

характеризує творчість цього часу. Шарлотта все життя відстоювала власні інтереси 

й намагалась довести що жінка не гірше за чоловіка, вона була сильною і всі ці 
характеристики відображаються в головній героїні її роману. 

ІСТОРІЯ ОБРАЗУ ДЖЕЙН ЕЙР 

Роман «Джейн Ейр» дивовижний, прекрасний своїм сюжетом, подіями, 

задумом письменниці, головна мета якої не просто продемонструвати візуальний 

облік героїв, а відкрити їх внутрішній світ, показати всі спектри почуттів. 

Образ головної героїні – сильна, смілива, чиста дівчина , яка бореться за 
рівність людей, та право жінки на власний життєвий вибір (емансипацію). Роман став 

важливою віхою в історії боротьби за рівноправність. Джей Ейр палка натура, 

носителька стихійного протесту проти будь-якого гноблення. Ще в дитинстві вона 

постає проти своєї жорстокої виховательки  та її розпещеного сина. Й у притулку не 

втрачає власного почуття справедливості, її не зламати. Після навчання вона 

відправилась працювати до маєтку Торнфілд вчителькою дочки господаря будинку. 
Перша зустріч з господарем містером Едвардом Рочестером склалась невдало, але 

далі їх відносини потроху розвивалися і переростали в закоханість, не дивлячись на 

грубість, дивність характеру й непримітну зовнішність, все ж щось манило дівчину 

до нього. Дух її незалежності проявився й у відносинах з коханим. Змучена 

почуттями, вона перша зізнається в коханні, це було нечувано, не припустимо у ті 

часи. Ставши нареченої коханого чоловіка вона все одно зберігає самовладання та 
тверезість розуму. Довідавшись, що Рочестер одружений, вона покидає маєток і 

скитається по довгих дорогах. Вона горда та чесна, тому між брехнею, залежністю від 

деспотичної хоч і коханою людини, та розлукою і злиднями, обирає друге більш 

близьке до її особистості. 

На її спасіння у житті вона зустріла пастора Сент- Джона він допомагає та 

піклується про неї, але почуття кохання так і не відкрилось у її серці, тому пастор 
пропонує молодій дівчині шлюб без кохання, заради розрахунку. На що дівчина 

гнівно відмовляється, вважаючи це недопустимим, адже почуття без розуму не 

найкраща їжа, але й розум без почуттів, то гірка та суха їжа і не потрібна для людини. 

У той же час шлюб містера Рочестера привів до безвихідної трагедії яка змінила життя 

обох. У фіналі Джейн повертається до скаліченого, сліпого, збіднілого коханого 
приносячи йому розраду, а собі спокій який могла відчути тільки біля нього. Роман 

захоплює та вражає читача саме образом головної героїні – сміливої, натхненої, 

чистої та вільної, шо самотньо веде боротьбу за своє існування та достоїнство.  

 

 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

188 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ РОМАНУ «ДЖЕЙН ЕЙР» В МИСТЕЦТВІ 

Хто ще не чув про Джейн Ейр? Здається, це ім`я та історія дівчинки знайома 

навіть тим хто ніколи в життя не читав роман Шарлотти Бронте. За ці роки ми 
познайомились з цією історією у багатьох різних екранізаціях, постановах, мюзиклах. 

Одним із видів мистецтв який зміг яскраво відобразити роман є театр. Велика  

кількість постановок, мюзиклів за ці роки були відтворенні на сцені, але є кілька 

найбільш унікальних.  

Постановка «Джейн Ейр», театра «Олд Вік» (Брістоль) на сцені Королівського 

національного театру у Великобританії під керівництвом постановниці Саллі Куксон. 
Композитором виступив Бенджи Бровер, а головні ролі зіграли Меделін Воррал та 

Фелікс Хейс. Нова зухвала та динамічна вистава запала в душу багатьох фанатів 

роману, гра акторів, передача емоційного стану персонажу, динамічна сюжетна лінія 

все це затримує увагу глядача від початку вистави до самого кінця. 

Мюзикл «Джейн Ейр» у двох діях Кіма Брейтбурга в театрі Оперетти, у 

головних ролях Максим Катирев та Дарина Январина. З точки зору режисерської 
постанови все чудову, з задоволенням можна спостерігати за акторами які просто 

«живуть» на сцені. Велика увага приділяється навіть малим епізодам з книги, які 

можливо великої ролі не грають, але завдяки їм дуже чітко розкриваються характери 

персонажів. Цікаві костюми які виділяють статус та особливості кожного. В цілому 

від мюзиклу можна отримати масу задоволення та подивитися бачення вже знайомої 

історії в очах іншого постановника. 
Мюзикл «Джейн Ейр» на сцені П`ятого театру, Ільдара Сакаева, де над 

хореографією Ірина Горе. Головні ролі дісталися Олені Федоровой та Олександру 

Боткіну. Ця постановка має багато ефектної хореографії, масових сцен героїв, цікавих 

сюжетних поворотів. Також Сакаев додав багато комічних моментів, за його словами 

сюжету не вистачало каверзних моментів. Постановка має відхилення від 

оригінального сюжету, але це якраз і робить її цікавішою для сьогоднішніх глядачів.  
Говорячи про роман «Джейн Ейр», неможливо не згадати чудові екранізації: 

• «Джейн Ейр» 1943 року фільм військових часів, в якому унікальна роллю 

містера Ротчестера, яку виконав Орсон Уеллс, чудовий актор, кінозірка тих часів.  

• «Джейн Ейр» серіал 1983 року, вважається найбільш популярною серед 

фанатів книги, майже точне відтворення сюжету, та актор Тімоті Далтон який закохав 

глядачів в свого героя. 

• «Джейн Ейр» 1996 року режисер Франко Дзеффіреллі та актриса 

Шарлотта Генсбур створили найемоційнішу версію фільму, найкращу екранізацію. 

• «Джейн Ейр» 2011 року цікава кінокартина Майкла Фассбендера,  

вважається недооціненою глядачами, але все ж варта уваги всіх шанувальників твору. 
Зачаровує акторською грою та музикальним супроводом.  

Роман можна вважати універсальним для багатьох видів мистецтва, адже не 

дивлячись на плин часу митці продовжують звертатися до нього і сьогодні, та 

розкривати глядачам твір з різних боків.  
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РОЗКРИТТЯ РОМАНУ «ДЖЕЙН ЕЙР» ШАРЛОТТИ БРОНТЕ В 

ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ ВПИВ НА 

ГЛЯДАЧА 

Роман Шарлотти Бронте вважається соціально-психологічним з елементами 

реалізму тих часів, емоційність та тяжкі переживання героїв, всі ці моменти, окрім 

звісно самої хореографії, є основою при постановці хореографічного номеру за 

мотивами твору. Всі почуття допоможуть донести не тільки костюми, декорації, та 

емоції, але й тіло, рухи та взаємодія між героями. 

Хореографія постановки відрізняється стриманістю та ніжністю, всі рухи героїв 
вишукані, повільні за рахунок використання класичної хореографії в поєднанні з 

сучасним стилем - контемпорарі. Класичні оберти доповнюються сучасними 

позиціями рук, а сучасні підтримки між партнерами доповнюються класичними 

нотками. Поєднання двох стилів дає можливість показати витонченість тих років, але 

додати родзинку у хореографію сучасними елементами. В цій постановці за рахунок 

костюмів не буде партерних рухів, зате буде багато повітряних підтримок. За 
допомогою контемпу танцівники зможуть відтворити душевний біль тілом: 

перетікання тулуба, скручення, робота з діафрагмою, зігнуті ноги та руки, 

прикривання лиця, різкі відвертання, відштовхування партнера, біг, кроки та 

похитування, за рахунок цього можна донести до глядача певні почуття без слів та 

емоцій.  

У багатьох відображеннях Джейн Ейр на сцені використовується саме класична 
хореографія, в сценах головних героїв вона стримана, має багато ніжних рухів між 

партнерами, але у масових сценах рухи швидкі, багато стрибків, обертів, змінення 

малюнку. Це використовується для виділення контрасту між головними персонажами 

які живуть у своєму світі та всіма іншими.  

Шарлотта Бронте зробила твір над сенсом якого можна міркувати сторіччя і 

кожен знайде свій, побачить сюжет, пояснить дії та слова героїв по своєму. І це 
чудово, адже із безлічі творів є занадто мало тих, що змусять людину міркувати та 

відчувати. Є лиш одне на чому зійдуться більшість шанувальників «Джейн Ейр», 

головне залишатися собою, відстоювати свою правду та не дозволяти нікому  

керувати твоїм власним життям. 
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ЧАТ-БОТИ ЯК СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ НАСЕЛЕННЯ З ОРГАНАМИ 

ВЛАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Соціальні мережі та месенджери перестали бути просто місцем спілкування. 

Тепер WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram — це ще платформи, які 

пропонують різноманітні інструменти для допомоги людям в умовах воєнного стану. 

Один з таких інструментів — чат-боти. 
Чат-бот — це програма з прописаним алгоритмом питань-відповідей, які 

приходять співрозмовнику у вигляді текстових або аудіоповідомлень. Це дозволяє 

цілодобово віртуально спілкуватися з людьми. В основі принципу роботи лежать 

завчасно прописані сценарії спілкування, і бот одразу видає необхідну відповідь 

співрозмовнику під час листування. Чат-боти можна використовувати прямо на 

сайтах, у месенджері або соціальних мережах. Часто вони замінюють мобільний 
додаток. 

Боти бувають простими та ускладненими. У першому випадку віртуальний 

помічник працює винятково на основі чітко прописаних інструкцій: відправляє 

відповіді тільки на питання користувача, які є в його системі. Якщо формулювання 

користувача не збігається зі вказаною в програмі, то боту буде важко підібрати 

правильний варіант відповіді. І тоді до спілкування долучається жива людина.  
Розглянемо кілька типів ботів та їхні особливості. 

Чат-боти розділяють за складністю алгоритму: 

Обмежений ‒ працює за чітко прописаним сценарієм та відповідає на конкретні 

запити людей за фіксованими формулюваннями. 

Той, що розвивається ‒ працює на базі технологій штучного інтелекту, розуміє 
сенс питання та веде реалістичну розмову з людиною. 

За форматом взаємодії ботів можна поділити на дві групи:  

Кнопковий ‒ бот з кнопками пропонує співрозмовнику варіанти дій та надсилає 

відповідь на питання після того, як користувач натисне на один із варіантів. 

Використовується здебільшого в месенджерах.  
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Текстовий ‒ бот розпізнає текст запиту, який людина вводить в поле, проводить 

аналіз повідомлень, після чого підбирає потрібний варіант із раніше заготовлених [3]. 

Переваги чат-ботів: 

- Ефективна взаємодія з людьми 

- Економність 

- Відстеження доставлюваності контенту і даних про користувачів 

- Генерація та кваліфікація лідів 

- Легкість в експлуатації 

Як працюють чат-боти 

Чат-боти в основному використовують штучний інтелект для спілкування з 

користувачами, тому надають релевантний контент і актуальні пропозиції. Вони 

функціонують на основі набору інструкцій або використовують машинне навчання. 

Функціонал чат-бота, який працює на основі інструкцій, досить обмежений. 

Найчастіше він призначений для відповіді на фіксовані питання. Таким чином, якщо 

людина ставить запитання не так, як передбачено програмою, бот не зможе 
відповісти. 

Рівень інтелекту бота залежить виключно від того, як він запрограмований. Чат-

бот на основі машинного навчання працює краще, адже він розуміє не тільки команди, 

а й мову. Тому, щоб отримати релевантні відповіді, користувачеві не потрібно 

вводити точні слова. Крім того, бот вчиться на взаємодіях з клієнтами і може легко 

вирішувати схожі ситуації, коли вони виникають. Кожен такий діалог покращує 
інтелект бота [4]. 

Основні чат-боти як спосіб взаємодії населення в умовах воєнного стану. 

1. В Україні створили чат-бот “Воби2” @voby2_bot, який доступний у 

Telegram [1] і має власну сторінку [2], він в ігровій формі вчить дітей і дорослих, як 

правильно діяти в умовах воєнного стану.  Використання чат-боту в освітніх цілях 

інформаційно підтримує Міністерство освіти і науки України. 
 Чат-бот знайомить із правилами надання першої домедичної допомоги. 

Крім того, він вчить повідомляти про своє місце перебування з визначенням 

координат за допомогою Google Maps, а також видаляти інформацію про збережені 

координати, якщо небезпека окупації зростає і покинути населений пункт неможливо. 

Чат-бот також пояснює, як поводитися людям, які потрапили у полон. 

Матеріал подано у формі гри: бот надсилає запитання, а користувач має обрати 
правильну відповідь із запропонованих варіантів. 

Завдяки проходженню всіх рівнів гри, діти здобудуть теоретичні знання щодо 

дій під час: 

- повітряної тривоги; 

- вуличних боїв, мінометного та артилерійського обстрілів; 
- руйнування приміщення у якому перебувають люди та в разі потрапляння 

під завали. 

Відповідаючи на питання в грі, які моделюють цілком життєві ситуації 

воєнного часу, діти не лише набуватимуть навичок щодо власних дій у разі небезпеки, 
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а й матимуть можливість зберегти контакти, згідно з якими зможуть отримати 

необхідну інформацію або надіслати запит про допомогу в реальному житті [5]. 

2. Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції запустил чат-бот 
про отримання інформації про зрадників та колаборантів. Тепер повідомити про 

прибічників росіян можна через чат-бот DVB POLICE UA @dvb_np_bot у Телеграм 

[6]. Кожне звернення опрацьовується, а інформація ретельно перевіряється. 

Анонімність гарантована! 

Від початку повномасштабної війни порушено майже 500 кримінальних 

проваджень, зібрано докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру за 
фактами державної зради та колабораційної діяльності більше ніж 370 особам. 

3. У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну в країні триває 

процес переміщення мешканців з місць постійного проживання. За даними ООН 

наразі понад 3,8 млн українців перетнули кордон України з сусідніми державами, 13 

млн осіб змінили місце проживання [7]. 

Для пошуку зниклих рідних під час війни в Україні створено чат-бот «Знайди 
рідних» @Family_Search_bot [8], який дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, 

незважаючи на країну їхнього теперішнього перебування. 

Чат-бот створено у взаємодії з громадською організацією «Міжнародна 

асоціація кібербезпеки», «Центром Методик та Координації Криптографічного 

розвитку», міжнародного жіночого руху «За сімейні цінності» та за підтримки 

Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності. 
Крім того, розробники інформують, що персональні дані учасників надійно 

захищені, інформацію про місце знаходження чат-бот надає лише зареєстрованим у 

ньому громадянам після підтвердження згоди того, кого розшукують, щоб уникнути 

небажаних ситуацій. 

Враховуючи викладене, необхідно оприлюднити інформацію про чат-бот 

«Знайди рідних» на офіційних сайтах та сторінках у соціальних мережах, а також 
поширити інформацію між усіма органами місцевої влади, які опікуються 

вимушеними переселенцями. 

Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що чат-боти - це ефективний 

інструмент для допомоги людям в умовах воєнного стану. Саме чат-боти впроваджені 

для вирішення багатьох задач. А головне, вони покликані задля того, щоб полегшити 

і навіть врятувати життя українцям.  
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«Коли б я хоч трохи переніс на папір колорит  

Гуцульщини і запах Карпат, то й з того був би задоволений» [1] 
М. М. Коцюбинський  

 

Михайло Коцюбинський – модерніст української літератури. Саме йому 

вдалося вивести літературу на європейську арену, синтезувавши в своїй творчості 

імпресіонізм, глибокий психологізм, елементи експресіонізму, неореалізму та ще 
багато інших течій мистецтв і культури того часу.  

Творчість М. Коцюбинського Ярослав Поліщук розглядає як довгий і 

непростий шлях оформлення власної манери письма. Автор подає такі етапи 

становлення таланту Михайла Коцюбинського: 1) перші літературні спроби (1884-

1895); 2) освоєння натуралістичної манери (1895-1902); 3) час модерної прози (1901-
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1905); 4) від імпресіонізму до символізму (1906-1910); 5) твори останніх літ життя 

(1911-1913) [5, с. 28].  

Творчі надбання, Коцюбинського М. М., знаходять читача і в сьогоденні, тому 
можна запевнити, що письменник випередив свій час. Своєї вартості, сьогодні, не 

втратила і повість «Тіні забутих предків», адже в тексті славнозвісної праці автора, 

були закладенні основні цінності, однією з якої є – естетизм, тобто прекрасне, те, що 

завжди буде на часі.  

Перш ніж приступити до написання художньої етнографічної перлини – повісті 

«Тіні забутих предків», автора чекала досить непроста підготовча робота: докладне 
вивчення мови, життя, побуту, звичаїв, обрадів, вірування і народної творчості 

гуцулів. Не можливо, залишити осторонь і той факт, що М.Коцюбинський надихався 

безпосереднім спілкуванням з гуцулами під час свої поїздки до с. Криворівня, що на 

Івано-Франківщині. Листувавшись з М.Горьким письменник у одному з листів, 

повідомив: «Гуцули – дуже оригінальний народ з багатою фантазією, зі своєрідною 

психікою. Глибокий язичник-гуцул все своє життя, до смерті проводить в боротьбі зі 
злими духами, що населяють ліси, гори і води. Скільки тут красивих казок, переказів, 

вірувань, символів! Збираю матеріали, переживаю природу, дивлюсь, слухаю і вчусь» 

[4, с. 126]. 

З плином часу, з появою технічного забезпечення і розвитком кінематографа, 

як мистецтва, повість автора екранізують, передаючи всю колористику літературної 

спадщини творця. В 1964 році українським режисером вірменського походження 
Сергієм Параджановим  до сторіччя Михайла Коцюбинського відзнято стрічку за 

однойменною назвою твору «Тіні забутих предків». У статті для журналу «Мистецтво 

кіно» у 1966-у році Параджанов писав: “Ледве я вчитався в повість Коцюбинського, 

як захотів ставити її. Я закохався в це кристально чисте відчуття краси, гармонії, 

нескінченності. Відчуття межі, де природа переходить у мистецтво, а мистецтво – в 

природу”[7]. 
Екранізація зазнала великого фурору, після її виходу до перегляду. Глядачам 

відразу полюбилася, ця кінематографічна стрічка С. Параджанова. Це яскравий 

приклад споріднення, злиття образної мови письменника та прийомів кінематографу. 

Деякі, стверджують, що автор пишучи своє творіння, ніби передбачав його 

постановку як кінотвору. З приводу екранізації твору Р.М.Корогодський зазначає: «… 

Успіх постановки почався саме з рівня концептуального осмислення класики 
української літератури – «Тіней забутих предків» як твору модерного мистецтва. 

Прочитання тексту М. Коцюбинського і прагнення засобами іншого виду мистецтва 

увічнити те нетлінне, що на всі часи хвилюватиме людство. Це стало засадничою 

концепцією всієї постановки і вивело творця фільму однозначно на глибинний рівень 

сучасного людинознавства й міфопоетичної стихії сивизни тисячоліть» [3, с. 82].  
Кінострічка було не одноразово нагороджено на багатьох світових 

кінофестивалях. Відомий сербський режисер Емір Кустуріца визнав «Тіні забутих 

предків» найкращою картиною знятою у світі. З виходу світового шедевру пройшло 

вже 50 років, це півстоліття та фільм все ще не перестає бути гордістю українців.  
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Твір автора побудовано на простому, традиційно побутовому сюжеті, який 

демонструє нам любовну історію з нещасним фіналом, а критики опираючись на 

такий сюжет, проводили аналогію з образами Ромео і Джульєтта Вільяма Шекспіра. 
Тому, на підґрунті цього, сюжет повісті зазнав своєї реалізації і в балеті, який був 

написаний українським композитором В.Кирейка.  

Перший хореографічний балет датується 1960 роком, який був поставлений 

Тамарою Рамоновою на сцені Львівського театру на лібретто Наталії Скорульської та 

Флоріана Коцюбинського. На думку Ю.О.Станішевського вистава була 

«однолінійною побутово-пантомімічною балетною драмою... Ігноруючи 
самобутність літературного першоджерела й особливості музичної драматургії, що 

узагальнено розкривала поетичний зміст повісті М. Коцюбинського, Тамара 

Рамонова проілюструвала події лібретто засобами пантоміми і дивертисментного 

танцю» [6, с. 37]. 

Вже через 3 роки, після першої спроби втілення повісті на сцені у 1963 році 

Наталя Скорульська редагує балет та демострує на сцені Київського театру опери та 
балету. Її прагнення заключалось у відтворенні задуму та поетичної атмосфери 

літературного першоджерела. Але, М. Загайчевич, вважав, що «балетмейстер пішла 

подекуди, особливо в масових танцювальних епізодах, шляхом надто прямолінійного 

перенесення на балетну сцену фольклорних мотивів, перевантаження образів 

етнографічними деталями»[2, с. 57].  

Згодом у 1990 році «Укртелефільм» випускає фільм-балет у виконанні 
Київського театру опери а балету. Солістами у ролі виступають: Іван - Костянтин 

Костюков, Марічка - Любов Данченко, Палагна - Тетяна Андрєєва, Юра Мольфар - 

Дмитро Клявін, Чугайстир - Ігор Погорілий, Семен – Максим Мотков. Диригентом 

балету був Іван Гамкало, режисером – Юрій Суярко, а оператором – Юрій Бордаков.  

Отже, підводячи підсумки міркувань, можемо сказати, що Коцюбинський 

М.М., був великою людиною української літератури, яку він вивів на європейський 
рівень, урізноманітнивши її багатогранними напрямками. Пишучи, свій твір «Тіні 

забутих предків» Коцюбинський проводив чималу підготовчу роботу, аби написати 

цей витвір мистецтва, починаючи з спілкування з гуцулами та закінчуючи вивченням 

їх мови, обрадів, традицій, вірувань. Він надихався гуцульським народом,  їх 

природою, побутом і життям в цілому.   

Відомий український письменник, збагатив своїми творіннями золотий фонд 
української літератури та дав поштовх для реалізації своєї повісті у кінематографі (з 

розвитком цього мистецтва), адже режисер Сергій Параджанов прочитавши повість, 

відзняв фільм у справжніх гуцульських хатах та околицях села Криворівня, де 

маестро збирав матеріал та власне і писав свій твір. Також сюжет та образи, 

спонукали до написання балету композитора Віталія Кирейка, а також на постановки  
хореографічних творів.  

Серед представлених відомих балетів можна виділити три:  

1. Тамари Рамонової (1960 р.) на лібретто Наталії Скорульської та Флоріани 

Коцюбинської;  

2. Наталії Скорульської (1963 р.);  
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3. Фільм-балет режисера Юрія Суярко (1990 р.) 

Не всі постановки зазнали успіху та можна сказати, були розкритиковані, що не 

відповідають літературному першоджерелу. Та слід зауважити, що це були перші 
спроби реалізувати художню етнографічну перлину – повість «Тіні забутих предків» 

на теренах хореографічного мистецтва.  

Високомистецький аспект повісті «Тіні забутих предків» мав значний вплив на 

літературу та мистецький простір минулого та сучасності. Це зазнало свого 

відображення у різних творчих напрямках різних митців.  

 

Список використаних джерел: 

 

1. Борщевський Б. М. Вивчення творчості Михайла Коцюбинського в школі 

(Посібник для вчителів). – К: Радянська школа, 1975. – 196 с. 

2. Загайкевич М. П. Драматургія балету / М. П. Загайкевич. – Київ : Наук. 

думка, 1978. с. 257. 
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ХОРЕОГРАФІЧНА КАРТИНА «ПЕРША ЗУСТРІЧ» ЗА МОТИВАМИ М.В. 

ГОГОЛЯ «СОРОЧИНСЬКА ЯРМАРКА»  

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОВІСТІ 

У 1829 році, Гоголь написав свою повість "Сорочинський ярмарок", а через три 

роки видав цю повість. Ці часи були розквітом ярмаркового руху в Україні – серед 

тисяч тодішніх ярмарків Сорочинська була не найбільшою. Ярмарок був заборонений 
більшовиками і почав відроджуватися 1966 року – саме з Сорочинським. Захід 

традиційно проводиться протягом шести днів наприкінці літа. Минулого року 

Сорочинський ярмарок зібрав понад 2000 учасників, 3000 народних музикантів, 

співаків та танцюристів та понад 700 000 гостей. 

В повісті “Сорочинський ярмарок”, що є складовою частиною «Вечорів на 

хуторі біля Диканьки», Микола Гоголь описує, як люди з усіх кінців їдуть на ярмарок 
десь на початку XIX ст. 

У 1874 року, працюючи над «Хованщиною», Мусоргський задумав оперу на 

сюжет повісті М. В. Гоголя «Сорочинський ярмарок» (з книги «Вечори на хуторі біля 

Диканьки», 1831—1832) 

З’ЇЗДИ НА ВЕЛИКУ СОРОЧИНСЬКУ ЯРМАРКУ. 

Селянин Солопій Черевик разом із красунею-дочкою Параською та сварливою 
дружиною Хаврон'єю (мачухою Параски) прибуває на Сорочинський ярмарок, щоб 

продати десяток мішків пшениці та старого коня. Їм зустрічається Грицько — 

молодий юнак, який закохався у Параску, але тут же посварився з її мачухою. Грицько 

сватається до Параски, Солопій не проти весілля, але Хавронья затято заперечує, і 

весілля скасовується. Тоді Грицько звертається до цигана, який обіцяє весілля все-
таки влаштувати. 

ЛЮБОВНА ЛІНІЯ 

Красуня наша задумалася, дивлячись на розкіш виду, і забула навіть лущити 

свій соняшник, яким справно займалася на всі продовження шляху, як раптом слова: 

«Ай та дівчина!» — вразили її слух. Озирнувшись, побачила вона натовп парубків, 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

198 

 

що стояли на мосту, з яких один, одягнений похизливіше за інших, у білій свитці і в 

сірій шапці решетилівських смушок, підпершись у боки, молодецьки поглядав на 

проїжджаючих. Красуня не могла не помітити його засмаглого, але сповненого 
приємності обличчя і вогненних очей, які, здавалося, прагнули бачити її наскрізь, і 

опустила очі при думці, що, можливо, йому належало вимовлене слово.  

У смаглявих рисах цигана було щось злісне, уїдливе, низьке й разом зарозуміле: 

людина, яка глянула на нього, вже готова була зізнатися, що в цій дивовижній душі 

киплять достоїнства великі, але яким тільки нагорода є на землі — шибениця. Рот, що 

зовсім провалився між носом і гострим підборіддям, вічно осінений уїдливою 
усмішкою, невеликі, але живі, як вогонь, очі й безперервно мінливі на обличчі 

блискавки підприємств і умислів — усе це ніби вимагало особливого, такого ж 

дивного для себе костюма, який саме був тоді на ньому. Цей темно-коричневий 

каптан, дотик якого, здавалося, перетворив би його на пил; довге, що валилося по 

плечах лопатями чорне волосся; черевики, одягнені на босі засмаглі ноги, — все це, 

здавалося, приросло до нього і становило його природу. 
Вона знаходила собі багато предметів для спостереження: її смішило до 

крайності, як циган і мужик били один одного руками, скрикуючи самі від болю, як 

п'яний жид давав бабі киселя, як перекупки, що посварилися, перекидалися лайкою і 

раками, як москаль, погладжуючи однією рукою свою козлячу бороду, другою... Але 

ось відчула вона, хтось смикнув її за шитий рукав сорочки. Озирнулася - і парубок у 

білій свитці, з яскравими очима стояв перед нею. Жилки її здригнулися, і серце 
забилося так, як ще ніколи, ні за якої радості, ні за якого горя: і дивно і любо їй 

здалося, і сама не могла розтлумачити, що робилося з нею. 

ВЕСІЛЛЯ ЯК ФІНАЛЬНИЙ АКТ, ЧЕРЕЗ СВЯТКОВУ-РИТУАЛЬНУ 

ДІЮ. 

До Солопія, що сидить у сараї, приходить Грицько і обіцяє того визволити, 

якщо Солопій сваватить йому Параску. Той погоджується. Грицько зустрічається із 
циганом і підтверджує, що все сталося за планом. 

Параска сидить у хаті одна і думає про весілля з Грицьком. Замріявшись, вона 

починає співати та танцювати. Кум, який повідомляє, що прийшов наречений. Поки 

не повернулася дружина, Солопій благословляє молодих. Вдалині вже чути лайку 

Хіврі. Натовп, що зібрався навколо хати, обступає жінку і не дає їй поміщати 

загальних веселощів. 
І хоча  намагадися  перешкодити веселому весіллю, незабаром усі танцюють, і 

навіть старі старенькі, яких, втім, захоплює не спільна радість, а лише хміль. Повість 

закінчується докладним описом народного весілля 
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3. «Сорочинская ярмарка» за 5 минут. Краткое содержание повести Гоголя 

(briefly.ru) 

4. Читать "Вечера на хуторе близ Диканьки" - Гоголь Николай Васильевич 
- Страница 3 - ЛитМир (litmir.me) 
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АВТОРСЬКИЙ ВНЕСОК ІРИНИ КИРИЛІНОЇ В ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

МУЗИКИ  

 

Ірина Кириліна — багатогранна українська композиторка , яка  вплинула ,як на 

естрадних виконавців , так і на класичних.  Писала вона у таких жанрах: камерна 

музика, хорові твори, музика до театральних вистав, обробки українського фольклору, 

музика для дітей, створила  більше 200 естрадних пісень. Хоча колись взагалі боялась 

бути композитором. Не так давно ця професія була зовсім не популярна серед жінок. 
Багато хто не сприймав  Ірину Яківну взагалі, але вона дійсно пройшла цей шлях через 

терні, через неприйняття до всеукраїнського визнання. 

Внески Ірини чималі. Писала вона для сучасних естрадних виконавців -Лілії 

Сандсулени, Іво Бобул, Павло Зібров, Віталій Білоніжко, ії твори виконували Ніна 

Матвієнко та Людмила Артеменко. Відомі українські хори та оркестрові трупи. 

Оркестрові та класичні вокальні твори були її сильною стороною. Камерна музика- 
моноопера, шість камерних кантат, сонати, великоформатні оркестрові опуси, рок-

опера, збірки пісень для дітей, мюзикли, оперу-казку, і тд. Це все внесок до нашої 

музичної спадчини. Дійсно талановита , а її відома “Лелеча доля” стала 

віддзеркаленням думок кожного українця. Одна з небагатьох українських пісень , яка 

допомагає нам задуматися взагалі про життя, свій шлях, і зрозуміти важливу думку, 
яку і старалась донести композитор — життя швидкоплинне, потрібно жити кожну 

його хвилину так, щоб потім не було про що жалкувати. 

Вона не тільки в цьому новатор, а ще й в таких речах як оригінальне звучання з 

жіночим початком та симфонічним оркестром. Також, варто зазначити, що за основу 

Кириліна брала український автентичний фольклор , і перероблювала його в своєму 

https://briefly.ru/gogol/sorochinskaia_iarmarka/
https://briefly.ru/gogol/sorochinskaia_iarmarka/
https://www.litmir.me/br/?b=173090&p=3
https://www.litmir.me/br/?b=173090&p=3
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стилі, синтезувала кілька  різних за жанром джерел в одному творі , це поняття має 

назву поліжанровість. 

Їй справді вдалося показати наш український колорит  в піснях (“ Вінок з 
барвінку”) та інші. 

Твори Ірини Кириліної увійшли до фонду записів Укрдержтелерадіо. 

ЇЇ звання цілком заслужені. Лауреат Республіканської комсомольської премії 

імені М. Островського (1988). Лауреат міжнародних та всеукраїнських фестивалів і 

конкурсів театральної, популярної та естрадної музики: міжнародного конкурсу 

вистав лялькових театрів (1988, перша премія за музику до вистави «Казка про рибака 
та рибку»), міжнародного дитячого фестивалю «Євпаторія-92», фестивалю «Пісенний 

вернісаж» (1993–1997), всеукраїнського радіофестивалю «Пісня року» (1998, 2001). 

На мою думку, авторський внесок все ж в тім, що Ірина Яківна змогла органічно 

сполучити вокальну мелодику та інструментальний пласт. Їй вдалося  природно 

синтезувати авангардний та класично-консервативний тип мислення. Поєднує 

ортодоксальність базових знань композиторського ремесла з новаціями сучасної 
композиторської техніки. Камерність, ліризм та мелодизм — риси які характеризують 

музику Кириліної. Вона гарно влилась у дві сфери композиторської діяльності 

академічної та естрадної , вони вдало доповнюють і урізноманітнюють творчий статок 

композиторки. 
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ПАТРІОТИЧНИХ ПЛАКАТІВ  

 

У сучасному світі плакат – все ще залишається кращим візуальним носієм 

інформації, що має величезний попит і вплив на споживача кожного дня. Навіть 

сьогодні, в століття мегарозвитку Інтернету і високих технологій,  складно уявити 
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собі життя без звичайних паперових плакатів. Вони яскраво і емоційно інформують 

мешканців сучасних міст про майбутні культурні, розважальні, пізнавальні або інші 

заходи та мають чітку змістовну закладену мету рекламного або соціального 
характеру [1].  

Сучасні українські патріотичні плакати зараз – це використання певних 

символічних кольорів, в даному випадку це синьо-жовті відтінки, значення таких 

кольорів різноманітне, синій здавна символізує чисте, мирне небо, а  жовтий – 

символ праці і достатку. Проте є і інші визначення та тлумачення. Жовтий і синій 

кольори є поєднанням головних символів життя – золотого сонця у синьому космосі. 
А ще жовтий і синій – це вогонь і вода, чоловіче та жіноче начала. Таке поєднання 

кольорів використовували і козаки. З ХVІІІ ст. прапори Війська Запорозького все 

частіше виготовлялися на блакитному полотнищі, де жовтою фарбою малювалися 

зорі, хрест, зброя чи постаті святих. Дедалі більше ці дві фарби зустрічаються в 

побуті, в одязі козаків, використовує їх навіть церква. 

Також частим є використання образу воїна, захисника України, це може бути 
як сучасній військовослужбовець або образ козака, адже що може слугувати 

символом справжньої мужності та стійкої незламності духу, як не образ українського 

воїна. Козацтво ввійшло в історію як самобутнє, неповторне явище. Воно подарувало 

безліч здобутків, основним з яких є закладення основ майбутньої української 

державності, козацтво акумулювало величезний духовний досвід, відтак залишивши 

в культурній свідомості українського народу найглибший слід, тому використання 
подібного образу є актуальним та дуже символічним у сучасних українських 

патріотичних плакатах, адже спонукає бути сильним та завзятим, з розумінням того, 

що боротьба особиста справа кожного. Не можна не згадати про дуже часте 

використання такого значимого та символічного образу як соняшник,  квітка яка має 

свою певну історію, адже ці дивовижні життєрадісні квіти давно стали одним із 

символів української землі, її родючості та плодоносності. В українській культурі 
соняшник шанують як особливу квітку. Для українців це один із образів Батьківщини. 

Кажуть, як квітка тягнеться пелюсточками до сонця, так і людина своїми думками, 

словами і справами звернена до рідної Вітчизни. Як Сонце для соняшника – єдиний і 

незамінний орієнтир, так і для людини Батьківщина [5]. 

Доречним буде згадати про відомого українського художника, аніматора, 

громадського діяча та актора Юрія Журавля плакатні роботи якого виконані у 
патріотично-сатиричній манері, легкі на сприйняття для любого покоління та віку, 

так як мають мальовничий характер зображення, більшість робіт виконана у кольорах 

сепії, мають світлі та темні відтінки коричневих або чорних кольорів, деякі із 

зображувальних образів підкреслені чистим білим кольором, мов би виділяючи їх з 

основного колориту [7]. Український художник досить активно та дуже вдало 
висміює російських окупантів у своїй творчості.  

Сучасні патріотичні плакати є надзвичайно актуальними у новий тяжкий час 

для України, основне завдання та мета таких зображень це показати незламний 

характер людей, у чию домівку прийшла війна, і не важливо чи то цивільна людина 

чи військова, адже подібне протистояння та боротьба триває вже дуже давно, а ворог 
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як і у минулому дуже підступний та безжалісний, а право жити та існувати на землі 

українському народу треба виборювати у запеклих боях, заради майбутнього, заради 

усього світлого та значимого, адже після всякої холодної темної ночі завжди наступає 
яскравий теплий світанок. Т. Г. Шевченко у вірші Кавказ писав  Борітеся – поборете, 

Вам бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая! [6]. Ці слова дійсно 

надихають бути сильним та незламним та спонукають на протистояння проти гніту 

української культури, та народу в цілому. Важливо розуміти що подібні патріотичні 

українські плакати то не є просто аби якісь зображення, адже тема боротьби за 

незалежність та свободу від тяжких кайданів є дуже болісна сторінка українського 
народу у історії,  чого тільки коштує закон “про п’ять колосків”, або як його ще 

називали просто “Колоски” який  з легкої руки Йосифа Сталіна було підписано 7 

серпня 1932 року, той в свою чергу став початком наступних трагічних років в історії 

українців. В скрутні часи важлива єдність народу, зараз у сучасності коли йде тяжка 

загарбницька війна проти мирного народу України, як ніколи необхідно 

об’єднуватися і тримати натиск підступного ворога разом, народний спротив це 
феномен української нації у цьому конфлікті, звичайні небайдужі люди стали на 

захист власної країни, українська нація як ніколи стала єдиною та могутньою, аби 

дати достойну відсіч старому ворогу. 

З усього вище сказаного  можна зробити дуже простий висновок, сучасні 

українські плакати є стимулом та мотивацією для сучасної молоді, та абсолютно 

кожного небайдужого українця, адже боротьба йде за свободу та незалежність, 
національну ідентичність та право на існування для українського народу в цілому, 

тому й доречне використання у таких плакатах вже знайомих символів або образів, 

кольорів та силуетів. 
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ХОРЕОГРАФІЧНА КОМПОЗИЦІЯ ЗА МОТИВАМИ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ» «НЕОЧІКУВАНА ЗАКОХАНІСТЬ ЛІСОВОЇ 

МАВКИ» 
 

Танцювальне мистецтво – це одна із форм спілкування, вираження почуттів, 

емоцій, думок, що існує ще з первісних часів та охоплює кожен закуток нашої 

планети. Ще з давніх-давен, первісні люди, саме танцем, виражали подяку богові за 

те, що він дав змогу прожити цей день та роздобути їжу, танцювальними ретуалами 
закликали дощ, або навпаки, просили подарувати їм ще один сонячний день. Завдяки 

мові танцю, люди молилися, сумували та раділи, спілкувалися між собою, зустрічали 

нове життя, розмовляли з природою та дякували їй, адже людина і природа це єдине 

ціле. Хореографія- це вид мистецтва, яке розвивається впродовж всього свого 

існування і тісно пов’язана з іншими видами мистецтва, такими як: музичне 

мистецтво та література, балетмейстери надихаються музикою та літературними 
творами, найчастіше до створення того чи іншого балету надихають твори видатних 

письменників. В українській літературі головною музою натхнення є Леся Українка, 

за мотивами її творів створено безліч відомих балетів, хореографічних постановок, 

які здобули успіх не лише на українській сцені, але й за кордоном, її твори не можуть 

не надихати та підштовхувати до створення прекрасного.  
Леся Українка це справжній скарб української літератури, представник 

українського неоромантизму, людина, яка з раннього дитинства, переживала 

страшний біль, але все одно не забувала творити. «Україна не чула такого сильного, 

гарячого та поетичного слова, як з уст цієї слабосильної, хворої дівчини…»[1, 371]. 

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev139.htm
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https://kultura.rayon.in.ua/gallery/492833-karikaturi-yak-sprotiv-rosiyski-okupanti-na-ilyustratsiyakh-yuriya-zhuravlya


ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

204 

 

Леся Українка, а справжнє її ім’я Лариса Косач, народилася в 1871 році, в 

забезпеченій родині, її батьки мали хорошу освіту та цього ж бажали й своїй дитині. 

Леся Українка не мала спокійного дитинства, яке мали інші діти, в ранньому 
дитинстві їй поставили діагноз – туберкульоз кісток. Письменниця почала писати ще 

з 9 років, її надихали розповіді про тяжкі долі людей, традиції, фольклор, але 

найбільше надихала природа. Леся Українка збирала фольклор, традиції рідної 

країни, саме завдяки зібраному матеріалу, вона змогла розкрити всю силу природи, 

міфічність та символічність образів у драмі-феєрії «Лісова пісня». Т.Хищенко у своїй 

статті «Міфологічний колорит драми-Феєрії «Лісова Пісня» Лесі Українки» зазначав, 
що у «Лісовій пісні» письменниця зібрала міфічні образи давньої релігії, уявлення 

українців та інших сусідніх народів[3]. Через тяжку хворобу вона була змушена 

лікуватися біля моря та в горах, природа жила в середині неї, природа надихала та 

допомагала жити.  

Загальні відомості. «Лісова пісня» була написана у 1911 році, до написання 

драми-феєрії Лесю Українку надихнули теплі спогади з її дитинства, вона сумувала 
за рідним краєм, згадувала та дуже полюбляла Волинські ліси, які були зображені у 

творі. Саме «Лісову пісню» можна назвати відображенням справжньої внутрішньої 

краси людини і природи, природнього людського начала, взаємовідносин між 

людиною і природою, зображення людини природньої та людини матеріальної. 

«Лісова пісня» несе ідею єдності людства з природою, саме через це, обрано цей твір, 

аби показати, що людина - частина природи, а природа є частиною нас. Ще одна 
причина вибору цієї теми – це тема кохання, яке зобразила Леся Українка, кохання 

Мавки, природнього та справжнього, про емоції якого люди починають забувати. 

Кохання двох душ, та любов до природи. Кохання головних героїв, Мавки і Лукаша, 

на які не можна не звернути увагу, показ стосунків, сили кохання, емоцій, які 

переживають закоханні, розповідь читачам, що у кохання не має меж та на що здатна 

по-справжньому закохана людина. Мавка є одним із головних персонажів твору, це 
чиста душа, дитина лісу і волі, народжена природою, завдяки її образу можна 

зрозуміти, що щире кохання є, і поки воно існує це допомагає жити. «З-за стовбура 

старої розщепленої верби, півусохлої, виходить Мавка, в ясно-зеленій одежі, з 

розпущеними чорними з зеленим полиском косами…»[2, 424], саме такою зображує 

Леся Українка Мавку на початку твору. У творі, Мавка виступає ідеалом внутрішньої 

чистоти, краси, доброї душі, вона є символом щирого та вірного кохання. Після 
зустрічі з людиною її життя змінилося, перейшовши на шлях людський, вона втратила 

тіло, але назавжди отримала безсмертну душу. Хоча історія закінчилося трагічно, але 

зустрівши один-одного Мавка і Лукаш, хоч на деякий час, стали по-справжньому 

щасливі, а читачі зрозуміли, що таке чисте, природнє кохання. Лукаш- ще один 

головний герой твору, його можна побачити, як протилежність Мавки, можна 
сказати, що в ньому живе дві людини, дві душі: духовна і матеріальна, духовна душа 

чиста, здатна кохати та проявляти щирі емоції, а от, коли проявляється матеріальна 

сторона, забувається все людське, люди на все здатні заради грошей та хорошого 

матеріального достатку. У «Лісовій пісні» можна побачити ряд образів символів, 
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таких як, дубвиступає символом єднання; зірка – символ кохання; той, що у скалі 

сидить - це символ ворога, який руйнує людське життя та мрії.  

«Лісова пісня» у мистецтві хореографії. «Лісова пісня» охопила всі види 
мистецтв: хореографію, театр, кіно, музичне та образотворче мистецтво, але, мабуть, 

найбільше відтворюється у мистецтві хореографії. В історії балету, найвідомішим 

вважається балет Михайла Скорульського «Лісова пісня», лібрето до якого створила 

Наталя Скорульська, створено ще у 1936, але прем’єра відбувала у 1946 році. Балет 

можна було побачити у виконанні цілого покоління балерин, таких  як: Антоніна 

Васильєва, Тетяна Лозова, Катерина Кухар; головну чоловічу роль отримували 
Олександр Бердовський, Ярослав Ткачук, Олександр Стоянов та інші. Але, все ж таки, 

виконання, яке дійсно заворожує та надихає, можна було побачити на сцені 

Національної опери України, у виконанні Катерини Кухар, у ролі Мавки та 

Олександра Стоянова, у ролі Лукаша. Балетмейстер Вахтанг Вронський, ще у 1958 

році, зробив прорив у композиції балету, йому вдалося поєднати класичний балет, з 

українськими танцем, традиціями, обрядами, звичаями, українським колоритом, все 
це, вдало поєдналося у композиції балету та викликало захват у глядачів.  

Мавка, головна героїня, зображена, як ніжна істота, ідеал всього живого та 

внутрішньої краси, її образ переданий ніжними, плавними рухами, легкою ходою, 

грація переповнює кожен її рух. Головній героїні присвячено досить багато уваги все 

це передано, як у масових танцювальних номерах, так і у сольному виконанні Мавки. 

У образі Лукаша простежується образ сільського юнака, зображено всі його позитивні 
та негативні сторони, його творча натура, завдяки коханню Мавки у образі Лукаша 

розкриваються найсвітліші сторони його характеру. У кожному русі Лукаша 

простежуються його настрій, з Мавкою виконання ніжне, піднесене, комбінації 

сповнені стрибками та широкими рухами, а от поруч з Килиною, виконання та 

танцювальні номери змінюються: тяжкі рухи, майже без повітряних стрибків, Лукаш 

ніби закритий. Найніжніша частина це adagio в якому відтворено кохання головних 
героїв, показ емоцій, які створює кохання - все це показано складними та 

різноманітними підтримками, позами, які показують окриленість коханням та їх 

емоційний стан в цілому. Витонченість рухів, пози, надскладні підтримки, 

насиченість кожної сцени, складні pas, професійна акторська гра, реалістичні 

декорації, цікаве відображення кожного героя, використання українського колориту, 

виконання, яке не може не заворожувати, зробило хореографію Вахтанга Вронського 
одним із найвдалішим втіленням в історії цього балету.  

Висновки. Підводячи підсумки, можна сказати, що драма-феєрія Лесі Українки 

«Лісова пісня» - це шедевр, який завжди надихав, викликав захват і знаходив місце, 

як в хореографії, так і в інших видах мистецтва. «Лісова пісня» неодмінно пов’язана 

з українськими традиціями, звичаями, обрядами, українським колоритом, саме це, 
живить, надихає і буде надихати музикантів, режисерів, художників, хореографів до 

створення нових шедеврів. Особливе місце «Лісова пісня» зайняла у представників 

мистецтва хореографії, які прагнуть створювати постановки за сюжетом драми-

феєрії, у кожному її стилі, як в класичному, так і сучасному, а особливо в народному.  
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КІБЕРБЕЗПЕКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 
В наш час, диджиталізація, роботизація, інтелектуальна економіка спонукають 

світ переходити на новий рівень життєдіяльності, коли керівними чинниками 

виробництва стають інновації та творчі досягнення людей. Суспільство увійшло в еру 

інновацій, де промислові роботи, 3D-друк, хмарні джерела інформації, 4G- та 5G-

зв’язок, геноміка, VR-технології, розумні міста стають звичайною річчю. 

Питанням кібербезпеки нашої країни та формуванню механізму міжнародної 
приділяли увагу численні науковці. Так, наприклад, Д. С. Безуглий обґрунтував 

необхідність інформаційної безпеки як складової частини національної безпеки 

країни [5]. 

Поступовий перехід у розвитку людської формації “інформаційного 

суспільства” до “високотехнологічного суспільства” обумовлює еволюцію підходів 
до забезпечення безпеки у нових умовах на різних рівнях. 

Відбувається поступова трансформація концепції інформаційної безпеки 

громадянина, суспільства, держави до необхідності її доповнення новою концепцією 

– кібербезпека. 

За українським законодавством, кібербезпека являє собою захищеність життєво 

важливих інтересів людини й громадянина, суспільства та держави під час 
використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток інформаційного 

суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, 
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запобігання та нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці 

України в кіберпросторі [1]. 

Кібербезпека у широкому розумінні є станом захищеності інформаційного 
середовища, що гарантує дотримання прав і законних інтересів особистості, 

суспільства та держави в інформаційній сфері. Сучасне суспільство живе в 

інформаційному середовищі, де створення, використання та поширення інформації 

виступає важливою економічною, політичною та культурною діяльністю. 

Насамперед інформація виступає об’єктом інформаційного права – правової 

галузі, яка є сукупністю юридичних норм, що визначають поведінку суб’єктів 
(громадян, юридичних осіб публічного і приватного права тощо) в інформаційній 

сфері. Сучасні тенденції розвитку інформаційного права свідчать про динамічний 

розвиток і видозміну підходів до його правових категорій, появу нових, 

вдосконалення наявних [2]. 

Іноді кібербезпеку також визначають крізь призму діяльності, спрямованої на 

захист систем, мереж і комп’ютерних програм від цифрових атак. Метою таких 
кібератак зазвичай є отримання доступу до конфіденційної інформації, її зміна або 

знищення, вимагання грошей у користувачів або порушення нормального бізнес-

процесу підприємства. 

При побудові ефективної системи кібербезпеки важливо знати перелік тих 

загроз, яким вона повинна протистояти. При цьому, процес виявлення кіберзагроз 

вимагає глибокого аналізу їх сутності з подальшою систематизацією набутих знань. 
Відповідно до Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України” це визначення має наступне тлумачення. 

Кіберзагроза – фактори (події, явища), які мають місце або можуть виникнути 

в інформаційній, комунікаційній, комп’ютерно-мережній та соціотехнічній 

складових кіберпростору (або їх комбінації у певному поєднанні), за умови умисного 

цілеспрямованого або випадкового впливів та створити небезпеку порушення 
процесів управління і передачі інформації, що відбуваються у кібернетичних 

системах різних сфер (соціальної, технічної, соціотехнічної), або можуть зашкодити 

елементам таких систем [4]. 

Подолання наслідків кіберзлочинності і її профілактика є дуже запитуваною 

темою для публічних послуг. Сьогодні не всі держави-члени досягли рівня ноухау, 

необхідного для початку ефективної боротьби з кіберзлочинністю. Європол є 
спільнотою фахівців в Європі для оперативної підтримки, координації та експертизи 

в області кіберзлочинності. 

Європейський центр кіберзлочинності забезпечує більш широкі спільні заходи 

у співпраці з державами - членами ЄС, з іншими ключовими зацікавленими 

сторонами; країн, що не входять в ЄС; з міжнарідними організаціями; з керівними 
органами та постачальниками інтернет-послуг, з компаніями, що займаються 

інтернет-безпекою фінансового сектора; з академічними експертами; з організаціями 

громадянського суспільства. 

Іншими словами, сучасною тенденцією міжнародної протидії кіберзлочинності 

є розширення сфери взаємодії держав. Реальністю стає оперативне співробітництво 
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правоохоронних органів з боротьби з кіберзлочинами (Інтерпол, Європол, Євроюст), 

створення і використання єдиної бази даних про кіберзлочинців, про вчинені і  

плановані кіберзлочини (перш за все працює в режимі 24/7) [3]. 
Отже, проблема ефективного забезпечення кібербезпеки потребує 

комплексного вирішення і вимагає скоординованих дій на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях для запобігання, підготовки, реагування та 

відновлення інцидентів з боку органів влади, приватного сектора і громадянського 

суспільства. З огляду на сучасні суспільно-політичні та інформаційні виклики 

визначення політичних, науково-технічних, організаційних та просвітницьких 
напрямів конструювання ефективної системи кіберзахисту у рамках комплексної 

протидії кіберзагрозам сприятиме формуванню ефективного механізму протидії 

загрозам у кібернетичній сфері, випереджальному реагування на динамічні зміни, що 

відбуваються у кіберпросторі, розробленню та впровадження ефективних засобів та 

інструментів можливої відповіді на агресію у кіберпросторі, яка може 

застосовуватись як засіб стримування військових конфліктів та загроз у 
кіберпросторі. 
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ПОСТАТЬ ЛЕСЯ КУРБАСА У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО 

ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Ім'я Леся Курбаса має велике значення у розвитку української театральної 

культури. Він зробив неабиякий внесок у розвиток драматургії України завдяки 
унікальному розвитку себе, як особистості. “Його велич у тому, що він один за 15 

років виконав роботу, яку в інших культурних народів довершують кілька генерацій 

режисерів”, – зауважував український літературознавець Юрій Лавріненко [2, С.105].  

Об’єктом науково-дослідницької роботи виступає видатна постать Леся 

Курбаса,а також його культурний внесок в розвиток українського театру. 

Лесь Курбас (повне ім'я якого Олександр-Зенон Степанович Курбас) народився 
25 лютого 1887 року у місті Самбір (на той час Королівство Галичини та 

Володимирії), згодом Австро-Угорщина - 3 листопада 1937, зараз місто у Львівській 

області у родині видатних українських акторів галицького театру Степана та Ванди 

Курбасів (сценічно - Яновичі). Глава родини був мандрівним актором, зарплатня була 

мала, та все ж таки він хотів дати синові гідне навчання. 

Навчався в Тернопільській гімназії, потім у Львівському університеті, де брав 
активну участь у боротьбі за українізацію університету. На знак протесту проти 

політики полонізації перевівся до Віденського університету, де навчався на 

філософському факультеті та слухав лекції зі славістики. Закінчив драматичну школу 

при Віденській консерваторії. 

Повернувшись на Галичину, почав працювати в театрі Гната Хоткевича, через 
півроку — у «Руській бесіді», в складі якої свого часу виступали батьки Леся Курбаса. 

Він прагнув показати сучасну західно-європейську драматургію, а також хотів 

ставити морально-психологічні та філософські твори Лесі Українки, Олександра 

Олеся, Володимира Винниченка. 

Мистецькі пошуки Курбаса виросли на ґрунті Української революції 1917–1921 

років та її продовження в культурному Ренесансі 1920-х початку–1930-х років. Лесь 
Курбас посів вагоме місце в сузір’ї розстріляного відродження. Високоосвічений та 
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різноплановий діяч справив неперевершений вплив на Павла Тичину, Миколу 

Хвильового, Олександра Довженка. Окрім того, заклав основи вітчизняної акторської 

і режисерської школи, сказав вагоме слово в кінематографі, відкрив світові видатного 
драматурга Миколу Куліша і т.п.. 

Курбас був захоплений штайнерівською ідеєю повернення до колискових форм 

театру, коли театр був «таким різновидом дійства, у якому беруть безпосере-дню 

участь усі, хто зійшовся його правити» [3, С. 20]. У товаристві таких мислителів, як 

Анд-рій Бєлий та В'ячеслав Іванов, Штайнера більше шанували як теософа і містика 

— Курбаса ж більше цікавив театральний бік справи, спроба поєднати свідомість 
гля-дача зі свідомістю та переживаннями героя. 

Беручи участь у виставах Штайнера, Курбас переконувався в можливості 

повного злиття сцени і залу й доходив висно-вку, що і актори, і глядачі повинні 

сповідувати одну й ту ж моральну релігію. За та-кої єдності світорозуміння творчість 

актора здатна межувати з ясновидінням, а театр може стати містерією майбутнього 

дня, що перетворює людину психологічно, зсе-редини, через творчість душі.  
У 1915 році в Тернополі Лесь Курбас заснував перший стаціонарний 

український професійний театр “Тернопільські театральні вечори”. Через два роки на 

запрошення видатного актора та режисера Миколи Садовського (Тобілевича) Лесь 

Курбас переїздить до Києва. У столиці головну увагу й енергію зосередив на 

режисерській діяльності. Він організував студію, з якої виріс згодом “Молодий 

театр”. Його “кістяк” склали учні драматичної школи Миколи Лисенка. Цей театр 
став платформою пошуків нових форм втілення сучасної та класичної драматургії. У 

квітні 1919 року “Молодий театр” було об’єднано з Першим театром Української 

Радянської республіки імені Тараса Шевченка. Так виник перший театр Української 

Радянської республіки імені Тараса Шевченка, де головним режисером став Лесь 

Курбас. Того ж року Курбас створив Державну українську музичну драму, а вже 

влітку 1920-го - “Кийдрамте” (Київський драматичний театр). 
Палкий український патріот і ентузіаст державно-політичного відродження 

України (з першої вистави «Молодого театру» вся каса була передана в 

«Національний фонд» - на Центральну Раду) - Курбас категорично виступив проти 

перетворення театру в «наймичку» політики. Мистецтво є краса і тільки творенням 

краси може воно допомогти відродженню народу. 

Ніби намагаючись швиденько наздогнати і перейти етапи втраченого для 
України європейського століття, Курбас за один сезон ставить вистави у чотирьох 

різних стилях: реалістично-психологічний («Чорна пантера і білий ведмідь» та «Гріх» 

Винниченка), романтичний («Молодість» Гальбе і «Йо-ля» Жулавського), 

символічний («Вечір етюдів» за О. Олесем). 

У другому сезоні (1918-19) Курбас виставляє аж 11 п'єс, за матеріальною 
допомогою такого надзвичайного мецената як Дніпросоюз і його голова, великий 

кооператор і організатор Дмитро Коліух. Від античного «Царя Едіпа» до «Кандіди». 

«У пущі» Лесі Українки, Курбасові інсценізації Шевченкового «Івана Гуса» та 

ліричних мініатюр і старовинний «Різдвяний вертеп» становили український 
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складник цього світового репертуару сезону. «Іван Гус», на думку Курбаса, був 

першим експресіоністичним спектаклем у межах колишньої Російської імперії. 

Заключним для експериментального і перехідним до національно-синтетичного 
періоду «Березоля» були: друга Курбасова режисерська редакція — постава 

«Макбета» (7 квітня 1924) і «Золоте черево» (1926) Кромелінка. Курбасів «Макбет» 

викликав і захоплення і люті напади. Захоплювались конструктивістичними 

контурами і чисто курбасівським наростаючим ритмом спектаклю, життєвою силою, 

що дихала із трагедії, де злочин викликає злочин, мов у хімічній «ланцюговій реакції» 

[1, С. 75]. Зате консервативна частина критики лаяла за втручання режисера у текст 
Шекспіра, за поширення ролі блазня і наголошене режисером контрастування вершин 

трагічного «низинами» комічного, за модерністичне роздягання наголо п'єси [2, С. 

97]. 

Вся сценічна, педагогічна й організаційна робота Курбаса увінчувалась також 

власною методологією та теорією, бо Курбас мав філософічне спрямування у всій 

своїй праці режисера, педагога, теоретика. Шалена творча і організаційна праця! - без 
грошей, без достатнього навіть харчування, без достатньої моральної підтримки з 

боку віками провінціалізованого і затурканого режимом громадянства і при постійній 

ворожнечі з боку Київського обкому партії, де тоді верховодили московські 

функціонери типу Павла Постишева. Зате коли Курбас дістав змогу показати лише 

маленьку часточку цієї праці у вигляді театральних макетів деяких його вистав на 

всесвітній виставці у Парижі 1927 року, то «Березіль» одержав золоту медаль. 
Великий був вплив праці Курбаса на Україні. 

В Харкові мистецьке об'єднання «Березіль» перетворилось на театр «Березіль»; 

велетенська організаційна мережа театру відпала. Зате в Харкові Курбас дістав від 

ВАПЛІТЕ правдивий мистецький клімат і підмогу, в першу чергу українського 

драматурга європейського формату Миколу Куліша. Ваплітяни дали «Березолю» 

також «Яблуневий полон» Дніпровського та тексти до прекрасних 
березільськихревій. Все це дало Курбасові змогу приступити одразу ж до основного 

мистецького діла свого життя — власної національної театральної синтези. Отже, 

молодий театр стає початком нового модерного українського театру, театру 

авангарду. Так почалася нова сторінка української культури після доби знаменитого 

театру корифеїв. 

Таким чином, Лесь Курбас за 15 років створив ту роботу театру, яку б не 
вдалось створити за декілька десятиліть ні одному з режисерів. Курбас вивів 

український театр на європейський рівень, підняв його на стільки, скільки було 

можна. Лесь Курбас - фігура світового контексту, він - один з лідерів українського 

Розстріляного Відродження. Певні засадні моменти у теоретичному доробку Л. 

Курбаса дозволяють нам говорити про знайомство митця із найновішими на той час 
природничо-науковими теоріями та про їхній вплив на формування сучасного театру.  
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ОБРАЗ КАТЕРИНИ З ОДНОЙМЕННОЇ ПОЕМИ Т.ШЕВЧЕНКА, ЯК 

УОСОБЛЕННЯ ТРАГІЧНОЇ ДОЛІ ЖІНОК-ПОКРИТОК ТА 

ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІЄЇ ТЕМИ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 

У сучасносному соціумі існує думка, яка стверджує, що жінка — тендітна та 

слабка стать, тож відношення до неї повинно бути особливим. Але якщо поглянути  
історію життя простих українців у минулому, стає зрозумілим те, що в той час 

особливого ставлення до жінок не було. 

Доля жінок-покриток досить складна, тому що вони залишаються одні з 

дитиною. Відчувають себе покинутими, зпустошеними  і нікому не потрібними. 

Розуміють, що дитина стане тягарем для можливого потенційного чоловіка і він 

відвернеться. Оточення теж не могло сприймати їх, тому що в ньому закладено певні 
правила та моральні установи, що не дозволяли людям навіть допомагати таким 

дітям. Проте як можна навіть задумуватись про те, щоб покинути своє дитя, 

материнський інстинкт і невимовна любов до немовляти ніяк не допустять цього. 

Отже, у жінки-покритки водночас присутнє бажання дати малюку все краще,  

виховати достойну людину і розуміння того, що це майже неможливо. Всі ці аспекти 
породжують сумніви, зневіру, у матерів опускаються руки і не всі можуть 

продовжувати невимовно тяжкий шлях. Але, на щастя, ті часи минули і сучасність 

більш терпима до таких жінок, а інші люди їм допомагають. 

https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/revolyucioner-ukrayinskogo-teatru-les-kurbas
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/revolyucioner-ukrayinskogo-teatru-les-kurbas
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ОБРАЗ КАТЕРИНИ З ОДНОЙМЕННОЇ ПОЕМИ Т.Г. ШЕВЧЕНКА, ЯК 

УОСОБЛЕННЯ ТРАГІЧНОЇ ДОЛІ ЖІНОК-ПОКРИТОК 

Тарас Григорович Шевченко залишив після себе неймовірно яскраву та 
насичену творчу спадщину. Не дивлячись на те, що він найбільше відоми як поет, не 

будемо забувати, про чудові  прозові, художні та драматичні твори. У творчості 

Кобзаря актуальне місце займає тема долі українських жінок. «Катерина» присвячена 

саме темі самотніх матерів.. 

Поема Тараса Григоровича оповідає читачу про долю дівчини-покритки 

Катерини. Шкода, проте  така трагедія була типовою для тогочасного українського 
народу. Письменник, котрий  дуже переймався долею рідного краю, не оминав цю 

тему.  

З назви ми розуміємо, головна героїня поеми - жінка. Досить яскравий і 

прекрасний персонаж. Красива, працьовита, щира та чесна – все це про Катерину. 

Страшно уявити, через що довелося пройти Катерині. Часто, коли читаєш 

цікавий  твір, забуваєш, що люди там — лише персонажі, що вигадав автор, але одразу 
спадає на думку те, що таких дівчат у сучасній Шевченку Україні були тисячі. Тому 

події, які  змалював Шевченко в поемі, це не тільки художній вимисел, а й 

узагальнення реальних подій. 

Т. Шевченко розкриває проблему жінок-покриток в українському суспільстві 

XIX ст. через образ Катерини. Таким чином він показує духовну силу, чистоту 

українських жінок та їх прагнення перемогти обставини. 
КОНФЛІКТНА ЛІНІЯ НЕСПРИЙНЯТТЯ КАТЕРИНИ 

В поемі дуже виражені почуття та горе батьків героїні. Віковічні традиції, 

змушують їх зректися доньки, прогнати її. Автор співчуває їм, правдиво змальовуючи 

їх психологічний стан. Спокусник зображеється  спогадами Катерини та авторською 

мовою. Один лиш раз ми бачимо його з Катериною в лісі. Він жорстокий та 

бездушний чоловік, що за думкою автора, є уособленням горя, яке несе пихате 
панство народові. 

Катерину прогнали з дому батько та мати і  вона з немовлям, самотня,  без 

грошей і теплого одягу іде з села шукати коханого. Дівчина поневірялась, потерпала 

від холоду і голоду та все таки знайшла свого кривдника. Проте він зробив вигляд, 

що не знає її та оеж вигнав. Катерина не витримала приниження та прийняла найтяжче 

у своєму житті рішення, залишаючи дитя на дорозі. Тож, можемо сказати, що  героїня 
схилилася перед обставинами, але засуджувати її за це не гідно.  

ВИКОРИСТАННЯ СЮЖЕТУ ПОЕМИ «КАТЕРИНА» Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

У ОПЕРІ, КІНО, ТЕАТРІ ТА БАЛЕТІ 

1. Опера «Катерина» — опера на 3 дії українського композитора Миколи 

Миколайовича Аркаса. 
Опера «Катерина» написана у 1891 році, проте 5 р. твір лежав 

у цензурних відомствах Москви та Києва. Тільки у 1897 р. опера  побачила світ  

у Миколаєві за рахунок самого автора. Обкладинкою видання стало тільки прізвище 

Тараса Шевченка, авторство музики і лібретто  приховані криптонімом «Н. А. …ъ», а 

зверху присвята: «Любій, незабутній моїй жінці Олесі»: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1891
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
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Коли створювалася партитура Микола Миколайович обробив і використав 

майже 400 народних українських пісень, що вони з дружиною зібрали в 

селах Миколаївщини та Полтавщини, почуті від кобзарів і бандуристів. 
Текст лібрето писав сам. Нову літературну обробку лібретто здійснив 

у 1963 році Діодор Бобир.. 

2. Екранізація 

Одними з кращих екранізацію твору Тараса Шевченка "Катерина" показали 

від Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. 

Карпенка-Карого. Фільм тривалістю  20 хвилин, але неймовірно захоплюючий та 
вартий уваги! 

3. Опера-балет Олександра Родіна 

Опера-балет «Катерина» Олександра Родіна за мотивами творів Тараса 

Шевченка - наймасштабніша за часів Незалежної України постановка театру за 

ексклюзивною  музикою та лібрето. 

Важливу роль відведено і хореографії. Саме пластичне бачення хореографа-
постановника «Катерини» Олексія Скляренка допоможе створити відчуття того, що 

люди, так само, як природа, є частиною єдиного світу. 

А ще нова постановка «Катерини» в Одеській опері це – сучасне режисерське 

рішення; понад сотня виконавців одночасно на сцені; майже тисяча ексклюзивних 

костюмів; автентичні музичні інструменти, що виготовлені на спеціальне замовлення; 

унікальні сценічні декорації. 
Хореографічна постановка Сергія Макарова на балет Павла Вірського 

«Катерина» 

Велика хореографічна картина, виконана академічним ансамблем танцю 

України ім. П. Вірського, неймовірно точно передає всю чуттєвість та трагічність 

поеми Шевченка танцем. Це етнічно, професійно та видовищно. Найбільше вражає 

маштабність. Різноманіття лексичної техніки вражає, адже балетмейстер вклав 
стільки зусилля на пошук, вивчення та створення автентичної композиції з нотками 

певних регіональних особливостей.  

Підсумовуючи все вище сказане, можна дійти висновку, що тема піднята 

Тарасом Григоровичем була і буде актуальною. Вона надихає та чіпляє почуття 

глядачів, і не важливо балет це чи кінематограф, опера чи хореографічний номер. Цей 

твір викарбувався болючим клеймом не лише в історії української літератури, але й у 
суспільстві, його рядки цитують і зараз: «..Кохайтеся чорнобриві та не з 

москалями...»[поема «Катерина» Т.Г. Шевченко 1839р., сторінка 1]. Радує те, що в 

сучасній Україні від дівчат та жінок-покриток не відвертаються, не засуджують та не 

звинувачують, а навпаки створюють фонди, організації, що допомагають матерям, що 

опинилися в скрутному становищі. Хореографічна сторона цього твору не так 
поширена, але ті представлені роботи, що має у своїй скарбниці українське мистецтво 

чарує глядачів неймовірною технікою та багатим лексичним наповненням.  

 

Список використаних джерел: 

1. /ukrlit.net/https://ukrlit.net/tvory/3002.html  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80_%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ukrlit.net/tvory/3002.html
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РЕГІОНАЛЬНЕ СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

 

Сьогодні у контексті завершення вітчизняної реформи децентралізації 

змінюється актуальність напрямів здійснення державної політики у сфері культури, а 

саме актуалізується значення регіональної культурної політики. З урахуванням нових 

викликів що постали перед українською державою на передній план виходить 

проблема розробки нових механізмів регіональної культурної політики на всіх її 

рівнях, що потребує глибокого та всебічного аналізу її теоретико-методологічних 
підстав, уточнення її цільової установки, чіткого визначення об'єкта та суб'єкта, 

механізмів їхнього взаємозв'язку та взаємодії тощо. 

Основна мета регіональної культурної політики полягає у стимулюванні 

процесів самоорганізації культурного життя, створення умов для оптимального 

саморозвитку культури шляхом найкращого використання економічних механізмів, 
культурного потенціалу, матеріальних та людських ресурсів конкретної території. 

Одним із інструментів здійснення регіональної культурної політики виступає 

регіональне соціокультурне проєктування. 

На регіональному рівні прослідковується органічний зв'язок соціокультурного 

проєктування та культурної політики: соціокультурне проєктування постає, як 

https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/1206-ekranizatsiya-tvoru-katerina-t-g-shevchenka.html
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/1206-ekranizatsiya-tvoru-katerina-t-g-shevchenka.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/1206-ekranizatsiya-tvoru-katerina-t-g-shevchenka.html
https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/1206-ekranizatsiya-tvoru-katerina-t-g-shevchenka.html
https://operahouse.od.ua/press-releases/pres-reliz-kateryna/
https://operahouse.od.ua/press-releases/pres-reliz-kateryna/
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зазначалося вище, інструментом реалізації культурної політики, складаючи її 

технологічний рівень та відображаючи специфіку соціокультурної ситуації у регіоні, 

формулює цілі культурного розвитку, враховує місцеві ресурси тощо; соціокультурне 
проєктування та культурна політика мають спільні структурні елементи, такі як: 

культурні цілі, сукупність дій і процедур, що забезпечують їх досягнення та ресурси 

соціокультурного розвитку. У цьому випадку науково-обґрунтована культурна 

політика несе у собі проєктні засади, а соціокультурне проєктування виконує 

функцію здійснення культурної політики. 

Регіональному соціокультурному проєктуванню передувало проєктування 
соціокультурне, яке як явище утворилося на межі поєднання двох таких підсистем як: 

культура і соціум. Отож, утворене уявне соціокультурне поле проєкту виступає 

своєрідним засобом збереження, обробки і відтворення історії, соціальних явищ та 

культурних феноменів, згідно із соціальними, нормативно-правовими нормами і 

законами [1, с. 114]. Соціокультурне проєктування – це специфічна технологія, яка 

передбачає конструктивну, творчу діяльність, що полягає в аналізі соціокультурних 
проблем, виявленні чинників їхнього виникнення, вироблення цілей та завдань і 

розробку шляхів та засобів досягнення заздалегідь поставлених цілей [2]. 

Соціокультурне проєктування виступає осмисленим, цілісним процесом 

відображення явищ, ситуацій і подій, що виникає в безпосередній соціокультурній 

діяльності. Сенс регіонального соціокультурного проєктування полягає в 

органічному поєднанні управлінських та культурних аспектів діяльності управління, 
набір управлінських інструментів має співвідноситися із конкретним культурним 

матеріалом та типом регіональної чи місцевої ситуації. 

Під час регіонального соціокультурного проєктування доцільно 

використовувати культурологічний підхід – сукупність методологічних прийомів, що 

забезпечують аналіз будь-якої сфери соціального та психологічного життя через 

призму системоутворюючих культурологічних понять, таких як культура, найкращі 
зразки культури, норми та цінності, уклад та спосіб життя, культурна діяльність та 

інтереси. Загальна культурологія отримує можливість значно розширити межі 

конкретного застосування своїх уявлень, привносячи їх у соціокультурний простір. 

Культурологія створює основу для зміни підходу до соціокультурного простору як  

лінійного простору трансляції соціальних норм і цінностей. 

Регіональне соціокультурне проєктування у певній мірі відповідає за 
регіональний культурний розвиток, адже воно, наприклад, підвищує ефективність 

діяльності різних регіональних соціокультурних установ, закладів та організацій, 

оскільки, по-перше, у нових умовах у цілій низці випадків не можна оперувати 

старими організаційними формами, які не задовольняють вимоги сучасних 

суспільних відносин, зокрема ринкових, та створюють небезпеку деформації самих 
завдань управління; по-друге, створення структури має спиратися не лише на досвід, 

аналогію, звичні схеми та інтуїцію, а й на наукові методи соціокультурного 

проєктування; по-третє, соціокультурне проєктування – складний механізм 

управління, який має покладатися на відповідним чином підготовлених спеціалістів, 
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фахівців, які володіють методологією формування організаційних соціокультурних 

систем. 

Сьогодні на працівників сфери культури покладається реалізація одного із 
важливих завдань сучасної культурної політики, яке полягає у співвіднесенні 

регіональних культурних процесів зі світовим культурним контекстом, а тому 

проєктування, керівництво місцевими культурними подіями необхідно співвідносити 

із міжнародним рівнем проблем і викликів та поєднувати концепції організації і 

керівництва культурними процесами зі світовими стратегіями та програмами [3, с. 

29]. У даному напрямі доцільно було б спрямувати свою роботу Миколаївському 
обласному центру народної творчості та культурно-освітньої роботи (Центр), який 

виступає зокрема і одним із головних організаторів створення єдиного культурно-

інформаційного простору Миколаївської області. При означеному закладі доречним 

було б створити відділ/сектор інноваційних культурних проєктів та міжнародного 

співробітництва, основними завданнями якого б були такі чотири: 

1) моніторинг і вивчення загальноукраїнського та міжнародного досвіду 
впровадження інноваційних технологій у галузі культури та міжнародного 

культурного співробітництва, розробка пропозицій щодо його використання у Центрі 

та у закладах клубного типу на території Миколаївської області; 

2) організація діяльності з розробки інноваційних проєктів у галузі культури в 

Миколаївській області; 

3) розробка проєктів міжнародного культурного співробітництва для Центру та 
мережі закладів клубного типу області; 

4) налагодження зав’язків з міжнародними та іноземними культурними 

установами, інституціями та національними товариствами Миколаївщини з метою 

реалізації спільних соціокультурних проєктів Центру на території Миколаївської 

області. 

Реалізація запропонованої пропозиції сприятиме виконання одного із 
надважливих завдань регіональної культурної політики, а саме адаптації вітчизняних 

самобутньо-регіональних соціокультурних практик до європейських. 

З огляду на вищевикладене, перспективними напрямами подальших теоретико -

практичних наукових досліджень можуть бути такі як:  

- пошук нового способу мислення під час вирішення проблем соціокультурного 

простору як філософсько-культурологічної проблеми; 
- визначення впливу етносоціальних територіальних спільнот на організацію 

соціокультурного простору регіону. 

Отже, водночас діяльність людини спрямована на пізнання навколишнього 

світу та на створення соціокультурного простору у межах певної території, і у той же 

самий час, людина формується цим же навколишнім природним та соціальним світом. 
Отож, людина є творцем і результатом регіонального соціокультурного простору. Ця 

обставина створює проблему співвідношення антропологічного та соціологічного 

підходів у пізнанні регіонального соціокультурного простору та проєктування. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ ОДЯГУ СУЧАСНИХ 

УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ 

 

На сьогоднішній день існує багато різноманітних брендів одягу з різних 

куточків світу. Купуючи речі, які стали до вподоби, навіть не замислюємось звідки її 

походження та хто створив. Українські фешн-дизайнери вже неодноразово 

демонстрували витвори сучасного мистецтва з дизайну одягу на міжнародних 
виставках у країнах Європи, Азії та Штатах. 

При створенні логотипу, саме для українських брендів з виготовлення 

етнічного одягу, використовували усі можливі елементи, які вказують й асоціюються 

з рідними та впізнаваними образами. Зображенням можуть виступати стародавні 

знаки і символи,  використані у вишиванках, візерунки,   символи виробів, які 
стосуються справи тощо. 

Фірмовий стиль для компанії надзвичайно необхідна річ, за якою бренд буде 

впізнаваним серед клієнтів та покупців товару. Корпоративний стиль компанії – це 

те, з чим асоціюється бренд та його елементи. Сюди входять: логотип, колірна гама, 

підбір шрифтів, веб-дизайн магазинів та сторінок у соціальних мережах. 
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Зараз, у дуже складний для країни час, необхідно підтримувати саме українські 

бренди, адже так ми показуємо усьому світу, що разом – ми єдина потужна сила, яка 

все подолає. До прикладу наведено декілька цікавих українських брендів, що 
виготовляють саме етнічні костюми та образи за сучасними тенденціями моди.  

Перший бренд, який вартий уваги, спеціалізується на виготовленні одягу з 

екологічно-чистих матеріалів – Shkoura [1]. До складу її виробів входять хутро вівці, 

яке  ретельно готують до початку роботи та фарба для фарбування хутра. Речі 

зроблені природнім способом, без використання електрики, слугуватимуть ще багато 

років. Родзинкою бренду є незвичайні кольори та фасони, взуття зі шкіри та паспорт, 
який надають до кожної з речей.  

Значний вплив на формування етнічного одягу ввела засновниця однойменного 

бренду «Yuliya Magdych» у 2014 році. Юлія поєднує українські традиції та сучасність 

у своєму бренді. Багато років виробляє сукні з неповторними візерунками квітів, 

птахів, звірів на українські тематику. Дизайнер відома своєю етнічною 3D-

вишиванкою, яка створена за мотивами музеїв, приватних колекцій та дослідницьких 
подорожей Україною. Логотип складається з двох елементів: назва бренду виконана 

акцидентним шрифтом із засічками латиницею. Композиція витримана в одному 

кольорі, який контрастує із фоновою частиною. Загальний стиль стриманий, це також 

простежується у дизайні інтернет-магазину. 

Любов Чернікова заснувала велику компанію з виготовлення вишуканого 

автентичного одягу «Chernikova» [2] у 2010 році. Дизайнерка створила понад 27 
унікальних колекцій етнічного одягу. Орнаменти вишивки складаються зі 

старовинних елементів, символів, предметів природи та речей у власній інтерпретації. 

Декоративні елементи виготовлені власноруч на друкарському станку та ткацькому 

верстаті. Підхід до оформлення її сторінки в соц.мережі вказує на неабияку повагу та 

любов то своєї справи. Дизайн виконаний у єдиному стилі ка колірній гамі, всюди 

розміщений фірмовий блок (логотип бренду та його назва) компанії. У логотипі 
використано елемент стародавніх вишиванок у формі ромбу з відгалуженням двох 

кінців знизу фігури. 

Бренд «Svitlo» створили дві талановиті майстрині – Світлана Кубрак і Наталя 

Шевчук. Усі образи та аксесуари виготовлені в єдиному екземплярі, що робить їх 

унікальними та неповторними. Інтернет-магазин бренду прикрашає логотип, який 

зроблений з ефектом освітлення. Посередині, замість звичної літери «і», зображений 
янгол, де голова – верхівка літери, до низу з обох боків простираються крила. 

Фірмовий стиль одягу повністю складається з етнічних мотивів.  

Також, слід відзначити бренди, які виготовляють етнічний одяг: «Vareniki 

Fashion»,«Kozzachka» та Lili Bratus [4].  Вони продовжують виготовлять традиційний 

український одяг на новий мотив, щоб відкривати новому поколінню бажання 
шанувати коріння наших предків. виробів з екологічних матеріалів. У Vareniki 

Fashion цікаво обрамлена остання літера з назви бренду візерунком у формі квітки з 

4-ми листочками, написання шрифту антиква чорного кольору із засічками. 

«Kozzachka» дотримується гротескного шрифту з акцентом на середні літери які 

виділені жовтим кольором. 
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Окремо, слід виділити бренди з дуже цікавою історією створення логотипу та 

фірмового стилю: «2Kolyory», «Zerno», «Foberini», «Etnodim»,«Folk Moda» [5]. Вони 

сприяють відновленню та поширенню рідного одягу на міжнародному рівні та появу 
моделей в одязі і аксесуарах українського виробництва у глянцевих журналах 

найпоширеніших видавництв. Всі ці бренді виділяє їх ставлення до своєї справи, 

відтворення фірмового блоку у поєднанні з яскравим зображенням і кольором, 

передає українські мотиви. У кожного свій підхід до розміщення логотипу та його 

значенні, форми шрифту, використанні засічок або гротеску. «Foberini» створив свою 

назву завдяки поєднанню різних літер з фрази «Ukrainian Family Oberig». 
Відокремлена буква О червоного кольору розташована у верхній частині, по центру 

літери – квіти та нитки. Текстовий елемент темно сірого кольору із засічками, де 

кожну літеру обрамлює легкий завиток, що додає назві вишуканості та легкості. 

Логотипи та написання назви бренду «Nugastudio» і «KosaKnitwear” дуже схожі 

між собою. Фон світло-оливкового кольору, гротескний шрифт темно коричневого 

кольору. У іншому варіанті назва бренду складається з двох частин, тому друга 
частина знаходиться під першою. «Wool Happen», «Vita Kin» і «Nenka» [6] створені 

за принципом шрифтової назви бренду. Напівжирний гротескний шрифтовий напис 

латиницею чорного кольору. Літери заокруглені та більш розтягнуті.  

«Artell» – цікавий український бренд, який спеціалізується на створенні взуття 

з технікою макраме, повністю виготовляють зі шкіри в найкращих українських 

традиціях. Асортимент складається з видів взуття для різних сезонів. Зимові теплі 
боти з хутром вівці всередині, закритого і викритого зразка. Літні варіанти – лофери, 

шльопанці та босоніжки на будь-який смак. Бренд «Khrystyna Rachytska» має тільки-

інтернет магазин у соціальній мережі Instagram. Фірмовий стиль прекрасно 

відображений у розміщенні автентичних фотографій продукції у єдиному колірному 

поєднанні.  

Деякі бренди перетворили звичайний офіс на центр підтримки наших воїнів. 
Майстрині безупинно виготовляють для захисників України одяг для різних сезонів, 

теплі речі, бронежилети, сітки для маскування та багато чого іншого. Їх внесок 

допомагає наближатись до нашої перемоги і підтримує економіку країни.  
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Проблеми, пов’язані з пандемією останні роки та початком повномасштабної 

війни, показали важливість зростаючої ролі цифрової трансформації в усіх видах 
життєдіяльності. Ці події змусили не тільки говорити про цифрову трансформацію, а 

й вживати рішучих дій для порятунку бізнесу. Події останніх років продемонстрували 

важливість цифрової трансформації для кожного без виключення підприємства.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://zgarda.com.ua/ua/blog/de-kupiti-vishivanku-dobirka-ukrainskih-brendiv
https://zgarda.com.ua/ua/blog/de-kupiti-vishivanku-dobirka-ukrainskih-brendiv
https://www.the-village.com.ua/village/service-shopping/style-guide/311551-5-etno-brendiv
https://www.the-village.com.ua/village/service-shopping/style-guide/311551-5-etno-brendiv
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Для повного розуміння концепції цифровізації та цифрової трансформації слід 

звернутися до наукових доробків зарубіжних і вітчизняних учених: С. Бреннан, 

О. Бурбело, П. Вайл, С. Ворнер, А. Макафі, Д. Креісс, а також І. Бурлакова, В. Краліч, 
Ю. Нікітін, Г. Ткачук, Г. Чмерук. Їх дослідження можна взяти за основу для 

визначення поняття цифрової трансформації. Питання «цифровізації» висвітлюються 

в працях Б. Ван Арка, Дж. Ліклайдера, Д. Стігліца. Серед сучасних дослідників 

можна виділити О. Вишневського, О. Гудзь, В. Ляшенко. Акцент досліджень 

спрямований на підприємство, як внутрішні та зовнішні фактори поводять себе в 

умовах цифрової трансформації та розробки стратегії їх розвитку [1]. 
Порівняння різних моделей розвитку цифрового суспільства, які склалися 

сьогодні в світі, вказують на значну варіативність концептуальних підходів, 

пріоритетів, механізмів і шляхів їх реалізації. При цьому ефективність його 

застосування головним чином залежить від культурно-цивілізаційного середовища 

країни, де реалізується та чи інша модель, тому універсальних моделей не існує. 

Управління за допомогою механізмів цифрової трансформації залежать від рівня 
розвитку інституційного середовища країни. 

Кабінетом міністрів України, від 17 січня 2018 р. № 67-р було ухвалено 

розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки». Також, затверджено план заходів щодо її 

реалізації, в якому було схвалено Концепцію розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки. Згідно з цієї концепції «Цифровізація» - 
насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами 

та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично 

уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює 

кіберфізичний простір.  

Основна мета цифровізації – це досягнення цифрової трансформації існуючих і 

створення нових галузей економіки, а також перетворення сфер життя на нові, більш 
ефективні та сучасні. Зростання можливе тоді, коли є ідеї, дії, ініціативи та програми, 

пов’язані з цифровізацією, інтегровані в національні, регіональні, галузеві стратегії 

та програми розвитку. 

Крім визначення поняття цифровізації, яке закріплено в Концепції, науковці В. 

С. Куйбіда, О. В. Карпенко, В. В. Наместнік [2] пропонують трактувати цифровізацію 

як процес впровадження цифрових технологій для вдосконалення життєдіяльності 
людини, суспільства і держави, а цифровізацію публічного врядування як 

стрибкоподібний процес цифрових трансформацій публічного врядування у цифрове 

врядування (цифрове управління). Визначаючи цифрове управління, автори 

наголошують на його сервісно-орієнтованості на основі використання цифрових 

технологій. Якщо порівнювати електронне та цифрове управління, то ці поняття не 
тотожні, перше є складовою другого, поняття цифрового управління ширше.  

Лише за допомогою належного правового регулювання процесуального 

механізму стає можливим якісне виконання державою своїх функцій. Це правило діє 

і у сфері надання адміністративних послуг з використанням Інтернет-технологій. 
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Електронні адміністративні послуги – це адміністративні послуги, що надаються 

заявникам в електронній формі за допомогою інтернет-технологій [3, с. 115]. 

Основним законом у сфері надання адміністративних послуг є Закон України 
«Про адміністративні послуги», в абзаці першому статті 17 якого зазначено, що: 

«Надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів 

звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі 

Інтернет забезпечуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг, який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг 

в Україні» [4]. Зокрема, можна отримати послуги, які надаються Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі та сільського господарства України, Міністерства 

юстиції України, Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру, інших центральних органів 

виконавчої влади, при цьому найбільшу кількість послуг через портал надає 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі та сільського господарства України.  

Проєкт Міністерства цифрової трансформації України «Цифрова держава», в 
рамках якого вже створено портал онлайн послуг та мобільний застосунок Дія, 

регулюються Положенням «Про Єдиний державний вебпортал електронних послуг», 

затвердженим постановою КМ України від 4 грудня 2019 року № 1137. Відповідно до 

положень даного нормативно-правового акту, основними завданнями Порталу Дія є: 

надання електронних послуг (в тому числі адміністративних та інших публічних 

послуг), забезпечення через електронний кабінет користувача доступу до інформації 
з національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема про користувача; 

отримання суб’єктами звернення результатів надання електронних послуг, розгляду 

звернень та адміністративних справ; забезпечення користувачів інформацією про 

електронні та адміністративні послуги, а також про інші публічні послуги, надання 

яких здійснюється з використанням Порталу Дія; подання електронних звернень 

через Портал Дія та інші [5]. 
У 2021 р. Мінцифри спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів та Фондом 

Східна Європа запустили національну платформу е-демократії ВзаємоДія, на якій 

представлені такі інструменти, як e-звернення та е-запити, е-консультації, е-петиції, 

е-конкурси, е-голосування, е-експертиза, е-опитування, доступ до урядової 

інформації. 

Отримати електронні адміністративні послуги також можливо через офіційні 
веб-сайти ЦРЛ у розділі «Реєстрація послуг», де міститься вичерпний перелік 

адміністративних послуг, які можна отримати онлайн. Слід звернути увагу на те, що 

процес отримання електронних адміністративних послуг як за допомогою Порталу 

Дія, так і через веб-сайти ЦНП відбувається за допомогою кваліфікованого 

електронного підпису (КЕП) [6, с. 268]. 
За даними Міністерства цифрової трансформації України, рівень цифрової 

грамотності українців нижчий за середній [7, с. 216]. Водночас між селом і містом 

спостерігається виражений цифровий розрив – близько 35-40%. Нині близько 8 

мільйонів українців перебувають у ситуації цифрової нерівності [8, с. 23]. Такі 
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проблеми, як цифрова нерівність і цифровий розрив, є бар’єрами, які необхідно 

подолати, щоб продовжувати шлях цивілізованої цифровізації. 

Актуальною проблемою у сфері цифровізації надання адміністративних послуг 
є відсутність налагодженої взаємодії державних систем. Наслідком цього є 

неможливість спростити процес надання даного виду послуг. Законом України «Про 

адміністративні послуги» передбачено заборону вимагати від осіб, які звернулися за 

наданням послуги, інформацію або відомості, що містяться в інших органах [5]. Через 

відсутність взаємодії користувачі послуг стикаються з проблемою, яку цифровізація 

повинна була подолати, а саме – так звана «тяганина» з документами. 
Також, не зникла проблема відсутності в інформаційних системах органів 

державної влади надійних засобів захисту безпечного обміну ідентифікаційними 

даними фізичних та юридичних осіб. Із зростанням популярності надання 

адміністративних послуг через мережу Інтернет зростає рівень використання 

технічно несумісних механізмів, алгоритмів і протоколів електронної ідентифікації та 

ідентифікації в реєстраційних системах та системах доступу до інформаційних систем 
[3, с. 117]. 

Цифровізація адміністративних послуг має надати користувачам повністю 

безпечні послуги, метою яких буде надання доступу до детальної інформації про 

послугу, можливість заповнення та завантаження зразків і форм документів, 

необхідних для отримання послуги, механізм інформування користувача про статус 

перегляду, а також про можливість оплати послуг онлайн. Наразі цей механізм в 
Україні працює недосконало, що викликає певні труднощі при отриманні 

адміністративних послуг за сучасними технологіями. 

Удосконалення правового регулювання потребують також певні технічні 

аспекти процесу надання адміністративних послуг з використанням Інтернет-

технологій. До таких моментів належать: необхідність чіткої регламентації часу 

надсилання та отримання інформаційних матеріалів, які будуть істотним юридичним 
фактом для звернення чи оскарження до суду; створення можливості надсилання 

документів з використанням усіх сервісів «Електронного кабінету»; регламентація 

часу надсилання та отримання інформаційних матеріалів, а саме електронних 

сервісів, доданих документів, які становитимуть достатній юридичний факт у суді чи 

апеляції; створення можливості надсилання документів за допомогою всіх сервісів 

«Електронного кабінету» [6, с. 267]. 
Отже, Україна має всі можливості для побудови ефективної системи 

цифровізованих адміністративних послуг. Для цього вже зроблено багато кроків. 

Однак, як і будь-який новий процес, який реалізується в суспільних відносинах, при 

його реалізації виникають певні проблеми. І лише за умови системного підходу до 

вирішення цих проблем, можна буде гарантувати якісне функціонування системи 
електронних адміністративних послуг, як одного з важливих факторів розвитку 

демократії в країні та покращення якості життя громадян.  

 

 

 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

225 

 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Ткачук Г. О. Цифрові трансформації: взаємозв’язок із системою 

економічної безпеки підприємства. Економіка харчової промисловості. Одеська 

національна академія харчових технологій. 2019. Випуск 4. Том 11. С. 42-50. 

2. Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместнік В. В. Цифрове врядування в 

Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісн. НАДУ. Серія 

«Державне управління». 2018. № 1. С. 5-11. URL: 
http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-

d5116efff458.pdf. 

3. Петренко Н. О., Машковська, Л. О. Цифровізація державних 

адміністративних послуг в Україні: нормативно-правові аспекти. Розбудова держави 

і права: питання теорії та конституційної практики. 2020. № 2. С. 112-119. URL: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_1/20.pdf. 
4. Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру 

адміністративних послуг:Постанова КМ України від 04.12.2019 р. № 1137. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#. 

5. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#TextВінник О.М. Проблеми 

цифровізації: правовий аспект. Реформування правової системи в контексті 
євроінтеграційних процесів. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної 

конференції. 2020. С. 215-221. 

URL:https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/78995/1/Vinnyk_digitalization.pdf. 

6. Ковальова Т.В., Гунбіна О.В. Правові проблеми надання 

адміністративних послуг з використанням інтернет-технологій. Наукові перспективи. 

Серія «Право».2021.№ 9(15).С. 260-271. URL: 
http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/483/486. 

7. Вінник О.М. Проблеми цифровізації: правовий аспект. Реформування 

правової системи в контексті євроінтеграційних процесів. Матеріали ІV міжнародної 

науково-практичної конференції. 2020. С. 215-221. 

URL:https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/78995/1/Vinnyk_digitalization.pdf. 

8. Мохова Ю. Л. Оцінка діяльності центрів надання адміністративних 
послуг в умовах цифровізації України. Публічне управління та митне 

адміністрування. 2021. № 2  (29). С. 22 – 28. URL: 

http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/4416/1/6%20%D0%9C%D0%BE%D1%85

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%9B..pdf 

 
  

http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-d5116efff458.pdf
http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-d5116efff458.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_1/20.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/78995/1/Vinnyk_digitalization.pdf
http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/483/486
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/78995/1/Vinnyk_digitalization.pdf
http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/4416/1/6%20%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%9B..pdf
http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/4416/1/6%20%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%20%D0%9B..pdf


ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»  

  

 

226 

 

 

Швець К.В.,  

студентка IV курсу кафедри івент-
менеджменту та соціальних комунікацій  

ВП «Миколаївська філія Київського 

національного університету культури і 

мистецтв»;  

Науковий керівник: Єрмолаєва Г.А., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
івент-менеджменту та соціальних 

комунікацій ВП «Миколаївська філія 

Київського національного університету 

культури і мистецтв» м. Миколаїв, Україна 

 

БЛОГІНГ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ЧАСУ 

 

В Україні, як і в багатьох країнах світу, активно розвивається блогосфера.  

Інформаційне століття породило безліч нових професій. Але блогер виділяється 

серед них за тією простою причиною, що ця професія передбачає вплив на суспільну 

свідомість. Головна особливість блогу (чи відеоблогу - влогу) полягає в тому, що 

створювати його може будь-хто, для цього не потрібно мати певну освіту. У багатьох 
блогерів є своє коло читачів.  

Блог - це інформаційно наповнений щоденник, одна з форм авторського проекту. 

Стати блогером, лідером думок чи СММ-менеджером хочуть чимало людей різного 

віку, які успішно реалізуються в цій професії, маючи за плечима чималий досвід [1].  

Утім в умовах повномасштабної війни змінюються підходи до ведення сторінок 

у соціальних мережах: те, що було актуальним до 24 лютого 2022, сьогодні може 
викликати повне несприйняття, хейт чи навіть булінг. 

Повномасштабне вторгнення росії в Україну сколихнуло всю країну. Кожен з 

нас ніколи не забуде того страшного ранку, який перевернув наше життя з ніг на 

голову. Кожен українець приносить користь своїй країні та робить все, що у його силах 

задля перемоги.  

Чимало інфлюенсерів не лише ведуть війну на інформаційному фронті, але 
завдяки своїй великій аудиторії збирають гроші для армії та всіх постраждалих від  

війни в Україні. 

Проаналізуємо соціальні мережі медійних представників, які  допомагають  в 

тилу нашим бійцям, які майже рік виборюють перемогу.  

Сергій Жадан [1] -  письменник, журналіст і лідер гурту «Жадан і собаки»[2],  
волонтерить упродовж багатьох років, він активно виступав та організовував різні 

заходи на сході України. Підтримує культурні й соціальні ініціативи, заснував для цих 

цілей благодійний фонд. З початку повномасштабної війни митець залишається у 

Харкові, забезпечує усім необхідним тих, хто цього потребує: військових, громади в 

місті й поблизу. Жадан волонтерить разом з учасниками гурту «Жадан і собаки», а 
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поміж тим колектив навіть устиг записати кілька треків, виступити з концертом у 

харківській підземці й навіть організувати рок-фестиваль – «із нормальним звуком і 

серйозним лайн-апом», як зазначив Жадан, анонсуючи подію. Фестиваль відбувся у 
безпечному місці, його записували на відео.  

Сергій Притула[4], колишній шоумен, пізніше – політик і громадський діяч, має 

понад мільйонну аудиторію прихильників. Благодійний фонд Сергія Притули є 

другим за величиною в Україні після «Повернись живим». Зараз він активно працює 

і спрямовує зусилля на допомогу армії й постраждалим. Активізує свою аудиторію 

також за допомогою креативних рішень і аукціонів. Зокрема, пообіцяв коментувати 
фінал Євробачення, якщо завдяки донатам слухачів вдасться зібрати 1 млн грн. За 

чотири години твіттер-стріму пожертвували для ЗСУ 5,5 млн грн. 

З аукціонним домом «Дукат» розігрували картину художниці Марії Примаченко 

«Квіти виросли коло четвертого блока». Стартувавши із суми 5000 доларів, 

організатори продали її за рекордні пів мільйона долларів. Разом з monobank активіст 

збирає кошти, розігруючи 120 знаменитих марок із російським кораблем. 
Олексій Дурнєв[5] - український телеведучий, продюсер, актор, 

переформатував шоу "Дурнев смотрит сториз" на "Дурнев смотрит сториз русни", де 

висміює "біди" росіян - відключення Instagram, вихід брендів з ринку, підвищення 

цін. Усі кошти від монетизації роликів підуть на допомогу ЗСУ. Також команда 

Олексія Дурнєва запустила телеграм-канал "Боже, яке кончене!", в якому теж 

висміюють росіян. На каналі вже більше 700 тисяч підписників. 
Воєнна тема позначилася на іншому шоу - "Еда Дурнева". Замість огляду їжі з 

українських ресторанів Олексій разом із стендапером Лерою Мандзюк у випуску 

"Орки VS ЗСУ порівняли сухпайки російського та українського солдата.  

Антон Пушкін[6]- телеведучий та мандрівник, зняв серію роликів для 

англомовного You-Tube-каналу. Він показав місто Київ після нападу російських 

окупантів, як столиця захищається від загарбників, а також як волонтери, ризикуючи 
своїм життям, допомагають народу. Під кожним із роликів він залишив посилання на 

організації для збору пожертв українцям. 

Антон Сененко[7], блогер, та насамперед — учений, науковий співробітник 

Інституту фізики НАНУ допомагав вивозити родини з Ірпеня, пізніше — з Чернігова, 

врятувавши з колегами-волонтерами не одне життя. Крім щоденної роботи з 

порятунку людей із гарячих точок, блогер документував їхні історії та ділився ними 
на своїй  фейсбук-сторінці. Більшість із них переповнені болем, тож їх неможливо 

читати спокійно. Та це дуже цінні свідчення, які збережуться завдяки талантові 

сторітелінгу, яким блискуче володіє Сененко. Один із його дописів фейсбук навіть 

двічі видаляв «через порушення стандартів спільноти», та видання «Локальна 

історія» опублікувала його як колонку на своєму сайті. Зараз учений та активіст разом 
із колегами-волонтерами допомагає доставляти необхідне на схід — практично 

щотижня вони відправляються в волонтерську місію містами Донеччини. 

Поки одні кожного дня відкривають збори, підтримують країну й військових, 

допомагають постраждалим від російської агресії, інші обирають мовчати, або 

підтримувати й пропагувати путінський режим. В Україні створили платформу 

https://t.me/bozhejakekonchene
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theylovewar.com[8] зі списком артистів, блогерів та політиків, які підтримують війну 

проти України. У список вносять тих, хто підтримує або мовчки толерує війну і 

путінський режим, поширює фейки про війну рф проти України, замовчує дії агресора 
тощо.  

Також сайтом «близнюком» є 22flr.com[9], на якому знаходиться перелік 

«чорних» блогерів, які мають антиукраїнську позиції, виправдовують або ігнорують 

вторгнення росії та окупації.  

Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що з початком війни блогосфера 

зазнала значних трансформацій: зміна контенту популярних блогерів, інфлюенсерів 
та медійних персон й вектору руху призвела до переосмислення сучасності.  

Блогінг став невід’ємним елементом сучасного медійного простору у 

виробництві інформаційного контенту самими користувачами мережі. Новий напрям 

в інформаційній діяльності дає підстави зрозуміти суть і головні функції блогера / 

медійника /документознавця. Розвиток блогосфери розширює уявлення про 

інформаційну сферу і її можливості для окремої діяльності. Активну роль в ній 
відіграє аудиторія, через яку і для якої створюють, аналізують і поширюють 

інформацію.  

Якщо говорити про перспективи блогосфери у нашій країні, то вона буде 

розвиватися. Швидше за все, з’явиться велика кількість блогів різної тематики. 
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ВЕРТЕП ЯК ВИД ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

Українське театральне мистецтво бере початок від давньослов’янських обрядів, 

мистецтва скоморохів, які часто виступали з ляльковими виставами. У козацько-

гетьманську добу спалах розвитку театрального мистецтва пов’язаний щонайперше 
зі шкільним навчанням. 

Шкільний театр українського бароко започаткував драму як сценічне дійство, 

що відбувалося за певними правилами з декораціями, шумовими ефектами та іншими 

сценічними засобами. 

Окремий вид драми, що сформувався в цей період, - вертеп. Акторами вертепа 

були ляльки. 
Елементами театрального мистецтва було наповнене життя козаків. У всіх 

полках були музиканти, адже в похід козаки вирушали з піснями. Вони активно 

проводили дозвілля: танцювали, співали, слухали кобзарів і самі розповідали про свої 

подвиги. Любили козаки й театр календарної обрядовості (зокрема, вони були 

дотепними колядниками, стрибали через вогнища на Івана Купала), організовували 

вертеп та різні театрально-карнавальні дійства 
[https://ukrlit.net/textbook/9klas_4/37.html]. 

У XVІІ-XVІІІ ст. значного поширення в Україні набуло театральне мистецтво. 

Авторами драматичних творів були викладачі та учні навчальних закладів. 

Тогочасним глядачам показували твори «високого» стилю — великодні, різдвяні, 

історичні, житійні та повчальні драми. У перерві між діями ставили драматичні твори 

«низького» стилю — короткі вистави з народного побуту. Їх називали інтермедіями 
та інтерлюдіями. 

Із XVII ст. на українських землях починає набувати популярності вертеп — 

ляльковий театр, який показували на різдвяні свята. Школярі, мандрівні дяки та 

міщани носили вертепи від хати до хати й розігрували лялькові вистави. 

https://22flr.com/blacklist/
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Звісно, у минулі часи вертеп мав більше сакрального (священного) сенсу – це 

було і релігійне дійство, визнане християнами, і водночас втілення язичницьких 

вірувань на згадку про померлих предків. 
Сьогодні залишилося, на жаль, не так багато живих носіїв старої української 

культури, та й молоде покоління не готове підтримувати всі віяння старовини. Тому 

вертеп омолодився і сильно видозмінився, особливо в тих областях, де його традиція 

не така стара. 

Одне поєднує різдвяне дійство - і раніше, і зараз головними шанувальниками 

вертепів залишаються діти.  
Саме через зв'язок із різдвяною історією у вертепі завжди присутній 

традиційний набір персонажів. Це цар Ірод, його солдати, три царі, які принесли дари 

немовляті, пастухи, які першими дізналися про народження Христа, ангел, чорт, 

смерть, жид та його дружина.  

У перекладі зі старослов’янської вертеп означає «печера»  

[https://www.moirebenok.ua/uk/mother/mamochkinyi-interesyi/gotovimsya-k-rozhdestvu-
chto-nado-znat-o-vertepe/]. За зовнішнім виглядом це була дерев’яна або картонна 

скринька з метр завдовжки й майже в людський зріст заввишки, у якій вистави 

розігрували за допомогою ляльок на паличках. Для їхнього пересування в дні 

скриньки робили прорізи. Вертепник тримався за палички, «водив» ляльок по сцені, 

а також озвучував героїв, змінюючи голоси. Ляльок виготовляли зазвичай із фарфору, 

дерева або картону, гарно розписували. Часто вони були справжніми витворами 
народного мистецтва і справляли велике емоційне враження на глядачів. З розвитком 

техніки ляльок у рух приводив прихований від глядачів спеціальний механізм. Деякі 

з вертепів були оснащені пристроями, що приводили в рух частини їхніх тіл. 

Наприклад, Смерть махала косою, Запорожець танцював навприсядки, у царя Ірода 

голова злітала з плечей тощо. 

Сама скринька була поділена на дві частини, що відображали уявлення 
українців про світоустрій. У горішній розігрували різдвяну драму про народження 

Ісуса Христа. Вона символізувала собою небесний, духовний світ, святість. У 

долішній вертепники представляли комічні сценки національно-побутового змісту. 

Нижній поверх уособлював земний, реальний світ людей. 

Вертепники для верхнього поверху не створювали різдвяну виставу самостійно, 

а користувалися усталеними варіантами, написаними викладачами колегіумів чи 
академій. Між сюжетами різних авторів відмінності були несуттєвими, тому що в усіх 

їх було спільне джерело — Євангелія від Матвія та Луки. Театралізоване дійство 

супроводжувалося виконанням колядок і творів релігійного змісту. Мова героїв 

різдвяної драми була церковнослов’янською. 

Значно цікавішими й різноманітнішими були вистави на нижньому поверсі 
вертепу. Їхній зміст залежав від таланту й фантазії ляльковода, який сам був автором 

інтермедійної частини. Її сюжет — завжди пов’язаний із різдвяною частиною дійства. 

Герої раділи народженню Ісуса та смерті царя Ірода, співали колядки й танцювали. 

Ляльки відображали представників різних національностей і стосунки між ними. 

Головного персонажа — Запорожця — зображено хоробрим і відчайдушним, 
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захисником інтересів народу, який не боїться навіть смерті. Дія світської частини була 

динамічною, герої співали й танцювали, жартували та з’ясовували між собою 

стосунки. 
Костюми відповідним чином характеризували героїв: у різдвяній драмі ляльок 

одягали, як мешканців Віфлеєму часів Ісуса Христа, а вбрання персонажів 

інтермедійної частини вказувало на їхній соціальний стан або національну 

належність. Індивідуалізованою була також їхня мова: Запорожець та Дід з Бабою 

розмовляли українською, Шляхтич — польською; Москаль — російською, дяк — 

пародійною книжною мовою, а мова Цигана рясніла специфічними словами. 
Поєднанням кількох мов вертепники досягали комедійного ефекту. 

Вертеп на тривалий час став традиційною різдвяною розвагою українського 

народу. Крім лялькового театру, існував ще так званий «живий» вертеп, який 

розігрували люди. Вони одягали костюми й маски та із зіркою ходили від хати до хати 

колядувати. У наш час відроджується ця стародавня народна традиція, а вертепне 

дійство набуває сучасного, часто викривального, змісту 
[https://uk.wikipedia.org/wiki/]. 

Вертепні драми, поширені в Україні, справили великий вплив на становлення й 

розвиток театрального мистецтва. Це помітно у використанні драматургами нового 

часу сюжетів, способів творення образів, засобів гумористичного й комічного 

зображення. 

Отже, з огляду на вищевикладене, можемо зробити висновок, що український 
вертепний театр — самобутнє явище у розвитку нашої театральної культури. 
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ХОРЕОГРАФІЧНА КАРТИНА «ЛЮБОВ ТА ЧЕРЕВИЧКИ» ЗА 

МОТИВАМИ ТВОРУ М. В. ГОГОЛЯ «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ ПОБЛИЗУ 

ДИКАНЬКИ» 

 

Українські народні традиції знайшли своє місце у творчості де їх відтворювали 

художники у своїх картинах, поети- у художніх творах, драматурги- у театральних 

постановах, музиканти- у музиці. Самобутня культура українського народу, що 

складається з цінностей, протягом багатьох віків має- великий скарб. Нашими 
предками закладено в українському фольклорі народну мудрість  яку яскраво 

відображено у святах, звичаях та обрядах. У народних традиціях шанували і шанують 

українці взаємини між людьми та обґрунтовують цінність духовної культури як 

усього народу, так і окремої людини. Відображення української літератури знайшло 

своє вагоме місце і у творчості та житті видатного письменника, драматурга та 

прозаїка М. Гоголя. У його збірці «Вечори на хуторі біля Диканьки» чітко зображені 
особливості обрядів та ритуалів майже всіх циклів року, відтворено побут та 

взаємовідносини українського народу.  

Гоголь М. В. народився 20 березня ( 1 квітня ) 1809 року в Полтавській губернії 

в селі Сорочинці в багатодітній родині. Його мати займалася вихованням дітей, а 

батько для театру писав п’єси. Дитинство проходило в українських мальовничих 

містах. З десяти років  навчався в Полтавській гімназії де став членом літературного 
гуртка в якому писав невеликі театральні п’єси. Він є одним із класиків літератури, 

письменник, публіцист, критик,  український прозаїк.  

1821 рік вступ до Ніжинської гімназії вищих наук. 1830 рік була написана 

перша повість «Басаврюк» та початок поступового спілкування з Жуковським, П. 

Плетньовим, Пушкіним, О. Сомовим  в літературному гуртку. Його нові роботи  
з’являлися у пресі: «Майська ніч», «Сорочинська ярмарка», «Північні квіти», « Вечір 

на передодні Івана Купала» та  історичний роман «Гетьман», також першим 

літературним успіхом були «Вечори на хуторі біля Диканьки», де відбуваються 

фантастичні історії з казковими подіями.  В повісті закладена тема, що завжди добро 
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перемагає зло,  а гроші не є синонімом щастя, віра та чесність завжди врятують у 

складній життєвій ситуації.  

Проводячи дитячі роки поряд з селом Диканька у нього виникла ідея написати 
на українську тематику цикл повістей, вважаючи це місце унікальним та 

фантастичним.  

В 1831 році був виданий перший том циклу до написання «Вечорів на хуторі 

біля Диканьки», а другий том- через рік.  У творі основною думкою є-що все таємне 

стає явним, а за будь-яке зло прийде розплата.  Письменнику гумор допомагає 

донести прописну істину, що потрібно жити в коханні, співчутті до ближніх та жити 
по совісті. 

«Вечори на хуторі біля Диканьки» складаються з двох томів, які містять по 

чотири повісті. Перша частина: «Сорочинський ярмарок», «Вечір напередодні Івана 

Купала», «Майська ніч, або Втоплена» та «Зникла  грамота». Друга частина: «Ніч 

перед Різдвом», «Страшна помста», твори «Івана Федоровича Шпоньки і його 

тітоньки» і «Зачароване місце». Вигаданим персонажем є Рудий Панько, який вводить 
читача у світ українського села та передає картину українського життя 17-18 ст. 

В жанрі повісті була обрана поетична проза у якій придбали мелодійність, 

ліричність та  опис  вбрання, український фольклор, побут, народні повір’я, які 

пов’язані зі святом в Ніч під Різдво. 

За мотивами оповідання М. В. Гоголя вперше був показаний  фільм «Вечори на 

хуторі біля Диканьки». 15 грудня 1961 року знятий режисером – О. Роу. Відбиравши 
акторів на роль Оксани з поміж п’яти тисяч претенденток знайшли актрису – Л.  

Мизнікову, а роль Вакули у фільмі знявся  український студент Київського 

театрального інституту- Ю. Тавров. Київський композитор А.  Філіпенко написав 

музику до фільму.  

Казкову історію актори мали намір знімати у селі Диканька, розташоване у 

Полтавській області. Режисер вдало підібрав образи своїм героям. Осідлавши чорта 
коваль Вакула своїй коханій Оксані привіз черевики цариці. Солоха (Л. Хітяєва) 

збирає з неба зірки, Біс краде світло над селом (місяць). У картині роль Чорта зіграв 

актор Г. Мілляр, а український актор М. Яковченко зіграв Пузатого Пацюка. Головні 

герої Вакула та Оксана є простими селянами, які наділені оптимізмом, вродою, силою 

та красою духу. У боротьбі за своє кохання Вакула проявляє впертість, 

наполегливість, сміливість та своєю людяністю вражає саму царицю та завойовує 
кохання Оксани. У свою чергу Оксана зрозуміла, що і без черевичок кохає Вакулу і 

ніякі дорогоцінні подарунки  не можуть замінити кохання.  

 Чарівна Різдвяна ніч допомогла Вакулі і Оксані стати щасливими. Також у 

фільмі є звучання українських різдвяних колядок, щедрівок, танців. Завдяки поету, на 

його думку український  народний танець був прямим відображенням широкої душі 
та давніх традицій українського народу. 

 Також, яскраво та образно передається показ обрядів, звичаїв  у сучасному 

балеті «Вечори на хуторі біля Диканьки»  відомого українського композитора Є.  

Станковича  та хореографа В. Литвинова, який користується великою популярністю.  

Початкова назва балету була «Ніч перед Різдвом» та  була поставлена столичним 
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театром опери і балету в 1993 році. Сюжет балету ґрунтується на повісті М. Гоголя 

«Ніч перед Різдвом».  

Литвинов В. В. у своїй творчості  поєднував лексику з елементами модерну і 
форми класичного танцю знаходячи для кожного  свій танцювальний малюнок та 

вільну пластику для виконавця, пропонуючи технічно складні  завдання. Хореограф 

використовує елементи контемпорарі, брейку, степу, джаз-танцю, хіп-хопу. 

Балет «Вечори на хуторі біля Диканьки» складається з музично-драматургічних 

ліній. М. Гоголь у деталях виписав кожний літературний образ.  

Ліричний- стосунки Оксани і Вакули, вони викликають найбільшу симпатію у 
глядача. Дует творить емоційно-образну лінію балету. Вакула приєднується до 

козаків, бажаючи потрапити на святковий бал,  виділяючи два козацькі танці 

героїчно-розмашистий та грайливо-витончений. 

У комічній лінії на сцені і у музиці характери Солохи, Чорта, Дяка, Писаря, 

Голови- яскраво комічні. 

Всі виконавці мають  українські чудові костюми, декорації та добре 
відпрацьовану хореографію. У хореографії класичний танець переплітається з 

народними елементами у декораціях та костюмах. У сценах присутня танцювальна 

технічно- складна партія, де поєднується сучасна пластика та класична хореографія. 

Балетна вистава відкривається звучанням мелодії «Щедрика», а завершується 

мелодіями колядок.  

Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що  у повісті М. Гоголя   «Вечори на 
хуторі біля Диканьки»  описуються традиції, танці, побут, звичаї українців та природа 

українського села. Це геніальний твір, який став вершиною ранньої творчості 

письменника. Головним задумом цієї повісті є   велике почуття кохання яке здолає  

зло, перешкоди та будь-які негаразди. Таким прикладом став Вакула, який боровся  за 

своє кохання та здійснив свої мрії.  

Завдяки повісті М. Гоголя створюються балети, фільми, написання музики.  
Таким чином на новий рівень  виходить художня література, яка відіграла важливу 

роль в українській творчості. 

За мотивами Гоголя були створенні кінофільми, які є захоплюючими, 

таємничими та цікавими. Таким прикладом є  фільм «Вечори на хуторі біля 

Диканьки» режисера О. Роу. 

Основну тему та ідею у повісті передають балетні персонажі, а балетмейстери- 
постановники підібрали виразні засоби хореографії та всі сюжетні лінії для 

глядацької аудиторії. Такі балетні постановки залишаються популярними. На той час  

було створено багато хореографічних постановок та балетів з неймовірним музичним 

супроводом. Дивлячись на такі  постановки можна сказати що кохання це прекрасне 

почуття. Воно чарівне, чудове, здатне змінити людину, зробити її ніжною, доброю, 
сміливою, але воно дуже вразливе і його треба цінувати та дбайливо відноситися до 

нього.  

Отже, література М. Гоголя відіграла велику роль на творчу діяльність 

українського театру та балету, які  залишаються актуальними на теперішній час. 
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ТИПОЛОГІЯ ТЕМАТИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ УКРАЇНИ 

 

Фестиваль (від лат. Festivus – святковий) – масове святкування – це огляд 
значних досягнень колективної та індивідуальної творчості в різних галузях людської 

діяльності: художній, музичній, естрадній, науковій, спортивній, виробничій тощо.” 

[1]  

Початок розвитку фестивального руху саме в Україні припав на період 

отримання країною незалежності. У 1990 році, у місті Київ, відбувся перший 

https://calendate.com.ua/person/888
https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gogol-mikola/1741-mikola-gogol-biografiya
https://gordonua.com/ukr/interesting/-vechori-na-hutori-poblizu-dikanki-jak-gogol-pratsjuvav-nad-zbirkami-povistej-pro-ukrajinskih-traditsijah-640328.html
https://gordonua.com/ukr/interesting/-vechori-na-hutori-poblizu-dikanki-jak-gogol-pratsjuvav-nad-zbirkami-povistej-pro-ukrajinskih-traditsijah-640328.html
https://gordonua.com/ukr/interesting/-vechori-na-hutori-poblizu-dikanki-jak-gogol-pratsjuvav-nad-zbirkami-povistej-pro-ukrajinskih-traditsijah-640328.html
https://lviv1256.com/lists/fakty-pro-fil-m-vechory-na-khutori-bilia-dykan-ky/
https://t1.ua/zhyttia/53765-zyomky-filmu-vechory-na-khutori-poblyzu-dykanky-suprovodzhuvala-spravzhnya-chortivnya.html
https://t1.ua/zhyttia/53765-zyomky-filmu-vechory-na-khutori-poblyzu-dykanky-suprovodzhuvala-spravzhnya-chortivnya.html
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vechori-yevgena-stankovicha-zbirayut-povnij-zal/
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=55174
https://jak.koshachek.com/articles/rou-oleksandr-arturovich-biografija-filmografija.html
https://jak.koshachek.com/articles/rou-oleksandr-arturovich-biografija-filmografija.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-metodika-pidgotovki-napisannya-provedennya-festivaliv-266045.html
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міжнародний музичний фестиваль «Kyiv Music Fest», що стало поштовхом для 

падіння культурної «залізної завіси» між Україною та навколишнім світом. 

Саме з тієї події почався стрімкий рух української фестивальної культури до 
розвитку, запозичення, створення та удосконалення різних відгалужень  та типів 

фестивалів. 

Скориставшись Internet-ресурсом [2] та переглянувши статистику запитів, я 

змогла виокремити типи найбільш відвідуваних фестивалів України за останні роки, 

серед яких: 

- Музичні 
- Мистецькі 

- Гастрономічні 

- Історичні 

- Етнографічні 

- Кінофестивалі 

Як можна помітити, найбільш популярною галуззю фестивалів серед українців 
та гостей країни є творча галузь. Але кожен тип фестивалю з цієї галузі можна 

охарактеризувати значно ширше. 

Музичні фестивалі 

Наприклад, музичні фестивалі поділяються на декілька видів: 

1. Фестивалі за жанрами музики (джаз, рок, фольклорний, сучасний, 

класичний тощо).  
Звісно, що кожен із жанрів має фестивалі з різним рівнем підготовки, кількістю 

запрошених артистів та готовністю прийняти певну кількість гостей (від 100 до 10 

000 відвідувачів). Саме тому існують фестивалі, які у своїй концепції мають 

об’єднання чи протиставлення декількох жанрів музики (наприклад, «From-To Music 

Fest»). 

2. Фестивалі-конкурси 
Сьогодні є дуже актуальним питання створення та популяризації саме 

української творчості. Музичні фестивалі-конкурси, як міські, регіональні, 

національні, так і міжнародні, мають значну силу у відтворенні цієї мети. На такому 

типі фестивалів учасниками можуть стати усі: від дитячих хорових ансамблів до 

заслужених симфонічних оркестрів. Фестиваль-конкурс може мати певний рейтинг 

оцінювання та нагород, а може бути організований як просвітницько-ознайомчий 
захід для різних регіонів чи країн із виданням дипломів різних категорій. 

3. Музично-мистецькі фестивалі 

Такий вид фестивалів створений для об’єднання кількох галузей мистецтва у 

єдиний, можливо, новий та сучасний різновид творчості. Де музичні гурти 

об’єднуються із хореографічними колективами, чи оркестр супроводжує художника 
у створенні витвору мистецтва. [3] 

Гастрономічні фестивалі 

Наступний тип фестивалів, якому хотілося б приділити увагу у дослідженні, - 

гастрономічні. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-metodika-pidgotovki-napisannya-provedennya-festivaliv-266045.html
https://tourlib.net/statti_ukr/varholiak.htm
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“Національна кухня є одним із важливих факторів залучення іноземних 

туристів до країни”. [4] Українська кухня завоювала визнання у всьому світі до того 

рівня, що може присвячувати цій галузі великі фестивалі. Агрономічна та 
гастрономічна культури України дозволяє проводити фестивалі не лише основної 

загально-національної кухні, а й присвячувати захід чи не одному окремому продукту 

виробництва місцевості. З таких: «Свято полуниці» м. Одеса, «Фестиваль кави» м. 

Львів, «Фестиваль меду» с. Хоружівка та багато інших. [5] 

Отже, підсумовуючи тему різномаїття фестивалів в Україні, хочеться 

зауважити увагу на тому, чому саме ці напрямки наділені такої уваги з боку як і 
іноземних гостей, так і самих українців.  

Українська культура є чи не найунікальнішою серед культур усього світу. У її 

фольклорі чітко прослідковується розвиток народу, та в той самий час українці  з 

великою повагою ставляться до історії. Розвиваються самі, але не забувають про 

коріння. Доповнюють культуру, але шанують давні традиції. 
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ФОЛЬКЛОР В ПРОЧИТАННІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ 

КОМПОЗИТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА) 

 

Серед щедрої великої спадщини українського народу значне місце посідає усна 

народна творчість – фольклор. Він з далекої давнини приносить сучаснику думки, 

мрії, сподівання народу, відтворює його боротьбу. Можемо сказати, що усна народна 

творчість становить біографію народу.  

Усна творчість українського народу зберігає в собі велику різноманітність 
жанрів, саме вона і є безцінною духовною скарбницею нації [5]. Усну народну 

творчість ще називають фольклором, що в перекладі означає – народна мудрість [4]. 

Фольклор взятий з різних джерел на основі безпосередніх спостережень над 

навколишнім життям. Він відтворює історію, культуру, побут, традиції, вірування 

народу. Жанри фольклору надзвичайно різноманітні – це казки, прислів’я, загадки, 

пісні, думи тощо. 
Отже, фольклор – це дорогоцінне художнє надбання народу, це витвір його 

душі, котрий необхідно знати й цінувати і не цуратися свого. 

Фольклор досить унікальна річ, адже зберігає в собі історію цілого народу, в 

даному випадку, українського народу. І в сучасному світі фольклор займає своє, 

важливе місце. Ми можемо чути, бачити фольклор вже в видозміненних варіантах, 

таких як обробки, стилізації, нові прочитання, варіації.  
Згадавши видозмінення фольклору, неможливо пропустити таку течію в музиці 

як неофольклоризм. 

Ця течія європейської музики ХХ століття переосмислює фольклор, вносить 

нові, цікаві, сучасні моменти, що надає нове життя фольклору, не дає йому забутись, 

згаснути.  
Для музики неофольклоризму характерна концентрація тих або інших 

особливостей фольклору: наприклад, нерегулярний метр, «згущення» 

ладоінтонаційних особливостей фольклору, що тим самим відрізняє його від 

класичної традиції. Найяскравішими українськими неофольклористами є М. Скорик, 

І. Карабиць, Л. Дичко, Є. Станкович. Якщо говорити про українських 
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неофольклористів, хотілось би звернутись до творчості видатного митця, а саме, Є. 

Станковича та його інтерпретацій фольклору.   

Творчості Станковича притаманна монументальність задумів, глибинні зв'язки 
з фольклором України, експерементальність форм та технік. Його музично - 

фольклористична мова цілком унікальна, оригінальна, без натяків на цитатність. 

Пошуки техніки й естетики «сучасної гуцульської музичної мови» у 

Станковича сягають вершин синтезу фольклорного й модернового. Природа цієї 

синтези така невимушена й органічна, що фольклористи не помічають модерновости, 

а модерністи – фольклорності вислову. 
Найяскравішим акцентом неофольклоризму в творчості Євгена Станковича є 

його фольк-опера «Коли цвіте папороть».  Цей унікальний твір поєднує в собі хорове 

виконавство (за задумом композитора мав виконувати саме народний хор), народні 

традиції, обрядовості свята Івана Купала та сучасність.  

Будучи ще молодим композитором, Євген Станкович наважився на неймовірно 

сміливий творчий експеримент – поєднати традиції унікальної народної співочої 
культури із звучанням авангардної симфонічної партитури. Властивістю творчості 

Станковича є чіткість візуального бачення звучащого матеріалу, образна 

конкретність, символічна картинність і зображальна змістовність тематизму – ці риси 

також проявилися в опері «Коли цвіте папороть» [6]. Музика Станковича виявилася 

настільки пророщеною з національного інтонаційного грунту, що авторські мелодії, 

– а їх більшість у творі, – майже ідентичні з мелосом автентичного фольклору 
(пісенних зразків центральних регіонів України). Тим самим композитор прагнув 

відтворити художню ментальність свого народу, його героїчну історію й мистецтво – 

те, що вирізняє українську націю серед інших. 
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КУЛЬТУРА І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЙНА КРИЗА 

 

Наявність політичних, воєнних, етнічних, демографічних, соціальних, 

економічних, продовольчих та екологічних глобальних проблем людства дає 

об’єктивні підстави стверджувати, що сучасне суспільство перебуває у стані 
безпрецедентної у своїй історії багатокомпонентної цивілізаційної кризи, яка 

охоплює абсолютно усі без винятку сторони життєдіяльності соціуму і стосується 

усіх країн, держав і народів. Пріоритети сучасної цивілізації, що орієнтовані на 

досягнення людиною матеріальних благ виступають одними із провідних чинників, 

що привели світ до кризи, «творцем» котрої є Людина, яку повсюдно оточує культура 

– сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених нею за історію свого 
існування. Отже, рівень культури прямопропорційний стану навколишньої дійсності, 

і для того щоб змінити вищеозначену ситуацію на краще необхідно посилити саме 

духовну складову культури.  

Із архіскладними викликами сучасності зіштовхнулася і Україна: збройна  

агресія з боку Російської Федерації, територіальна анексія, соціально-економічна та 

демографічна криза тощо, – все це актуалізує необхідність переосмислення ролі та 
значення культури у цивілізаційному аспекті, адже вбачається, що заснована на 

пріоритеті позбавленого духовності розуму та матеріально-чуттєвих потреб сучасна 

світова цивілізація вступила у фазу глибокої кризи, і лише культура через свій 

універсальний та всеосяжний характер, як і раніше, залишається єдиною надією 

людства на виживання.  
Культура є явищем багатогранним. Сьогодні нараховується більше декількох 

сотень визначень поняття «культура» і жодне з них логічно не можна вважати 

абсолютно вичерпною дефініцією. У контексті даного дослідження із існуючо ї 

варіативності визначень поняття «культура» на основі спорідненості зафіксованих у 

них елементів ми виділили тріаду тематичних груп. Першу групу складають 
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визначення культури як духовного життя суспільства, або духовного буття людини, 

народу та соціуму. Другу групу – визначення сутності культури як комплексу знань 

(у даному аспекті варто усвідомлювати що знання, які не базуються на нормах моралі 
та принципах моральності – тобто на духовності людини, нерідко перетворюються на 

прояви антикультури; людський розум не завжди орієнтований на благо, він таїть у 

собі протиріччя між творенням та руйнуванням). Третю групу становлять визначення 

культури як певного рівня освоєння кожною людиною окремо і народом та 

суспільством загалом тієї культурної та загальноісторичної спадщини, яка була 

створена всіма попередніми поколіннями. На основі вищенаведених груп визначення 
поняття «культура» пропонуємо під культурою розуміти багатокомпонентну 

систему, що вбирає у себе досвід чуттєвого, інтелектуального та духовного освоєння 

людиною та суспільством навколишнього світу.  

Феномен культури полягає у її всепроникаючому характері. Взаємовідносини 

між людьми, їх норми поведінки, моралі та етики, своєрідність побутового і 

господарського укладу, організації праці, дозвілля та управління суспільством, – все 
це не що інше, як тріадне відображення духовного, чуттєвого та інтелектуального 

досвіду освоєння людиною та суспільством навколишнього світу, тобто 

відображення рівня культури. В основі цієї системи її організуючим базисом 

виступають цінності, що існують у суспільстві. Система цінностей пронизує собою 

всю навколишню дійсність: людину, суспільство, державу тощо. Система цінностей 

не є статичною та незмінною, вона, неначе «живий організм», розвивається з 
урахуванням взаємодії старого і нового. 

Отже, культура та відповідна система цінностей пронизують собою всі без 

винятку сфери людської життєдіяльності і відображаються у них відповідно до того 

культурного рівня, який притаманний людині та суспільству на кожній стадії свого 

цивілізаційного розвитку.  

Культура і цивілізація – поняття не тотожні. Культура як явище з'явилася у 
період виділення зі світу природи людини як особини, яка наділена, на відміну від 

решти живого світу, ще двома субстанціями – духовною та інтелектуальною. І 

з’явилася вона через гостру потребу людини у всебічній орієнтації у навколишньому 

світі та у здобутті життєвого досвіду. Цивілізація ж з’явилася у період появи держави 

і викликана була необхідністю посилення загального соціального зв'язку індивідів у 

межах їх державного об'єднання. Тобто, з'явившись набагато пізніше, вже на досить 
високому рівні розвитку людської культури, і будучи її продуктом, цивілізація з 

усього досвіду суспільного буття (тобто з усієї культури) виділила ту її частину, яка 

у більшій мірі відповідала потребам нового часу – потребам державного управління 

народом, здійсненню функцій інтеграції діяльності та інтересів індивідів-членів 

різних спільнот, об'єднаних у державу. Отже, цивілізація виступає сферою культури, 
в якій зафіксовані пріоритетні духовні цінності свого часу. Будучи своєрідним 

продуктом культури, цивілізація у той же час у силу авторитетності обраних 

державою та суспільством орієнтирів істотно впливає на стан культури, 

забезпечуючи або унеможливлюючи її поступальний розвиток. Цивілізація є 

водночас і відображенням, і наслідком культури. Від загального рівня культури 
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народу та його правителів (еліти) залежить ефективність (позитивна чи негативна 

сторона) використання здобутків цивілізації. При недостатньо високому рівні 

культури вибір ціннісних орієнтирів як пріоритетних (що є змістовною суттю 
цивілізації) виявляється помилковим і загальний рівень культури народу продовжує 

знижуватися. І навпаки… 

Сильні цього світу мають усвідомити, що культура не є вторинною галуззю 

держави, що поступається економіці та політиці. Культура – першооснова усіх 

галузей життєдіяльності держави, а отже, і основа соціально-економічного прогресу 

суспільства та країни. Опираючись на те, що існуюча у світі криза є результатом 
антропогенної діяльності, однією із основних і актуальних функцій культури сьогодні 

вбачається саме виховна, тобто виховання Людини в людині. Створюючи культуру 

«зсередини», через виховання високодуховних потреб та потягу до справжньої 

досконалості, людина та суспільство здатні ефективно вирішити економічні та 

господарські, – тобто матеріальні проблеми.  

У весь період існування сучасної цивілізації держави світу були і залишаються 
орієнтованими переважно на матеріальну складову своєї діяльності – на інвестиції в 

економіку, яка і сьогодні лишається головним об’єктом вкладення ресурсів, і майже 

ніхто у повній мірі не інвестував і не інвестує в людину, позитивно створений 

внутрішній світ якої здатний змінити навколишню дійсність на краще. Пам’ятаймо, 

що саме «духовна бідність» визначає марність зусиль щодо запобігання сучасній 

цивілізаційній кризі. 
Сучасна цивілізація з її матеріально-орієнтованими пріоритетами привела світ 

до системної багатогалузевої кризи, подібно до якої ще не було в історії людства, і 

яка за своїми масштабами та можливими наслідками й досі не є у повній мірі 

усвідомленою людиною. З метою мінімізації її масштабів та наслідків ядром нової 

системи цінностей має постати Людина, адже лише вона має розум і дух – вкрай 

необхідні сьогодні векторно-змінні складові культури. Варто пам’ятати одне: все у 
світі починається з людини, з її культури, – все цим же і закінчується. Необхідно лише 

це усвідомити і не декларативно, а фактично повернутися суспільству і державі 

обличчям до духовного світу людини, а отже, і у загальному значенні – до Культури.  
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ПРОФЕСІЙНО-МИСТЕЦЬКІ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ У 

СФЕРІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ: НА ПРИКЛАДІ 

ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ АКАДЕМІЧНОГО І ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ ТА 

ЗВУКОРЕЖИСУРИ НАКККіМ 

 

Українська народна художня культура є одним із основних напрямів духовного 
збагачення народу. Багатовікова історія українського етносу з покоління в покоління 

передавала культурну спадщину, сприяючи тим самим культурному розвиткові 

нашого народу. Культурологічні студії щодо теоретичних аспектів досліджування 

народної художньої культури сприяють утвердженню національної самоцінності, 

протегують усвідомлення українцями своєї ідентичності, демонструють всьому 

світові, особливо нині, в умовах війни, багату спадщину української культури, 
вражаючи культурним розмаїттям, яке є складовою і невід’ємною частиною 

загальнолюдського культурного процесу.  

Вельми актуальними вбачаються дослідження в галузі прикладної 

культурології у сфері музичного мистецтва, адже розгляд професійно-мистецьких та 

соціально-культурних практик, накопичення і обмін творчим досвідом становить 

підґрунтя для визначення вектору культурного розвитку України, тих культурних 
трансформацій, що відбуваються нині, зокрема, в умовах війни. 

Актуальність піднятої в статті теми зумовлює мету дослідження – розгляд 

професійно-мистецьких та соціально-культурних практик у сфері музичного 

мистецтва в умовах війни.  

Дослідницькою базою слугуватиме діяльність кафедри академічного і 

естрадного вокалу та звукорежисури Інституту сучасного мистецтва Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв, де автор має за честь бути виконувачем 

обов’язків завідувача кафедри. 

Аналізуючи нині сучасний мистецький доробок, приходить розуміння, що в 

умовах війни він значною мірою відображає душевний стан українського народу, 

переживання і водночас героїзм, самовіддане служіння ідеалам, демонструючи 
переконливу впевненість у неодмінну Перемогу над агресором.  

Українські митці нині представляють культуру нашого народу в усьому світі. І 

світ з великим бажанням вивчає і виконує українські пісні, зокрема, народні. Адже 

українська народна художня культура – явище, що фіксує живу глибину народної 

пам’яті, а отже, є актуальним аксіологічним механізмом акультурації суб’єкта. Саме 
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через сприйняття, освоєння та відтворення артефактів народної культури 

відбувається культурна ідентифікація людини, відчуття нею повноти буття, 

освяченого творчістю предків, їх знаковим ставленням до навколишнього світу, 
релігійного та морального імперативу.  

Буремне сьогодення воєнного часу формує у молодих людей третього 

тисячоліття національні світоглядні погляди і переконання, розкриваючи символічно-

знаково-ціннісно-смислове середовище культури (Lebenswelt) як історичне підґрунтя 

моделювання хронотопу ХХІ ст., залучаючи нове покоління українців до цінностей 

традиційної народної культури через систему освіти, культури, діяльність 
громадських рухів патріотичного спрямування.  

Українська культура завжди була і залишається фольклоризованою і являє 

собою компендіум накопиченого поколіннями соціального досвіду. В сьогодення 

українці активно опановують народними звичаями, стають більш обізнаним в 

народних традиціях, звичаях, фольклорі, не стільки підтримуючи, як вивчаючи 

етнографічну культуру свого народу, відроджуючи давні обряди, впливаючи на 
культуру інших народів світу.  

Нині українські народні традиції, народна художня культура, як будь-який 

продукт масової культури стають об’єктом використання, внаслідок чого 

відбувається трансформація характеру функціонування і регуляції на мікрорівні 

різних елементів культури, повсякденних культурних практик та формування нових 

традицій.  
Українська пісня в історичний період повномасштабної російської навали 2022 

року стає фактором всесвітнього зростання популярності, забезпечення 

високоякісного співробітництва та підняття статусу конкурентоспроможності і 

пізнаваності нашої країни. Таким прикладом слугує патріотичний марш Січових 

стрільців «Ой, у лузі червона калина» (слова Степана Чарнецького та Григорія Труха, 

музика С. Чарнецького). «Зберігши через понад сто років просякнуті ідейними 
цінностями світоглядні особливості, у сьогодення наповнює духом нескореності й 

любові до України все прогресивне людство. Заспівана фронтменом українського хіп-

хоп гурту «Бумбокс» Андрієм Хливнюком на Михайлівській площі 26 лютого 2022 

року, у день, коли він вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, пісня-гімн набула 

широкого розголосу і була підхоплена в Україні й світі. Вже 7 квітня Легендарний 

Pink Floyd записав пісню «Hey, Hey, Rise Up», використавши для треку вокал 
А. Хливнюка» [1]. 

24 травня 2022 року пісня-гімн Січових стрільців «Ой, у лузі червона калина» 

звучала хоровим багатоголоссям в Естонії на благодійному концерті, що відбувся, на 

стадіоні у виконанні хору чисельністю у понад тисячу співаків.  

Сьогодні навіть маленькі діти знають цю пісню, яка звучить переможним 
поступом у всіх куточках України, поширюючись світом. 

Професорсько-викладацький склад кафедри академічного і естрадного вокалу 

та звукорежисури Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних  

кадрів культури і мистецтв, обираючи навчальний репертуар здобувачам, 

дотримується необхідних програмних вимог, діючи в контексті єдності мистецьких 
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традицій та інновацій. До репертуару додаються новітні пісні сучасних композиторів 

(О. Бурміцького, Л. Горової, О. Лукашової, Н. Овсяннікової, С. Садовенко, А. Фоміна 

та ін. ), народжені у сьогодення.  
Викладачі, маючи змогу демонструвати свою творчість і творчість колег за 

кордоном, використовують ці можливості. Так, Наталія Овсяннікова, заслужена 

діячка мистецтв України, доцент кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури Інституту сучасного мистецтва НАКККіМ, представляла 21.05.2022 

року Академію в рамках Фестивалю культур Східної Європи в місті Зальцбург 

(Австрія). В замку HELLBRUNN, разом з нею виступили вихованки Академії – 
Амадея Едельвейс (Amadeiia Edelweiss) та здобувачка 3 курсу – Єлизавета Смагіна.  

7 вересня 2022 року у місті Зальцбурзі Наталія Овсяннікова виступила на 

підтримку України, взявши участь у сольному концерті популярного композитора-

піаніста Євгена Хмари. 

Наведемо приклади деяких професійно-мистецьких й соціально-культурних 

практик, проведених кафедрою кафедри академічного і естрадного вокалу та 
звукорежисури Інституту сучасного мистецтва НАКККІМ тільки за перше півріччя 

2022-2023 навчального року. 

22-23 вересня 2022 року у Національному заповіднику «Києво-Печерська 

лавра» відбувся фортепіанний виступ Попович Марії, провідного концертмейстера та 

старшого викладача кафедри, на відкритті VII міжнародної науково-практичної 

конференції «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: 
актуальні виклики сучасності».  

27 вересня 2022 р., в рамках фестивалю у концертному залі Національної спілки 

композиторів відбувся концерт «Фортепіанні речиталі», в якому узяв участь з 

концертними виступами Андрій Фомін, композитор, провідний концертмейстер і 

старший викладач кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури.  

30 вересня 2022 року, у Великій залі імені Василя Сліпака Національної 
музичної академії України імені Петра Чайковського, відбулася світова прем’єра 

твору «Елегія» (Світлої Пам’яті Мирослава Скорика) композитора, заслуженого діяча 

мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, професора кафедри академічного і 

естрадного вокалу та звукорежисури Віктора Степурка. 

Того ж дня, 30 вересня, в Державному музеї книги і друкарства України (вул. 

Лаврська, 9), відбулася творча зустріч з американським піаністом Брейдоном 
Древлоу, за участю викладачів і здобувачів кафедри академічного і естрадного вокалу 

та звукорежисури Інституту сучасного мистецтва НАКККІМ. Доцент кафедри В.І. 

Мусієнко та здобувачка другого курсу бакалаврату її класу Єлизавета Жовнер, 

виступили у вокальній частині концерту. У фортепіанній частині творчої зустрічі крім 

сольних номерів прозвучали ансамблі для фортепіано у чотири руки у виконанні 
Брейдона Древлоу та провідного концертмейстера, старшого викладача кафедри 

Марії Попович. 

2 жовтня 2022 р. у місті Буча відбувся святковий концерт для воїнів-захисників 

Територіальної оборони України. На заході виступили народний артист України, 

професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, кандидат 
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мистецтвознавства Іво Бобул та заслужена артистка України, доцент кафедри 

академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Христина Охітва. 

8 листопада 2022 року в Державному музеї книги і друкарства України відбувся 
концерт/творчий проєкт «Сила кохання в оперному мистецтві» Данила Котка, 

випускника магістратури кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури, клас професора, народного артиста України Фемій Мансуровича 

Мустафаєва. У проєкті взяли участь здобувачі його класу Катерина Червенко, 

Михайло Кригін, Богдан Дишлюк, Едуард Котляров. Творчий проєкт був 

побудований на аріях, дуетах, тріо, квартетах композиторів Джузеппе Верді, Жоржа 
Бізе, Джакомо Пучіні, Гаетано Доніцетті, Крістофа Вілібальда Глюка, Франца 

Шуберта, Анатолія Кос-Анатольського, Семена Гулака-Артемовського та інших 

композиторів, у творчості яких провідною лінією проходила тема кохання, яка так 

необхідна у сьогодення. 

20 листопада 2022 року в концертній залі НАКККіМ (вул. Лаврська, 9, корпус 

7, 2 поверх), відбувся вокальний творчий проєкт «Бессарабський колорит. Вічні 
болгарські пісні» магістрантки кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури ІСМ НАКККіМ Юлії Живодер. Ведучими виступили Надія Шевченко 

та Олексій Пономарьов, здобувачі кафедри режисури та акторської майстерності 

імені народної артистки України Лариси Хоролець. Запрошені гості концерту: Охітва 

Христина, Косова Ольга, Коток Данило, Stryyko music. 

23 листопада 2022 року в залі Державного музею книги та друкарства України 
відбувся концерт вокальної музики викладачів кафедри академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури ІСМ НАКККіМ – професора, народного артиста України 

Михайла Тищенка і заслуженого працівника культури України, доцента, кандидата 

педагогічних наук Валентини Мусієнко. В концерті узяли участь здобувачки 

НАКККІМ Марія Макота і Єлизавета Жовнер (клас Валентини Мусієнко). 

З 2 по 4 грудня відбувся дистанційний семінар-практикум для викладачів 
сольного співу шкіл естетичного виховання, керівників вокальних ансамблів та 

хорових колективів «Сучасний український репертуар для солістів та вокальних 

колективів», організований міжнародним культурно-мистецьким освітнім проектом 

СОТ (Спілкування. Освіта. Творчість). Кафедру академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури представили Іво Васильович Бобул (народний артист України, 

професор, кандидат мистецтвознавства) з темою «Сучасний вокальний репертуар. 
Методичні поради» та Фемій Мансурович Мустафаєв (народний артист України, 

професор), який провів відкритий майстер-клас з сольного співу. Модератором та 

співорганізатором проєкту виступила С. Садовенко. 

15-16 грудня 2022 р. відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 
партнерство, моделі, напрями, стратегії», зорганізована і проведена кафедрою 

академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Інституту сучасного мистецтва 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 15 грудня 2022 року, у 

перший день роботи конференції  «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому 

просторі ХХІ століття: партнерство, моделі, напрями, стратегії», що традиційно 
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дванадцятий рік поспіль пройшла в читальній залі Національної історичної бібліотеки 

у змішаному форматі, узяли участь продюсери, науковці, теоретики, практики, митці, 

актори, співаки, музиканти, концертмейстери, управлінці. Широке представництво 
учасників конференції з різних країн світу (8 країн – Польща, Німеччина, 

Великобританія, Америка, Італія, Франція, Швейцарія, Україна), цікаві змістовні, 

актуальні доповіді учасників презентували привабливий досвід, матеріали, 

натхнення, поштовх до нових пошуків, досліджень і руху вперед у спільності, єдності, 

партнерстві, дружбі і взаєморозумінні. Було зроблено черговий впевнений 

історичний крок у наше спільне майбутнє. Продовжилося спілкування за Круглим 
столом 16 грудня 2022 року. Попри прильоти, повну відсутність світла, води, 

опалення, Круглий стіл відбувся в межах ХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 

партнерство, моделі, напрями, стратегії». Цікаві ідеї, пов’язані з реальним 

партнерством, напрацювання рекомендацій конференції, в яких відображено моделі, 

напрями і стратегії подальшого нашого руху в продюсерській діяльності, зокрема в 
умовах війни, в яких ми, українці, наразі перебуваємо, підведення підсумків роботи і 

закриття конференції. 

Сучасні професійно-мистецькі й соціально-культурні практики в умовах війни, 

відображаючи буремність сьогодення, продовжують свій творчий поступ, 

об’єднуючи студентство і викладачів єдиними цілями, головною з яких є розвиток 

особистості, збереження самобутності української культури і мистецтва і спільний 
впевнений рух до перемоги. 
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