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СЕКЦІЯ 1. ХУДОЖНІ ПРАКТИКИ МИНУЛОГО
ТА СУЧАСНОСТІ В ОПТИЦІ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
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аспірантка КНУКіМ,
спеціальність 022 Дизайн
м. Київ, Україна
boyko31197@gmail.com
ORCID ID: 0000–0002–3439–7590
Науковий керівник:
Совгира Тетяна Ігорівна,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
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СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ
ГЕНЕРАТИВНОЇ ГРАФІКИ У СЦЕНІЧНОМУ ПРОСТОРІ
Новітні технології доповненої реальності активно впроваджуються у сценічний
простір та використовуються для створення сценографічного образу видовища. Однією з актуальних технологій художнього оформлення сценічного простору є генеративна графіка. Ця технологія полягає в інтерактивному проєкціюванні з елементами «доповненої реальності», що є різновидом генеративного дизайну.
Генеративна графіка заснована на роботі програмного забезпечення, здатного
самостійно генерувати моделі за вказівкою режисера постанови. Фактично, творчі функції при створені генеративного дизайнерського продукту передаються
комп'ютеру. Відтак, елементи автоматизованого проєктування є новітньою технологією.
Генеративне мистецтво — це новий термін у мистецтвознавстві. Він включає
в себе увесь спектр художньої практики, де митець (програміст) створює алгоритм
та метод, який потім запускається в дію з певним рівнем автономії, і в результаті
чого утворюється художній твір.
Французький художник Мігель Шевальє у 2015 р. створив низку інсталяцій,
що були здійснені за допомоги генерації графічних об'єктів. Продовжили традиції
популяризації генеративного мистецтва Майкл Хансмейер (проєкт «Розділені колони — новий порядок», 2010 р.), Роман Мінаєв (виставка «Seemore», 2016 р.). Зокрема виставка у галереї Кейт Васс (2020 р.) зібрала роботи відомих генеративних
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Секція 1. Художні практики минулого та сучасності
в оптиці мистецтвознавства

художників: Кьєтіла Голіда, Маноло Гамьоа Наона, Алексантра Ребена та Джареда
С. Тарбелла. Вже у 2021 р. в Україні була організована перша виставка «Generative
art», що мала на меті популяризувати цей напрям дизайну серед українських програмістів–художників. У свою чергу, питання актуальності генеративного дизайну
та способів створення графіки у режимі реального часу для event–заходів та видовищ стали першочерговими темами зустрічі з аудиторією засновника виставки
Олександра Степанищенка.
Компанія «Sila Sveta» створила унікальне мультимедіа–шоу на концерті групи
«Therr Maitz» (2018 р.) завдяки низці сучасних технологій. Серед експериментів
проведених компанією зосередимо увагу на прозорій конструкції, що була підвішена до ферми та наповнена димом, куди було спрямовано проєкцію відеоматеріалу із застосуванням генеративної графіки. Контент відтворювався під супровід
музичного матеріалу групи в реальному часі. Проте першим у використанні генеративного дизайну як сценографічного оздоблення стало шоу музиканта Childish
Gambino (справжнє ім'я — Дональд Гловер) на фестивалі «Pharos» у 2016 р. Виступ
музиканта став унікальним досвідом «спільної вібрації в ім'я людського прогресу».
У 2018 р. Дональд Гловер продемонстрував оновлений «Pharos» у Новій Зеландії.
Команда спеціалістів створювала зображення високої якості, яке в реальному часі
«рендерили» (отримували зображення) 5 обчислювальних машин із передовою відеокартою NVIDIA Quadro P6000 та форматували зображення за допомогою fisheye
(надширококутний об'єктив), що розподілялося на 12 проекторів. При цьому ручне
керування через MIDI–контролер дозволяло маніпулювати візуальним контентом,
підлаштовуючи під музику та світло.
Архітектор Майкл Хансмейер використовує комп'ютерні інструменти для створення об'єктів, які неможливо зробити інакше. 3D–друк та комп'ютерні алгоритми
також використовуються для реалізації його проєктів. Деякі з цих проєктів включають 3D–друкований грот для Центру Помпіду та павільйон для бієнале дизайну
в Кванджу 2017 р. Технологія створення сценографії за допомогою генеративних
технологій посприяло проєктуванню опери Ромео Кастеллуччі «Чарівна флейта» (реж. Ромео Кастеллучі), представленої в Королівському театрі «де Ла Монне
де Мунт» у Брюсселі. «Чарівна флейта» — один з найвідоміших творів Моцарта.
Адаптування технологічної інновації в культурному просторі посприяло підвищенню інтересу до генеративної графіки. Проте у наукових думках питання висвітлення теми генеративної графіки як методу створення сценографічного образу постанови усе ж залишається недостатньо вивченим.
Література:
1. Метелик Т. С. Генеративный метод проектирования и способы его реализации
в графическом дизайне. Бизнес и дизайн ревю. 2017. Т. 1. № 2 (6). С. 11.
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Москва : АВАТАР, 2016. 217 с.
3. Симс К. Искусственная эволюция компьютерной графики. Корпорация «Мыслящие
машины». Компьютерная графика : мат. конф. Лас–Вегас; Невада; СА. 1991. № 25 (4).
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ІННОВАЦІЙНА СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ АКТОРА
ТЕАТРАЛЬНОЇ ШКОЛИ ЖАКА КОПО «В'Є–КОЛУМБ'Є»
Система міждисциплінарних тренувань, розроблених французьким режисером
Жаком Копо, принципи та методи його театрально–педагогічної діяльності в контексті процесів інноваційного оновлення акторської освіти і сьогодні затребувані
міжнародними школами професійних артистів.
Французький дослідник Ж.–Ж. Рубін стверджує, що одним із важливих факторів, які сприяли оновленню театру, було поширення в Європі реформаторських ідей
та течій останніх десятиліть XІX ст. Науковець акцентує увагу на тому, що цей обмін бачення й сприйняття є очевидним на прикладі діяльності Ж. Копо [4, 19–21].
Доказом цього були творчі зустрічі режисера з відомими театральними діячами —
Г. Крегом, А. Аппіа, Е. Жаком–Делькрозом. Ця співпраця підтверджувала його особисту впевненість в умовності й застарілості організації сцени ХІХ ст., а саме в тому,
що панування видовища і копіювання життя на сцені, домінування музики та ефектів над словом, царювання ритму над текстом і надумана сценічна взаємодія актора
та простору будуть змінюватися в майбутньому.
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Враховуючи зазначене вище, Ж. Копо розробив власну концепцію школи акторської майстерності, де його ідеали поваги до тексту й акторського стилю, вільного
від поширеного на той час «риторичного забарвлення», мали передаватися молодому поколінню, яке прагнутиме пов'язати своє життя з театром [5, 27].
Варто зазначити, що програму навчання актора було розроблено ще у 1913 р.,
коли трупа новоствореного театру «В'є–Колумб'є» проходила підготовку до першого сезону. Із перших днів існування саме навчання й тренування були невід'ємною
частиною цього проєкту. Ж. Копо особисто визначав структуру типового робочого
дня трупи. У жорсткий режим тренувань входили: плавання, фехтування, ритмічні
вправи, гра–читання, імпровізація. Окрім того режисер використовував репетиції
просто неба. Проста атмосфера була призначена для того, щоб актори звикли до відсутності технічних ефектів, знаходячись у відчутті правдивості та природності.
Ж. Копо, наголошують дослідники [1, 18], робив природу мірилом, до якого прирівнював усі свої зусилля.
Особливим нововведенням у підготовці акторів була зосередженість школи на фізичних навичках і на важливості руху. Значна частина шкільного підходу об'єдналася в роботі над імпровізацією в масці, що допомогла розвинути спонтанність
і винахідливість. Ж. Копо підкреслює: «Маска вимагає і спрощення, і розширення
жесту; щось змушує перейти за межі вираженого почуття» [2, 152].
Видатний режисер Ж. Копо експериментував із найрізноманітнішими виражальними можливостями (гімнастика, танці, спорт, акробатика, дослідження рухів тіла),
використовуючи маски для посилення самовираження. У цьому експерименті режисер запозичував елементи італійської комедії масок та японського театру Но,
прагнучи осмислення актором доступних йому можливостей зовнішньої та внутрішньої виразності. Слушною є думка [3, 132], що саме це декларувалося митцем
як умова для перетворення актора–виконавця на актора–творця.
Театральний режисер і педагог Ж. Копо є одним з тих, якому вдалося досягти
найбільших успіхів у пошуках нових виразних способів гри з використанням ефекту впливу маски на виконавця. Використовуючи маску, він учив акторів уникати
самотиражування. Під час тренінгу з майстерності актора режисер–педагог проводив вправи з застосуванням маски, метою яких було набуття навичок та вмінь виразності створення образу без маски. Наприклад, проводилась вправа з виконавцем,
який не міг досягти виконання певного завдання, Жак Копо пропонував йому закрити обличчя хусткою і це давало певну ефектність у досягненні артистизму.
Проблеми оновлення театру в цілому майстер вбачав не тільки у наданні певних знань з майстерності актора. Програма школи була націлена на такі аспекти:
широку професійну підготовку; розвиток інтелекту; моральні якості; етичні норми;
відчуття єдності акторського ансамблю.
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Режисер Жак Копо своїм методом у роботі актора над створенням художнього
образу ролі набув широкої підтримки серед театральної спільноти, його унікальний
метод часто–густо у 60–70–ті роки минулого століття застосовували театральні трупи Європи.
Ж. Копо підтримував контакти із вищезгаданими митцями Г. Крегом, А. Аппіа
та Е. Жаком–Далькрозом протягом усього свого життя, а його театрально–педагогічні та режисерські підходи багато в чому завдячують саме їхній сміливій новаторській діяльності.
Підсумовуючи досягнення Ж. Копо можна констатувати, що його інноваційний
режисерсько–педагогічний метод отримав шалену популярність і в Америці, і в Європі. Новаторський підхід режисера складається з таких складових: чітко визначені
моральні та етичні вимоги; сувора дисципліна; колективна робота; згуртування довкола лідера; фізична підготовка; імпровізація; гра в масках; обмін ролями.
На сьогодні найпрестижніші європейські театральні навчальні заклади формують широку мережу художніх поглядів, ідей, напрямків та різноманітних методичних положень, серед яких важливе місце займають підходи, розроблені визначним
майстром Ж. Копо.
Література:
1. Chamberlain F., Evans M. Jacques Copeau. London : Routledge, 2017. 188 р.
DOI: 10.4324/9780203702543.
2. Dasté C. Postface Jacques Copeau, Grand–Père redouté, et aimé // Mistrík M. (dir). Jacques
Copeauhier et aujourd’hui, Bratislava/Paris, VEDA/L’Amandier, 2014. P. 151–154.
3. Marinis M. de. Copeau, Decro uxeo nascimento domimo corporal. Trad. José Ronaldo Faleiro.
In: Pavis P., Thomasseau J.–M. (Org.). Copeaul’Éveilleur. «La cerisaie»/Lectoure:Bouffonneries,
1995. №. 34. P. 127–143.
4. Roubine J.–J. A linguage mdaencenação teatral. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1998. P. 19–21.
5. Rudlin J. Copeau e a juventude: a formaçãodoator. Revista O TeatroTranscende, Blumenau :
FURB, 2002. №. 11. P. 23–29.
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ТВОРЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІТЕРА БРУКА:
ДОСВІДИ ТЕАТРАЛЬНОГО УНІВЕРСАЛІЗМУ
Понад шістдесят років тому англійський театральний критик К. Тайнен визначив
якості молодого режисера Пітера Брука як «спокій, цікавість та розумову точність,
плюс недосліджене живе чуття» [3].
Специфіка стилю пізнього Пітера Брука в якій театральний діяч працює і до сьогодні з кінця минулого століття міститься у визначених майстром традиціях, що мають певне надзавдання, конструктивне консервативне обрання ідейно–тематичного підґрунтя майбутніх сценічних рішень режисера.
Сьогодні як і завжди режисерським кредом Пітера Брука є заперечення асоціальності. Митець визначає зв'язок між людьми у різних середовищах, одним з яких
є режисура. Він стверджує, що керівництво «вище джиу–джитсу» стимулює такий
прояв внутрішніх можливостей актора і повністю трансформує суб'єктивну природу його початкового імпульсу [1, 61]. На думку П. Брука, для надзавдання ролі,
її наскрізної дії актору–виконавцю необхідно набуття відповідних ідейно–емоційних засобів виразності, які криються у характері образу персонажа і цього артист
повинен досягти особисто без режисерського рішення і порад. Самостійність у вирішенні дійової особи ролі — головне завдання бруківського акторського ансамблю.
П. Брук впевнений, якщо успішно це реалізувати, то між актором і глядачем буде
встановлено насправді людський зв'язок.
У сценічних творах митця, на думку Б. Ніколеску, увага закцентована на відчутних проявах глибокої непоказної релігійності. Відчутним є і відновлення у світобаченні та театральних ідеях режисера давнього інтересу до містичного вчення
філософа та містика греко–вірменського походження Г. Гурджієва [4, 124]. Інтерес
П. Брука до думки Г. Гурджієва є очевидним, оскільки, майстер присвятив кілька
років створенню кіноверсії однієї з праць філософа. Відтак, незаперечним є існування невипадкового зв'язку між театральною творчістю П. Брука та вченням одного
з провідних філософів ХХ ст. [4].
Театральна режисура П. Брука характеризується підвищеною зацікавленістю
до духовного життя, природи людини, зокрема мети і завдань її існування. Це,
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у свою чергу, призвело до відродження духовних традицій та нових вчень у сценічних творах, орієнтованих на вдосконалення та гармонізацію людини.
Пітер Брук приділяє значну увагу у майстерності актора методам Г. Гурджієва
щодо використання ритмічних тренінгових вправ та всіляким ритуальним танцюванням. Наукова праця П. Брука «Таємний вимір» розкриває основне нутро філософа про його вчення, яке здатне поєднати науку і мистецтво за допомогою прадавніх
хореографічних методів. Саме це знання, на думку режисера, дає змогу поринути
людській істоті у незнайомий Всесвіт і знайти безперечне місце існування. Виконання сакрального танцю, вважає Пітер Брук має призначення не тільки для вираження почуттів, але є й засобом зміни свідомості та досягнення вищого рівня
завдяки злагодженій роботі одразу трьох центрів людини — рухового, емоційного,
інтелектуального.
На думку дослідників [1; 2; 3], зміна світовідчуття у творчості П. Брука, яка відбулася протягом 2000–2020–х рр., належить до історичного феномену, відомому
як «пізнє мистецтво», оскільки їхня об'єднаність полягає у розумінні формули життя та художньо–естетичного мислення, що знаходяться в кінцевій фазі життєвого
циклу.
Пошуки П. Брука в театрі структуровано довкола трьох полярних елементів: енергії, руху та стосунків [2]. Одночасна присутність енергії, руху та певних стосунків
втілює в життя театральну подію; усе, над чим працювала трупа в процесі постановки вистави, «потрапляє на своє місце» [5, 257], тобто можливим стає виявлення
структури, яка прихована під розмаїттям форм. Саме тому П. Брук вважає сутність
театральної творчості у «вивільненні динамічного процесу» [2, 103].
Театр, за П. Бруком, хоча і є «позатрадиційним» за своєю природою, проте має
право на поглиблене вивчення його традицій. Відповідно до режисерського бачення майстра, традиція постійно апелює до теперішнього моменту і до безпосереднього досвіду, що набувається людиною «тут і зараз». Режисер звертається до цієї
якості, акцентуючи увагу на тому, що «театр існує тут і зараз. Це те, що відбувається
у той самий момент, коли йде вистава, у той момент, коли світ акторів та світ аудиторії зустрічається між собою. Суспільство в мініатюрі: мікрокосми щовечора сходяться разом в єдиному просторі. І роль театру полягає в тому, щоб дати мікрокосму
доторкнутися до палючого і швидкоплинного спалаху іншого світу і таким чином
зацікавити його, трансформувати, інтегрувати» [4].
Вплив режисерської діяльності П. Брука на розвиток театрального мистецтва початку ХХІ ст. важко переоцінити і в контексті постановочної діяльності, і в контексті
роботи з актором].
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ВИЯВЛЕННЯ РОЛІ МИСТЕЦЬКО–ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ
БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ КНУКіМ У КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ
ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
Діяльність наукових, педагогічних, мистецьких шкіл відіграє важливу роль
в культурі України. До проблеми визначення поняття «школа» (наукова, художня,
педагогічна та ін.) зверталися науковці різних сфер, серед них і провідні фахівці з бібліотекознавства та культурології В. Шейко, М. Каністратенко та Н. Кушнаренко, які
осмислили та деталізували поняття «наукова школа» [8; 9]. Екстраполюючи результати їх дослідження в художньо–педагогічну площину можемо визначити поняття «школи» як неформального та/або формального творчого об'єднання декількох
поколінь митців, науковців, педагогів, «характерними ознаками яких є наявність
лідера — засновника напряму (програми), його учнів–послідовників, прибічників
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сталих традицій, сформованих у колективі, згуртованість навколо успішного розв'язання соціально і професійно значущої проблеми, ефективність функціонування
школи», свідченням чому є «якість та кількість» проектів та навчально–тренувальної діяльності, підготовлених фахівців та ін., які беруть активну участь у сучасному
культуро творенні [8, 42]. Дослідження діяльності описаних об'єднань важливе в аспекті відтворення цілісної панорами культурних процесів.
Серед таких феноменів помітне місце посідає мистецько–педагогічна школа
бальної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв,
становлення якої розпочалося з моменту введення до навчальних планів кафедри
хореографії, яка відкрилася в Київському державному інституті культури 1970 року,
дисциплін з бального танцю (мова йде не лише про історико–побутовий танець,
який входив до академічної системи хореографічної підготовки упродовж багатьох
десятиліть, а також тривалий час в СРСР позиціонувався як дозволена форма бального танцю, а про опанування танців європейської та латиноамериканської програм
бальних танців), а також вступ на навчання до закладу студентів, що спеціалізувалися на цьому різновиді хореографії, згодом — відкриття кафедри бальної хореографії
(1994) за ініціативи та під орудою кандидата мистецтвознавства Олени Касьянової.
Насичена художня та науково–педагогічна діяльність кафедри, активна участь
у мистецьких заходах дозволяють говорити про важливість дослідження названих
процесів крізь культурологічну призму.
Масштабність культуротворчої діяльності мистецько–педагогічної школи бальної хореографії КНУКіМ зумовлює науковий інтерес до неї фахівців, серед яких
Д. Базела [1], О. Вакуленко [2], Н. Горбатова та С. Єфанова [3], О. Касьянова [4],
Т. Павлюк [5; 6], А. Підлипська [7] та ін. Однак досі комплексного дослідження,
присвяченого мистецько–педагогічній школі бальної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв у культурі України, проведено не було.
У контексті заявленої проблеми важливо виявити основні напрями та особливості
діяльності такої школи в оптиці культуротворення. Серед основних аспектів наукової розвідки мають стати: історіографічний аналіз з теми та виявлення кола джерельної бази дослідження; визначення основних теорій та методологічних підходів,
що дозволять найоб'єктивніше розкрити тему; з'ясування основних понять дослідження та уточнення ключових з них — «мистецько–педагогічна школа» та «мистецько–педагогічна школа бальної хореографії»; окреслення процесів поширення
бальної хореографії та створення мистецько–педагогічних шкіл в Україні середини ХХ–початку ХХІ ст. крізь призму історико–культурних процесів; виявлення передумов та характеристика процесів становлення мистецько–педагогічної школи
бальної хореографії КНУКіМ; з'ясування основних напрямів роботи кафедри бальної
хореографії КНУКіМ як мистецько–педагогічної школи та її ролі у культурно–мис-
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тецькому житті України; розроблення періодизації діяльності названої школи. Наголосимо на культурологічному контексті запропонованих векторів розгляду діяльності названої школи.
Хронологічні межі дослідження — 1994–2021 рр. Нижня межа пов'язана з відкриттям першої в Україні та на теренах Європи кафедри бальної хореографії в Київському
університеті культури і мистецтв, верхня — із початком проведення наукової розробки за обраним вектором. Також вагомим етапним моментом в історії мистецько–педагогічної та наукової школи кафедри бальної хореографії, на наш погляд,
став захист доцентом кафедри Т. Павлюк у 2021 році першої в Україні докторської
дисертації з проблем бальної хореографії «Бальна хореографія ХХ–початку ХХІ ст.:
генезис, соціокультурний контекст, тенденції розвитку» [5].
Здобуті у процесі дослідження наукові дані, положення, висновки, залучений
фактичний матеріал можуть бути використані в подальших теоретичних розробках, присвячених діяльності мистецьких, педагогічних, наукових шкіл в процесах
культуротворення, хореографічному мистецтву в Україні, проблемам розвитку формальних та неформальних об'єднань з бальної хореографії; при створенні наукових
та науково–популярних праць із проблем культури і мистецтва, зокрема української
хореографічної культури, історії бального танцю та ін.; при підготовці спецкурсів,
методичних посібників і підручників для студентів закладів вищої освіти відповідного профілю; при розробці концепцій діяльності мистецько–педагогічних структурних підрозділів закладів вищої освіти та ін.
Отже, не викликає сумнівів актуальність проведення дослідження, присвяченого
виявленню ролі мистецько–педагогічної школи бальної хореографії КНУКіМ як вагомого культуротворчого феномену України.
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ТВОРЧЕ СТАНОВЛЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО РЕЖИСЕРА
АНДРЕ АНТУАНА В РУСЛІ СПЕЦИФІКИ ВЛАСНОЇ
ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕСТЕТИКИ
Поруч з існуванням традиційного типу театру, що базувався на акторові як на певній самодостатності, в кінці ХІХ ст. з'являється нова модель театру — режисерського.
Новаторський підхід до вистави як до цілісного естетичного явища зумовив формування художника нового типу, який би зміг об'єднати та організувати усі компоненти вистави, підпорядковуючи їх єдиному ідейно–мистецькому задуму.
Дослідники наголошують, що перші режисери починали свою діяльність із полеміки з непорушними канонами сценічного мистецтва та омертвілістю багатьох
акторських прийомів. Базою експериментів ставали студійні театри, трупи яких
складалися з акторів–аматорів та артистичної молоді. Тут ламалися обмеження,
накладені традиційними амплуа; важливе значення набували такі поняття, як ансамбль, мізансцена, атмосфера спектаклю [1].
«Нова драма» викликала бурхливий переломний момент у театральному мистецтві, яка мала свої принципові відмінності від класики та романтизму, але містила вплив різних ідейних спрямувань з рисами натуралізму та символізму. Вона
повністю поглинула репертуарну політику Вільного театру Андре Антуана, якого,
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насамперед, цікавили всілякі людські колізії, перипетії та різноманітні конфліктні
ситуативні події, які були головною особливістю «Нової драми».
«Нова драма» в режисурі А. Антуана знайшла своє достойне місце у зображенні
яскравих діалогів, показу взаємовідносин людських особистостей, що багатогранно
були висвітлені драматургами того часу у створенні характерів персонажів. Натуралізм стає головною особливістю «Нової драми». У сценічній практиці це насамперед було пов'язане з іменами Е. Золя та творця «Théâtre libre» А. Антуана.
У середині вісімдесятих років ХІХ ст. французький театр переживав період занепаду, оскільки знаменитості драматургії — О. Дюма, Е. Пальєрон та Ж. Ож'є — на той
час перестали писати, і сцена була повністю в руках синдикату другорядних драматургів (А. Мілан, Ж. Превел, В. Буснач, А. Волф та ін.), які не пускали до театру молодих письменників. А. Антуану, який на той час погано ще розбирався у театральних
справах, але випадково опинився на чолі маленького аматорського гуртка, спало
на думку звернутися за репертуаром до молодих письменників.
За мету А. Антуан ставить спробу здійснити на сцені постанову раніше невідомих
французькому театру творів. Ця ідея отримала схвальний відгук та підтримку від інших членів Гальського гуртка («Cercle Gaulois»), які об'єдналися довкола митця.
Неабияку роль у цьому процесі відіграв актор О. Вісто, відомий під псевдонімом
Мевісто, який був одним із перших, хто відповів на заклик А. Антуана створити
самостійний театр. Саме він став фахівцем з реалістичної акторської гри без пишного ефекту мелодрами та обрав ролі хуліганів, негідників і розбійників. Як учень
А. Антуана артист почав працювати на сцені та навіть у театральному менеджменті,
шукаючи молодих драматургів для створення сучасного репертуару. Відданий актор, сповнений соціалістичних ідей, активно боровся за всі спроби подолати розрив
між театром і людьми [2].
Театральне об'єднання почало самостійно працювати над першою програмою нового творчого починання – репертуару театру на свободі («Théâtreen liberté»), згодом — Вільного Театру («Théâtre libre»), до якого їхнім керівником було включено
такі п'єси: «Мадемуазель Ломм» Л. Дюранті та П. Алексиса, «Суперефект» А. Біля
та «Кокард» Ж. Відаля. Саме цією виставою 30 березня 1887 р. відкрився новий аматорський «Théâtre libre».
«Théâtre libre» здійснив постанову 56–ти п'єс: авторів школи Е. Золя — Л. Енніка,
П. Алексиса, А. Саара; авторів «comedierosse» — О. Метеньє, Ж. Жюльєна, Ф. Ікра;
письменників реалістичної орієнтації — брати Гонкури; видатних зарубіжних драматургів — «Володар темряви» Л. Толстого, «Нахлібник» І. Тургенєва, «Привиди»
Г. Ібсена та ін. [2]. Ці постанови дали критиці підстави оголосити про народження
натуралістичного театру. Завдяки постановам п'єс «нової драматургії» А. Антуан
відразу розпочинає реформування театрального мистецтва.
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У галузі акторської гри ця реформа полягала насамперед у:
• відмові від принципу амплуа;
• створенні акторського ансамблю;
• стилі гри.
Головну увагу акторів А. Антуан як режисер зосередив на психологічній розробці
характерів, організації живої взаємодії артистів. Він ретельно працював з кожним
актором, навіть з тими, які були зайняті в масових сценах, для того щоб досягнути
життєву правду з метою відтворення на сцені реального індивідуалізованого людського обличчя. Для досягнення цієї мети він використав живу, не деформовану
традиційною школою індивідуальність акторів–аматорів, які зберегли достовірність
і природність мови й пластики.
«Théâtre libre» — це театр лабораторія молодих драматургів, школа нових акторів,
школа нової режисури. У практичній роботі А. Антуан формує абсолютно невідоме
до того режисерське мистецтво.
На думку театрознавців, вистави у постанові А. Антуана та його жива театральна
практика одразу виявили новизну естетичної платформи, анахронізм академічної
естетики професійного театру, зокрема дали поштовх до його оновлення та розвитку. Діяльність «Théâtre libre» під керівництвом А. Антуана змінила також і характер
аматорського театрального руху, в якому виникли такі театри, як «д'Ар» П. Фора
та «де л'Евр» О. Люньє–По. Вони свідомо протиставляли свою творчу позицію натуралістичному «Théâtre libre», спрямовуючи власні пошуки в аспекті театру символістського, поетичного. Відтак, в основі творчості цих режисерів закладена інша
естетична програма, що базувалася на пошуку нових виражальних засобів театру
та власного шляху.
Варто зазначити, що А. Антуан зумів створити «паризьку моду». Використовуючи новостворену течію театрального натуралізму, він вивів на французьку сцену
Л. Толстого, Г. Гауптмана та Г. Ібсена, твори яких до цього неможливо було навіть
уявити у французькому театрі.
Протягом останніх десятиліть ХІХ ст. у французькому театрі сталися великі зміни
і були введені нові елементи. Поворот у бік реалізму супроводжувався з боку драматургів великим загостренням аналізу життя, а з боку режисерів — запровадженням
нових прийомів та частково зміною загальних тенденцій сцени.
Цією відчутною революцією французька сцена була зобов'язана діяльності А. Антуана, який у 1887 р. заснував «Théâtre libre», діяльність якого базувалася на новаторському театральному русі, що був спрямований на відкриття сцени для молодих
драматургів, уведення на сцену реалістичних та натуралістичних тенденцій, використання стилю постановки та акторської гри, остаточний розрив будь–яких асоціацій з бульварним театром.
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РИТМ ЯК ОСНОВА ТВОРЧИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
РЕЖИСЕРА Г. МАЦКЯВІЧЮСА В РОБОТІ З АКТОРОМ
Генрюс Мацкявічюс як режисер і педагог надзвичайно ретельно ставиться до відтворення акторами зумовленого художнім завданням ритму. Він наближає кожного
артиста до розуміння й усвідомлення різноманіття ритму та необхідності існування
у певному умовному ритмічному малюнку.
Роз'яснюючи акторам суть майстерності їхньої професії, режисер підкреслює один
із постулатів театрального мистецтва: що талановитіший артист, то більше запропонованих обставин він «бере» і «тримає». Це стосується і сприйняття ритму: якщо
актор осягає усі ритмічні простори поліефірного образу, то він здатний виражати
тілом і численні нюанси відчуття й мислення.
Г. Мацкявічюс наголошує на важливості ритму — цієї «координати життя» —
для театрального мистецтва на репетиціях та майстер–класах, проникаючи в природу ритму та виявляючи його функціональність [2]. Розглядаючи ритм як особливу
характеристику способу життя і життєдіяльності людини (ритм міста, ритм заводу,
існування у загальному ритмі, життя у напруженому ритмі тощо), Г. Мацкявічюс
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пропонує акторам замислитися чому виникла потреба дроблення протяжності всього сущого у часі. Зокрема, питання викликає зовнішнє визначення роздробленості
протяжності, яка розглядається, або ж спочатку існує природна заданість рівномірного поділу, а також хто визначає і що зумовлює періодизацію ритму. Варто зазначити, що ці проблеми актуальні й у роботі Г. Гадамера «Актуальність прекрасного»
[1, 314].
У процесі роботи з артистами Г. Мацкявічюс надає практичну можливість проаналізувати вплив ритму на людину. Режисер розрізняє ритмічні закономірності насамперед за особливостями їхнього впливу на творчі прояви індивідуума.
Він розпізнає і ритм внутрішній, природно–анатомічний (стук серця, пульсація),
але й існуючий об'єктивно ритм внутрішній, індивідуальний, який не визначається
вимірювальними приладами, але передбачається за наявності інших характеристик
(морально–етичний початок) у сукупності з об'єктивними обставинами (за допомогою зв'язку «совість — хвилювання — нервовий стан, що визначає особливості
руху»). Усі особистісні прояви виражаються специфікою малюнку руху. Наприклад,
через сприйняття хвилювання іншої людини та вміння перейнятися ним можна
заспокоїти від цього ритму та стану партнера.
Також Г. Мацкявічюс розмірковує про ритм зовнішній, який реальний для всіх
(дроби дощу, припливи хвиль, помахи крил птахів), і про зовнішній ритм, який
виявляє тимчасову закономірність і протяжність, ритм об'єктивований або передбачуваний, проте прихований. У такий ритм можна втручатися і порушувати його
(зміна дня і ночі, пір року тощо знаходять алегоричне втілення, відбиваються й у біоритмах людини).
Режисер відзначає ритм «перехідний» — умовний: із зовнішнього, механічного
через «керований розумом» у непідвладний останньому — біологічний (у стукіт
коліс поїзда «вкладається» ритм думок, під який перебудовується організм: пульс
крові, дихання, биття серця тощо) і вселенський, поліфонічний, «оркестровий»,
який чується лише вищим розумом. Люди — складові частинки цього ритму, їхні
тіла — інструменти, а не носії.
Особливо виділяється ритм, затребуваний у творчому процесі, що сприяє створенню твору — ритм вигаданий, образно–асоціативний, який є результатом загальної домовленості або ж властивий виключно індивідууму (пульсація гніву;
тремтіння — хвилювання; порожнеча — пауза очікування). Як практикум режисер
пропонує вивчати відповідні ситуації специфічних рухів (наприклад, рухи ногами)
за допомогою емпіричного експерименту: дати артисту можливість перейнятися
певним почуттям і тіло «відпустити» для самовираження (наприклад, озноб страху
в ногах через контакт із підлогою, енергетичний заряд і вібрацію руху). На думку
Г. Мацкявічюса, цей ритм є основним ритмом творчого відображення.
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Майстер звертає увагу і на стан доритмії, на момент зародження ритму, початок
його відліку. Він зупиняється на ідейному подібному втіленні цього стану. Наприклад, народження дитини розглядається не у фізичному розумінні, коли ще в утробі матері йде поступове формування організму (виникає биття серця, пульсація),
а в символічному значенні: ще мить тому на світі цього ритму (биття, пульсу) не існувало.
Створюючи свій театр, Г. Мацкявічюс виводить своєрідну формулу пластичної
драми, за якою це мистецтво є злиттям пантоміми, драми, танцю, образотворчого мистецтва. Передбачено безумовну наявність у ній також музики, різних форм
пластичного існування артистів тощо. Синкретизм різних мистецтв зумовлює специфіку здійснення мистецького часу пластичної драми. «Препарацію» режисером
мистецького часу можна простежити через мову створюваного ним театрального
мистецтва — пластичний рух.
Слід акцентувати увагу на народженні нового типу руху у виставах театру пластичної драми Г. Мацкявічюса, де рух, включаючи його кінцеві точки (позу та жест),
розглядається як єдиний засіб комунікації, а також як індивідуальний спосіб вираження людини через певну структуру ритму, спосіб самовираження та самопізнання людини через рух та форму, візуалізацію свідомих та несвідомих процесів її
внутрішнього життя. Створити на сцені якісно новий тип руху (тип руху як спосіб
переміщення тіла у просторі, а не новий елемент) — найскладніше завдання у сфері
пошуку акторських засобів виразності. Саме цей аспект є основою подальших досліджень специфіки роботи режисера Г. Мацкявічюса з актором.
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ПОЧАТОК ТВОРЧОГО ШЛЯХУ НІМЕЦЬКОГО РЕЖИСЕРА
ПЕТЕРА ШТАЙНА. ЗНАКОВІ ПОСТАНОВКИ В ТЕАТРІ ШАУБЮНЕ
Німецький режисер Петер Штайн належить до новаторів сценічного мистецтва,
які притримувалися театральних принципів школи психологічного реалізму, сфор-
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мованої на початку минулого століття. З одного боку, це робить митця по–своєму унікальним режисером, а з іншого — вимагає структурованого погляду на його
творчість.
Упродовж усього життя П. Штайн формує професійний стиль роботи в театрі,
не маючи театральної освіти. Не здобувши відповідної освіти, режисер починає інтуїтивно створювати в театрі свої перші вистави, які відображають його внутрішній світ. З цього періоду можна простежити прихильність режисера до класичної
драматургії та реалістичного стилю у театрі творців, до яких сам себе не відносить,
йменуючись «інтерпретатором великих художників».
«Дебютувавши у 1966 р. на сцені Мюнхенського театру з п'єсою Е. Бонда «Спасіння», режисер наступні кілька років працював у Бременському драматичному театрі,
звернувшись до класичних творів… здійснив перші вистави … «Підступність і кохання» Ф. Шиллера та «Торквато Тассо» Й. Гете» [1, 136]. Театрознавці вважають ці
роботи фундаментальними, оскільки вони вже тоді рухались у векторі майбутнього сталого стилю режисера. П. Штайн намагався оживити класичні твори, зробити
їх актуальними, стерти усі часові перепони між минулим та сучасністю. Як зазначає
М. Паттерсон, видатний режисер у своїх виставах за класичними творами світових
драматургів акцентує увагу на темпераментному виконанні театральної трупи, послідовно ставить за мету подолання заперечень минулого, роблячи його актуальним сьогодні [3].
В основі режисерського задуму Й. Гете «Торквато Тассо» митець використовує
прийоми театралізації, гібридної гри; режисерський акцент спрямований на пластичні вирішення окремих сцен. Можна зауважити, що саме в роботі над «Тассо»
П. Штайн почав затверджувати свій майбутній традиційний стиль. Німецький критик та драматург Б. Штраус пише, що під час створення «Тассо» замість методу
чіткого пояснення П. Штайн використовує метод гіперболізації, парадоксальних ситуацій. Концептуально у власній творчості митець наслідує Й. Гете, малюючи у виставі історію протистояння поета і влади, не досягнутого ідеалу свободи творчості
й ідеального кохання. Але режисер зовсім відкидає гетівську драму ідеалізації ренесансного світотворення [2].
У монологи героїв П. Штайн акцентовано додає комізм. Так, Тассо був «абсолютною» дитиною, а в третій дії його рятівниці випливають на сцену в образі лебідок. У той самий час здається, що Тассо і створює комізм, і одночасно його руйнує.
У найважливіших сценах акторам вдається професійно досягнути метафоричної
пластичності. Тут можна простежити власні принципи, ціннісні погляди майстра,
що були закладені у виставу «Торквато Тассо» і стали рушієм вибору — бути обмеженим у творчості чи бути вільним художником.
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Берлінський театр «Шаубюне» було створено у 1962 р. як приватний театр, що базувався на політичних і соціальних закликах. П. Штайн прийшов до «Шаубюне»
з благородними ідеями, які перегукувалися з політичними подіями у Німеччині
того часу. Цей театр повинен був у своїй діяльності поєднати політичну практику
з мистецтвом. Театр для втілення таких ідей є чудовим місцем, адже за декораціями
знаходиться реальне життя, а за історією персонажів — історія реальних людей.
Варто зазначити, що першу славу театру «Шаубюне» приносить вистава «Мати»
Б. Брехта, де головну роль виконала Тереза Гізе. Мистецьку цінність та ідейність
вистав П. Штайна, високу оцінку та перспективу його майбутніх робіт набувають
постанови саме за часів відкриття театру «Шаубюне». У цей період режисер відмовляється від лівих політичних міркувань, перебуває в пошуках вічного та розгортає
нові горизонти у театральній справі. Починаючи із середини 1970–х рр., П. Штайн
поступово відходить від лівого крила політичного театру.
Творчий стан трупи театру «Шаубюне» у 1970–х рр. вирізняється тяжінням
до пошуків та підвищеною зацікавленістю до проблем естетики, що й визначає репертуар театру (драми В. Шекспіра «Вам подобається» та «Гамлет», п'єси Есхіла,
П. Маріво, Ж. Джене ,«Трилогія зустрічей», «Велике й маленьке» Б. Штрауса,
«Ні риба, ні м'ясо» Ф. Кротца).
П. Штайн звертається до якісної драматургії — працюючи над текстами, цілковито
покладається на роль драматурга, бережливо ставиться до текстів, ніколи й нічого
не забираючи з них. Режисер полюбляє їх розшифровувати, як математичні алгоритми. У його мистецькій творчості перша фундаментальна робота виникає саме
у взаємозв'язку з античною драматургією. Так, «Орестея» Есхіла — це єдина повна
п'єса, яка збережена до нашого часу і є головним творінням у театрі «Шаубюне».
На думку самого митця, без «Орестеї» не було б розвитку світового театру, оскільки
антична драма є архаїчною базою для всіх поколінь режисерів та акторів.
Протягом творчої діяльності П. Штайн ставив «Орестею» Есхіла тричі (один раз
з німецькими акторами у 1987 р. та двічі — з російськими акторами). До російської
постановки режисер готувався сім років, що дає змогу сприймати його як великого
художника, який мислить зовсім не побутовим аспектом, зокрема дає йому характеристику професіонала у творчій діяльності.
Вартим уваги є те, що П. Штайн завжди заперечував будь–яке ставлення до його
«режисерського стилю», аргументуючи це тим, що в нього є лише стиль роботи над
виставою. За цими словами криється людина, яка не має бажання приписувати себе
до стереотипного поділу театрального мистецтва, оскільки головними є художнє
відчуття та режисерська інтуїція, що важливіші за сухі наукові дослідження.
Складно описати усю цінність феномену штайнівського театру другої половини
ХХ ст. у Німеччині, його влучну стратегію розвитку й популяризації німецького
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театру, естетичну красу, що вихована на творчості В. Шекспіра, А. Чехова та античної драматургії. Вражаючою є націленість П. Штайна бачити на сцені живу людину, а не ляльку чи грандіозні декорації, його вміння чути і бачити музику, адже
митець займався не лише драматичним театром. Використовуючи знання підходу
П. Штайна до створення театру, багато хто з молодих режисерів зуміли створити
свої режисерські методи у власних театрах, надихаючись і мотивуючись творчістю
майстра–попередника, завдяки якому світовий театр отримав подарунок у вигляді
«Шаубюне», що й досі приносить радість глядачеві.
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ПРОДЮСЕРСЬКІ ЦЕНТРИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ
НА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
У сфері музичної індустрії важливу роль відіграють продюсерські центри. Їх робота пов'язана з системним розвитком різних аспектів, які стосуються музичної культури. Як правило, продюсерські центри здійснюють підтримку виконавців, надаючи
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допомогу у економіко–правових аспектах, які є вкрай важливими в сфері шоу–бізнесу. Також не менш корисною є підтримка, що пов'язана з плануванням стратегій
розвитку співаків. Продюсерські центри виступають осередками, в яких акумулюються різні можливості, які відкриваються для виконавців, адже високий рівень
технічного оснащення, наявність кваліфікованих спеціалістів допомагає створити
те підґрунтя, на якому буде набагато простіше розвиватись виконавець, ніж здійснюючи це самотужки. Центральне значення надається продюсеру, який «не лише
здійснює фінансову діяльність, а й має вплив на творчий процес створення аудіовізуального твору» [1, 73].
Варто виокремити різновиди продюсерських центрів, які на сьогодні вдало функціонують у музичній культурі. Насамперед потрібно згадати, що великі продюсерські центри займаються нерідко багатопрофільною діяльністю та опікуються
різними сценічними напрямками. Зокрема це не лише сфера концертної, а й рекламної та акторської справи. Так український продюсерський центр «ShowMax»
є прикладом саме такої організації, яка поєднує у собі різні форми концертної діяльності (від музично–виконавської до акторської). «Родзинкою» даного центру є те,
що в ньому здійснюється навчання творчим спеціальностям. Це сприяє залученню
не лише дорослих виконавців, а й дітей та підлітків, які лише планують розпочати
виконавську діяльність на естраді.
Акцент на сфери шоу–бізнесу та кіновиробництва, який є пріоритетним для продюсерської агенції «ShowMax», визначає й ті напрямки професійних послуг, які
надаються співробітниками. Серед них можна згадати продюсування, організацію
концертів зірок української та зарубіжної естради, підбір артистів (виконавців, акторів, ведучих) для творчих проектів; також вони надають послуги з професійної
фотозйомки, PR, розміщення реклами та юридичної підтримки артистів.
Існують й продюсерські центри дещо іншого типу, де акцент йде лише на музичне виконавство. Продюсерський центр DK music є таким, що зосереджений саме
на сфері продюсування музичних проєктів. Генеральний продюсер компанії —
Дмитро Клімашенко, який мав неабиякий досвід роботи в якості співака на українській естраді, добре знається на всіх тих комплексних задачах, які необідні для формування вокаліста. Саме тому увагу приділено й розробці іміджу виконавця та його
сценічного імені, й організації сольних концертів та гастролей, виробленню якісної
музичної продукції. Серед виконавиць, які працювали з даним продюсерським центром — це Алібі, Маша Фокіна, Ассоль, група Гарячий Шоколад, Lissa Wassabi. Також
було проведено ряд телевізійних проектів — «Хочу бути зіркою», «Алі Баба і 40 розбійників», «Ніч у стилі диско».
Так само на музичному виконавстві сконцентровано роботу такої провідної продюсерської агенції, як «Mozgi Entertainment». Даний центр, який було засновано
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Олексієм Потапенко (Потап) та Іриною Горовою, вже дванадцять років функціонує на українській естраді. Їхня діяльність зосереджена на наданні спектру послуг:
від підбору репертуару та популяризації артистів на українському ринку до зйомок
кліпів та їхнього виходу на світовий ринок. Серед виконавців даного продюсерського центру є гурт «MOZGI», Dorofeeva, Michelle Andrade.
Отже, попри усе різноманіття продюсерських агенцій, їх можна розділити на декілька груп за рядом ознак. Вирізняються великі агенції, що опікуються не лише
сферою музичної індустрії, а й дотичними до неї (естрада, реклама, кіно). Водночас
існують й одновекторно спрямовані продюсерські центри, що займаються лише музичною сферою. Позитивним аспектом фунціонування продюсерських агенцій є те,
що їх робота зменшує кількість завдань, які постають перед виконавцем. Водночас,
артисту доволі складно відстоювати власне бачення стратегій його розвитку, адже
продюсер може вбачати їх у дещо іншому ключі. Ця проблема потребує ретельного
вибору продюсерської агенції, адже продуктивний розвиток виконавця можливий
лише за умови узгодженості дій усіх учасників творчого процесу.
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ФЕСТИВАЛІ ЯК КУЛЬТУРНО–МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТАНЦЮ КОНТЕМПОРАРІ В УКРАЇНІ
Формування культурно–мистецького простору для розвитку танцю контемпорарі
як мистецтва в Україні є однією з актуальних проблем. Таке завдання ставить перед
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собою українська спільнота сучасного танцю, яка сприяє створенню умов для трансляції творчих практик хореографів. Зокрема, займається організацією міжнародних фестивалів сучасного танцю, де не тільки відбувається демонстрація здобутків
українських хореографів, але й творчий обмін досвідом із закордонними колегами.
Дослідивши процеси проникнення та поширення танцю контемпорарі в Україні,
звернемо увагу на деякі значимі фестивалі, які слугували площадками для показу
вистав, обміну досвідом та проведення навчальних програм із сучасного танцю.
Міжнародний фестиваль «Вільний танець», організований командою відомого
педагога–хореографа Марини Лимар, який проводився у 2000–2008 рр. у Дніпропетровську, на наш погляд, успішно реалізовував місію з формування зацікавленості
глядачів танком контемпорарі. За період проведення фестивалю було презентовано
понад 50 танцювальних компаній з 12 країн світу, продемонстровано багатогранність танцю контемпорарі, що й посилило інтерес до цього напряму сучасного танцю [1, 251].
Фестиваль контактної імпровізації (2009–2012 рр.), організований Русланом
Барановим в Україні, сприяв налагодженню комунікації між представниками
українського танцю контемпорарі та закордонними колегами. Окрім того, фестиваль продемонстрував, що контактна імпровізація виступає вдалим інструментом
для створення вистав та перформансів. Фестиваль складався із тижневих інтенсивів
з майстер–класами та перформансами від відомих світових майстрів контактної імпровізації.
Особливу роль у популяризації танцю контемпорарі як сценічного мистецтва
відіграв фестиваль сучасного танцю «Zelyonka Fest». Засновником та організатором першого фестивалю у 2010 р. виступив Антон Овчінніков і театр танцю «Black
O!Range».«Zelyonka Fest». Це найвідоміший український бренд сценічного мистецтва, що належить громадській організації — Асоціації «Платформа сучасного танцю». Головною метою фестивалю є створення можливостей для розвитку професійної танцювальної спільноти та розширення глядацької аудиторії сучасного танцю,
сприяння зустрічі глядачів з українськими та іноземними митцями сучасного танцю, постійна комунікація з іноземними колегами та осередками сучасного танцю
в різних містах України. Щороку фестиваль надає площадку для виступів і професійним хореографам та компаніям сучасного танцю, і аматорам, які прагнуть до підвищення професійного рівня та готові представляти своє мистецтво на сцені [3].
Окрім показу українських та зарубіжних танцювальних постанов організаторами фестивалю було започатковано традицію проведення конкурсу молодих хореографів. Досвід показує, що конкурс, з одного боку, є чудовою нагодою для артистів та хореографів проявити себе, з іншого — показати міжнародній танцювальній
спільноті швидко зростаючий потенціал України. За ініціативою фестивалю прово-
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диться активна програма майстер–класів, лекцій та дискусій, де кожен хореограф
може поділитися своїми підходами до створення танцю.
Варто зазначити, що сучасний танець не має масштабної підтримки на державному рівні, але слід також зауважити, що у 2017 р. було створено державну
установу — Український культурний фонд, який із 2018 р. розпочав роботу із забезпечення сприятливих умов для розвитку та підтримки розмаїття української культури та її інтеграції у світовий культурний простір. Відтак, уже в 2018 р. за підтримки
Українського культурного фонду відбувся міжнародний фестиваль «Простір танцю»,
проведений у співпраці Інституту Адама Міцкевича, Totem Dance Group, Київського академічного Молодого театру та PostPlay Театру. «Простір танцю» є частиною
великого міжнародного проєкту «Територія хореографії», що об'єднує танцівників
Центральної та Східної Європи. Фестиваль відбувався у двох містах України — Києві
та Дніпрі. Ця подія має на меті поглиблення партнерства між українською та польською танцювальними спільнотами, а також презентацію українському глядачеві
найкращих зразків сучасного танцю двох країн. На жаль, як виявилося, попри активність українських танцівників, багато наших співгромадян не має уявлення про
різноманіття сучасного танцю [2].
Популяризація танцю контемпорарі в Україні здійснюється в різний спосіб: хореографічна робота фахівців та студій, проведення освітньо–мистецьких заходів (майстер–класів, лекцій, семінарів, джемів), створення танцювальних компаній тощо.
Проте одним із найважливіших способів можна вважати організацію та проведення
фестивалів сучасного танцю, що є площадками для презентації танцю контемпорарі як сценічного мистецтва та дієвим механізмом посилення інтересу до цього
напряму, формування зацікавленої глядацької аудиторії.
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СТАНОВЛЕННЯ РЕЖИСЕРСЬКОГО ТЕАТРУ ДЖОРДЖО СТРЕЛЕРА В
КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ІТАЛІЇ
Реформування театральної системи, розробка новаторських напрямів та інновацій в режисурі та акторській майстерності завжди було і є актуальним питанням
художньо–творчої діяльності всіх майстрів світового сценічного мистецтва.
Взаємодія у творчому процесі театральних діячів сцени різноманітних творчих
практик має широке продуктивне надбання серед режисерів–реформаторів європейського театру.
Італійський режисер Джорджо Стрелер у цьому творчому надбанні займає не останню сходинку. Джорджо Стрелер є одним з найоригінальнішим і неповторним
майстром сцени ХХ століття. Великою заслугою митця є повернення сталих традиційних форм на сценічні підмостки, режисер зумів вдало поєднати втрачені досягнення сценічного мистецтва з новітніми тенденціями розвитку театральної режисури.
Його творчість майоріє поєднанням різноманітних напрямків театрів Європи: італійських традиційних комедій дель арте, психологічного реалізму, умовності тощо.
Джорджо Стрелер майстерно впроваджував новітні ідеї, сміливі режисерські рішення, що широкою палітрою застосовувалися представниками культурно–мистецької
спільноти. Все це надало митцю у закладенні міцної цеглини у підвалини створення свого власного, неповторного театру.
Слушною є думка, що «…театральна школа — головне у формуванні „діяча театру“. „Справжня“ школа — це те, що передує реалії зустрічі зі сценою, тільки вона
одна і може подарувати відчуття відповідальності та покликання, дати відчути розміри власного таланту. У такій школі майбутній актор навчається не тільки техніці,
але й методу, тобто „своєму“ способу „робити театр“, а також знайомиться з ідеєю
театру, що передбачає наявність у ній „ідеї життя“…Театральна школа, можливо,
і вчить молоду людину перш за все „життю“, розумінню світу, бажанню його переробити, а потім вже – самому „театру“» [2, 134].
Творча діяльність Дж. Стрелера розпочалася як акторська кар'єра, що мала кочівні
форми існування, традиційні для італійських акторів. За доволі короткий проміжок
часу він об'їздив майже всю країну. Театри, в яких розпочинались перші професійні
кроки з метою освоєння професії актора Дж. Стрелером, мали посередню репутацію
і репертуар. Ставили звичайні для того часу посередні п'єси, відомі глядачу. Це все
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було відоме як teatro italiano all`antica (італійський театр на старий лад). І саме тут
Дж. Стрелер відкрив свій творчий шлях — від статиста до прем'єра. Починав він
з ролі слуги і поступово перейшов на амплуа героя–коханця. Період роботи в кочівному, бродячому театрі став неабияким досвідом для майбутнього режисера. Саме
тут він навчився імпровізації — традиційно важливій якості будь–якого італійського
актора, яка опановується постійною практикою виключно на сцені.
Мета створювати серйозний репертуар з глибокими виставами зародилась ще
в часи, коли Дж. Стрелер грав малі ролі у п'єсах Берріні, Джакометті чи Сарду. Він
постійно розширював свій театральний кругозір, читав багато зарубіжних п'єс, про
які ще ніхто навіть і не знав в Італії. Його рушіями стали Московський художній
театр, Костянтин Сергійович Станіславський та інші новатори режисери театру
ХХ ст. Він зробив переклад Адольфа Аппіа, Апполінера, Жана Кокто. Постійний
аналіз зумовив потяг Дж. Стрелера до мотиву вивести на новий — зовсім інакший
рівень — італійський театр та глядача.
У кінці 1930–их років Італія не мала драматичних театрів європейської моделі —
режисерських театрів. На той час навіть слово «режисер» ще не розуміли. Працювала застаріла, традиційна схема, у якій є один актор–зірка. Наприклад, Мемо Бенассі, Руджеро Руджері, сестри Граматика, Сальвіні та Дузе, яких називали mattatore.
Як правило їх оточували групою акторів значно слабкішими. «Ми відстали на п'ятдесят років, провали та пустоти страшні. Але ці пустоти заповнювали ми, — згадував Дж. Стрелер. — І, звичайно, з наміром змінити світ» [2, 76].
На думку дослідників [1; 2], причини затяжного процесу оформлення режисерського театру необхідно шукати не лише у культурно–естетичній, а й у соціополітичній площині. Поява режисури в Італії багато в чому стала наслідком уніфікаційних політичних процесів, що намітилися в цій країні у середині ХІХ ст. Виникнення
режисури свідчить про становлення національної самосвідомості.
У 1947 році театральні діячі П. Грассі і Дж. Стрелер здивували італійську спільноту відкриттям вітчизняного драматичного театру Piccolo Teatro di Milano. І сьогодні
цей унікальний театр носить почесне звання кращого театру Європи. З перших днів
театр почав своє функціонування як державна муніципальна установа в якій акторський ансамбль мав постійну роботу і постійну муніципальну оплату. Для Італії
це було дивиною, бо театральна діяльність завжди була приватною на комерційній
основі. Адміністративне керівництво очолив Паоло Грассі, а Джорджо Стрелер став
художним керівником.
Перший сезон драматичного театру Piccolo Teatro di Milano відкрився виставою
«Ночліжкка» за п'єсою М. Горького, в якій Джорджо Стрелер вразив всіх достойною
режисурою. З перших днів художньо–творчої діяльності майстер займався реформаторськими ідеями: щодо оголеної сутності театру, якою його театральна трупа до-
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сконало володіла. Ця вистава мала шалений успіх і проклала режисеру шлях до участі і міжнародному театральному фестивалю Бієналле у Венеції.
На шляху перебудови театрального світу Італії Джорджо Стрелер звертається
до творів великого італійського письменника К. Гольдоні, який на початку XVIII ст.
був натхненний можливістю реформувати венеціанську театральну систему. Єдиною метою Дж. Стрелера було відродити театральні традиції і генетично поєднати
нове сценічне мистецтво зі старим.
Режисер здійснює постановку «Арлекін — слуга двох панів» за п'єсою К. Гольдоні.
З усіма основними складовими commedia dell'arte і впроваджує у створенні комедійного ефекту не розкриття характерів і типів, а використання сценічного руху. Традиційна поведінка акторів цієї комедії була побудована не на імпровізації з глядачем,
натомість була зумовлена словесною дією, хоча й зберігала колишню традиційність.
На думку теоретиків і практиків театру, завдяки творчому баченню Дж. Стрелера
вистава «Арлекін — слуга двох панів» є однією з провідних вистав ХХ ст.: «…вистава–свято, така потрібна у повоєнні часи, стала справжнім гіпертекстом італійської
культури. У ній Дж. Стрелер органічно поєднав традиції італійської музики, живопису, танцю, характеру і, звісно, театру. Цей узагальнюючий та глибоко індивідуальний водночас театральний текст став кульмінацією італійської режисерської
думки» [1, 20].
Вистава має безпрецедентно тривале сценічне життя. Навіть на сучасному етапі вона є основою репертуару Piccolo Teatro di Milano. Це підтверджує те, що режисерські пошуки новатора італійської сцени повною мірою вписалися в проблематику світового театру і визначили шляхи його подальшого розвитку. Відкриття
Дж. Стрелером «метатеатральної» форми вистави мало далекосяжні наслідки
для всього європейського театру: в умовах сучасної культури лише життя, що спочатку усвідомлює свою театральність, може бути цікавим на сцені.
Література:
1. Strehler G. Gli Spettacoli che ho amato di piu. Milano, 2008. 112 p.
2. Strehler G. Un théâtre pour la vie. Réflexions, entretiens et notes de travail. París, Fayard,
1980. 392 p.
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СЦЕНІЧНИЙ ДИЗАЙН ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ КОНЦЕРТІВ
ЯК ЯВИЩЕ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
Сценічний дизайн — художнє явище, що посідає чільне місце у практиці театру
XX–XXI століть. В англомовних країнах під терміном «сценічний дизайн» («stage
design») мається на увазі створення просторового середовища вистави загалом, незалежно від засобів виразності та стильових рішень. Ця дефініція також має низку
синонімів («set design», «scenic design», «scenography») [9].
В Україні термін «сценічний дизайн» у контексті позначення декораційного театрального мистецтва вживався украй рідко (О. Антонова, В. Гайдабура, М. Громов,
О. Клєковкін, Н. Корнієнко та ін.). Певною мірою це зумовлено історичними чинниками: у термінологічній системі проєктно–художньої діяльності поняття «дизайн»
не використовувалося. Було прийнято такі значення, як «театрально–декораційне
мистецтво», «декоративно–художнє оформлення вистави» [1; 7].
У сучасному розумінні фахівець зі сценічного дизайну займається творенням
і втіленням візуальної концепції постановки та дизайном сценічного середовища,
намагаючись максимально посилити вплив на глядача за допомогою різноманітних візуальних елементів та виражальних засобів практично усіх видів пластичних
мистецтв [4; 6]. Насамперед він вирішує художнє завдання, що відрізняє сценічний
дизайн від інших видів дизайну. З одного боку, дизайнер працює з умовним середовищем на сцені, що має певну знакову систему, з іншого ж боку — для досягнення
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необхідного емоційного ефекту сценограф організує предметно–просторову композицію, орієнтуючись на знання особливостей міських, громадських, професійних
та побутових місць проживання людини. У процесі здійснення візуального образу, він також звертає особливу увагу на характерні особистісні якості персонажа,
його належність до тієї чи іншої соціальної групи. Це також може суттєво вплинути
на композиційну побудову та наповнення сценічного простору. Таким чином, створювані дизайнером театральні декорації спрямовані на досягнення загальних художніх цілей постановки, які найкращим чином підтримують її контент і цінності.
Сценічний дизайн театралізованого концерту має певні відмінності, що зумовлено виробничими умовами організації і технічними можливостями його проведення.
Концертна, або театральна зала, де зазвичай організовується культурний захід такого формату, значною мірою відрізняється за своїми технічними умовами від площі,
стадіону, міського парку та інших місць проведення масових урочистостей. Якщо
простір стадіону тримірний з круглим видом (а тому й видовище сприймається
глядачами з усіх боків), то простір концертної зали або театру є двовимірним і має
лише одну точку спостереження, задану положенням глядацької зали та сцени. Відтак, дизайн простору для театралізованого концерту будується з урахуванням вказаних особливостей [3, 6].
Як слушно зазначає К. Юдова–Романова, творча діяльність сучасного сценічного дизайнера одночасно охоплює сферу сценічного мистецтва та дизайну. Відображення у сценічному дизайні широкого спектра концепцій сучасного мистецтва,
його формально–виразових та образно–змістовних якостей засвідчує, що це яскраве
синтетичне явище, у якому знаходять свої втілення характерні тенденції художньої
культури [8, 228].
Таким чином, сценічний дизайнер створює на сцені архітектурне, міське, ландшафтне або інтер'єрне середовище, працюючи з провідними принципами, засобами та прийомами композиційної побудови. Для сучасної сцени простір виконує
не лише декораційну функцію, він стає ситуативним місцем проживання, що передає емоційну напругу персонажів. Використовуючи метод навмисного збільшення
чи зменшення тих чи інших візуальних властивостей складових предметно–просторового середовища, автор наділяє їх художньою образністю. Навіть створення
гіперреалістичної достовірної обстановки на сцені є художнім прийомом, за допомогою якого реалізується творча концепція. Коли дизайнер працює над оформленням театралізованого концерту, він визначає стильові особливості простору, постійно використовуючи для вирішення композиції сцени нові ідеї дизайну інтер'єру
та екстер'єру.
Як слушно зауважує з цього приводу український художник театру В. Стецькович, сучасний сценічний дизайн твориться не за старими шаблонами, а тут і за-
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раз, із залученням новітніх технології та нового бачення простору, яке диктує нам
сучасність, а тому проста формула сучасної сценографії — постійно робити щось
нове [2]. Наприклад, одним з основних принципів сучасної сцени стало створення
порожнього абстрактного середовища, не прив'язаного до часу та географії. Проте, водночас, на певне місце дії може вказувати наявність предметів меблів, побуту
або костюмів зі стильовою приналежністю. Нерідко стилі різних часів, країн, ідеологій поєднуються в одному спектаклі, що дозволяє художнику проводити паралелі
між епохами.
На завершення слід відзначити, що сучасний глядач вихований на враженнях,
що породжуються візуальною культурою, динамічність якої є своєрідним тренуванням уяви, яка формує нові уявлення про форми та способи взаємодії з художньою
культурою. Виявити нові межі у синтезі сценічних виразних засобів дозволяє застосування семіотичного підходу.
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ЖИВА ЛЕГЕНДА ХУДОЖНИК ДЕВІД ХОКНІ
Глобалізаційні зміни, які зараз відбуваються, нівелюють значення окремої особистості та зменшують зацікавленість автобіографічними фактами. Слід зазначити,
що досліджень творчості Д. Хокні українськими вченими майже не проводилося.
Тому ми вирішили звернути увагу на творчий шлях такого видатного у всьому світові сучасного художника, що працює у напрямку живопису поп–арт Девіда Хокні.
Д. Хокні народився великому промисловому місті Бредфорді, що знаходиться
у північної Англії, у 1937 році, в багатодітній родині робітника. У 1953 році вступив
у Школу мистецтв Бредфорда і в 1957 році закінчив з відзнакою, отримав диплом
першого ступеня. У 1959 році, для продовження навчання малюванню та академічнго живопису, він переїхав у Лондон і вступив у Королівський коледж мистецтв.
На початку 1960–х років, Девід Хокні виїхав у Нью–Йорк, там успішно продав портфоліо своїх гравюр Уільяму С. Либерману, куратору Музея сучасного мистецтва.
Девід Хокні, був одним з перших діячів мистецтв живопису, що стояв на початок
руху поп–арту. Поп–арт виникає серед художників і філософів як протест проти
живопису — занадто офіційного мистецтва.
Пленерні пейзажі Брідлингтона (Англія) прославили Хокні як справжнього генія.
Майстер образотворчого мистецтва пише картини масляними, акриловими фарбами, аквареллю, вуглем. Серед них багато пейзажів, портретів, натюрмортів та інше.
Важливий момент, який слід відзначити, це те, що Девід Хокні має сінестетичні
асоціації між звуком, кольором і формою. І це виявляється в його роботах, надаючи
його творам аутентичний вигляд. Його роботи яскраві і емоційні.
Творчий шлях Девіда Хокні, з його прагненням прискіпливо дивитися на навколишній світ, привів автора до глибокого вивчення теорії мистецтва та проведення
експериментів у цій області. Він цікавився фотографією в напрямках: «композит-
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ні поляроїди», фотоколлажами та фотографічними малюнками. Д. Хокні створив
не просто картини, які виглядали як фотографії. Художник зшиває тисячі зображень
разом, щоб створити складне зображення з декількома перспективами та реаліями.
«Око завжди рухається; якщо воно не рухається, ви мертві», — вважає творець. Мистецтво поп–арту вплинуло на архітектуру та дизайн. Естетичні твори, що були джерелами ідей, засобами художнього проектування афіш, реклами та промислового
і сценічного дизайну.
Створюючи відомі та культові зображення чоловіків у душі, юнаків у басейнах
із залученням елементів архітектури (рис. 1). Незмінна самокритика надає його відомим оптимістичним малюнкам неочікувану різкість та гостроту [2].

Рис. 1. Д. Хокні «Портрет художника» 1972 р.

Девід Хокні працював над ескізами декорацій для опери «Прогрес повеси»
(1975), до спектаклю «Чарівна флейта» (1978) в опері Glyndebourne Festival Opera,
для «Parade Triple Bill» і «Stravinsky Triple Bill» (1981), виконаних у Метрополітен
опері, «Тристан і Ізольда» (1987) в «Los Angeles Music Center Opera», «Турандот»
(1992) в «Lyric Opera» в Чикаго, «Die Frau Ohne Schatten» в Лондонській «The Royal
Opera». У 1964 році, коли художник прибув до Каліфорнії, то знайшов гедоністичний образ життя і культуру Америки, на які він сподівався: «більш вільне, більш
терпиме, більш гламурне суспільство, із жваво рухливою сценою» [1].
Художник відчуває жагу до знань і володіє майстерністю. В книзі «Секретні
знання: заново відкриваємо втрачені техніки старих майстрів у твердій палітурці».
Хокні теоретично описує прогрес в реалістичності зображення, що було досягнене
в західноєвропейському живописі з початком епохи Ренесансу не пов'язаний з роз-
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витком техніки живопису і майстерності художників. Точність, яку демонструють
роботи давніх творців, неможливо отримати, малюючи «на око» (термін введений
Хокні) [3], не використовуючи допоміжних засобів. Автор книги наголошує на гіпотезі, що художники використовували в процесі роботи оптичні інструменти, такі
як «лінзи», «камера–люцида», «сферичні дзеркала», «камера–обскура». Свою гіпотезу Хокні розробив, спираючись на аналіз робіт відомих в минулому майстрів,
вивчаючи трактати з оптики, робіт мистецтвознавців та власних досліджень. Обґрунтованість гіпотез гарантувало популярність і в той же час критику, а «British
Broadcasting Corporation» (BBC) випустив документальний фільм про теорію Хокні
в 2002 році. Режисер фільму Рендолл Райт продовжив дослідження творчості Хокні
і зняв у 2014 році автобіографічний документальний фільм «Хокні». За роки життя
художника знято 14 фільмів.
Протягом життя Д. Хокні, досліджував способи створення творів мистецтва, цікавився інноваціями, стрімким розвитком технологій, що надавало можливість в процесі пошуків зображень самому художнику. Як засіб, а не ціль. Хокні є не тільки
засновником поп–арту, його роботи також містять вкраплення різних аспектів художньої інтерпретації: експресіонізм, естамп, фотоколажі, кубізм, пленерні пейзажі
та навіть малюнки на iPhone, iPad наповнюють його обширне портфоліо. В певному
сенсі роботи Девіда Хокні можна розглядати як збірник сучасного мистецтва.
В 1970–х роках художник став відомий серією робіт California Dreaming — ідилічними
пейзажами західного узбережжя Америки. Одна з них була продана у 2018 році «Портрет художника (Басейн з двома фігурами)» (1972) за 90,3 мільйона доларів і стала
одним із най коштовних творів мистецтва, що було продано на аукціоні Christie's
за життя художника. Британський історик мистецтва, письменник, критик Брайан
Сьюелл писав: «Я вважав його одним із кращих рисовальщиків 20–го століття, дивовижним майстерним, тонким, скупим, кожне торкання олівця, ручки або крейди необхідно для відтворення предмету, будь то портрет або світ, заливаючий маленьку
кімнату; нічого не заставило мене змінити цю думку, але Хокні дуже старався» [2].
Девід Хокні — один з яскравіших представників поп–арту та один із самих відомих художників XX та ХХІ століття. Його роботи знаходяться в колекціях «Tate
Modern», Метрополітен–музея, Центра Помпіду та «Музея сучасного мистецтва».
Відомий і сучасний художник який надає нам можливість відчути яскравість кольорів в зовсім іншій живописній манері виконання як поп–арт.
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КОМЕРЦІЙНА РЕКЛАМА ЯК СКЛАДОВА
ЕМОЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ
Генеза реклами відображає базові етапи її розвитку, модифікацію основних підходів до актуалізації уваги аудиторії та виконання її ключової функції — спонукання
споживачів до купівлі рекламованих товарів чи послуг. Особливо чітко це простежується у випадку, коли мова йде про комерційну рекламу. Якщо засоби, якими
оперують фахівці у цій галузі можуть бути подібними, то оцінка ефективності,
як правило, різниться. До прикладу, результативність комерційної реклами співмірна із конкретними ринковими показниками, такими як рівень продажу рекламного
продукту, його впізнаваність серед інших брендів, у той час як ефектом від соціальної реклами є мінімізація суспільно негативних (небажаних) явищ, які вона намагається викорінити (домашнє насилля, наркоманія), або навпаки — збільшення
соціальної уваги до інших феноменів (підвищення авторитету служби у збройних
силах, популяризація волонтерства тощо).
Одним із методів, що сприяє виникненню емоційного зв'язку між споживачем
та товаром (брендом, торговельною маркою), є емоційний маркетинг. Поняття емоційного маркетингу не є новим. Головна мета — викликати у покупців позитивні
емоції і позбутися негативних за допомогою емоційних мотивів. Останні поділя-
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ються на мотиви значущості, самореалізації, свободи, страху, уподібнення, гордості,
відкриття, патріотизму, любові, сексуальної привабливості, радості та гумору [3].
Саме завдяки створенню емоційно насичених рекламних образів, використанню вдало підібраних слів та побудові композиційного тексту у споживача формується візуальне сприйняття, прагнення до незалежності, бажання бути визнаним
у своєму оточенні, мотивація бути схожим на своїх кумирів і прагнення до новизни
[1; 2]. Варто також зазначити, що останнім часом реклама має гендерне спрямування — виробники пропонують товари для хлопчиків і дівчат, підбираючи для цього
відповідний дизайн [5].
Якщо рекламована продукція викликає приємні асоціації у споживача, то виникають позитивні емоції, що стимулюють бажання купити саме цей товар. Вдале
придбання товару надає людині позитивний заряд емоцій, зумовлює отримання
психологічного задоволення, зняття поганого настрою та стресу.
Відповідно, у такому контексті цікаво дослідити особливості сучасної української
медійної реклами як, до прикладу, комерційного продукту. Наразі не буде перебільшенням констатувати, що у ХХІ ст. більшість спеціалістів у сфері рекламної діяльності та дизайну роблять акцент на ключовому рекламному образі замовника
(keyvisual), адже саме він виконує низку стратегічно важливих завдань, що підвищують конкурентоспроможність продукту. Як правило, саме візуальний «шаблон»
позиціонується в якості ідентифікатора, підкреслює індивідуальність і стиль об'єкта.
Що більше позитивних асоціацій він викликає в аудиторії, то кращими будуть продажі у конкретного бренду [9].
Це чітко простежується у випадку з рекламою Kinder Сюрприз, яка завжди пов'язана з дитинством, що з психологічної точки зору реалізує функцію сугестій відносно щасливого дитинства. Так, не можна стверджувати, що в кожної людини саме
дитинство було найкращим періодом в житті, але незалежно від вікової категорії
споживачів підсвідомо виникає візуальний образ щасливої родини та атмосфери
свята. У кожній з реклам, що транслюються на телебаченні та в мережі Інтернет,
присутні належні атрибути (іграшки, «магічний» капелюх, феї та ін.); маленькі діти
та їхні батьки формують ауру домашнього затишку; обов'язково є зображення продукту (у тому числі й міні–подарунок); передається захоплення усіма ключовими
героями із реклами від насолоди цим товаром. Так, у медійній рекламі Kinder Сюрприз домінують яскраві кольори (червоний, жовтогарячий, рожевий, синій, білий, коричневий, зелений). За сюжетом реальність поєднується із дитячими фантазіями,
а у глядача формується думка про реалізацію власних мрій, які втілюються завдяки
й таким улюбленим солодощам [5].
Подібною концепцією скористалася компанія Coca–Cola, яка використовує яскраві
кольори (червоний, жовтогарячий, білий, зелений), щоб привернути увагу спожива-
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чів до самого бренду. За допомогою створеного візуального образу і сюжетної лінії
у глядачів виникають асоціації родинного затишку, новорічної атмосфери, очікування подарунків. Щоб акцентувати впізнаваність товару серед інших, спеціалісти
скористалися звуковими ефектами, що покликані посилити психологічний вплив
реклами на емоції суспільства. За статистикою [4], завдяки створенню музичної
концепції більшість людей можуть дати відповідь стосовно назви товару та реклами.
Наступною в розгляді є реклама мобільного зв'язку «Київстар», що подає одну
зі своїх послуг так: «Якісний 4G, там де ви» 2019 р. Компанія використовує національні кольори — блакитний та жовтий, які акцентують увагу на походженні
компанії. У концепції сюжету — головні герої, які подорожують, насолоджуються
дивовижними краєвидами України та Європи. Саме якісний зв'язок з будь–якого
куточку світу, дає можливість поширити цю інформацію. За допомогою поєднанню
кадрів, ми бачимо дизайн візуального образу, що передають глядачеві не тільки
позитивні емоції, але й здивування та гордість за свою країну [8].
Окрім вище зазначеного до позитивних асоціацій відноситься і гумор. Він, безсумнівно, викликає специфічне емоційно сприятливе почуття, яке здатне переживати людина, і яке притаманне українцям в цілому. Однак використання гумору
в рекламі потребує розумного, надзвичайно делікатного та розважливого підходу,
аби не відштовхнути потенційного споживача [2].
Розглянемо ще один рекламний ролик компанії «Київстар», який презентує абонентам послугу «Переказ коштів» (2017 р.). Автори використовують метод гумору
і за допомогою дизайну візуального образу створюють персонажів в кінематографічному стилі. Зображення суворих гангстерів, які мали змогу зіштовхнутися з сучасною проблемою, а саме відсутністю зв'язку через нестачу коштів. Для вирішення цієї проблеми у кадрі з'являється «Big Boss» з кейсом, де знаходиться телефон
у вигляді золота. Один дзвінок — і всі проблеми вирішено. Саме концепція сюжету
досить цікава, глядачі за 1 хвилину 27 секунд переглянули фільм, враховуючи всі
композиційні та стилістичні особливості [7].
Якщо звернути увагу на рекламу автомобільних брендів, то помітним є вдала праця спеціалістів над створенням візуального образу для реалізації асоціацій та позитивних емоцій у глядачів. Так, компанія Mercedes–Benz також використала емоційно орієнтовану технологію презентації нового автомобіля S–класу. За допомогою
професійного відтворення візуального образу лева, який є уособленням мужності
та перспективності бізнесмена, зокрема дивовижного дизайну автомобіля, що підкреслює комфорт, у глядачів виникають асоціації та позитивні емоції. Саме завдяки
поєднанню цих засобів компаніє стверджує, що саме цей автомобіль дає можливості задовольнити свої потреби і відчути себе «володарем світу» [6].
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Бажаний результат від комерційної реклами досягається у тому випадку, коли
розробники притримуються ключового принципу композиційної цілісності. Це передбачає, що кожен з елементів медіапродукту (текст, ілюстрація, логотип, заголовок, стиль, візуально–архітектурний фон та загальний образ) формують загальний
образ та, як наслідок, ефект від реклами. Саме успішний синтез вище розглянутих факторів позитивно впливає на схильність аудиторії до рекламованої продукції
(послуги).
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ПРИКМЕТНІ РИСИ НАРОДНОГО БУДІВНИЦТВА МОЛДОВАН
У XVII СТОЛІТТІ
Етносоціальну своєрідність та її мімезис з іншими народами, що мешкали на сусідніх територіях відображає народне будівництво. Територія Молдавського князівства у XVII столітті обіймала землі по обидві береги Прута до Галіції. Лівобережна
частина була обмежена рікою Дністер, а Правобережна Карпатами. На цих землях
завжди стикалися інтереси Османської та Російської імперій, які супроводжувалися військовими походами, що наклало негативний відбиток на побутовому житті
молдован.
Визначити етносоціальну своєрідність допомагає вивчення народного будівництва, яке відображає прикметні риси побуту народів тих часів.
Дивовижною ноткою в ландшафті молдавського міста є змішування просторих
і добре збудованих будівель зі скромними, що створює враження випадковості
в міському розвитку [4, 179]. Ця теза відображає різний життєвий статус населення,
що нажаль є типовою рисою людства взагалі. Також ця теза виражає всю болість тих
часів, що на перехресті військових походів завжди спостерігається «випадковість
міського розвитку», тобто стихійна розбудова міст.
Доволі повно типові риси народного будівництва мають опис у записках мандрівників того часу. Серед них можна виокремити записи Ніколи Барсі та Мартіна
Грюневега.
Так католицький чернець Ніколо Барсі у своїх краєзнавчих записках описує зовнішній вигляд і техніку розбудови будинків у Яссах до середини XVII століття. Міські будинки, за його словами, «всі зроблені із землі, але більшість із них з балок, переплетених між собою. Поверх них лежить глина, змішана з половою, кінським гноєм
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і водою. Після того, як цей матеріал висохне, беруть вапно і ці будинки герметизують, наче вони не з землі, а зі стіни, завдяки чому ценену добре, він легко сприймає
як камінь те, що насправді не що інше, як глина. Ці будинки прикрашають ґанки
та балкони, що виступають зовні, щоб влітку було прохолодно, часто вкривають
їх соломою. Покриті ґонтом лише хати боярські й панські. Усі вони ізольовані і кожен має свій двір зі стайнями для худоби» [2, 75].
Етнічна ідентифікація молдован відображає мімезіс з народами Поділля та Галичини, які також будували з глини, прикрашаючи будинки вапняним розчином,
імітуючи під кам'яні. Тобто типовою рисою у народному будівництві є бажання відображення сталого побуту наче «побудовано навіки».
Цікаву архітектурну особливість будинків городян, помітив Мартін Грюневег,
який описує ганок будинків. «Перед входом до будинку був ганок, що спирався
на чотири дерев'яні стовпи, які утворювали арки у верхній частині. Між двома центральними стовпами забезпечується доступ до будинку. Простір між двома іншими
стовпами та кутами будинку був огороджений невисокими дерев'яними перилами,
закріпленими вертикально розташованими дошками [1, 229]. Ганок, як вхід у хату
виносять назовні, що також представляє мімезис з галичанами та подільчанами
України, які прикрашають будинки дерев'яними елементами.
Мартін Грюневег як і Ніколи Барсі підмітив, що «вони білять будинки зсередини
і зовні, коли помічають, що вони взагалі забруднилися. Рідко буває хата, покрита
ґонтом, вся вкрита соломою. Через пожежу, один будинок знаходиться на відстані
від іншого, щоб між ними було місце; і всі оточені негардом» [1, 229]. Ми бачимо,
що молдовани також використовують солому для покриття будинку й це не прикмета бідності, а це можливість теплоізоляції будинку. Постійні ризики військових
зіткнень привели до обережності, оскільки молдовани старалися зберегти відстань
між будинками, щоб ті не страждали від пожеж.
Він продовжує спогади: «З хати ви входите двома дверима, які виходять на кімнату, де стоїть гарна піч з кахлями, якою опалюють кімнату і якою за бажанням варять і смажать. Такі печі є й на Русі, тут і там, особливо у Львові, бо це дуже зручна
річ. Вся кімната разом з балкою побілена, на спинку столу вішають турецькі килими, а решту кімнати оточує кімната, прикрашена оловом і турецькими горщиками.
Інші килими на столі та лавці» [1, 230]. Так, у повсякденному житті ми спостерігаємо й пойесіс від народів Галичини «гарна піч з кахлями, якою опалюють кімнату
і якою за бажанням варять і смажать». Прикладну рису молдован того часу також
відбиває піч з кахлями, що дає можливість не тільки забезпечити побутові потреби
в приготуванні їжі та обігріві будинку, а й підкреслити свою ідентичність прикрашаючи будинок кахлями з візерунком.
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«Дах був двосхилим і високим, щоб на ньому не затримався водоспад. Замість
меблів килими. З іншого боку кімнати — комора, де є піч за турецьким звичаєм,
якою й сьогодні користуються вірмени в Русі, але все рідше, як зазвичай у наших
майстрів. Вдень так прикрашають комори: розстеляють килими, що сягають до землі, це як лавки, на ньому можна сісти, а як широка, то й лежати, якщо хочеш. Проте волохи використовують лавки та довгі столи». Тобто кожен захватницькій похід
вносить, якісь інновації, що також відображає певний пойесіс від османів (турок)
та русинів (українців).
Але проводячи порівняльний аналіз народного будівництва, слід підкреслити,
що у порівнянні з XVстоліттям і значною частиною наступного, будинки починають закопувати вглибину особливо з XVII століття, поступатися місцем єдиному
неглибокому (30–40 см) фундаменту [6, 67], і суцільному ганку по периметру хати
з глиняною підлогою [5, 64]. Отже будинки молдован стають більш міцнішими,
що є відповіддю на іноземну навалу.
Ілюстрація народного будівництва тих часів зображена на рис. 1.

Рис. 1 — Приклад народного будівництва молдован
Джерело: https://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=82834&d=parcul-etnografic-national-romulus-vuia--cluj

Цьому підтвердження ми знаходимо у літописця Іона Некульце, який згадував
«…про суди та боярські хати, коли підраховував збитки, завдані навалою поляків
і татар за правління Костянтина Кантеміра. Літописець, безпосередньо постраждалий, згадував, що Тиргу Фрумос і сусідні маєтки, включно з Пригорени, були пограбовані татарами» [3, 306].
Підводячи підсумки, слід підкреслити, що ми спостерігаємо мімезіс виходячи
з принципових рис народного будівництва, яке відображає будування ганку та печі
з кахлем, як було прийнято у галичан та подільчан. З іншого боку, ми спостерігаємо
пойесіс в предметному середовищі інтер'єру будинків, коли внаслідок захватниць-
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ких походів поляків та татарів, будинок закопують або будують новий на фундаменті, щоб зробити їх більш стійкими, а також прикрашають килимами.
Таким чином, мирний час або військові походи з великих імперій призводили
до постійного вдосконалення засобів народного будівництва. Мирний час веде
до підвищення культури будівництва, бо будинки прикрашають кахлями та килимами, будують зручний ганок, білять вапном. А період військових походів спрямовує у будівництві використовувати нові технології використовувати фундамент
для будівництва безпечного житла зі збереженням певної відстані, щоб запобігати
пожежам, використовувати різні матеріали, переходячи на будівлю кам'яних будинків. Тобто військові часи призводять до посилення безпеки будинків за рахунок
впровадження інноваційних технологій народного будівництва.
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ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ХУСТОК
Актуальність заявленої проблеми зумовлена зростанням інтересу та попиту
на креативну дизайнерську продукцію аксесуарів, що доповнюють та підкреслюють
особливий індивідуальний стиль людини. Це значною мірою впливає на пошук нових технологічних засобів реалізації мистецьких задумів по створенню унікальної
авторської продукції.
Сучасна індустрія моди широко використовує різноманітні аксесуари як допоміжні деталі, які завершують та гармонізують образ. Вони фірмами, як невід'ємна
частина іміджу ділової людини, елемент офіційної корпоративної форми банківських працівників, стюардес, волонтерів, а також вечірнього та святкового вбрання.
Серед різноманітних аксесуарів широким попитом користуються хустки, хусточки шалики, накидки. Це стильні аксесуари, що доповнюють та додають вишуканості вбранню.
Сьогодні в тренді хустки з яскраво вираженим колоритом — це ткані, розшиті,
плетені, пухові, атласні, шовкові з принтами, а також хустки виготовлені з туалі,
шифону, саржі, крепдешину, фулеру та ін. тканин.
В сучасному дизайні для виготовлення та декорування хусток майстри використовують різні техніки та технології включаючи як ручний друк так і комп'ютерні
технології. Хустки мають різні стилістичні та художньо–композиційні особливості декору та представлені різними стилями: етно, класичному, авангардному, іноді змішаних. Сучасна мода пропонує нові модні тенденції арт–дизайну, де оригінально поєднані кольори і світло, різні допоміжні матеріали і прикраси, екзотичні
малюнки, художні композиції, ручна техніка оздоблення. Яскравими прикладами
арт–дизайну є хустки відомих світових брендів: Prada, Cavali, Moschino.
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В дизайні хусток продовжують розвиватися народні традиції орнаментування,
а також використання ручного друку — лінорит, шовкографія, вибійка. Поряд з цим
широко застосовується і механічний друк – сублімаційний, трансферний, трафаретний флексодрук, цифровий та інші. Художники–дизайнери часто поєднують старі
технології і інноваційні, що ґрунтуються на передових досягненнях науки і техніки.
Однією з найпопулярніших серед традиційних технік ручного друку є техніка лінориту. Це спосіб гравірування на лінолеумі, який вперше виник на початку
ХХ ст. і використаний німецькими художниками для виготовлення плакатів великого розміру. Це традиційна графічна техніка, що широко використовується в станковому, книжковому та художньому текстилі. Ця техніка дозволяє дизайнерам
впроваджувати свої авторські ідеї для виготовлення красивих і особливих речей.
У виготовленні хусток техніка лінориту має свої специфічні особливості. Важливим
у цьому процесі є виготовлення штампу і дизайнерського ескізу для нанесення тиснення. Для цього важливим є урахування якісних характеристик текстильної фарби
та тканини. Сьогодні в ескізуванні дизайнери широко застосовують комп'ютерні
технології та цифрові дизайнерські програми. Для хустково–шалевих виробів найчастіше використовуються бавовняні, шовкові та шифонові тканини, іноді змішані, а також екологічні фарби стійкі до ультрафіолету, прання та прасування. Фарба наноситься на рельєф кліше, а потім наноситься на тканину тисненням вручну
чи на верстаті.
Дизайнери використовують в оздобленні тканини і хусток таку давню техніку
як вибійка. Це коли на поверхні дошки вирізається малюнок, на нього наноситься
фарба і перебивається на тканину.
Киянка Надія Онищенко заснувала свій бренд Linotale і створює свої роботи в техніці лінориту і ліногравюри, і вибійки. Вона працює з текстилем, створює картини,
іграшки, аксесуари.
Ще один з видів ручного розпису хусток є техніка батику, що в перекладі з індійської означає — краплі воску.
Цей вид творчості широко поширений в Індії, Китаї, Японії і країнах Африки.
В останні роки широко поширився Європою. В основі техніки лежить принцип нанесення спеціальної фарби на окремі ділянки шовку, бавовни, вовни чи штучної
тканини при попередній обробці парафіном чи гумовим клеєм. Види батику бувають: холодний батик, гарячий батик, вільний розпис, вузловий батик, шиборі (сіборі). Дизайнери хусток часто використовують техніку шиборі (сіборі) коли малюнок
отримують в результаті фарбування складеної тканини, вузловий батик це техніка
фарбування тканини зав'язаної у вузли.
В індустрії моди активно розвивається цифровий друк. Одним з них є сублімаційний — це нанесення зображення шляхом передачі кольору під впливом висо-
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ких температур. Фарба при сублімаційному друці нагрівається до 200 градусів, при
такій температурі вона глибоко проникає в структуру матеріалу і після застигання
міцно тримається на поверхні матеріалу. Вирізняють прямий сублімаційний друк і
непрямий.
Прямий сублімаційний друк використовується не так широко. Він здійснюється
шляхом термопереносу фарби відразу на матеріал попередньо оброблений спеціальною ґрунтовкою. В дизайні і виготовленні хусток використовується непрямий
сублімаційний друк, коли малюнок спочатку наноситься на папір, а потім переводиться на тканину під впливом високої температури нанесення зображення гарно
передає кольори, відтінки.
Технології шовкотрафаретного друку дозволяє досягти глибокого і насиченого
кольору, зберігає структуру тканини, робить стійкою до прання. Поліефірний шовк,
шифон, дешайн, шармус мають гарні технологічні якості, що дозволяють виконувати друк з будь–яким графічним рішенням. Цифрові технології відкрили для дизайнерів широкі можливості, значно прискорили та спростили шлях від задуму
до його втілення.
Художники що займаються декоруванням хусток намагаються працювати у своєму власному стилі. Вони напрацьовують свої власні техніки та технології для створення ексклюзивних мистецьких виробів.
Сьогодні широкий асортимент дизайнерської продукції створюється з використанням 3D–принтерів. У проектуванні 3D–текстилю використовується такі методи
виробництва як: ткання, друк, пресування. Методи виробництва 3D друкованої тканини є стереолітографія, використовується рідка фото полімерна смола, що застигає
під ультрафіолетом. Цей метод дозволяє точно відтворити усі дрібні деталі на тканині.
Лазерне спікання будуються на використанні порошку пластика, що має високий
рівень плавкості.
Метод FDM (Fused Deposition Modeling) полягає у осаджені розплавленої нитки,
видавлювання розплавленого матеріалу — екструзії.
Застосування 3D–принтерів з програмним управлінням впливає на переосмислення сучасних тенденцій моди та актуальні потреби ринку.
Таким чином можемо зробити висновок, що сучасні дизайнери звертаються
до нових технологій, для створення цікавих і складних форм у виготовленні аксесуарів, в тому числі і хусток. Ця тенденція набуває популярності і демонструє можливості подальшого удосконалення новітніх технологій у моді.
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ЯК РУЙНУЄТЬСЯ СПІДНЯ КРАСА
У дореволюційній Росії початку ХХ ст. панував культ нижньої білизни. Різноманітність і майстерність, з якою вона була виконана, вражала: модниці буквально
купалися в мереживах — ними щедро були оздоблені ліфи, нижні блузи та спідниці,
підв'язки і пояси для панчіх, нічні сорочки тощо. Білизну підносили в дар молодятам, оскільки вона була обов'язковою частиною дівочого приданого.
Дворянки, міщанки та інші міські мешканки могли замовити нижню білизну
у швачок, яких у дореволюційній Росії було безліч, або ж купити готове спіднє
у приватних ательє. До революції масово на великих швейних підприємствах відшиваються тільки обмундирування і спіднє для військових та інженерних частин.
Це був єдиний вид держзамовлення на одяг.
На межі століть було створено нові журнали мод, домоведення та рукоділля, розраховані на масову аудиторію. Значна їхня частина була присвячена нижній білизні — з докладним керівництвом про те, як пошити коротенькі по моді штанці, або
ж виконати витончену вишивку. Завдяки розвинутим поліграфічним технологіям
видання були чудово ілюстровані фотографіями та високоякісними репродукціями.
Перші післяреволюційні роки більшовики дуже старанно й агресивно витісняли
все, що хоч якось нагадувало про розкіш і надмірності царських часів — усе буржуазне було оголошено поза законом. Підприємства текстильної промисловості,
стрімко розвинуті в кінці XIX–початку XX ст., були експропрійовані, що не пішло
на користь галузі цього виробництва. На цінність підприємств ніхто не зважав. Так,
ткацький цех Прохоровської мануфактури було першим текстильним підприємством, заснованим у 1799 р. купцем Василем Прохоровим і майстром фарбувальної
справи Федором Рєзановим. Пізніше Василь Прохоров викупив у компаньйона його
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частку і став одноосібним власником фабрики. Після Жовтневої революції фабрика
була націоналізована. В обставинах того часу це була звична річ, проте переформування та переобладнання виробництва під гаслом революційних настроїв практично повністю знищило естетичне виробництво білизни. В руках нових господарів
вона була остаточно заповнена військовими замовленнями: на зміну витонченим
шовках і тонким тканинам прийшли грубі лляні й вовняні полотна, бязь і солдатське сукно.
В епоху військового комунізму фабрики з останніх сил забезпечували військово–
революційні потреби, що становили 80% усього ринку. До цього числа входили й ті,
які були переведені в розряд білизняних. Наприклад, з чотирьох видів кальсонів, які
вони відшивали, тільки один називався цивільним.
Нечисленні замовлення, розміщені державою для мирного населення, включали
в себе убогі чоловічі нижні сорочки і побідний жіночий набір з штанів і одного виду
бюстгальтера (ніяких мережив, непристосованих до самовідданої праці більшовички). Красиве жіночне негліже відійшло в «підпілля», а забезпечені пані замовляли
його у надомниць. Ті, хто був навчений культурі шиття з дитинства, справлялися
самостійно. Для решти — варіантів не було, окрім як доношувати «залишки колишньої розкоші».
Звичайно, аскетичність і бідність одягу пояснювалися не лише ідеологічним запереченням «старого світу». У значній мірі свою роль відіграли важкі економічні
наслідки розрухи, в якій опинилася країна після революції та громадянської війни.
Десь між білизною і військовим обмундируванням затесалася форма для фізкультурників — сатинові труси і майка без особливої різниці між «чоловічим» і «жіночим» комплектом. Утім це «замовлення» теж можна сміливо вважати «оборонним» —
ритуальні спортивні паради були покликані продемонструвати не стільки спортивну
силу, скільки бойову готовність радянських громадян.
Націоналізований сатин і трикотаж на складах армії був у достатку. Перший йшов
на труси, з другого — відшивали майки. Обидва атрибута, скроєні по чоловічим лекалами, символізували рівність статей. У недалекому майбутньому цьому нехитрому набору судилося стати основою нещадного радянського «унісексу».
Відтак, зовнішній вигляд громадян країни був остаточно приведений до «спільного знаменника». Проте до цього стався несподіваний перепочинок. Після 1933 р.
наказом Ради народних комісарів було вирішено призупинити виробництво тканин
з ідеологічними малюнками. Багатобарвна складна до друку тканина обходилася
надто дорого для країни, яка знову зосередилася на обороні. Лише згодом орнаменти з нафтових вишок, силуетів заводів, тракторів і танків, машинні вишивки в стилі
«кульки–підшипники» з'явилися на нижній білизні.
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До завдання конструювання одягу для нової людини (особи вільної від надмірностей і міщанства, яка повинна будувати комунізм ні на що не відволікаючись)
художники теж підходили творчо. Так, до цього долучилась і конструктор Олександра Екстер. Популярний «тренд» — вихідний костюм. Втративши верхні частини,
він ставав святковою сукнею, а знявши білу блузу, отримували робочий одяг. Ще
один комплект складався з нижньої темної сорочки; підперезана — вона стає нижньою сукнею, а надіта разом з верхньою сорочкою — перетворюється на святковий
костюм. Чоловіча робоча куртка для літа з шкіряними кишенями, в яких можна
було тримати інструменти, представляла тогочасну модель. Ці та інші моделі були
продемонстровані в журналі «Червона нива» (1923 р.). Варто зазначити, що одяг–
трансформер є актуальним і на сьогодні.
На «розтерзання» молодим модельєрам був відданий і прозодяг. Його розробляли для пожежного, будівельника, продавця, співробітника кислотної промисловості,
полярника і навіть актора.
До того як зовнішній вигляд мешканців країни був остаточно уніфікований,
відбулося несподіване полегшення. У буденному житті різноманітність в одязі
повертає нова економічна політика НЕП, за якої відроджується право на ведення
підприємницької діяльності. Послаблення торкнулося в основному забезпечених
«білизняних» модниць (дружин відповідальних партійних працівників і великих
воєначальників), які отримали змогу замовляти спіднє по каталогам Франції.
Дружин менш впливових чоловіків, але при грошах радували легалізовані швачки і модистки, які вийшли з підпілля. Дамський гардероб поповнювався батистовими, шовковими, шифоновими комбінаціями, панталонами, бюстгальтерами і корсетами. Ще не встигли забутися рюші, волани, стрічки та мереживо. Вони рясно
прикрашали неймовірних кольорів негліже. У моді одночасно панували чорний, зелений, блакитний, рожевий і лососевий кольори. Індивідуальне замовлення на нижню білизну, з точки зору якості, було поза конкуренцією, але через дорожнечу це
для багатьох виявлялося недоступним.
Отже, вищезазначене є не просто виділеними фактами з історії. Це доказ того,
що на розвиток та формування костюму і нижньої білизни як залежної одиниці
впливають політичні та економічні фактори. Можна припустити, що маючи в наявності білизну того чи іншого часу, простіше уявити економічній та політичний
настрій країни — чи то Франція, Бельгія або Україна.
Література:
1. Стриженова Т. К. Советский костюм за 50 лет. Журнал МОД. 1967. № 3. С. 25–31.
2. Легенький Ю. Г. Философия моды XX столетия. Київ : Вид–во КНУКіМ, 2003. 300 с.
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ДИЗАЙН ВИСТАВКОВОГО ПРОСТОРУ
У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ
В умовах сьогодення, важливим фактором, який здійснює вплив на ефективність
участі певної компанії у виставкових заходах є саме організація виставкового простору. Досягнення позитивного впливу можливе не тільки завдяки відповідності
до сучасних норм і стандартів галузі, але і завдяки вмінню адекватно відповісти
на очікування відвідувачів (потенційних клієнтів). Завдяки розвитку науки та технологій у виставковій діяльності, значно спостерігається тенденція до використання новітніх засобів, за допомогою яких організовується виставкова експозиція.
Відвідувачі, коли йдуть на виставку, прагнуть отримати враження не лише від конкретного товару чи послуги, але і побачити ефектний виставковий простір, який
формуватиме у них цілісний образ підприємства експонента. В реаліях сьогодення,
створюють ефективні стенди завдяки інноваційним технологіям, тому важливим
є дослідження особливостей впровадження інновацій у процес організації виставкового простору.
Більшість сучасних науковців займаються дослідженням аспектів, які пов'язані з особливостями використання Інтернет–технологій у виставковій діяльності
й основними відмінностями звичайних виставок від віртуальних, враховуючи тенденції їх розвитку, виходячи з аналізу закордонного досвіду [4, 718]. У цьому сенсі
важливо розмежовувати такі інструменти маркетингових комунікацій, як Інтернет–
сайт, Інтернет–каталог тощо від сучасної прогресивної віртуальної виставки. Крім
того, завдяки стрімкому розвитку цифрових технологій, є можливість активно використовувати віртуальні виставки, які дозволяють створити інструмент просування,
що заснований не тільки завдяки Інтернет–технологіям, але і технологіям доповненої та віртуальної реальності (augmentedreality, AR; virtualreality, VR).
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Віртуальна виставка є за своєю суттю колекцією цифрових реальних подій або
об'єктів, розроблених за допомогою засобів мультимедіа та віртуальної реальності,
які створюють симуляцію навколишнього середовища на комп'ютері та передаються до споживача за допомогою веб, щоб користувачі мали змогу задовольнити інформаційну потребу, як при фізичному контакті з об'єктом в реальному житті [2, 5].
У сучасному цифровому світі виставковий простір далеко виходить за рамки кімнат, які обмежені стінами і квадратними метрами, виступаючи не лише приміщенням, ай бути повноцінним гравцем, зокрема, як важливий елемент виставки, що таким чином буде підкреслювати чи доповнювати кураторське бачення.
Важливим інноваційним підходом в оформленні виставкового простору є використання 3D зображень — малюнків з використанням анаморфозу, які на вигляд
є об'ємні з певної точки огляду. Крім того, вагоме місце на виставках відводиться мультисенсорним технологіям, що можуть реалізовуватись у вигляді ґаджета
з функціоналом — LCD–екран, стіна стіл. Тут зокрема відбувається поєднання розважальної і пізнавальної функції, а завдяки музичному і голосовому супроводу відбувається посилення інтелектуальних відчуттів [3].
Найновішою технологією, що допомагає організувати виставковий простір,
використовуючи ефект доповненої реальності, що була розроблена компанією
«EligoVision» «жива» 3D–мітка. Це є своєрідним ідентифікаційним кодом, що дає
змогу «вирости» об'єкту прямо на очах у здивованої публіки. Проте, власне завдяки самому паперовому елементу не можна побачити тривимірну картинку. Бажане
зображення відкривається за допомогою комп'ютера, камері з хорошою оптикою
і дисплейній системі [1].
Висновок. Отже, в умовах сьогодення, змінюється образ художніх творів завдяки використанню науки та технологій у мистецтві. Перед глядачами відкривається
можливість побачити звичні всім полотна в тривимірному просторі, зануритися
у минуле чи попасти в альтернативну реальність. Усе це є можливим завдяки VR–
технологіям, які допомагають поглянути на звичні речі зовсім під іншим кутом. Актуальне мистецтво дарує суспільству інтерактивні, реалістичні враження. За допомогою hi–tech художники показують, що високі технології можуть застосовуватися
з ентузіазмом та величезною уявою.
Література:
1. Альтернативна інституційність. OpenPlace. 2019. URL: https://openplace.com.ua/
alternatyvna-instytutsijnist (дата звернення: 02.02.2022).
2. Куваєва Т. В., Шинкаренко Н. В. Дослідження особливостей віртуальних виставок
у контексті діджиталізації. Економічний простір. 2019. Вип. 150. С. 7–13.
3. Селезнева В. Чудеса на выставке, или Вау–эффект. URL: https://expomap.ru/blogs/

55

Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку
гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі

chudesa-na-vyistavke-ili-vau-effekt/ (дата звернення: 01.02.2022).
4. Середницька Л. П., Гега Р. В. Виставково–ярмаркова діяльність в системі маркетингових
комунікацій. Мукачівський державний університет: Економіка та суспільство. 2017.
Вип. 13. С. 716.

Кучер Ростислав Станіславович,
аспірант КНУКіМ,
спеціальність 022 Дизайн
м. Київ, Україна
kucher1661@gmail.com
ORCID ID: 0000–0003–4359–5326
Науковий керівник:
Мельник Мирослава Миколаївна,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
кафедра режисури естради
та масових свят КНУКіМ
м. Київ, Україна

ПРОСТОРОВИЙ ДИЗАЙН ІМЕРСИВНОГО ТЕАТРУ
В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК
Поява імерсивного театру як особливого феномену світової культури викликає
особливий інтерес, оскільки відрізняється межовим характером, трансформацією
старих та появою нових сценічних форм. Ґенезу імерсивного театру можна знайти
у мистецьких практиках на межі XIX–XX століть, тоді як активний розвиток цієї
театральної форми припадає на початок XXI ст. Феномен імерсивного театру, особливості його просторового дизайну недостатньо вивчені у вітчизняному мистецтвознавстві та культурології. Водночас, наразі це одне з найбільш трендових мистецьких явищ, що привертає значну увагу театральної практики.
Поняття «імерсивний театр» походить від англ. toimmerse — «занурювати; поглинати, позичати; залучати, заплутувати». Якщо у традиційному театрі глядацька
аудиторія виявляється дистанційованою від акторів завдяки сцені, яка організовує
простір, то в імерсивному театрі одним із його визначальних структурних елементів є середовище, що виходить далеко за межі сцени [6, 12]. Глядач досліджує його
з метою знаходження сюжетної події, або зустрічі віч–на–віч з актором, до функцій
якого входить спроба зробити глядача співавтором того, що відбувається. Важливою
частиною досвіду глядачів стає взаємодія не лише з цим актором, але й із навколи-
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шнім середовищем, що суттєвим чином відрізняється варіативністю та своєрідністю просторового дизайну.
Як нове явище в мистецтві та культурі імерсивний театр сформувався в Європі
на початку 2000–х років. Класичним прикладом вважається першовідкривач імерсивного театру — британська театральна компанія «Punchdrunk» (у перекладі з англ. —
«п'яний Панч») з постановою «Sleep No More» («Більше не спати»), яка з часом стала
інтернаціональною. Так, її прем'єра відбулась 2003 р. у Лондоні, показ розширеної
версії — 2009 р. у Бостоні, а ось 2016 р. була запущена однойменна адаптована постанова в Шанхаї [5, 264].
Сценічним простором для дії вистав Punchdrunk обирають занедбані будівлі,
склади, заводи та фабрики, тобто такі місця, куди глядач у звичайній ситуації потрапити не може, проте завжди відчуває до них інтерес, що сприяє створенню певного
емоційного стану — стану занепокоєння, цікавості, ейфорії тощо. Будинки розділені
на велику кількість приміщень (кімнат), у кожній з яких одночасно відбуваються
різні дії. Глядач може заходити до приміщення у будь–якому порядку. Велику кількість декорацій і предметів можна не лише побачити, розглянути поблизу, але й доторкнутися до них, навіть взяти в руки якісь дрібниці. У такий спосіб Punchdrunk
робить цей особливий світ цікавим, реальним, впізнаваним, що зачаровує та викликає нові відчуття. Ще однією особливістю, «візитівкою» постановок Punchdrunk
є білі венеціанські маски для глядачів, що уособлюють свободу пересування, дії,
а також допомагають відрізнити «своїх» від «чужих», тобто акторів від глядачів.
Відтак, простір та інтер'єр, рух у них глядачів та акторів стає частиною драматургії.
Як зазначає Х–Т. Леман, простір може бути «самостійною дійовою особою» [4, 141].
У Punchdrunk одразу з'явилося чимало конкурентів і в Європі, і в Америці, які
почали розвивати новий напрям у театральному мистецтві. Нью–Йорк запропонував постанови продюсерської групи ThirdRailProjects, одна з яких запрошує глядача поблукати занедбаною психіатричною лікарнею разом із героями твору Л.
Керолла «Аліса в країні чудес». Імерсивними постановками займаються бельгійці OntroerendGoed, данці Fix&Foxy, французи Cinemorphe та ін. В Україні з 2016 р.
у жанрі імерсивних проєктів працює команда Uzahvati на чолі з режисером П. Бараніченко (імерсивна вистава про дружбу «SVOI», імерсивний досвід для одного у супермаркеті «MONO» тощо) [7]. Того ж року розпочав свою діяльність український
незалежний приватний театр «Дикий театр» (Wild Theatre), у репертуарі якого
є такі постанови, як імерсійна вистава під землею «Рентген» (2019 р.), імерсійна вистава за п'єсою Н. Ворожбит «Спіймати Кайдаша» (2019 р.), імпрув–вистава «Тіндер
злий» (2021 р.) [1; 3].
Аналіз мистецьких практик дозволяє узагальнити характерні ознаки імерсивного театру: 1) постанови імерсивного формату виходять за межі театральної зали;
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2) глядач потрапляє у незвичайне місце, яке визначає те, що відбувається під час
вистави, і навіть стає її учасником; 3) найчастіше глядач вільний у пересуваннях,
але фінальна сцена вистави збирає всіх учасників в одному місці; 4) сценічний простір досить нетиповий для проведення театральних вистав [2]. Ще однією важливою
особливістю імерсивного спектаклю є його незавершеність: імерсивний спектакль
цілком побачити просто неможливо, оскільки дія розгортається паралельно у різних локаціях, а не лінійно, як це звик бачити глядач у традиційному театрі раніше.
В імерсивному театрі змішуються грані між подією, об'єктом чи суб'єктом та місцем
(простором), у якому ця подія відбувається чи існують об'єкти та суб'єкти. Кордон
завжди перебуває на межі просторів, тому можна вести мову про межовість сцецічного простору в імерсивних постановах.
Імерсивний театр у вітчизняній культурі є межовим та синтетичним явищем,
що має багато спільного з такими театральними формами, як перформанс, гепенінг,
театральні інсталяції, променади тощо. Проте, на відміну від перелічених мистецьких практик, в імерсивному театрі створюється ситуація, коли глядач, потрапляючи
у досить специфічне середовище, входить у дію, гру, сам будує свій шлях пересування і створює свій сюжет. Кожен із представлених в імерсивному театрі персонажів веде свою лінію, вибудовує свій конфлікт, свою драматичну дію. В імерсивному
театрі досить складно визначити традиційні етапи організації драматичної дії (експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію та розв'язку). Ймовірно, імерсивний
театр і не ставить собі такого завдання. Для нього, на наш погляд, важливий саме
наратив. Проте імерсивний театр залишається театром.
Таким чином, сміливо можна стверджувати, що культурний феномен імерсивного театру з його своєрідним просторовим дизайном полягає у його власній суперечливості та дискусійності. Форма імерсивного театру для вітчизняної культури
є запозиченою, у зв'язку з чим можна вести мову про специфіку імерсивних практик у зарубіжній та вітчизняній культурах. Водночас популярність і трендовість
імерсивного театру засвідчує перспективність подальшого вивчення, що може стати початком пошуку нового у соціально–культурній діяльності.
Література:
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(дата звернення: 20.02.2022).
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РОЛЬ І ЗАСТОСУВАННЯ УРБАНІСТИКИ В ДИЗАЙНІ
Співвідношення та взаємопроникнення дизайну й урбаністки є досить актуальним культурологічним трендом сучасності. Зі свого боку, дизайн забезпечує розвиток людства через формування нових і трансформацію відомих створених об'єктів,
формуючи у такий спосіб оптимальне для людини середовище існування. Водночас, на сьогодні в умовах розвитку міст дизайн не може розвиватися окремо від урбаністики та пов'язаних із нею галузей знання. Як комплекс знань щодо розвитку міст, зокрема естетичних та культурно–мистецьких, урбаністика безпосередньо
пов'язана з дизайном.
Станом на 20–ті рр. XXI ст. дизайн перетворився на організацію креативного середовища, сприяючи при цьому усуненню розриву між технічною цивілізацією та духовною культурою. За наявних обставин проєктування як одне із найважливіших
компонентів дизайну стало засобом гармонізації життя у середовищі проживання.
При цьому оскільки починаючи з другої половини минулого століття переважна
більшість населення планети проживає саме в містах, можна з великим рівнем
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упевненості стверджувати, що урбаністика є однією з провідних наукових дисциплін нинішнього сторіччя. Імовірно, у найближчі десятиліття досить популярною
у високорозвинених країнах буде професія урбаніст–дизайнер.
У країнах Європи хай–тек дизайн досить гармонійно «влаштовується» у традиційне середовище міст, не завдаючи шкоди їх культурній самобутності, яка формувалася протягом багатьох століть, а в окремих містах (Рим, Париж, Лондон) — і тисячоліть.
Вимогами часу продиктовано те, що еволюція дизайну міст на Заході нині відбувається досить динамічно. Майже кожного місяця у містах й містечках виникають
досконалі у контексті дизайну культурні та публічні простори й майданчики. Водночас стрімко зазнає змін художнє оформлення середовища міст під відкритим небом,
на інноваційних естетичних принципах еволюціонують простори для коворкінгу.
Урбаністичний дизайн архітектури міста зазнає розвитку у рамках вельми великого числа напрямів: раціональної архітектури; архітектури техно; експресіоністської архітектури; неопластичної архітектури; конструктивізму; архітектури постмодерну; органічної архітектури; блобітектури; деконструктивізму; критичного
регіоналізму; зеленого дизайну; архітектури «Новелті»; деконструктивізму тощо.
Дизайн міста окрім естетичного фактору безпосередньо пов'язаний із розвитком
структур міського планування. Загалом існує 8 базових схем, які охоплюють усе багатоманіття міст: радіальна, радіально–кільцева, вільна, прямокутна, прямокутно–
діагональна, трикутна, гексагональна, комбінована [6].
В умовах сучасних викликів і ризиків глобального рівня актуальним напрямком
стає еко–дизайн, який передбачає наявність у містах «зелених» будівель, енергоефективної енергоактивної архітектури, екоміста, автономної архітектури для природних умов тощо. В окремих джерелах дослідники дизайну згадують біоморфізм,
у рамках якого відтворюється складність природних форм.
Переважне число сучасних архітекторів й архітектурних бюро звертаються до еко–
дизайну, особливу увагу приділяючи еко–якостям об'єкту. З огляду на вказане, екологізм стає фактором, який поступово стане обов'язковим для створення будь–якого
об'єкта у межах формування дизайнерських засад розвитку міського середовища.
Що стосується України, то у період до 2022 р. окремі громади великих міст розпочали рух за напрямом створення креативного й досконалого у контексті дизайну
середовища. Мали місце незаперечні досягнення у вказаній сфері у Києві, Львові,
Харкові, Дніпрі, Одесі, Чернівцях. Особливо оригінальний дизайн міської архітектури й ландшафту був історично сформований у Львові, де присутній чітко окреслений центр (середмістя), а також окраїни й передмістя. Власне дизайн архітектури
Львова може вважатися зразковим не лише в Україні, але й у регіоні Центральної
й Східної Європи у цілому.
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Однак російська воєнна агресія проти України, яка розпочалася 24 лютого
2022–ого р., не лише припинила нормальний розвиток міського середовища,
але й супроводжувалася варварським знищенням загарбниками самих міст разом
з їхнім населенням та безцінними історичними пам'ятками. При цьому найбільшою
мірою постраждали міста східних і північно–східних регіонів — Харків, Чернігів,
і найбільшою мірою Маріуполь. Звичайно, що навіть за умови припинення бойових дій мова буде йти не про створення досконалого дизайну архітектури цих міст,
а, насамперед про підтримання простої життєдіяльності та забезпечення населення
найнеобхіднішим. Утім рано чи пізно постане питання про відбудову зруйнованих
російськими варварами міст Сходу України і саме в цій сфері стануть досить актуальними знання і передовий досвід урбаністичного дизайну.
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«UKRAINE NOW AND FOREVER»:
СЕМІОЗИС ГРАФІЧНОЇ АЙДЕНТИКИ ПРОЄКТУ
Інформація є невід'ємною складовою в житті кожної людини. Ми отримуємо
її в якості роз'яснення смислів, які маємо необхідність зрозуміти, осягнути та зробити висновки формуючі картину світу нашого ментального сприйняття. Завдяки
створенню, презентації та передаванню інформації досягнуто сучасного науково–
технічного рівня. Цей рівень має відображення в усіх сферах людської діяльності
та напрямках розвитку суспільства.
За допомогою графічних, художніх та абстрактних ідентифікаційних виражень
в межах міжнародних проєктів відбувається культурно–мистецька комунікація
та об'єднання різних держав спільною ідеєю — презентувати свою культуру, традиції, звичаї.
На сьогодні Україна знаходиться в стані активної інформаційної війни, яка супроводжується маніпуляціями, пропагандою, фейками та привласненням історії,
культури та мистецтва України країною–агресоркою росією. Тому подолання блокади інформаційного шуму полягає не лише в активному просуванні українських
культурних знаків і символів, а і в правильній, коректній їхній інтерпретації.
15 квітня 2022 р. Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та партнерами презентували проєкт «Ukraine Now and Forever».
На офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України
зазначено, що: «Основна мета проєкту «Ukraine Now and Forever» — це направлення уваги світу до української культури і мистецтва та подальша консолідація міжнародної спільноти у спротиві російській агресії. Проєкт передбачатиме реалізацію
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двох стратегічних завдань: заклик до світу щодо продовження накладення культурних санкцій на росію та поглиблення знання зарубіжної аудиторії про українські
культурні проєкти та мистецькі заходи» [2].
Автор графічної айдентики проєкту «Ukraine Now and Forever» Данієль Скрипник трактує свою роботу так: «25 пелюсток — як 24 області України та Автономна
Республіка Крим, 3 листа — як 3 декади Незалежності, жилки листків імітують Герб
України» та аргументує використання соняха, як одного з найголовніших символів
України під час війни і те, що ця рослина символізує нас всіх [2].
Водночас графічне наповнення викликало хвилю міркувань. Користувачі в соціальних мережах Twitter, Facebook та Instagram негативно прокоментували як зображено центральний елемент айдентики — сонях та національні символи включені
в композицію.
Головним лейтмотивом критики є поверхневість в підході до створення, а точніше інтерпретації символізму української культури та «закритість», тобто порушення процедури обговорення на суспільному рівні важливих проєктів національного
значення.
Ми вже звертали увагу на графічну презентацію айдентики проєкту національного значення для популяризації внутрішнього туризму «Мандруй Україною» аналізуючи її відповідність кольору, формотворення та художніх мотивів українській
культурі [1].
У цій роботі наша головна мета прослідкувати з точки зору мистецтвознавства,
що саме викликало дисонанс сприйняття реального образу речей та представленого
нам семіозису соняха, як головного елементу графічної айдентики проєкту «Ukraine
Now and Forever».
Перш ніж вибудувати загальну асоціативну картину, нам треба визначити: що ми
бачимо на зображенні, що це може означати та позначати, яка сюжетна лінія можлива і як семіозис поданої символіки вписується в сучасний історичний контекст.
Айдентика об'єднаного бренду української культури в світі під час війни має
два основні кольори — блакитний (RGB: 63; 167; 187 / #3fa7bb ) та жовтий (RGB: 255;
210; 0 / #ffd200). Зазначені кольори рекомендують використовувати при оформленні
візуальних матеріалів в межах реалізації проєкту. У графічній презентації «Ukraine
Now and Forever» (Рис. 1) представлений головний символ — це сонях навколо якого
двадцять п'ять пелюсток неоднорідної текстури та частково порушеної цілісності.
Посередині коло імітуюче каре око навскіс якого дві білі крапки — з лівої сторони
внизу невелика, з права вверху більшого розміру, ніж перша. Зображено покручене стебло оповите стрічкою в кольорах прапора України і три листки імітуючі герб
України викривленими жилками, дві з яких мають тенденцію напрямку вверх, одна
направлена вниз. Усі елементи соняха масивні, об'ємної аморфної форми.

63

Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку
гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі

Що може означати, позначати та вибудовувати в сюжетну лінію представлена
графіка. Поєднаний фіто– та антропоморфний образ соняха–охоронця української
землі, який все бачить та своїми масивними стеблами зведе ворога в могилу. Виникає відсилка до греко–римської міфології, а саме багатоголового собаку Цербера,
охоронця підземної країни тіней. Існує багато прикладів охоронців, стражів, духів–
оберегів в слов'янській, германо–скандинавській, греко–римської та ін. міфології,
однак зображення представленого соняха виконано в особливій художній інтерпретації, в якій ще не відтворено жодного міфологічного персонажа.
Змієподібність ліній асоціюється з хижістю. Покручені листя, стебло, жилки можуть символізувати втому від війни, а один з трьох гербів направлений вниз — втрати
та людські жертви. Текстура всього зображеного соняха подібна на вигляд ураженій
рослині шкідниками, які, можливо, символізують ворога–окупанта, що намагається
«з'їсти» рослину.
Візуалізація соняха в сучасному історичному контексті війни України з росією безперечно приверне увагу, однак чи відповідає стилістичний семіозис знака
українській культурі і чи підтримує більшість подібний експеримент залишається
під питанням.
Розглянута графічна композиція потребує глибокого вивчення семіотики соняха,
його сприйняття змісту і форми в українців. Варто зазначити, що дослідження або
опитування щодо асоціативної рефлексії символу–соняха та його семіозису серед
представників різних країн світу не проводилося, що є неприпустимим.
Розгорнутої концепції, чому саме психоделічний арт «…символізує нас всіх» [2]
і чому цей напрямок художник вважає акумулюючим традиції української культури та мистецтва для їх презентації світовій спільноті, зазначено не було.
Графічний дизайн або дизайн візуальних комунікацій передає повідомлення
для аудиторії. Візуальна композиція проєктів національного значення не може ухилятись від критеріїв самого поняття «айдентика» і реальних культурних та мистецьких напрямів країни для представлення якої її створюють та впроваджують.
Презентований семіозис соняха не притаманний мистецтву та самобутній українській культурі, яку планує популяризувати та представити світу Міністерство культури та інформаційної політики.
Не має визначення і пояснення поняття «Об'єднаний бренд української культури
в світі» від ініціаторів та авторів проєкту.
Разом з цими характеристиками специфічної художньо–інформаційної ідентифікації соняха, як символу України, посилило негативну реакцію в суспільстві відсутність варіантів графічної айдентики проєкту і можливості відкритого голосування на конкурсній основі серед українців та професійної спільноти художників,
дизайнерів, мистецтвознавців та ін.
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Рис. 1. Графічна презентація проєкту «Ukraine Now and Forever».
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ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИ СЦЕНІЧНОГО ДИЗАЙНУ
В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕЖИСЕРСЬКОГО ТЕАТРУ
Для сценічного дизайну характерна низка розроблених і напрацьованих протягом століть специфічних творчих засобів, методів та прийомів, техніка використання яких впливає і на створення візуального ряду вистави, і на сприйняття постанови
глядачем.
Варто зауважити, що термін «сценічний дизайн» у контексті висвітлення декораційного театрального мистецтва у вітчизняному науковому вимірі використовується нечасто. Це пояснюється тим, що в термінологічній системі проєктно–художньої
діяльності поняття «дизайн» не використовувалося, натомість традиційними стали
такі значення, як «декораційно–художнє оформлення вистави» та «театрально–декораційне мистецтво». На сучасному етапі зазвичай вживається термін «сценографія», широке трактування якого дозволяє використовувати його в міжгалузевому
теоретико–практичному дискурсі.
У словниково–довідковій літературі термін «сценографія» (від грецького skēnē —
«скена» («сцена») та «et γραφειν» («пишу») визначається як «мистецтво створення
візуального образу театральної вистави засобами декорацій, костюмів, освітлення,
гриму, бутафорії, реквізиту та постановочної техніки» [2, 645].
У науковому вимірі більшості країн пострадянського простору, зокрема і в українському, сам термін «сценографія» був популяризований у 70–ті рр. ХХ ст. на зміну поняття «театрально–декораційне мистецтво». При цьому дослідники зазвичай
акцентують на відмінності цих понять та недоцільності розглядати їх як тотожні.
Так, А. Чепинога акцентує увагу на тому, що між термінами існує принципова
різниця, що полягає не так у формальних ознаках кінцевого результату, як у самому
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підході до проведення аналізу драматургічного матеріалу і безпосередньо в техніці
роботи над створенням художнього образу театральної вистави [6, 331]. Дослідниця
стверджує, що сценографія відрізняється від театрально–декораційного мистецтва
передусім тому, що базується виключно на живописних прийомах станкового живопису, натомість сценографія апріорі передбачає наявність у сценічному оформленні конструктивістських просторово–умовних рішень. На її думку, кардинальні
відмінності між театрально–декораційним мистецтвом та сценографією закладені
в самій природі осмислення призначення мистецтва. У першому випадку мистецтво трактується як життя людського тіла, а у другому — як один зі способів передачі інформації за допомогою виразності, носіями якої є актори з усім комплексом
їхніх психофізичних переживань, зокрема й пластичне середовище, в якому актори
діють, і яке дозволяє унаочнити душевні пориви та рухи їхніх персонажів. Іншими
словами, сценографія принципово інакше трактує природу драматичного, сценічного конфлікту, який, разом з ідеєю, є ґрунтовним поняттям для побудови художнього образу вистави [1, 343].
На думку В. Березкіна, театрально–декораційне мистецтво відповідає конкретно–
речовому підходу в оформленні вистави, вирізняючись високим ступенем ілюстративності сюжету, точним відтворенням, передачею духу та атмосферної дії (інтер'єр
або пейзаж, національні та етнічні ознаки культури країни, в якій відбуваються події, одяг героїв тощо). За будь–якого формального підходу театрально–декораційне
мистецтво вирізняється прагненням до максимальної конкретизації місця дії, пори
року, доби, характеру персонажу та ін.
Зазвичай сценографію розуміють як «сукупність засобів художнього оформлення
вистави або сценічної постанови», «новаторські прийоми, розроблені художниками театру в ХХ ст.», «художнє оформлення вистави» [2, 6]. Сам термін «сценографія» виник унаслідок еволюції поняття «образотворча режисура», запропонованого
М. Левіним у 1935 р. [3, 43]. Цей термін, влучно зазначає К. Чижмакова, виражає
новаторство ролі художника у процесі створення театрального видовища, зокрема наявності власного розуміння та ставлення до проблеми п'єси, що передбачає
формування унікальної художньо–естетичної теми та символіки, характерних
для режисерського мислення, а також майстерність розробки авторського пластично–кольорового середовища, яке організовує увесь комплекс закладеної у виставі
проблематики [4, 126].
Сценографія В. Шеповаловим визначається як «сукупність просторового рішення вистави, усе те, що побудовано в театральному творі за законами візуального
сприйняття» [5, 149–157]. На таку думку А. В. Чепінога пише, що це тлумачення
дозволяє побачити, що оформлення сцени може розглядатися не лише як вид театрального мистецтва, але і як комплекс завдань та способів їхнього втілення [6, 95].
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У закордонному академічному вимірі термін «сценічний дизайн» («stage design»)
активно використовується як тотожний поняттям «сценографія» («scenography»),
«дизайн декорацій» («set design») або «театральний дизайн» («scenic/theatre design»)
і передбачає створення просторового середовища вистави в цілому, незалежно
від засобів виразності та стильових рішень [6, 94].
Незважаючи на те, що сценографія включає в себе проєктну діяльність, а технологія сцени передбачає знання в галузі конструювання, декорації, освітлення,
реквізити та костюми можна розглядати як елементи або продукти різних видів
дизайну. На сучасному етапі питання створення простору вистави зазвичай відносяться до театрознавства. Дослідження сценографії як виду дизайнерської творчості
у вітчизняному науковому вимірі скоріше виняток, аніж правило. Утім, на думку
деяких сучасних дослідників, сценічний дизайн може вважатися частиною театрального процесу, але він має певні формоутворюючі та стильові особливості, які
дозволяють оцінювати його з точки зору теорії дизайну [8, 95].
Так, відомий теоретик театру В. Березкін наголошує на тому, що сценічний дизайн наразі є одним із домінуючих способів побудови простору в запропонованій
ним системі сценічного оформлення нового типу — дієвій сценографії. У цьому контексті використовується прийом «конкретного місця дії» [4, 490–502]. Відповідно,
сучасне театрознавство розглядає явище сценічного дизайну не в широкому розумінні однієї зі сфер театральної діяльності, а лише в межах композиційного та стильового рішення сцени.
Отже, проведений історіографічний аналіз засвідчив відсутність ґрунтовних досліджень та наукових розвідок присвячених режисерським пошукам проблем генези!!! в сценічному дизайні ХХІ ст., не зважаючи на активну розробку різноманітних
аспектів сучасної сценографії. Зокрема, розглянуті питання взаємодії театральної
режисури та сценографії (В. Фіалко), особливостей сценічного дизайну українського
театру в історичній ретроспективі (К. Юдова–Романова), розвитку новітнього театрально–декораційного мистецтва кінця ХХ–початку ХХІ ст. (С. Триколенко), співпраці режисера та сценографа в сучасному театрі у контексті пріоритету авторства
(Л. Бевзюк–Волошина) та ін. не розкривають особливості створення сценічного дизайну сучасними вітчизняними режисерами–постановниками.
Література:
1. Бевзюк-Волошина Л. Сценограф чи режисер: пріоритет авторства в сучасному театрі.
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого. 2014. Вип. 15. С. 64–71.
2. Березкин В. И. Искусствосценографии мирового театра. От истоков до середины XX
века. 2–е изд. Москва : Едиториал УРСС, 2010. С. 490–502.

68

Секція 2. Соціокультурні проблеми сучасного дизайну
і художньої творчості

3. Левин М. Сценическая композиція пространственного спектакля. Москва, 1953. 297 с.
4. Триколенко С. Т. Метафоричне вирішення архітектурного середовища на театральній
сцені. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2012. № 10. С. 136–140.
5. Шеповалов В. Становление теории сценографии и ее роль в науке о театре. Сборник
научных трудов: Искусство и эстетическая культура. 1992. С. 149–157.
6. Чепинога А. В. Сценография и театрально–декорационное искусство в оперном
театре ХХ века. Культура и цивилизация. 2016. № 1. С. 328–351.
7. Чижмакова К. И. Сценография и постановочная часть (вопросы истории и театральной
практики). Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2007.
Ч. 2. С. 119–127.
8. Юдова–Романова

К.

Засоби

пластичного

оформлення

сценічного

простору

(з історії українського театру). Вісник Київського національного університету культури
і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво. 2018. № 2 (2). С. 72–92. DOI: 10.31866/2616759x.2.2018.153228.

Походенко Катерина Романівна,
аспірантка КНУКіМ,
спеціальність 022 Дизайн
м. Київ, Україна
kateryna.pokhodenko@gmail.com
ORCID ID: 0000–0003–4654–281X
Науковий керівник:
Шандренко Ольга Миколаївна,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри дизайну
і технологій КНУКіМ
м. Київ, Україна

ЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ МОДИ
Концепція сталого розвитку набула поширення у 1980–х роках. Термін sustainable
з англійської має переклад як «підтримуючий, тривалий, безперервний». Спочатку
це поняття використовувалося в біології у 1960–70х роках минулого століття для позначення здатності екосистем зберігати свою структуру та функції під впливом зовнішніх чинників та знаходитися у стані динамічної рівноваги. Через деякий час
термін почали використовувати і в контексті економіки. У наш час він також вживається у напрямах дизайну та моди: сталий дизайн, стала мода, сталий продукт.
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Сталий розвиток містить три основні складові — економічну, екологічну та соціальну. Вони мають перебувати у динамічному балансі. Орієнтація лише на економічний розвиток у ХХ ст. призвела до зростання різниці між доходами найбідніших
і найбагатших людей та до абсолютно споживацького ставлення людства до природи. Надмірна орієнтація на соціальну складову розвитку зумовили махінації з перерозподілу природних ресурсів і продуктів економічного розвитку окремими групами людей, до спільного надмірного споживання усім людством в цілому. Спроби
вирішити цю проблему завдяки орієнтації на екологічну складову призводять
до зневажання людей та мізантропії. Саме тому збалансований розвиток передбачає постійний пошук балансу між цими трьома складовими. Баланс може бути підтриманий лише людьми, а для цього потрібні зміни в мисленні. Відтак, слушною
є думка Г. Б. Марушевського, який розглядає збалансований розвиток як предмет
дослідження етики [5].
Науково–технічний прогрес ХХ ст. призвів до того, що в переважній більшості
людство шукає вирішення проблем лише у технологіях. У 1968 р. американський
біолог Г. Хардін виділив сферу проблем, які не можна вирішити технічними засобами [7]. Наприклад, чисельність населення планети не може безкрайньо зростати,
оскільки Земля має межі ресурсів — і сировинних, і енергетичних. Ним було підсумовано те, що шляхи розв'язання проблем, які не мають технічних рішень, потрібно
шукати не у технологічній сфері, а в морально–етичній. Тобто у сфері зміни суспільних відносин — стосунків людей один з одним та відношенню людей до живої
та неживої природи. Такий погляд Г. Б. Марушевський підтверджує посиланням
на А. Маслоу, який проаналізував велику кількість публікацій з питань майбутнього
суспільства і дійшов висновку, що у близько 95% цих видань мова йде про технічне удосконалення можливостей людства. Проте проблема етичного удосконалення
людини та суспільства майже не була висвітлена [5].
Технічний прогрес, робить висновок Г. Б. Марушевський [5], відбувається набагато швидше, ніж відповідний прогрес у моральних та етичних установках кожної окремої людини та суспільства. Тому важливим є звернення уваги на етичну сторону
становлення збалансованості у моді.
Існування різних проблем (у нашому випадку — технологічних та етичних)
пов'язане з різними формами раціональності і, відповідно, різними підходами
до розв'язання цих питань. Представник комунікативної практичної філософії
А. М. Єрмоленко [2] зазначає, що технологічна раціональність спрямована на оволодіння об'єктами та встановлення контролю над ними. Натомість етична раціональність має за мету досягнення взаєморозуміння щодо того, які завдання розвитку
є прийнятними для всіх зацікавлених сторін [1]. Етична раціональність зумовлює
появу парадигми збалансованого розвитку, у якій ресурси використовуються для:
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• забезпечення базових потреб людства. Так, не надавати гуманітарну допомогу у вигляді зношеного одягу, якщо не задоволені базові потреби населення.
У таких випадках маємо трагікомічну ситуацію, коли у певних груп населення немає доступу до питної води та/або початкової освіти, але є надмірна
кількість одягу (прикладом можуть слугувати країни Латинської Америки) [6];
• зменшення соціально–економічної нерівності. Вектор етичного виховання
споживачів має тяжіти до партнерства і рівноправних стосунків не тільки
з людьми і природою, але й з кожним виробом. Споживач повинен відчувати відповідальність за те, де опиниться річ після закінчення її життєвого
циклу. І саме етичні установки допоможуть обрати шлях безпечної утилізації
замість викидання у смітник;
• поваги кожної людини до культурних цінностей, серед яких дизайн та мода.
У наш час явище фаст фешн спричиняє надмірно швидке знецінення і трендів, і модних напрямів, і власне модних виробів, і праці виробників. Основні
утилітарні та естетичні функції наразі часто є лише обгорткою, за якою мета
одна — якомога швидше викинути цю річ і придбати нову;
• зростання екологічної відповідальності, тобто при створенні модних товарів
має враховуватися і екологічна, і соціальна складова. Процес вироблення товарів, при створенні яких спричиняється шкода навколишньому середовищу,
повинен переглядатися, так само як і практики виготовлення модних товарів
на фабриках з неетичними умовами праці.
Уперше увагу на те, що екологічні питання не можуть бути вирішені без етичних інструментів, звернув американський еколог О. Леопольд [4]. Дослідник вказав,
що розвиток етики проходив поетапно. Спочатку був міжособистісний етап, згодом —
взаємостосунки індивіда і суспільства. Етап, на якому регулюються взаємовідносини людини з природою (живою та неживою), тільки починає зароджуватися. Саме
тому завданням сучасного суспільства є створення та впровадження етики, яка має
регулювати взаємовідносини людей і планети, людей і тварин, рослин та інших
складових природи. Екологічна етика — це вчення про етичне ставлення людини
до природи, що базується на сприйнятті природи як члена морального співтовариства, морального партнера і рівноправного суб'єкта, а також на рівноцінності всього
живого, обов'язках людини перед природою, зокрема обмеженні прав і потреб людини.
Те, що людство почало переосмислювати своє панівне експлуатаційне ставлення
до природи ілюструє розробка 17 цілей сталого розвитку, серед яких 3 цілі стосуються саме природи: викорчування бідності; подолання голоду (зокрема розвиток
сільського господарства); міцне здоров'я і благополуччя; якісна освіта; гендерна рівність; чиста вода та належні санітарні умови; доступна та чиста енергія; гідна праця
та економічне зростання; промисловість, інновації та інфраструктура; скорочення
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нерівності; сталий розвиток міст і громад; відповідальне споживання та виробництво; пом'якшення наслідків зміни клімату; збереження морських ресурсів; захист
та відновлення екосистем суші; мир, справедливість та сильні інститути; партнерство заради сталого розвитку [3].
Цілі сталого розвитку мають глобальний характер і впливають на всі сфери життя
людства, серед яких і модна індустрія. Немає можливості бути не в контексті цих
змін без нанесення шкоди безпосередньо довкіллю. Такі явища як швидка мода
та надмірне споживання є етичними питаннями, оскільки можуть бути змінені самими людьми. Натомість зміна мислення призведе до конкретних дій та у кінцевому етапі — до зменшення забруднення текстильними відходами. З іншого боку,
сповільнення виготовлення модних товарів може зумовити втрату великої кількості
робочих місць. Реорганізація виробництва на засадах сталого розвитку може вирішити цю проблему, проте це питання залишається і дискусійним, оскільки мусить
бути перевіреним часом.
Модна індустрія має пройти довгий шлях змін завдяки процесу інтеграції з цілями сталого розвитку. Це змінює звичний стан речей та естетику модних виробів,
зокрема не є легким у сприйнятті і споживачів модних виробів, і самих виробників. Змін потребує і ставлення до швидкої моди на користь етичних рішень, таких
як свідоме споживання та повільна мода.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ КОВОРКІНГ–ЦЕНТРІВ
Тенденції у формуванні внутрішнього простору приміщень змінюються залежно
від потреб, пріоритетів та стилю життя людей. Мода і тренди в дизайні інтер'єрів
дуже динамічні та постійно зазнають трансформацій.
Розвиток інформаційних технологій та смарт–систем призвів до глобальних змін
в організації і житлових, і громадських просторів, виникненню різних типів спеціалізованих (інноваційних об'єктів), зумовлених появою нових послуг і форм діяльності. У процесі трудової діяльності працівник постійно чи тимчасово перебуває
на робочому місці, яке зазвичай визначається на підставі трудового договору [4].
Для сучасних підприємців простір для роботи — це місце, яке дозволяє розширювати коло ділових знайомств, пропонує готові варіанти вирішення адміністративних питань і просто надихає. Сучасні гнучкі робочі простори адаптуються під
ці вимоги і пропонують резидентам переваги, що сприяють підвищенню їхньої
продуктивності.
Коворкінги (coworking, англ. «праця разом») — обладнані всім необхідним для роботи простори, що здаються в оренду будь–кому на необхідний термін: день, тиждень, місяць, кілька місяців тощо. Під інтер'єром коворкінг–центру розуміємо
внутрішній простір будівлі, його функціональну та архітектурно–художню організацію, а також комплекс засобів художньої виразності — меблі, обробка, декоративне оформлення [3].
Приміщення, яке планується використовувати під коворкінг, має відповідати
певним критеріям (високі стелі, великі вікна, бажано мальовничий вид за вікном
тощо). Кожне робоче місце мусить бути повністю налаштоване для конкретного користувача, що може забезпечити використання безкаркасних або трансформованих
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меблів. Ще одним критерієм при проектуванні та дизайні приміщення коворкінгу
є його адаптивність до поточних змін задля удосконалення простору загалом у процесі експлуатації [1].
Розробка стилю інтер'єру — це важливий і досить складний процес. Це і мода
на інтер'єри визначеного стилю, і певні форми та декоративні елементи. До сучасних тенденцій дизайну інтер'єрів коворкінг–центрів належать:
• сучасні форми та графічні рішення;
• мінімалістичний стиль та пастельні кольори;
• оздоблювальні матеріали (скло, мармур, бетон, сталь тощо) із урахуванням
сучасних технологій;
• невимушеність та гнучкі форми;
• продумані плануванням, якісні меблі й кольорові рішення;
• мармурові текстури (особливо у санвузлах і кухні);
• ідея матової обробки з цементу з невеликими вкрапленнями рельєфу. Це рішення сьогодні на піку популярності. Особливо добре виглядає такий тип
обробки у стилях лофт або хай–тек. Серед меблів та обробки з дерева затребувані преміальні породи — дуб, горіх, ясен і тик;
• сучасна і довгограюча тенденція — декорування стелі цікавими дизайнерськими люстрами, софітами та підвісами;
• яскраві металеві акценти (дзеркала, світильники, суто декоративні елементи);
• функціональність в інтер'єрах (вбудовані багатофункціональні меблі, вбудовані світильники, уміло підібрані якісні сонцезахисні системи замість важких
портьєр) [2].
Прогнозуємо збереження вище згаданих тенденцій у майбутньому. У формуванні
дизайну інтер'єрів коворкінг–центрів формуватиметься попит на простори, які максимально відповідають індивідуальним вимогам кожного резидента у будь–якій
точці світу, стають для них майданчиком для творчості та продуктивності, місцем
концентрації ідей і генерації нестандартних рішень, які надихають і забезпечують
максимальний комфорт.
Перспективним аспектом дослідження є подальший розгляд досвіду та тенденцій
проектування коворкінг–центрів, зокрема аналіз особливостей формування дизайну інтер'єру у зв'язку з визначеними базовими та додатковими складовими коворкінг–простору.
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ЯВОРІВСЬКИЙ РОЗПИС ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИЗАЙНУ
ДИТЯЧОГО СЕРЕДОВИЩА
Народна творчість — це одна з найважливіших складових української культури.
Твори народних майстрів різних регіонів відзначаються високими естетичними
якостями та оригінальністю. Традиційні види народного декоративно–прикладного мистецтва на Яворівщині розвивались інтенсивніше, ніж у сусідніх районах.
Найкращі надбання минулого передавались та вдосконалювались з покоління
до покоління. Давній самобутній український розпис все частіше проникає у сучасне середовище: його елементи з'являються на муралах висотних будівель, меблях
та стінах інтер'єрів тощо. Інтегрування української народної творчісті в інтер'єр
та екстер'єр сприяє культурному розвитку та національній самосвідомості. Велике
значення та відповідальність має проектування саме дитячого середовища, адже
від нього залежить психічний стан, настрій та розвиток дитини.
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Розглядаючи яворівський розпис у контексті проектування дитячого інтер'єру
та екстер'єру можемо зазначити, що яворівський розпис — це унікальний елемент
української народної творчості, що зародився на заході України, а саме — у Яворівському районі Львівської області. Розпис має свої характерні кольори (червоний,
зелений, синій, та на початку ХХ століття — жовтий), елементи у вигляді «вербових гілок», «ружі», «кривульки», «цяточки», «віночки» тощо. Найчастіше він використовувався для декорування скринь та дитячих іграшок.
Звертаючи увагу саме на цей розпис можемо зазначити, що народне мистецтво Яворівщини не так часто та детально досліджується як петриківський, самчиківський розписи, творчість видатних народних художників. У результаті пошуку джерельної бази за тематикою яворівського розпису нами було досліджено
певну кількість джерел, які детально аналізують генезис, трансформацію, мотиви,
символіку, колористику різноманітних народних промислів Яворівщини, серед
який є й розпис. Серед дослідженого матеріалу акцентується увага на таких працях: Чугай Р. В. «Народне декоративне мистецтво Яворівщини», Антонович Є. А.,
Захарчук–Чугай Р. В., Станкевич М. Є. «Декоративно–прикладне мистецтво», Гнатюк М. В. «Традиції яворівської школи художніх ремесел і актуальні питання мистецької освіти», Дещук А. «Яворівська дерев'яна іграшка кінця ХІХ–ХХ ст.: конструктивні особливості та орнаментальні мотиви».
Серед досліджених публікацій варто виділити працю Чугай Р. В., де авторка проаналізувала зародження, розвиток та зміни яворівської іграшки [3, 98–114], історію,
художні мотиви, технологію виконання розпису на предметах побуту з деревини
(скринях, вазах, глечиках, декоративних яйцях, ложках тощо) [3, 68–85]. Яворівська
дитяча іграшка — це твір декоративного мистецтва, а не просто забавка. Історичні спогади, про походження дитячої іграшки та виготовлення у даному регіоні
з'явилися у ХVІІІ ст. Майстри, що виготовляли «коників», «візочки», «пташечок»,
«скриньки», «колиски» вирізали фігури та розписували, як заманеться. Майстри,
створювали виріб з думкою про розвиток дітей. Узагальненість форм дає дітям простір для фантазій, а обов'язковою рисою для багатьох виробів є продумана передача
враження про рух [3, 105]. Іграшки сприймаються не статичними, а динамічними
за рахунок саме плавних та округлих елементів розпису, що є більш сприятливим
для нашого ока. У навчальному виданні Антонович Є. А., Захарчук–Чугай Р. В.,
Станкевич М. Є., досліджуючи декоративно–прикладне мистецтво, науковці приділили особливу увагу оригінальним народним іграшкам, серед який є і яворівська
[1, 98]. З'являються й аналіз джерел творчості сучасних майстрів даного виду розпису. До прикладу, Шпак О. Д. у своїй науковій праці висвітлює процес пошуку нових
пластичних форм сучасної майстрині Наталії Дюг, яка обрала мотиви яворівського розпису ХІХ–першої половини ХХ століття [4, 107–117]. Автор виявив як зв'язок
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розпису із традицією стилістикою та композиційними прийомами, поєднання кольорів, так і новаторство: композиційні мотиви і схеми, інші матеріали та техніка
виконання [4, 107–117].
Яворівський розпис характеризується використанням яскравих кольорів червоним, зеленим, синім та жовтим. Жовтий колір покращить дитині настрій, надасть
позитиву (особливо це стосується дітей з меланхолічним типом темпераменту) [5].
Слід зазначити, що багато яскравих жовтих та червоних відтінків варто застосовувати для ігрових зон, а для спальні обрати більш спокійні, приглушені відтінки. За мотивами розпису яворівських іграшок, розписують і дитячі меблі. Зеленувата кольорова гамма врівноважує психіку дитини та сприятливо впливає на зір [5], тому саме
ці відтінки застосовуються як тло на виробах майстрині Наталії Дюг. Як зазначає
майстриня «саме цей колір вдало виглядає на стіні інтер'єру дитячої кімнати, або
в дошкільних закладах та закладах початкової освіти» [5]. Плавні лінії та плями легше сприймаються нашим оком, ніж гострі кути. Тому, на нашу думку, «сонечко»,
«качечка», «вербівка», «пагінці», «ружі», «розетки» — це саме ті декоративні елементи, які будуть створювати відчуття руху. Не обов'язково повністю нагромаджувати середовище яворівським розписом — можна застосувати його для декорування
однієї із стіни, або меблів (шафи, ліжка, столу та стільців тощо) [5].
Оточення має великий вплив на національну самосвідомість та культурний розвиток людини, і з дитинства діє на її звички та є важливим протягом усього життя.
Кожен регіон України славиться своїми індивідуальними народними промислами.
За можливості корисним є застосовування в інтер'єрах закладів освіти, дитячих садочків, майданчиків розпис, який зародився на кожній окремій території України.
Народне мистецтво привертає увагу і дорослих, і дітей, поглянувши на дитячий
майданчик біля Офісу Президента України, фантастичні тварини М. Приймаченко
перетворилися на гірку, гойдалку, каруселі. Таким чином, діти несвідомо навчаються мистецтву — через інтерактив. Ми вважаємо, що яворівська іграшка, трансформувавшись та змінивши свої розміри, може складати саме таку функцію. Умовність
форм є об'єктами для дитячих майданчиків з кількома функціями: естетичної, утилітарної та інтерактивної. Створюючи простір для фантазій, із застосуванням яворівського розпису додасть яскравих фарб до захоплюючої гри дітям.
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НАУКОВО–ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
ДО АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Діяльність архівних установ в сучасних умовах тотальної цифровізації та діджиталізації суспільних відносин сьогодні зазнає значних структурних та системних
змін. В першу чергу інформатизація торкається комплексу проблем забезпечення
якісного доступу фахівців та всіх охочих до генеалогічних джерел, застосовуючи ресурси мережі Інтернет та сучасні інформаційні технології, що стає сьогодні предметом аналізу фахівців із архівознавства, генеалогії, документознавства. Проте безпо-
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середньо досліджень, які б виявили основні тенденції та особливості впровадження
інформаційних технологій в діяльність архівних установ при проведенні спеціалістами різноманітних генеалогічних пошуків, є сьогодні вкрай мало, що зумовлює
підвищену увагу до даної проблематики. Завдяки активному розвитку інформаційних технологій з'явилися нові можливості для вивчення родоводу. Інформаційні
технології дають змогу знайти потрібну інформацію не виходячи з дому.
Обрану для проведення даного дослідження джерельну базу умовно можна поділити на такі основні групи.
1. Нормативно–правові джерела: Конституція України, яка надає всім громадянам право на доступ до вільного вибору, збереження, використання та поширення
усної, письмової чи іншого виду інформації (ч. 2 статті 34 КУ); тим самим Конституція України гарантує право кожного громадянина на інформацію; крім того, важливими також є норми ст. 32 КУ, в якій міститься право громадян на ознайомлення
в установах і організаціях, в тому числі архівах, з генеалогічними даними про себе
та своїх рідних, якщо така інформація не захищена державною та іншою таємницею
[1]; Закони України: 1) «Про інформацію» (передбачає забезпечення кожного громадянина до інформації як одного з важливих напрямків державної інформаційної
політики, та визнання інформації об'єктом особистих немайнових прав чи об'єктом
особистих прав фізичних та юридичних осіб) [2]; 2) «Про Національний архівний
фонд та архівні установи» [4], який врегульовує відносини, пов'язані із формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші
основні питання архівної справи; 3) «Про Національну програму інформатизації»
[5] та «Про Концепцію Національної програми інформатизації» [3], які визначили загальні засади формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації по розв'язанню проблеми забезпечення інформаційних потреб
громадян України, в тому числі для генеалогічних досліджень, та інформаційної
підтримки соціально–економічної, екологічної, науково–технічної, оборонної, національно–культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення
тощо; нормативні та організаційно–правові документи у сфері діловодства та архівної справи.
Вони заклали концептуальну основу аналізу діяльності архівних установ України
в загальному та конкретно у сфері генеалогічних досліджень.
2. Другу групу джерел склали підручники та посібники з архівної справ.
Підручник з архівознавства для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України під редакцією Я. Калакури та І. Матяша висвітлює головні проблеми сучасного архівознавства як цілісної системи наукового знання та навчальної
дисципліни, зосереджує увагу на ключових питаннях нормативно–правового регулювання організації архівної діяльності, засадах роботи Національного архівно-
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го фонду України, принципах організації архівної справи та діяльності державних
архівних установ. Значне місце в даному підручнику відведено розгляду питань
експертизи цінності архівних документів та комплектування державних архівів, застосування сучасних інформаційних технологій в архівній справі, науково–дослідній роботі архівів.
Важливим джерелом для дослідження є підручник Б. Кормича «Інформаційна безпека: організаційно–правові основи», у якому вперше комплексно подано
аналіз організаційно–правових засад процесу формування та реалізації політики
інформаційної безпеки держави в сучасних умовах, узагальнено теоретико–практичний досвід створення ефективного механізму та моделі інформаційної безпеки
в суспільстві, проведено порівняльний аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду
правотворчої діяльності в сфері інформаційної безпеки, виявлено специфіку змісту,
форм та методів забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави; запропоновано класифікацію її напрямків, а також запропоновано авторську
концепцію формування інформаційного права.
3. Велика група джерел для даного дослідження — авторські монографії з актуальних проблем архівознавства.
Серед них було опрацьовано авторську монографію В. Горового «Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства», у якій
автор вирішує питання, пов'язані з розглядом феномену формування соціальних
інформаційних баз, що проявляється в сучасний період, як форми ширшого доступу для людей, представників різних соціальних структур українського суспільства,
які зараз зазнають серйозних змін. У цій монографії досліджено деякі тенденції соціальної трансформації інформаційних сховищ України, традиційних місць, де протягом століть зберігалася вся фіксована інформація — бібліотеки та її перетворення
сьогодні в центр публічної інформації. Враховуються також позитивні та негативні
аспекти впливу глобального процесу на українську систему інформаційних баз даних, її перспективи розвитку та позиціонування в міжнародному інформаційному
просторі, що робить дане дослідження вкрай важливим для нас.
У монографії І. Матяш «Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930–х років» висвітлені актуальні проблеми вітчизняної архівістики та архівної освіти в період «українізації» (20–30 рр. ХХ століття). Авторка доводить, що саме в цей період відбувається
становлення української архівної справи зі створенням Головного архівного управління, губернських архівних комісій та Центрального архіву революції, впорядкування вертикалі архівних структур у кінці 1920–х рр. тощо.
А. Кисельова переконливо доводить, що потенціал мережі Інтернет для репрезентації інформаційних послуг вітчизняними архівними установами використаний
далеко не повністю, а тому нагальними потребами в процесі цифровізації діяльно-
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сті вітчизняних архівних установ є подальший розвиток ретроспективних архівних
електронних ресурсів з їх представленням у мережі Інтернет та створення тематичних баз даних на основі повнотекстового режиму. Крім того, авторка пропонує
застосовувати логічну архівознавчу модель сайту для побудови як приватних, так
і державних архівних інформаційних ресурсів, а також вдосконалити роботу архівного порталу «Архіви України» на основі додавання англомовної версії, гіпертекстового доступу до мережі Інтернету та введення нових електронних послуг в режимі реального часу.
Таким чином, різнопланова джерельна база дослідження дозволить з усіх аспектів проаналізувати поставлену проблему роботи та забезпечити її ґрунтовну науково–методологічну базу.
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БІБЛІОТЕЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЇ
Бібліотеки є важливими компонентами соціально–культурної інфраструктури
територіальних громад, формуючи навколо себе особливе культурне–освітнє та інформаційно–комунікаційне середовище. Відтак, на сьогодні повинен змінюватися
рівень професійної свідомості та професіоналізм бібліотекаря. Останнім часом, у періодичних виданнях підіймаються питання про інертність бібліотекарів, байдужість
до теорії бібліотечної справи, небажання виділитись, відсутність роздумів з приводу
своєї діяльності, професійних проблем тощо.
Удосконалення професійних якостей та компетентностей бібліотечних фахівців,
а також трансформації бібліотечної освіти досліджують вітчизняні вчені. Пріоритети,
сучасний стан, напрями реформування та перспективи розвитку вищої бібліотечно–
інформаційної освіти вивчають В. Загуменна [3], Н. Коржик [4], Н. Кушнаренко [5],
Т. Новальска [6], О. Сербін і Т. Ярошенко [7], А. Соляник [8; 9], В. Шейко [12] та ін.
Проходять зміни і в бібліотечно–інфомаційному обслуговуванні, змінюються вимоги до бібліотекарів, які задовольняють інформаційні потреби різних категорій користувачів бібліотек. Тож, у бібліотекаря, який щойно приступив до роботи, може
виникнути коло запитань: Яким повинен бути бібліотекар як фахівець? Чи однакові
вимоги до фахівців, які працюють у різних типах бібліотек? Які функціональні особливості розвитку сучасного бібліотекаря? Відповіді на ці запитання і є головним
завданням цього дослідження.
Збільшення інформаційного потоку, розвиток і впровадження сучасних технологій покладають на бібліотечних фахівців певну відповідальність за виховання у сенсі інформаційної культури та медіаграмотності своїх користувачів, що передбачає
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вільну орієнтацію в сучасних джерелах інформації, навички роботи з комп'ютером та оргтехнікою, оволодіння культурою спілкування та залучення до читання.
Значно розширюється бібліотечна сфера у мережевому середовищі, що призводить
до зростання значення віртуального спілкування [2]. Варто зазначити, що бібліотекарі формують таку професійну групу, яка є найпридатнішою до соціально–педагогічної роботи — допомоги й обслуговування таких категорій населення: соціально
вразливих, обмежених у спілкуванні, проблемних, девіантних тощо [11, 23–25].
Загалом підготовку бібліотечних кадрів здійснюють 18 училищ культури та
11 вищих навчальних закладів (університети та академії) [10]. Виділимо й інші
компоненти бібліотечної професії, де бібліотекарі відіграють важливу роль (освіта,
просвіта, дозвілля, організація привабливого середовища і спілкування для читачів
тощо). Зазначимо, що діяльність бібліотекаря обов'язково залежить від типу бібліотеки, в якій він працює, від постановки першочерговості виконання нею функцій.
Бібліотеки зберігають важливу частину культурної спадщини і надають доступ
до неї. Вони вносять вклад у національні й міжнародні інформаційні та культурні
ресурси.
З практичної точки зору, нині у бібліотеках усе необхіднішими є соціально–комунікаційні функції бібліотечної діяльності, що потребують вдосконалення знань
у цій галузі. Саме це дозволяє наголосити на необхідності професійного вдосконалення фахівців.
Такий чинник у кадровій професіонально–освітній політиці призвів до того,
що помітніше місце починає займати система додаткової професійної освіти. Головним завданням цієї системи є створення професійної соціалізації особистості
бібліотекаря, а її метою — створення механізму професіональної соціалізації особистості бібліотекаря, найшвидшого включення його до системи професійно–продуктивної діяльності. Це пов'язано з тим, що наразі особистість є основним чинником
саморозвитку суспільства та його професійних структур.
Професійна соціалізація особистості бібліотекаря — найважливіший чинник прискорення процесів модернізації бібліотечної справи, підвищення соціального статусу галузі в цілому, умови розвитку професійного бібліотечного співтовариства.
У зв'язку з цим, проведення одноразових курсів і семінарів, тренінгів з тих чи інших
актуальних проблем бібліотечної роботи недостатньо, бажаним є створення чіткої
та структурованої системи безперервної освіти. Для цього необхідна координація
зусиль усіх центрів, що здійснюють такий вид діяльності. У першу чергу, основа цієї
координації повинна бути закладена в стандарти програм з перепідготовки бібліотечних спеціалістів [1, 27–30].
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Становлення індивіду як особистості перебуває у безпосередній залежності від базової шкали цінностей, що формується у процесі особистісного розвитку та має вирішальне значення для процесу культурного осягнення дійсності людини.
У ХХІ столітті отримати стійкий, глибокий зв'язок з духовною сферою діяльності
людства можливо виключно через освіту та самоосвіту, що є не просто основним
каналом зв'язку зі світом цінностей, але по суті стає самостійною формою існування
індивіда в інформаційному суспільстві.
Інформаційний потік, в якому щоденно перебуває людина часто призводить
до соціальної дезорієнтації, що породжує апатію та неможливість осмислити своє
значення та роль у соціумі. Відтак, особливої ваги та значення набуває процес оновлення базових складових у діяльності національної вищої школи, через синергію
навчально–методичного підґрунтя з визнаними міжнародними стандартами в освіті і науці, що може і повинно допомогти молодій людині бути соціально активною
особистістю, діючи узгоджено з інтересами та цінностями нашого суспільства.
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УКРАЇНСЬКЕ БІБЛІОФІЛЬСТВО
В ОПТИЦІ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КАТАЛОГІЗАЦІЇ
Колекціонування книжок або бібліофільство завжди було розповсюдженим
явищем серед інтелектуальної та суспільнополітичної еліти. Це прослідковується й на теренах України. З києворуських часів великі книжкові збірки мали князі та їх близьке боярське оточення, зокрема, Ярослав Мудрий. Бібліофілами були
традиційно були церковні очільники, серед яких Петро Могила, Стефан Яворський,
Димитрій Ростовский Туптало, Феофан Прокопович, Рафаїл Заборовський та багато
інших. Освіченість та зацікавленість книгами помітна серед гетьманів та козацької
старшини, книжниками були Іван Мазепа, Кирило Розумовський. Бібліофільство
було розповсюджене в українському шляхетському середовищі. У ХІХ–на початку
ХХ ст. поважні книжкові збірки формували письменники, науковці, політики, серед
яких Іван Франко, Леся Українка, Пантелеймон Куліш, Борис Грінченко, Володимир
Антонович, Агатангел Кримський. Збирали цінні бібліотеки поряд з унікальними
колекціями старожитностей промисловці, серед яких представники родин Ханенків, Терещенків, Семиренків, Тарновських та ін. Було розповсюдженим бібліофільство й за радянських часів.
Зараз це теж ми можемо побачити на прикладі як бібліофілів–любителів, науковців, митців, антикварів, істориків, представників духовенства, так і олігархів, бізнесменів та політиків. Зокрема, дуже привілейованим вважається збирання раритетних
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та рідкісних видань. Тобто, людей які крім часу, яке потрібно для того, щоб знайти
гідний примірник, ще й мають фінанси, щоб його придбати.
Є різні способи оприлюднити свою приватну збірку, одним із них є публікації
наукових каталогів з описами, деталізованих ілюстрованих путівників, каталогів
виставок. В Україні часів незалежності на новому етапі розвитку бібліофільства
розпочалася й презентація складу приватних збірок у подібних виданнях, в яких
представлені цінні раритетні книжкові надбання. Коротко оглянемо кілька таких
публікацій, які вийшли друком за останні десятиліття років, і представляють різні сегменти бібліофільської спільноти, зокрема, колекціонерів давніх книжкових
пам'яток кириличного друку.
Приватну книжкову колекцію стародрукованих видань політика й підприємця
Віталія Гайдука, а точніше, її частину, у 2012 р. представлено у вигляді ілюстрованого «Зібрання українських стародруків XVI–XVIII століть», що представляє й оповідь
про книжкові раритети, й науковий каталог, й ілюстрований альбом.
У формі схожого видання «100 раритетов из коллекций украинских библиотек»
у тому ж 2012 р. відбулося й представлення книжкової збірки одіозного політика
Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Власники колекції обрали трохи незрозумілий формат, де в межах однієї публікації представлено рідкісні книжки, які зберігаються не тільки у приватній збірці Медведчука–Марченко,
а й у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Музею
книги і друкарства України. Як можемо бачити з назви, видання опубліковане російською мовою, його зміст та підбір книг яскраво демонструє здебільшого проросійську зорієнтованість і власника, як політика, і загалом публікації.
Помітно, що обидва аналізовані видання видані у вигляді розкішних великоформатних альбомів, багатоілюстровані. Вміщені в них тексти розраховані на широке
читацьке коло, що максимально сприяє популяризації зіброк.
Інший тип наукового опису приватної колекції — меморіальний, демонструє опублікований у 2017 р. каталог «Колекція Митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання». У каталозі представлено детальні науково–
бібліографічні описи 129 рукописів, стародрукованих та рідкісних видань XVI–XX
сторічь з приватної колекції очільника православної церкви, а також різні покажчики. Каталог опублікований вже по смерті власника, і має на меті залишити пам'ять
про владику Володимира як книжника й бібліофіла. Видання вводить у науковий
обіг новий книгознавчий матеріал, який може бути джерелом для подальших досліджень та різнобічних гуманітарних студій. Каталог має вигляд гарно оформленого
великоформатного альбому.
Опубліковані в цьому ж році два каталоги «Триста двадцять дев'ять рідкісних
стародруків краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського» та «Двісті п'ятдесят рід-
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кісних стародруків краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського» представляють
тип каталогу, коли власник є й автором–укладачем опублікованих описів, дослідником й популяризатором стародруків. Анатолій Недільський — антиквар, бібліофіл й бібліограф, суспільний діяч, журналіст та музейник, фундатор та власник
львівської книгарні «Рідкісна книга» та унікального музейного комплексу з Краєзнавчою бібліотекою в приватній садибі у селі Скнилів у Львівській області. У двох
надрукованих каталогах описано рідкісні кириличні та латинські стародруки, видані на українських землях упродовж XVI–XX століть. Автор зазначає, що каталог
є бібліофільським виданням, проте підготовленим із дотриманням основних вимог
бібліографічного опису, а також вказує на бажання продовжити опис стародруків
власної збірки в наступних публікаціях.
Всі ці видання, що містять елементи опису, дослідження, популяризації давніх
книжкових пам'яток, віддзеркалюють і процеси їх приватного колекціонування
в Україні, й демонструють різні форми наукової каталогізації стародруків.
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МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ І КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У ХХІ столітті, коли підвищуються стандарти конкурентоспроможності та поступово зменшуються бюджетні асигнування в галузі культури, особливої актуальності
набуває проблема досягнення високої якості інформаційних продуктів і бібліотечних послуг, що їх пропонують публічні бібліотеки Херсонщини населенню.
Бібліотеки Херсонської області, як і бібліотеки інших регіонів, прагнуть узгодити
свою діяльність з очікуваннями споживачів, підвищити якість своєї роботи. Упродовж останніх років бібліотекарів області все частіше турбують питання впровадження системи менеджменту якості. У цьому напрямку особливо активно працюють
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара і Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки [3; 4]. Питання впровадження згаданої системи неодноразово розглядалися на виробничих нарадах у колективі, засіданнях науково–методичної ради бібліотек. Якщо звернути увагу на першу
згадану бібліотеку, то в межах «Школи інноватики» та роботи бібліотечного товариства постійно проводяться заходи та засідання, що спрямовані на підвищення
організаційної культури, формування норм і зразків поведінки, ціннісних уявлень,
які визначають зміст та модель діяльності всього персоналу незалежно від посад
та функціональних обов'язків. Місію, стратегію та цілі діяльності бібліотеки усвідомлюють та поділяють усі її співробітники, завдяки чому у колективі формується особлива атмосфера взаємин і навіть умови творчої самореалізації кожного працівника.
У напрямі впровадження системи менеджменту якості також рухається і Бериславська публічна бібліотека Бериславської міської ради на Херсонщині, працівни-
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ки якої усвідомлюють, що від якості та ефективності роботи персоналу залежить
престиж бібліотеки в місті та суспільстві в цілому, і саме вони є важливими ланками
процесу управління якістю. У зв'язку з цим бібліотекарі практикують складання матриці відповідальності персоналу у кожному структурному підрозділі, працюють
над розробкою технологічних карток на всі процеси у закладі, а також регулярно
проводять експрес–самооцінку та повну самооцінку діяльності бібліотеки.
Підвищення корпоративної культури останнім часом спостерігається у роботі Публічної бібліотеки Генічеської міської ради, особливо коли йде мова про підбір персоналу, що зорієнтований на досягнення спільних цілей, здатний до ініціативної
інноваційної діяльності та ефективних комунікацій. Це впливає не лише на збільшення продуктивності праці, але й зумовлює той факт, що на сьогодні бібліотеку
може відвідати будь–який працівник, так би мовити, «ззовні» і спробувати влаштуватися на роботу за умови наявності відповідної кваліфікації та бажання працювати.
Саме це є надзвичайно важливим, оскільки нові люди привносять у бібліотечну
діяльність нові організаційні та технологічні підходи, запроваджують інновації [2].
Розглядаючи Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся
Гончара, важливо відзначити її імідж. Порівняно з іншими бібліотечними установами Херсонщини, вона привабливіша для нових молодих ініціативних співробітників, які лише покращуватимуть її позитивний імідж. Окрім бібліотечних працівників тут працюють люди й інших професій (педагоги, економісти, журналісти,
юристи та ін.). Завдання керівника бібліотеки полягає в налагодженні продуктивної
комунікації з усіма категоріями співробітників з метою підвищення ефективності
та продуктивності їхньої праці. Особливо корисними є індивідуальні бесіди з молодими працівниками як форма управлінського впливу, виховання та навчання.
Важливо пам'ятати, що один з показників вимірювання якості управління персоналом — це укомплектованість фахівцями з вищою та середньою спеціальною освітою
(не менше 50%).
Останнім часом під час атестації співробітників бібліотек широко використовується портфоліо, що дозволяє краще представити співробітника та підготувати його
для підтвердження роботи на посаді або ж з метою підвищення. Кар'єрні можливості працівників бібліотеки залежать також від рівня їхньої освіти, професійної підготовки, стану здоров'я, віку, сімейного стану та інших факторів. При цьому важливо
пам'ятати, що окрім матеріального заохочення у бібліотеці використовуються інші
методи мотивації персоналу: перенавчання, підвищення кваліфікації за рахунок бібліотеки, надання самостійності у творчому пошуку, нагородження та присвоєння
почесних звань [1].
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На сьогодні у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся
Гончара сформовано спілку однодумців — єдину команду, згуртовану загальними
цілями та цінностями, що підтримує можливості й здібності кожного.
Враховуючи проблему запровадження системи менеджменту якості, у публічних бібліотеках Херсонської області проводяться самооцінки діяльності бібліотек,
зокрема опитування працівників з метою виявлення рівня задоволеності умовами
роботи у бібліотеках. Анкети для заповнення містять питання, за допомогою яких
визначається ступінь задоволеності: доступність інформації про свою бібліотеку
та результати її діяльності; характер розподілу повноважень на рівні керівництва;
частка особистої участі у діяльності бібліотеки під час прийняття управлінських рішень; оцінка ставлення керівництва до працівників; характер відносин у колективі
та робоча атмосфера. Співробітники бібліотек надають відповіді й на такі питання:
наскільки вони задоволені змістом праці, займаною посадою, організацією праці/
дозвілля тощо.
Дані подібних анкетувань важливі з огляду на укладання звітів щодо самооцінки
діяльності публічних бібліотек. Важливим є врахування рівня вдоволення працівників роботою в бібліотеці, проведення атестації, матеріальне й моральне заохочення
ініціативних працівників. Аналіз результатів дозволяє внести зміни в роботу з персоналом, в організацію функціонування бібліотек в цілому. У публічних бібліотеках
Херсонщини, як і в головній Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара, триває робота над розвитком відповідно до Стратегії розвитку Херсонської міської територіальної громади до 2030–го року. У низці бібліотек
(Публічна бібліотека Генічеської міської ради, Публічна бібліотека Таврійської міської ради, Бериславська публічна бібліотека та ін.) реалізуються програми розвитку
персоналу, проводяться районні конкурси бібліотечних працівників, створюються
ініціативні творчі групи.
Отже, впровадження системи менеджменту якості в роботу публічних бібліотек
Херсонської області триває. Працівники накопичують досвід практичної роботи
в цьому напрямку та прагнуть досягти найвищих результатів у процесі вдосконалення бібліотечного обслуговування населення регіону.
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МІСЦЕ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
На сьогодні інформація є стратегічним соціальним, економічним та політичним потенціалом людства. В умовах невпинного нарощення інформаційних потоків надзвичайно актуальною є проблема її генерування й оптимізації. Відповідно,
змінюються форми та способи опрацювання величезних за обсягом нових знань.
Цей процес впливає на всі сфери людської діяльності, оскільки впровадження новітніх інформаційних технологій, їхній стрімкий розвиток зумовлює фундаментальні зрушення і в соціально–культурних, і в економічних основах суспільного буття,
змушує публічні бібліотеки кардинально переосмислювати свої головні завдання
та збагачувати напрями діяльності. Як наголошує О. Каращук, «найважливішим
завданням бібліотек є надання інформації різним верствам населення, що спонукає
бібліотеки йти в ногу з науково–технічним прогресом» [1, 597].
У межах розвитку бібліотечно–інформаційного простору спостерігається невпинна
трансформація усіх складників виробничої діяльності публічних бібліотек — від організаційно–функціонального і техніко–технологічного до кадрового. Вони набувають уже системного характеру поступової модернізації практичної роботи. Відтак,
виникає гостра необхідність теоретичного дослідження можливостей подальшої
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трансформації комунікативних зв'язків публічних бібліотек із зовнішнім середовищем та їхнього місця у сучасному інформаційному просторі України. «Динамізм
діджиталізації як ключової засади перетворень різних сфер життя українського суспільства, від суспільно–політичної до соціально–економічної, спонукає бібліотеки
як особливий соціальний інститут своєчасно реагувати на виклики часу та успішно
відповідати на запити спільноти» [2, 246].
Активне розгортання інформаційного простору України, інтеграція бібліотек
до світової інформаційної спільноти потребують нових концептуальних підходів
до управління їх інноваційним розвитком. Сьогодення бібліотечно–інформаційної
системи України, її функціонування, відповідно до вимог інформаційного суспільства, потребує розробки науково–теоретичних засад управління інноваційним розвитком бібліотек, яке можливе на рівні формування й упровадження інноваційної
політики. Ситуація відставання України від стану та темпів інформаційного розвитку розвинених держав потребує дослідження предметно–когнітивного поля інноваційної політики бібліотек, визначення її концептуальних конструктів, що дозволить
забезпечити гармонізацію суспільних й індивідуальних інформаційних потреб,
з'ясувати можливості держави та бібліотечно–інформаційних установ щодо пріоритетів і перспектив подальшого розвитку бібліотек в інформаційному суспільстві.
Бібліотека не в змозі відповідати вимогам інформаційного суспільства тільки завдяки належному технічному та технологічному забезпеченню — необхідні системні
інноваційні зміни та політика, що їх забезпечує. Завдання інноваційної політики —
створення умов якісного перетворення бібліотек, відповідно до вимог інформаційного суспільства. Це потребує інноваційного бачення бібліотеки як елемента нової
виробничої сфери.
Процес інформатизації змінює всі важливі риси бібліотечного виробництва
і розгортається від ручної неавтоматизованої праці через комп'ютеризацію й автоматизацію до створення корпоративних індустріальних комплексів, цифрових,
електронних бібліотек, медіатек, які забезпечують функціонування бібліотечного
соціального інституту на інформаційному рівні соціальних комунікацій. Інформатизація бібліотек зумовлює докорінні перетворення в бібліотечній технології, матеріально–технічній базі, а також у методах і принципах організації бібліотечної
праці. Індустріальне бібліотечне виробництво набуває нових якостей через відмінне
від традиційного віртуальне середовище, що трансформує соціальні зв'язки й відносини і потребує змін суспільних уявлень про місце й роль бібліотеки в комп'ютеризованому інформаційному середовищі.
Створення умов інноваційного розвитку бібліотек України можливе за умови
гармонізації законодавчих, нормативних й економічних інструментів управління, часткової комерціалізації результатів бібліотечного виробництва, залучення
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приватних джерел до фінансування бібліотек. Державні органи управління мають
сформувати ставлення до бібліотеки як до виробничої системи, усвідомити її роль
у розвиткові інформаційного суспільства та значному посиленні взаємозалежності
і взаємозв'язку інформаційно–бібліотечної сфери з наукою, економікою, соціальними відносинами.
Загальновідомо, що бібліотечна діяльність залежить від бюджетного фінансування. Тому, держава має докорінно змінити бюджетну стратегію щодо бібліотечної
сфери, відмовившись від фінансування бібліотек за залишковим принципом. Розвиток інформаційної економіки вимагає зміни бюджетної психології: капіталовкладення держави до бібліотечної діяльності вже не вважаються ресурсовитратним
і нерентабельним соціальним навантаженням на бюджет, а, навпаки, в інформаційному суспільстві вони стають пріоритетною інвестиційною стратегією.
Публічні бібліотеки, надаючи доступ до інформації та знань, забезпечують можливості для самоосвіти і культурного розвитку особистості. В умовах адміністративно–територіальної реформи в Україні вони виконують роль соціокультурних,
громадських та інноваційних центрів, інформаційних посередників між органами
місцевої влади і громадою. Публічні бібліотеки є суб'єктами державної інформаційної політики й учасниками формування національного інформаційного простору,
інтегровані в усі сфери життя людини і суспільства через надання безоплатного доступу до інформації, сприяють просвіті, спрямовують зусилля на подолання цифрової і технологічної нерівності, підвищення інформаційної грамотності та культури
населення. Публічні бібліотеки мають потужний потенціал консолідації суспільства, інтеграції України до світового інформаційного простору, підвищення рівня
життя, рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання.
Література:
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ
ЗГІДНО З СУЧАСНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
На тлі соціокультурних змін в українському суспільстві, а саме в контексті реформ місцевого самоврядування, постало питання про оновлення законодавчих
норм в бібліотечній сфері, які б сприяли розвитку, доступності і належної якості
бібліотечних послуг.
Попри різні, доволі полярні, бачення долі бібліотечних установ в умовах реформування, на сьогодні вони лишаються одними з основних культурно–інформаційних закладів громади, важливим напрямком діяльності яких була і залишається інформаційна і просвітницька робота серед населення, її згуртування.
08 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила Законопроект №5002 «Про внесення
змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Необхідність прийняття обумовлювалась потребою в нормативному забезпеченні реформування
бібліотечної справи, яка потребувала ряду організаційних і системних змін згідно
з сучасними світовими тенденціями.
В оновленому Законі «Про бібліотеки і бібліотечну справу», суттєво розширено
та оновлено термінологічний апарат, внесено нові терміни, які хоч і використовувались в терміносистемі галузі, проте не були зазначені в попередньому законі, а саме
«бібліотечний пункт», «міжбібліотечний абонемент», «електронна база даних»,
«електронний документ», «книжкова пам'ятка», «національна бібліографія», «нестаціонарне бібліотечне обслуговування» тощо).
Уточнено деяке тлумачення термінів в порівняні з Законом України від 27.01.1995
№ 32/95–ВР, наприклад, «бібліотека–депозитарій забезпечує постійне зберігання бі-
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бліотечного фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають
наукову та/або художню цінність» [3].
В оновленому Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», подано дещо
по іншому звучить цей термін , а саме: «бібліотека–депозитарій виконує функцію
постійного зберігання бібліотечного фонду з метою звільнення фондів інших бібліотек регіону (галузі) від маловживаних документів» [4].
Оновилось значення бібліотечної системи України, якщо раніше вважалось, що це
«розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов'язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів», у новій інтерпретації, бібліотечна система України вважається «сукупністю мереж бібліотек різних видів, пов'язаних взаємодією
і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів».
Також, внесено зміни у розуміння видів бібліотек, в Законі 1995 року вони поділялись за значенням на:
• всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні);
• республіканські (Автономної Республіки Крим);
• обласні;
• міські;
• районні;
• селищні;
• сільські.
За призначенням на:
• публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва,
осіб з фізичними вадами;
• спеціальні (академій наук, науково–дослідних установ, навчальних закладів,
підприємств, установ, організацій) [3].
Згідно із Законопроектом № 5002 види бібліотек поділяються за формами власності та значенням:
• національні та державні, засновані центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України та галузевими академіями наук;
• комунальні (обласні, районні, районні у містах, міські, селищні, сільські), засновані органами місцевого самоврядування;
• бібліотеки–структурні підрозділи підприємств, установ, організацій усіх
форм власності, органів державної влади, місцевого самоврядування, військових частин тощо;
• бібліотеки громадських об'єднань;
• приватні бібліотеки, засновані фізичними особами та юридичними особами
приватного права;
• бібліотеки, засновані міжнародними організаціями.
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За суспільним призначенням бібліотеки поділяються на публічні, у тому числі
спеціалізовані і спеціальні [4].
В Законопроект вперше було внесено розуміння і тлумачення Національної електронної бібліотеки, яка є комплексною інформаційною системою, що в собі містить
електронні копії друкованих видань, аудіовізуальних документів [4].
Важливим напрямом розвитку нормативного правового забезпечення бібліотечної діяльності є законодавче закріплення положень, що визначають статус бібліотекарів як однієї з ключових ланок інформаційного простору [4].
Запроваджено механізм реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек, що має
вберегти їх від хаотичного закриття та має направлений на недопущення обмежень
прав громадян на бібліотечне обслуговування. Передбачено, що процес реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек має розглядатись публічно.
Оновлення Закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу», спрямоване на вдосконалення механізмів управління бібліотечною справою, на належне регулювання
суспільних відносин, пов'язаних із формуванням, збереженням та використанням
бібліотечно–інформаційного ресурсу України, підвищення рівня культури і освіченості населення, а також на зростання обсягів надання послуг бібліотеками.
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1. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
1918–2008 : Започаткування. Становлення. Розвиток / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ;
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КРАЄЗНАВЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК
ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ЧИТАЦЬКОГО ПОПИТУ
На сьогодні збереження і повноцінне розкриття потенціалу бібліотек неможливе
без використання сучасних інформаційних технологій. Бібліотеки України постійно
займаються питаннями краєзнавства, і вже зараз більшість з них накопичує і систематизує краєзнавчі матеріали для електронного представлення у суспільстві.
Формування контенту краєзнавчих електронних ресурсів полягає у задоволенні
і професійних інформаційних потреб, і любительських інтересів населення до свого
краю, сприяючи вдоволенню читацького попиту на краєзнавчу літературу.
Зазначимо, що вивчення читацьких інтересів, потреб і мотивацій кола читання
значним чином зумовлює організацію інформаційно–бібліотечного обслуговування, бібліотечний менеджмент і маркетинг. Водночас, результати дослідження читачів бібліотек певним чином впливають на книгорозповсюдження, формування
суспільної свідомості, розбудову громадянського суспільства [8, 146].
Показниками ефективності інформаційно–бібліотечного обслуговування є повнота, точність, оперативність, комфортність послуг, які надаються. Ефективність
роботи оцінюється за допомогою досліджень, що проводять бібліотеки у формі анкетування груп користувачів, вивчення тієї чи іншої послуги на предмет її попиту,
маркетингу послуг тощо. Окрім того, непрямими методами виявлення рівня задоволення користувачів є дослідження, які спрямовані також на оцінку електронних
інформаційних ресурсів бібліотек. Вирішення проблем якості продукції та послуг
стає одним із важливих напрямків бібліотек, сприяє удосконаленню їхньої основної
діяльності, пов'язаної з обслуговуванням користувачів.
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Бібліотечний маркетинг, з одного боку, є ретельним і всебічним вивченням потреб, запитів та інтересів читачів, орієнтацією на надання послуг відповідно до цих
потреб (запитів), а з іншого — це активний вплив на використання ресурсів та послуг бібліотеки. Тобто маркетинг є тим засобом (інструментом), який потребує оцінки особистих можливостей кожної бібліотеки, дає змогу подивитися на себе і свою
діяльність з точки зору користувача, зокрема й змінити стереотипи [2].
Реалізуючи краєзнавчий напрямок роботи, Одеська національна наукова бібліотека та Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського використовують багатоаспектні форми сучасного бібліотечного краєзнавства. При цьому
вагому роль у популяризації краєзнавчих інформаційних ресурсів та налагодженні
контакту й діалогу між читачем і книгозбірнями при формуванні контенту власних цифрових проєктів стали відігравати книжкові ярмарки–виставки та фестивалі
за участю бібліотек в якості партнерів та організаторів.
Щороку кількість заходів, які відбуваються у межах книжкових виставок та фестивалів, не лише збільшується, але й урізноманітнюється завдяки поєднанню різних
напрямів [7, 614]. Залучення якомога більшої аудиторії до читання бібліотекам дає
також можливість пошук конкурентних переваг над альтернативними засобами отримання інформації та використання результатів анкетування про читацькі уподобання.
З метою задоволення культурних, освітніх, інформаційних, науково–дослідних
та інших потреб суспільства у доступі до краєзнавчої інформації, зокрема вирішення проблеми доступу до документів, що мають історико–краєзнавчу та культурно–просвітницьку цінність у вивченні та популяризації історії Одеси у 2020 р.
на щорічному інтелектуальному форумі «Українська книга на Одещині» Одеською
національною науковою бібліотекою (ОННБ) було здійснено презентацію проєктів
«Історія Одеси на сторінках рідкісних періодичних видань 24/7» та «Електронна колекція грецьких періодичних видань із фонду ОННБ — науковий скарб та культурне
надбання міжнародної спільноти».
Варто зазначити, що проєкт «Історія Одеси на сторінках рідкісних періодичних
видань 24/7» слугуватиме забезпеченню вільного он–лайн доступу до унікальних
періодичних видань з фонду ОННБ, які становлять частину культурного та краєзнавчого надбання Одеси.
У свою чергу, «Електронна колекція грецьких періодичних видань» передбачає
оцифрування та опублікування в електронному вигляді рідкісних видань грецькою
мовою, газет, а також інших документальних матеріалів, що висвітлюють життя
одеської грецької громади початку ХХ ст., зокрема книг грецькою мовою, виданих
в Одесі з 1830–го по 1917–ий рр., з історії, мовознавства, математики, географії, мистецтва, художньої та церковної літератури [6].
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Наразі проєкти доступні у режимі 24/7 на платформі «Цифрової бібліотеки» ОННБ
[9], що дозволяють задовольнити культурні, освітні, інформаційні, науково–дослідні та інші потреби одеситів (у т. ч. тих, які мешкають за кордоном), а також дослідників історії Одеси з усього світу шляхом надання доступу до краєзнавчої інформації, зокрема до унікальних періодичних видань. Окрім того, в межах проєктів вжито
заходи з підвищення поінформованості населення щодо можливостей задоволення
культурно–освітніх, наукових та дослідницьких потреб широких кіл громадськості,
що стають доступними завдяки реалізації проєктів [1].
Проте, варто зауважити, що сучасні краєзнавчі електронні ресурси не завжди
формуються з урахуванням потреб користувачів. Вивчення і знання інформаційних
потреб зазвичай визначає успіх реалізації будь–якої форми обслуговування певного
користувача [10, 576].
У 2021 р. на міжнародному книжковому фестивалі «Зелена хвиля» представлено
серійний проект «Одеса в літературі. Література в Одесі», у програмі якого пройшло
дванадцять подій: авторські читання, вечори поезії, презентації книг і навіть вистава. Сорок вісім кращих книжок було відзначено дипломами книжкових конкурсів
фестивалю — «Одеса на книжкових сторінках» та «Мистецтво книги» [11].
Беручи участь в якості партнера фестивалю, Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського (ООУНБ) провела анкетування, метою якого було
виявлення серед одеситів та гостей міста попиту на літературно– та історико–краєзнавчої інформації.
У зв'язку з тим, що більшість читачів використовує Інтернет, максимальна кількість респондентів про новинки з краєзнавства дізнаються саме на краєзнавчих
електронних ресурсах та в постах на сторінках в соціальній мережі Facebook. Тому
для максимального розкриття можливостей свого краєзнавчого фонду ООУНБ планує представляти ширше коло краєзнавчого контенту власної генерації на блозі відділу краєзнавчої літератури та бібліографії «Одеський краєзнавець»: наукові бібліографічні покажчики серій «Міста і містечка Одещини», «Література про Одеську
область», «Знаменні і пам'ятні дати Одещини», «Вчені–ювіляри», «Історія ООУНБ»,
«Одеські бібліофіли».
Зважаючи на те, що краєзнавчий контент електронних ресурсів усе активніше
слугує для того, щоб дізнатися про історію рідного краю та населеного пункту, а також знайти необхідну інформацію, яка потрібна їм для навчального процесу, в межах реалізації пілотного проєкту «Цифрова бібліотека» ООУНБ продовжує оцифрування літератури історико–культурних фондів бібліотеки [12].
Підсумовуючи, зазначимо, що наразі попит користувачів на краєзнавчу інформацію на Одещині постійно зростає. Завдяки Регіональній програмі підтримки розвитку книговидання та засобів масової інформації в Одеській області (на 2017–2019 рр.)
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протягом 2018 р. видано твори краєзнавчої та художньої літератури, книги для дітей
і юнацтва, що присвячені видатним діячам регіону та знаменним датам, загальним
тиражем 775 примірників на суму 131,0 тис. грн. [4], а в межах реалізації заходів
обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2020–2022 роки» протягом
2021 р. — уже на суму 149,85 тис. грн. [5].
Встановлено, що поряд з традиційними носіями краєзнавчої інформації користувачі виявляють підвищений інтерес до документів на сучасних носіях інформації
та бажають мати змогу копіювати необхідну інформацію на електронні носії [10, 578].
Динамізм перетворень в усіх сферах суспільного життя формують нову парадигму краєзнавчої діяльності бібліотек завдяки організаційному й змістовному вдосконаленню.
Сьогодні бібліотечне краєзнавство переживає епоху ренесансу і характеризується
двома головними тенденціями:
• інтеграція, тобто об'єднання документно–інформаційних ресурсів бібліотек,
що базується на спеціалізації, координації, кооперації на локальному, регіональному, національному і світовому рівнях;
• комп'ютеризація та інтернетизація бібліотечної галузі, що спрямована на розвиток міжбібліотечних зв'язків, збагачення складу краєзнавчих фондів бібліотек електронними краєзнавчими документами [3, 3].
Науковими бібліотеками Одеси також реалізуються та презентуються громадськості краєзнавчі електронні проєкти, які не лише впливають на процес популяризації краєзнавчої книги та читання, але й формують історико–культурну ідентичність регіону. Книжкові виставки–фестивалі та форуми за їхньої участі та організації
стають допоміжним соціокультурним феноменом, який створює сприятливе середовище для вивчення читацького попиту та популяризації краєзнавчих інформаційних ресурсів, відкриває додаткові напрями бібліотекам для вирішення завдань
із забезпечення широкого доступу користувачів до краєзнавчих інформаційних ресурсів та максимального розкриття їхнього інформаційного потенціалу.
Узагальнені результати досліджень інформаційних потреб користувачів краєзнавчих документів спрямовуються на вдосконалення їхнього забезпечення. Повне
та оперативне задоволення потреб користувачів у документованій краєзнавчій інформації завдяки активному використанню власних краєзнавчих електронних ресурсів та зверненню до комп'ютерних і телекомунікаційних технологій стає головним завданням бібліотек.
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CRIS–СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Сучасна наукова сфера характеризується обробкою великої кількості даних та виробництвом нових масивів інформації, які в майбутньому можуть слугувати новими об'єктами досліджень. У книзі «Четверта Парадигма: Дата–інтенсивне наукове
відкриття» («The Fourth Paradigm: Data–intensive Scientific Discovery») автори називають сучасну наукову сферу «насичену даними» (data–intensive), яка включає
три невід'ємні процеси: збір, управління та аналіз даних [4, 13]. Результатом роботи
дослідників є створення різних за об'ємом та форматом масивів даних, які часто
неможливо опрацювати без використання спеціалізованого програмного забезпечення. До того ж, розвиток інформаційно–комунікаційних технологій та інновацій
впливає й на те, як отримані дані зберігаються, опрацьовуються та поширюються.
Саме тому і зростає попит на збір та аналіз дослідницької інформації, яка у більшості випадків залишається розпорошена по численних веб–сайтах.
Варто зауважити, що дослідницькі дані та дослідницька інформація
не є тотожними термінами. Виробництво дослідницьких даних є дороговартісним,
і, як правило, це унікальні дані, які не можливо отримати повторно. У свою чергу,
дослідницька інформація — це якісна інформація про дослідницькі проєкти, наукові установи, вчених та про результати наукових досліджень, таких як публікації,
патенти тощо. Дослідницька інформація має стратегічне значення не лише для розвитку наукової комунікації але й слугує підґрунтям для прийняття управлінських
рішень у галузі науки [9, 15]. Термін «дослідницька інформація» є ширшим за термін «метадані» і включає у себе опис всіх сутностей, які входять до життєвого циклу
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наукового дослідження. Відповідно, виникає потреба у зборі, збереженні, аналізі
та управлінні цієї інформації. Розробка та впровадження інформаційних систем,
для підтримки дослідницької інформації є одним із найпрозоріших та практичних
підходів. У 2006 році німецький дослідник С. Хорнбостел (Hornbostel S.) наголосив,
що для уникнення перетворення великого об'єму дослідницької інформації на могилу
даних, необхідно терміново впроваджувати CRIS системи (Current Research Information
Systems) — електронні науково–інформаційні системи, які встановлюють зв'язки
між дослідницькими сутностями (публікації, автори, установи тощо) та роблять інформацію придатною для подальшого використання [5, 30].
В англомовній науковій літературі можна зустріти різні варіанти назв електронних науково–інформаційних систем (CRIS), які переважно, мають однакові набори
функцій та можливостей. Серед таких варіантів є: «Дослідницько–інформаційний
хаб» (Research–information Hub) [12], «Науковий портал» (scientific portal) [13, 338],
«Дослідницький портал» (research portal) [6, 45], «Дослідницько–інформаційна система» (Research information system) [1, 1271], «Дослідницько–інформаційна мережева система» (Research information network system) [8, 14].
Дослідники С. Біттнер (S. Bittner) та А. Маллер (А. Мuller ) у своїй статті про соціальні мережі та інформаційно–дослідницькі системи визначають CRIS як систему
програмних засобів, які використовують учасники дослідницького процесу на різних етапах, починаючи від документації інформації про наукові проєкти, їх результати до управління даними дослідження та оцінки отриманих результатів [2, 2].
Аналогічне трактування подає і М. Джеттіна (Mijke Jettena) із співавторами, говорячи, що сучасні CRIS системи охоплюють весь спектр дослідницької інформації
та слугують єдиною точкою доступу до інформації про наукові проєкти, джерела
їх фінансування, переліки дослідницьких організацій, дослідницьких груп, науковців, обладнання, яке використовується для проведення досліджень та їх часові
рамки [14, 157].
Відповідно до організації euroCRIS, яка сприяє співпраці та обміну знаннями серед науково–дослідницького співтовариства, CRIS система визначається як інструмент, що забезпечує доступ до дослідницької інформації та сприяє її розповсюдженню [10, 83].
Види CRIS систем та особливості їхньої побудови.
За масштабами охоплення електронні науково–інформаційні системи бувають
інституційні, регіональні, національні та міжнародні. Інституційні системи охоплюють інформацію лише про наукову активність однієї установи. Національні відображають дані про дослідження з декількох або всіх науково–дослідних установ
конкретної країни. Регіональні та міжнародні включають більше ніж одну країну.
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Розрізняють також тематичні системи, які акумулюють інформацію за однією галуззю знань, наприклад, сільське господарство чи охорона здоров'я.
Ефективність та повнота наповнення електронної науково–інформаційної системи структурованими та достовірними даними напряму залежить від здатності
системи інтегруватися з іншими системами та систематично обмінюватися даними. Перші спроби стандартизувати формат даних для дослідницької інформації
було зроблено у 80–х роках минулого століття [11, 20], проте питання неоднорідності електронних систем залишається актуальним і на сьогоднішній день. Серед
Європейських країн популярним є використання формату CERIF — Current European
Research Information Format. CERIF являє собою реляційну модель бази даних, в основі якої лежить модель «сутність–зв'язок» [7, 25]. Іншими словами, CERIF є засобом опису моделей даних, в якому дані представлені у вигляді сутностей, наприклад «особа», «проєкт», «публікація», «підрозділ», які пов'язані між собою певними
зв'язками та виражають залежності та вимоги між ними. Наприклад, якщо публікація має декілька співавторів, то CERIF формує свого роду дослідницький граф, який
відображає в рамках якого проєкту ця публікація була опублікована, яка організація
надала фінансування, яке обладнання було використане, автори з яких установ долучилися до його реалізації. Версія CERIF HML 1.6 нараховує 293 сутності, 1814 атрибути та 665 типів зв'язків [3].
Розробка Національної електронної інформаційно–наукової системи
в Україні.
На хвилі цифровізації та постійного зростання масивів дослідницької інформації,
питання управління такою інформацією гостро постало і в Україні. Так, 13 січня
2020 року Колегією Міністерства освіти і науки України було прийнято рішення
про створення Національної електронної науково–інформаційної системи «URIS»
№1/1–13 «Про створення Національної електронної науково–інформаційної системи «URIS». Розробкою системи та її впровадженням займається Державна науково технічна бібліотека України. Ключовою метою розробників системи є створення єдиної точки доступу до даних про результати наукової та науково–технічної
діяльності українських наукових установ та закладів вищої освіти, забезпечення
прозорості моніторингу їх діяльності та генерація достовірної аналітичної інформації. Крім того, заплановано, що система стане інструментом автоматизації низки
процесів та державних процедур, які виникають у процесі професійної діяльності
суб'єктів наукової сфери країни.
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ІНФОРМАЦІЙНО–ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ
ЯК ВИД ЗБРОЇ У СУЧАСНІЙ ВІЙНІ
Інформація уже давно стала невід'ємною частиною життєдіяльності у сучасному
світі. Зокрема, зовнішня та внутрішня політика неможливі без урахування та використання ефективних форм інформаційно–психологічної конфронтації. Останнім
часом кількість впливів на інформаційне середовище держав була збільшена в десятки разів, що пов'язано з високим рівнем розвитку цифрових технологій та соціальної інженерії в цілому. Інформація та психологічні впливи стають надзвичайно
поширеними, про що свідчать публікації багатьох країн, де питання інформаційної безпеки обговорюються в контексті інформаційних і психологічних впливів.
Основними напрямами, що стають цілями таких впливів, є економічні, військові,
політичні та засоби, за допомогою яких вони реалізуються — в основному медіа, соціальні мережі, глобальні комп'ютерні мережі, чутки тощо. Очевидно, що для ефективної протидії таким впливам необхідно чітко й точно оцінити можливі деструктивні ефекти, до яких призводять інформаційні та психологічні втручання.
Серед сучасних процедур виявлення ознак інформаційно–психологічного впливу визначено експертні методи. Вони мають вирішальне значення у період нестабільного розвитку інформаційних, соціальних, економічних та інших процесів, які
прямо чи опосередковано впливають на діяльність органів державного управління
та органів місцевого самоврядування. Експертні методи призначені для прогнозування якісних та кількісних характеристик, розробка яких частково підлягає математичній формалізації через відсутність достатніх та надійних статистичних даних.
Метод експертного прогнозування ґрунтується на оцінках кваліфікованих фахівців
з конкретної проблеми (експертів чи групи експертів), сформованих відповідно
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до певних правил вирішення проблем або прогнозування розвитку, а висновки стосуються шляхів розвитку об'єкта прогнозування. У свою чергу кількісні методи експертних технологій ґрунтуються на застосуванні логіко–математичних і статистичних методологій для узагальнення експертних висновків, тестування статистичної
значущості результатів оцінювання, підтверджуючи чи спростовуючи його якість
в цілому [3, 15]. Ці методи широко використовуються для створення чітких правил,
що стосуються виявлення зловмисників в інформаційно–комунікаційних мережах
та оцінювання рівня критичності як результату виникнення інцидентів інформаційного захисту.
Для результативного виявлення та подальшого аналізу ознак та наслідків інформаційно–психологічного впливу варто брати до уваги методи останнього. Йдеться про: а) методи, спрямовані на людей, які сприймають інформацію некритично
(дезінформація, пропаганда, зміна точки зору заувагами, маніпуляція, регулювання); б) методи, спрямовані на людей, які критично сприймають інформацію (зміна
думки шляхом переконання, інформаційна ізоляція об'єкта, примус, пропаганда).
Вочевидь, є певний дисбаланс серед методів, що спрямовані на людей, які сприймають інформацію некритично. Ця ситуація пов'язана з тим, що вплинути на людей з некритичним мисленням значно простіше, оскільки простіше подолати їхній
психологічний захист. При цьому пропаганда застосовується в обох випадках через
її однакову ефективність по відношенню до обох категорій людей. Загалом, оцінювати інформаційно–психологічний вплив варто за певними параметрами: повнота
та сила аргументу; співвідношення з нормами загальної громадської думки; громадська реакція; зростання чинника тривоги; швидкість поширення; кількість постраждалих цілей.
Інформаційно–психологічні втручання можуть призвести до вкрай негативних
наслідків, на що неодноразово звертали увагу і теоретики, і практики різних галузей науки і сфер діяльності. По суті, використання методів інформаційно–психологічного впливу є війною — інформаційною, гібридною. Противник активно використовує соціальні структури, які мають достатньо вагомий вплив на глобальну
та національну суспільну свідомість країни, зокрема «засоби масової комунікації:
ефірне, кабельне, супутникове телебачення і радіо, мобільний відео–, аудіо– та інтернет–зв'язок, соціальні мультимедіа мережі, сайти, паперові та електронні газети,
журнали і книги; релігійні, культурологічні, профспілкові, екологічні, правозахисні,
журналістські та інші соціальні організації; дипломатичні структури (МЗС, посольства та представництва при міжнародних організаціях); зовнішню розвідку (через
своїх таємних та легалізованих агентів в мас–медіа, міжнародних та суспільних
організаціях)» [1]. За влучним спостереженням В. Бебика, активне використання
методів інформаційно–психологічного впливу призвело до «ситуації, коли класич-
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ні війни, які традиційно покладалися на армію, людські та матеріально–технічні
ресурси ведення бойових дій, поступилися інформаційним та гібридним війнам,
які базуються на інтелектуально–технологічних ресурсах, інформаційних військах,
спецслужбах і, меншою мірою, на традиційних військових ресурсах ведення бойових дій» [1].
Сучасна війна — це, безсумнівно, інформаційна війна також, і події в Україні останніх років — показовий приклад нової форми ведення воєнних дій. Протидія інформаційні війні — не одномоментний захід. Це планомірна, системна, чітко продумана, виважена і довготривала стратегія, часто складна, але водночас ефективна
діяльність. При цьому одним з найбільш дієвих методів протистояння інформаційним загрозам має стати підвищення рівня обізнаності населення з процесами,
що відбуваються у суспільстві, навчання громадян основам інформаційної безпеки.
Йдеться про формування широкого кола практичних навичок: від безпечного користування Інтернет–сервісами до розпізнавання неправдивої та маніпулятивної
інформації тощо. Додаткову увагу варто приділяти й таким питанням, як психологічні, біологічні і кібернетичні засади впливу інформації на людину; розвиток
критичного мислення і знання механізмів впливу інформації на мозок, тобто формування свідомої поведінки в інформаційному просторі [2].
Відтак, лише за умови проведення активних операцій з інформаційного впливу відповідно до державної програми інформаційного протиборства інформаційна
зброя противника не досягне своєї мети. Це мають бути систематичні кроки для відповіді на російську інформаційну агресію.
Література:
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28.02.2022).
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війни до ефективної системи інформаційного імунітету. URL: https://www.prostir.
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КУЛІНАРНА ТЕМАТИКА В БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ:
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Кулінарія є компонентом культурної спадщини народу, одним із маркерів його
ідентичності, інструментом пізнання традицій, історичних зав'язків, сучасних побутових практик.
Документи кулінарної тематики є частиною документованого історико–культурного надбання і посідають щільне місце у фондах різних інформаційних інституцій,
передусім у бібліотеках, де можуть формуватися цілі кулінарні колекції.
Для вивчення питань кулінарної проблематики одним із перших завдань, які
потребують вирішення, є визначення поняття кулінарного документу. Це поняття
є похідним від понять «документ» та «кулінарія», «кулінарний», які визначають
його змістове наповнення.
Щодо поняття «документ», то його вивченню та обґрунтуванню присвятили
свої праці відомі вітчизняні та зарубіжні науковці–дослідники. Як зазначає з цього
приводу Г. М. Швецова–Водка, різні значення поняття «документ» відрізняються
одне від одного обсягом i змістом. Найширшим із них є обґрунтування документу
як будь–якого матеріального (субстанціального, речовинного) об'єкту, який може
бути використаний для передавання інформації в суспільстві. У своєму посібнику
«Документознавство» Г. М. Швецова–Водка пропонує розглянути різні значення
терміну «документ» за «принципом матрьошки» [14].
Аналіз актуального наукового доробку, який стосується значення поняття «документ», дає підстави для висновку про відсутність у науковому співтоваристві
його єдиного загальноприйнятого визначення. Одні науковці вважають ключовим
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елементом поняття інформацію і розглядають документ, як інформацію закріплену
на матеріальному носієві. Іншими надається перевага саме матеріальному носієві.
Треті розглядають інформацію і носій як рівнозначні елементи (див. табл.1).
№

Визначення поняття

Джерело

1.

Матеріальний об'єкт, що містить інформацію
в зафіксованому вигляді

Т. В. Кузнецова [7].
Н. М. Кушнаренко [11].

2.

Матеріальний об'єкт, що містить закріплену
інформацію, спеціально призначений
для її передачі в просторі та часі, і такий,
що використовується в суспільній практиці

К. Г. Мітяєв [11].
Р. С. Гіляревський [2].
К. І. Рудельсон [9].

3.

Результат закріплення інформації про об'єктивну
дійсність і розумову діяльність людини засобами
письма, графіки, фотографії, звукозапису
або іншим способом на будь-якому носії

Ю. М. Столяров [8].
Г. Г. Воробйов [6].
Поль Отле [1].

4.

Соціальна інформація, зафіксована на
будь–якому матеріальному носії з метою
її збереження, розповсюдження та використання

A. B. Соколов [13].
О. П. Коршунов [2].
С. Г. Кулешов [9].
М. С. Слободяник [12].

Так само широко поняття документ трактується в стандартах та законодавчих
актах (Палеха Ю. І.) [8].
Для вирішення поставленого завдання надалі користуватимемося і беремо за основу визначення ЗУ «Про інформацію» і визначаємо документ як матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі [10].
Щодо поняття «кулінарія», «кулінарний», то у цьому випадку спостерігається
більша узгодженість. Переважно, кулінарія трактується, як:
• мистецтво приготування страв. Словник іншомовних слів Мельничука [5];
• мистецтво приготування страв; приготовлена їжа; магазин, в якому продаються напівфабрикати, випічка і т. ін. ВТС сучасної української мови [3];
• мистецтво приготування їжі; куховарство; приготовлена їжа; крамниця
чи частина крамниці, в якій готується і продається приготовлена їжа. Словник української мови у 20 томах [4].
Виходячи з поняття «кулінарія», «кулінарний» можемо визначити як такий,
що відноситься до процесу приготування їжі, мистецтва приготування страв.
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Отже, виходячи із значень понять «документ» і «кулінарний» пропонуємо визначення кулінарного документа як матеріальний носій із зафіксованою на ньому
інформацією про процес приготування їжі, мистецтво приготування страв.
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ЦИФРОВИЙ КОМІКС У ПЕРІОД РОСІЙСЬКО–УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Повномасштабне російське вторгнення на територію України, яке відбулось
24 лютого 2022–ого року, спричинило ряд незворотних та глобальних наслідків
майже в кожній галузі існування цілої нації. Гострі соціально–політичні ситуації
супроводжуються постійним потоком інформації, яка в свою чергу стала провідною складовою наочної трансформації навколишнього світу та репрезентацією тотальних подій. Інформаційний соціально–комунікативний цифровий простір став
майданчиком не тільки для спілкування та обміну повідомлень, але й потужною
платформою для ознайомлення з подіями та фактами, що відбуваються на території України. Постійний потік інформації соціально–політичного, економічного
та гуманітарного характеру супроводжується загальними хвилюваннями та емоційно–психологічним напруженням. Особливу роль у сприйнятті потужної інформації
відіграє цифровий комікс, або веб–комікс, який ілюструє найгучніші події та факти
у композиційному форматі мальованих історій.
У період воєнних подій цифровий український комікс націлений насамперед
на підняття та зміцнення патріотичного духу серед читачів. Легкість та моментальне засвоєння інформації завдяки простим та зрозумілим для всіх образно–побутовим мотивам та знайомим всім ситуаціям допомагає зробити веб–комікс доступним
для будь–якого читача. Полегшена функція сприйняття, завдяки візуально–образному тлумаченню подій та короткому вербальному компоненту, робить його досить бажаним для споживача у швидкій та гострій інформаційній течії.
На відміну від друкованого мальопису цифровий веб–комікс відрізняється максимальною лаконічністю, оскільки презентує не цілісний або загальний сюжет, а конкретний факт або подію. Як правило, такий комікс у своїй композиційній побудові
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складається лише з однієї або двох послідовних панелей, кількох реплік головних
персонажів та конкретної події, життєвого випадку або соціально–побутового епізоду.
Слід зазначити, що цифровий комікс, як і друкований мальопис, має власну
багатожанровість. У період воєнного конфлікту читач може зустріти найчастіше
гумористичний веб–комікс, у якому відображуються всім відомі події та факти
під призмою жартівливого та кумедного. Гучні факти отримують легший, веселіший характер, завдяки яким читач коміксу знімає власну психологічну напругу
та отримує швидкотривале, моментальне задоволення від кумедної та абсурдної
презентації події. Якщо розглядати конкретніше гумористичний жанр цифрового
коміксу в період воєнних подій, то, як правило, досить часто читач зустрічає мотиви
висміювання ворожих політичних та громадських діячів, а також сили загарбницького «нездоланного» війська. У більшості випадків сюжети комедійного цифрового
мальопису направлені на безглуздість та абсурдність поведінки конкретних осіб,
а також їхніх висловів у контексті подій сьогодення, на безвідповідальну та аморальну поведінку та бездію мешканців країни–агресора. У протиріччя вступають
веб–комікси патріотичного характеру, направленні на максимальне підняття національного духу. Сюжети таких історій також побудовані на актуальних подіях
та фактах, проте у цьому випадку головними персонажами цифрового коміксу стають відомі українські особистості, які висвітлюються виключно у привабливому аспекті, а контекст мальопису направлений на зміцнення його позитивного іміджу.
Таким чином, автор веб–коміксу намагається через сюжет посилити результат події, з якою пов'язаний головний герой коміксу, та спробувати через комічний жанр
затвердити позитивний статус реального персонажу або правдивого факту. Навіть
звичайний український поштар ототожнюється з героєм зарубіжних кінофільмів
про супергероїв, завдяки своїй хоробрості та духу незламного патріотизму.
Веб–комікси символічного реалізму в більшості випадків створюються для популяризації проблеми воєнного конфлікту серед користувачів соціальних мереж
світового інформаційного простору, а також для постійного нагадування існуючої
глобальної проблеми, яка продовжує відбуватися на території України. Зміст таких
коміксів висвітлює реальні факти та наслідки, з якими кожен день зустрічається
українська нація. Тема трагедії в таких містах, як Маріуполь, Буча, Гостомель стала найрозповсюдженішою серед візуальної ретрансляції у форматі коміксу. Автори
мальописів намагаються через символічну візуалізацію відтворити в панелях цифрового коміксу психологічний стан людей, головні цінності сьогодення та наслідки воєнного конфлікту у звичайному побутовому житті. Однією із найяскравіших
представниць цього напрямку стала українська художниця Софія Сулій, авторські
роботи якої вже отримали величезний відгук серед мешканців країн Європи в контексті інформування населення про події в Україні. Авторка ілюструє та висвітлює

113

Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку
гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі

звичайні побутові ситуації та діалоги, що притаманні повсякденному життю людей
в умовах війни, психологічний стан людей, а також теми загального хвилювання
серед громадян України. Через одну ілюстрацію та репліку авторка розкриває страх
людей в нічний час війни, або хвилювання в момент порятунку в бомбосховищах.
Роботи Софії Сулій неодноразово транслювалися на благодійних концертах на підтримку України у всьому світі.
Повчальні цифрові комікси також стали важливою складовою в безперервній інформаційній течії, проте направлені здебільшого на дитячу аудиторію. У таких мальописах розповідаються правила поведінки та чіткі вказівки у гострих та непередбачуваних ситуаціях на період воєнних подій в Україні. Наприклад, Міністерство
освіти і науки розробило інформаційний комікс для дітей, в якому від особи захисника України розповідаються поради на період воєнного часу. За словами Міністра
освіти і науки України Сергія Шкарлета «інформаційно–повчальний комікс створений для того, щоб допомогти найменшим українцям емоційно у найважчі хвилини
війни та підтримувати патріотичний дух нашої нації» [2].
У період гострих та непередбачуваних подій, постійної та напруженої інформаційної течії цифровий комікс відноситься до тих самих потужних складових, що виконують досить важливі завдання на рівні загального емоційно–психологічного
стану читача. Полегшена форма сприйняття допомагає поділитися важливими подіями та фактами, соціальними проблемами та загальними переживаннями через
зрозумілу для всіх композиційну побудову. Багатожанровість мальопису направлена на різні соціальні групи у контексті загального розуміння та сприйняття, проте
головною метою у будь–якому цифровому коміксів період воєнних подій залишається зміцнення та затвердження спільного патріотизму, а також розповсюдження
інформації у світовому медіа просторі щодо подій в Україні.
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ТЕМА ВІЙНИ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ
Періодичні видання завжди на вістрі актуальних і важливих подій сучасності, стрижневих, головних, нагальних. Напевно неможливо у реаліях України після
24 лютого 2022–го року знехтувати темою війни, воєнних дій на території України.
Видання, які ще вчора висвітлювали винятково події культурно–мистецького життя
країни та світу, сьогодні публікують матеріали про війну, її причини і наслідки.
На жаль, видання «Українська культура», «Культура і життя», «Кіно–театр»,
«Мистецтво та освіта» не виходили друком і не оновлювали інтернет–сторінки
в період лютого–квітня 2022 року. Моніторинг актуальних публікацій здійснили
на основі дописів літературно–художнього журналу «Дніпро» (http://www.dnipro–
ukr.com.ua/), матеріалів інтернет–журналу «Korydor» (http://www.korydor.in.ua/ua/)
і національного кінопорталу «Кіно–коло» (https://www.kinokolo.ua/).
Журнал про сучасну культуру «Korydor» після 24 лютого 2022ого року насправді розмістив до десятка публікацій: О. Суровської «Тиждень війни» (від 03.03.2022),
Д. Клочко «Україна й країни третього світу. Славой Жижек про російську агресію
проти України» (від 10.03.2022), О. Голубова «Хорошие русские» і де їх шукати»
(від 16.03.2022), О. Суровської «Врятувати мистецтво від війни» (від 21.03.2022) і
Д. Клочко «Дозволена барвистість шпигуна» (від 01.04.2022).
На особливу увагу заслуговує публікація Олександра Голубова «Хорошие русские» і де їх шукати» (від 16.03.2022). Автор детально прослідковує нинішні тенденції в усвідомленні витоків і наслідків війни в одвічному питанні: «Хто винен?» Чи
справді лише лідера країни–окупанта можна вважати коренем зла і пропаганди,
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запорукою зла і вбивства в Україні? Проте, на жаль, російський народ здебільшого
підтримує агресивну політику свого лідера. Серед важливих тез автора: «Чи можна
дискримінувати росіян лише за те, що вони є росіянами? Ніколи. Щоправда, якщо
навіть у момент масового вбивства, яке здійснюють твої співвітчизники, ти не здатний засудити його і назвати речі своїми іменами, тобі не місце серед цивілізованих
людей». І друга: «Свобода і відповідальність завжди йдуть поруч. Якщо ви дозволяєте віддати комусь свою свободу, вам доведеться відповідати за вчинки того, кому
ви її віддали» [2].
Стаття Ольги Суровської «Врятувати мистецтво від війни» (від 21.03.2022) розкриває реалії українського мистецького простору: музеїв, галерей, окремих художників
у повномасштабній війні в Україні. Галерея «Асортиментна кімната» Альони Каравай в Івано–Франківську та музей «Територія Терору» Ольгою Гончар у Львові створили різнопланові ініціативи задля збереження та фінансового підтримання фондів, колекцій, зібрань мистецької спадщини України. Митці, яким вдалося виїхати
до Франківська, у просторі «Асортиментної кімнати» можуть на повну силу творити
і дискутувати, допомагати і підтримувати мистецтво й один одного.
Митці сформували ідею — створювати нові речі, коли все фізичне зараз потерпає — саме така тема резиденції «Робоча кімната». У Львові вже почала працювати
Катерина Бучацька. В Ужгороді — Даніїл Галкін. Також до резиденції приєдналася
Жанна Кадирова, яка опинилася в одному із селищ на Закарпатті. У Франківську наразі працюють Саша Курмаз, Катерина Алєйнік, Таїра Умарова, Ярослава Хоменко,
Марія Леоненко [5].
Крім того, стрімких обертів набуває ініціатива директорки львівського музею «Територія Терору» Ольги Гончар — «Музейний кризовий фонд». Станом на 14.03.2022
швидка музейна допомога надійшла до 194 людей у 6 музеях з восьми регіонів
України. Програма працює, залучаючи меценатів, приватних благодійників і закордонні джерела для збереження нашої культурної спадщини.
На сайті національного кінопорталу «Кіно–коло» у рубриці «Новини» розміщені лише дві публікації, датовані 26.02.2022 під назвами: «Заклик до бойкоту російського кінематографа» і «Кінематографісти проти війни». Перша розкриває активну
позицію членів Української кіноакадемії як спільноти українських кінопрофесіоналів і діячів культури — бойкотувати твори російського кінематографа: на рівні
Ради Європи — виключити Російську Федерацію з Eurimages, а також з числа країн–учасниць Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво,
не допускати на фестивалі і конкурси; на рівні Міжнародної федерації асоціацій
кінопродюсерів (FIAPF) — позбавити акредитації FIAPF Московський міжнародний
кінофестиваль. Водночас припинити будь–яке співробітництво з суб'єктами під-
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приємницької діяльності Російської Федерації, не розповсюджувати аудіовізуальні
твори країни–агресора [3].
У публікації «Кінематографісти проти війни» коротко озвучена позиція російських діячів культури, які, як не дивно, виступають проти війни в Україні та засуджують вбивства українців російським військами. Позиція озвучена кінокритиком А. Доліним, продюсером О. Роднянським, оператором Р. Васьяновим, акторами
й режисерами, загалом 15 імен, які на теренах Youtube висловили власну громадянську позицію [4].
На сайті літературно–художнього журналу «Дніпро» в рубриці «Літературні новини» інформація оновлюється активно з середини березня 2022 року (у лютому —
лише анонси культурно–мистецьких подій, які так і не відбулися). Звернемо увагу, що редактори журналу «Дніпро» подають назву країни–агресора з малої букви
як росія. Зокрема, новина від 21.03.2022: «Фінський літературний фонд (FILI) відмовився надавати гранти на книжки росії». Як зазначили в оголошенні, рішення ухвалили згідно з загальними економічними та експортними санкціями ЄС [6].
25 березня на сайті було опублікувано матеріал — «Автори Українського PEN
опублікували звернення до міжнародної інтелектуальної спільноти»: «Ми цінуємо
підтримку тих, хто й зараз висловлюються проти війни. Ми самі не раз висловлювали свою підтримку літераторам і правозахисникам, переслідуваним кремлівським
режимом, але стверджуємо: діалог про культуру під бомбами і дулами автоматів
неможливий» [1]. Звернення підписали понад 50 українських культурних діячів.
Список підписантів оновлюється.
У новині від 12.04.2022 стало відомо, що Сергій Жадан здобув Премію Свободи від фундації Франка Ширмахера (Німеччина). Митець щиро радий нагороді
й належній увазі до України та її надбання, передав усі кошти призового фонду
на потреби Збройних сил України. А також стало відомо, що за умов війни у травні
2022 року не відбудеться черговий ХІ Книжковий Арсенал. Команда фестивалю активно долучена до волонтерських проєктів, збереження країни та роботи на перемогу.
Окрім того, на сайті журналу «Дніпро» оголошена тематика травневого номеру й триває збір до друку літературних різножанрових творів, листів, щоденників,
віршів і малюнків дітей (віком до 17 років) з України та зарубіжжя під час війни
(без редагування батьків, вчителів). Редакція певна, що це нагода висловити власне
бачення про спільну ситуацію, війну, яку ми зараз разом переживаємо.
На наше переконання, тема війни, воєнних дій в Україні позначиться не лише
на поодиноких публікаціях у культурологічних періодичних виданнях, а на тривалий час закарбується у прошарку мистецького надбання. Надбання, яке після
24 лютого 2022 року зазнало гнітючих змін, але митці творять, пишуть, зображають
реалії України і наближають нашу перемогу.
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ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМНО–ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ
ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО–АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
Актуальність нашого дослідження обумовлюється необхідністю виокремлення
та розгляду провідних тенденцій й ключових проблемно–тематичних напрямів роботи українських інформаційно–аналітичних центрів (далі ІАЦ). На підставі аналізу
веб–сайтів близько 50 сучасних українських ІАЦ, серед яких були такі провідні ана-
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літичні центри , як Аналітичний центр ADASTRA (Київ); Агентство стратегічних
досліджень (Київ); Асоціація молодих українських політологів і політиків (Київ), регіональні відділення якої наявні у багатьох обласних центрах; Аналітичний центр
регіонального співробітництва (Львів); Український незалежний центр політичних
досліджень (Київ); Інститут політичної інформації (Одеса); Міжнародний центр перспективних досліджень (Київ); Київський центр політичних досліджень і конфліктології (Київ); Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова (Київ) та інших, перелік яких безумовно не є вичерпним, нами виокремлено ключові напрями аналітичної робот. Проблемно–тематичні напрями визначено наступні (за принципом від найбільш представлених до найменш):
• політико–правовий та економічний (зовнішня та внутрішня політика, виборчі
перегони, партійне будівництво, економічний розвиток, державні рішення,
підтримка реформ, конституційний процес, громадянське суспільство, верховенство права, захист людської гідності та прав людини, здійснення правової
реформи та публічної політики в Україні, місце самоврядування, охорона довкілля та земельне питання та ін.);
• міжнародно–інтеграційний (інформування про міжнародні тренди та події,
правове забезпечення інтеграції України до європейських і глобальних структур, її співробітництво з ЄС у різних галузях, міждержавна співпраця за різними напрямами, підтримка і поглиблення процесів демократизації, проблематика трансформації постсоціалістичних суспільств і досвід політичної
та економічної модернізації, враховуючи кращий міжнародний досвід та ін.);
• оборонно–безпековий (моніторинг і аналіз проблематики реформування силових структур України, тенденцій і перспектив трансформації національної
оборонної промисловості, війни з Росією, обороноздатність країни та кібербезпека, експертиза діяльності правоохоронних структур і якості громадської
безпеки, членство в НАТО та ін.);
• соціально–трансформаційний та культурологічний (збір, аналіз, поширення
і використання інформації для підвищення ефективності ідентифікації та вирішення проблем міста, вивчення громадської думки про соціальні сфери,
аналіз споживацької та електоральної поведінки, впровадження соціальних
технологій, муніципальне управління, ґрунтовний аналіз і публічне осмислення Голодомору–геноциду, його впливів на суспільство, аналітика та розвиток громадянського суспільства в Україні, формування нових культурних
просторів із врахуванням регіональних особливостей та ін.);
• експертний, науково–технічний (моніторинг і аналіз інформаційного простору, підготовка і поширення інформації, аналіз, моніторинг, діагностика та цільове прогнозування в різних галузях, розробка програмного забезпечення
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та інформаційно–довідкових систем, створення баз даних та інтерактивних
веб–сайтів, розроблення інноваційних та науково–технологічних прогнозів,
організація та проведення наукової та науково–технічної експертизи, збір,
аналіз і поширення науково–технічної інформації та ін.).
Тобто, переважна більшість інформаційних та дослідницьких структур зосереджується у своїй роботі на політичній та економічній проблематиці, що пояснюється приватними інтересами та джерелами фінансування цих суб'єктів інформаційного поля. З урахуванням сучасних тенденцій та останніх подій, на перший план
постають безпекові питання, а після них — соціокультурні аспекти життя українців,
здебільшого в частині соціальних стандартів і демократичних свобод. І зовсім мало
уваги серед експертно–аналітичного середовища приділяється удосконаленню науково–технічного потенціалу та аналітичної методології, на яких і ґрунтується робота всіх ІАЦ.
Визначені напрями діяльності обумовлюють низку цілей у сфері інформаційних
відносин; вироблення загальних концептів місця аналітики в Україні та світі в цілому; формування алгоритмів розумово–творчої діяльності; вироблення інформаційного продукту, який має цінність для окремого споживача або держави з її інституціями; реалізація консалтингових й роз'яснювальних функцій; інформаційне
забезпечення галузі державно–правового управління; діагностика інформаційно–
комунікативних бар'єрів, а також розробка та запровадження нових наукових прийомів і методів роботи з інформацією; сприяння появі інформаційного режиму громадянського суспільства та прогнозування інваріантів шляхів подальшого розвитку
інформаційних відносин у його межах; виявлення загроз, небезпек, можливих суспільних конфліктів, підготовка рекомендацій щодо їх уникнення; безпосередня
участь аналітиків у формуванні інформаційної культури країни та ін. Ці та інші цілі
детермінують основні напрями аналітичної роботи центрів, виділення та розгляд
яких є одним із важливих завдань у контексті дослідження формування та функціонування мережі ІАЦ на сучасному етапі.
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НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОКУМЕНТНО–ІНФОРМАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРІОДУ
Важливим елементом у сучасному розвитку України залишається її науковий
потенціал. Саме на його ефективність і було спрямоване реформування наукової
сфери в останні роки. При цьому особливу роль, з нашої думки, повинна була б відіграти у цьому процесі гуманітарна сфера в різних її проявах, через культурологічні, філософські, історичні науки. Оприлюднення тієї наукової інформації, що зосереджена в архівних установах, та її відповідне опрацювання дозволяє українським
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науковцям і розкривати певні таємниці минулого, і формувати новітні світоглядні
уявлення сучасних і майбутніх поколінь.
Документно–інформаційні ресурси Київської митрополії Синодального періоду
розпорошені по кількох архівних установах, що знаходяться в Україні, зокрема в архівних установах Києва, Вінниці, Житомира, Чернігова, Черкас та частково в інших
містах, але у значно менших обсягах. Так само значна частина знаходиться також
і в архівах Російської Федерації, але доступ до них українським дослідникам через
військове вторгнення цієї держави, що відбувається з 2014 р., став недосяжним.
Використання архівних матеріалів зазначеної тематики з українських фондів
активно почало застосовуватися в науковому обігу лише від межі 1980–1990–х рр.,
коли поступово знімалися перепони ідеологічного характеру з наукових досліджень. До цього часу лише одиниці фахівців мали можливість працювати з цими
фондами, при умові використання матеріалів з метою атеїстичної та антицерковної
пропаганди.
З тих пір, вже в умовах незалежності, українські дослідники достатньо активно
використовували архівні матеріали з фондів, що стосуються функціонування Київської митрополії Синодального періоду. Це проявилося і в сотнях захищених дисертаційних досліджень, тисячах публікацій у формі монографій чи статей, в інших
формах наукової творчості. Як правило, вони відображалися в тих працях, що хронологічно стосувалися значного періоду ХVIII–початку ХХ століть і зачіпали не лише
питання суто історії церковних інституцій, але й питання розвитку культури і мистецтва, суспільних, політичних та економічних відносин.
Не дивлячись на використання та значну кількість публікацій матеріалів з архівних документів науковий потенціал документно–інформаційних ресурсів Київської
митрополії Синодального періоду залишається практично невичерпним. Цьому
сприяє збереженість величезної кількості документів, які можна використовувати
за різними напрямами наукових досліджень. Наприклад, беремо до уваги лише фонди Центрального державного історичного архіву України у м. Києві (ЦДІАУК):
• фонд 127 «Київська духовна консисторія» — 160324 справи;
• фонд 128 «Києво–Печерська Свято–Успенська лавра» — 30040 справ;
• фонд 130 «Києво–Видубицький Свято–Михайлівський чоловічий монастир» —
2432 справи;
• фонд 131 «Київський Пустинно–Миколаївський (Микільський) чоловічий монастир» — 3015 справ;
• фонд 167 «Києво–Флорівський Вознесенський жіночий монастир» — 1186 справ;
• фонд 169 «Києво–Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир» —
8793 справи [2].
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І це лише невелика частина із тих фондів, що зберігаються у ЦДІАУК, які містять
в собі документи Київської митрополії Синодального періоду. Тут також містяться
фонди всіх монастирів Київської митрополії та фонди окремих парафіяльних храмів.
Не менш значною є й документна база в інших архівних установах України — Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Державному архіві Київської області, Державному архіві Черкаської області та ін.
Зміст документів, що містяться в архівах і відповідають нашій темі, охоплює
практично всі сфери суспільного життя як тих українських земель, що перебували
під системою управління Київської митрополії, так і всієї імперії в цілому, а також
відображали ще й зв'язки з іншими землями.
Звісно, ми можемо назвати значну кількість українських вчених, які залучали документно–інформаційні ресурси Київської митрополії Синодального періоду до своїх досліджень. Серед них — М. Яременко, С. Кагамлик, М. Довбишенко,
В. Ульяновський, Ю. Мицик, О. Прокопюк, М. Бардік, О. Крайня, А. Кізлова, В. Мордвінцев та ін. Головною тематикою у їх працях постала історія церковних інституцій
на теренах України. Тим не менше, напрями тих досліджень, в яких вони вели свої
розробки, ще залишаються невичерпаними; їхня тематика повинна бути урізноманітнена й поглиблена вже у працях майбутніх поколінь науковців.
З нашої точки зору сучасним дослідникам варто було б більше уваги приділити
цілому ряду наукових напрямів:
1. публікація документів (за тематичними спрямуваннями); на жаль, ми маємо
лише поодинокі спроби видання окремих матеріалів, цілеспрямованої ж програми у цьому сенсі досі не було створено; це могли б бути документи і з історії
окремих церковних структур (монастирів, церков та ін.), і з соціальної історії;
2. дослідження біографічних аспектів діяльності духовенства та представників інших верств населення; оскільки суспільні процеси відбуваються багато
в чому завдяки діяльності окремих особистостей, їх життєдіяльність завжди
представлятиме значний інтерес; при цьому, в документах Київської митрополії міститься інформація, що стосується життя представників еліти у сфері
культури, політики, економіки тощо;
3. вивчення зв'язку між соціальним прогресом і духовенством та церковними
інституціями; як показує значна кількість документів, значна кількість представників духовенства насправді не страждали «мракобіссям», як це інколи
представляється у багатьох працях минулого (радянського та інших напрямів); хоча дійсно частина з нього виступала із запереченням соціального прогресу, проте, все ж таки, не вся; деякі документи дають зовсім протилежну
картину і тому її необхідно вивчати.
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Подальшому поглибленню наукових досліджень у зазначеному нами напрямі безумовно буде сприяти розширення електронної бази архівних документів [1, 52–70].
Значна кількість їх уже доступна для вчених, про що свідчить оприлюднення відповідних матеріалів передовсім на сайті ЦДІАУК. Проте з огляду на значну масивність
архівних ресурсів і досить сповільнену роботу архівних установ у процесі цифровізації та оприлюднення документів, сподіватися на швидкий прорив у наукових
дослідженнях поки що важко. Та й, відверто кажучи, незрозумілий підхід архівів
у вибірковості документів, представлених до оцифрування та подальшого оприлюднення. Складається враження, що цей процес відбувається дещо хаотично.
Таким чином, на сьогодні документно–інформаційні ресурси Київської митрополії Синодального періоду представляють значну базу для створення нових наукових досліджень. Вони можуть, при цьому стосуватися доволі різноманітних
наукових сфер і напрямів, від суто релігієзнавчих та філософських до політичних
та управлінських. Можна надіятися, що створення електронних копій документів
лише сприятиме цьому процесу і зробить його більш ефективним.
Література:
1. Левчук О. Архівні електронні інформаційні ресурси як джерело історичної
інформації. Архіви України. 2020. Вип. 4. С. 52–70.
2. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Список фондів.
URL: https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/index.php (дата звернення: 01.04.2022).
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РЕКЛАМА ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ
ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
Аналіз сучасної діяльності бібліотек дозволяє констатувати розвиток альтернативної системи самофінансування окремих аспектів бібліотечної роботи, появу у бібліотек великої кількості зацікавлених партнерів з кооперації, активне впровадження інноваційної діяльності із залучення додаткових коштів. Усе це є свідоцтвом
оновлення бібліотек, які стають повноцінними господарськими суб'єктами і вливаються у ринкову інфраструктуру [3].
Звернення до маркетингу як системи управління та трансформації бібліотеки
у ринковій економіці ставить її у вигідніше положення порівняно з бібліотеками,
що працюють за традиційною моделлю. Маркетинг принципово перебудовує бібліотеку, мислення бібліотекарів, повертає їх у сторону користувача, тим самим полегшуючи ідентифікацію їхньої реакції на вимоги ринку [5].
В умовах ринку реклама органічно увійшла в життя бібліотеки та її читачів.
На сьогодні вона відіграє роль інструменту, за допомогою якого читач знає все, або
майже все, про цей заклад; відображає не тільки інформаційні ресурси бібліотеки,
але й можливості, технології; створює привабливіше уявлення про книгозбірню та її
працівників. Реклама книгозбірень активно просуває перед широкою аудиторією
їхні інтелектуальні «продукти» — ресурси й послуги; разом з комп'ютеризацією є
засобом модернізації бібліотек, змушуючи бібліотеки мислити стратегічно, планувати інновації довгострокового характеру, поглиблювати й розширювати свої функції навіть до освоєння якісно нових видів діяльності [1].

125

Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку
гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі

Фандрайзинг є одним із видів діяльності, в межах якої реклама є необхідним та дієвим інструментом. Його можна вважати продовженням маркетингового підходу,
що містить систему заходів, націлених на позабюджетне фінансування.
Бібліотеки просувають свій продукт до споживачів, використовуючи такий ринковий інструмент, як реклама, реалізуючи наступні цілі:
• інформувати користувачів про свій продукт (різні видання, інформаційні ресурси, бази даних), послуги, умови їхнього отримання;
• переконати користувачів віддати перевагу саме цьому бібліотечному закладу [4].
Для успішного отримання грошових коштів бібліотечним установам потрібно
не лише мати цікаві ідеї, але й уміти правильно оформити проєкт, довести його
оригінальність, актуальність і своєчасність, переконати потенційних спонсорів і донорів у виборі пропонованого співробітництва, чітко змалювавши цю вигоду, і гарантувати виконання взятих зобов'язань.
Фандрайзинговими заходами, безпосередньо пов'язаними з рекламною діяльністю, є продаж брендованих речей, ярмарки, аукціони. Щодо рекламних заходів,
то українським громадським організаціям можуть стати в нагоді послуги Біржі соціальної реклами (http://socialadvertising.com.ua/for-customers/), які надаються безоплатно. Біржа виступає посередником між тими, кому потрібна якісна соціальна
реклама, і тими, хто може її створити [6].
Важливими є також і прес–тури, оскільки вони пояснюють цілі та особливості діяльності організації, створюють суспільний вплив та цілісну глибину діяльності, а також
допомагають привернути партнерів та спонсорів, ЗМІ та інші цільові аудиторії [6].
За останні роки бібліотеки почали активно розвивати електронні інформаційні
ресурси, створювати власні бібліографічні реферативні та повнотекстові бази даних,
надавати інформацію про нові надходження книжок та журналів; з'явилась інноваційна форма інформаційного обслуговування — дистанційна. Наразі залишається
стійкою тенденція до розширення аудиторії віддалених користувачів, яка в кількісному відношенні значно перевищує відвідуваність бібліотеки, що доводить необхідність інтенсивнішого впровадження в їхню діяльність нових форм і розробок,
зорієнтованих на ефективне обслуговування читачів у дистанційному режимі [4].
Бібліотечна реклама не тільки дозволяє інформувати користувачів про бібліотечні ресурси і сервіси, але й створювати цей попит. Оскільки реклама — найдоступніший спосіб залучення читачів, бібліотеки виділяють рекламу з усього набору комунікаційних засобів і широко використовують у своїй діяльності [4].
Розглядаючи рекламно–комунікативну діяльність сучасних бібліотек, необхідно
зважати на той факт, що так само, як і торговельні заклади, бібліотечні організації
нині послуговуються нонелектронним та електронним середовищами для просування своїх продуктів і послуг. Відповідно, за комунікативним середовищем можна
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виокремити нонелектронну та електронну підсистеми бібліотечної рекламно–комунікаційної сфери. На сьогодні актуальнішою є електронна бібліотечна рекламна
комунікація, яка має на меті максимально наблизити ресурси та послуги бібліотеки
до користувача, чого вдається досягти завдяки можливостям, що надає мережа інтернет [2].
В електронному середовищі можна виокремити умовно внутрішньобібліотечну
та позабібліотечну рекламно–комунікативну взаємодію. Рекламна внутрішньобібліотечна електронна комунікація обмежується можливостями, які надає використання сайту певної бібліотеки. При цьому рекламно–комунікативний вплив на сайтах
бібліотек здійснюють не так суто рекламні матеріали (банери, кнопки, заставки),
як електронні ресурси та послуги, які пропонує бібліотека, що теж становить відмінну ознаку бібліотечної рекламної комунікації. Зокрема у користувачів популярними є онлайн довідки, електронні каталоги з можливістю замовлення літератури
через сайт, які сприяють збільшенню відвідуваності реальних бібліотек. Цікавлять
сучасних користувачів також онлайн конференції та вебінари. Електронна позабібліотечна рекламна комунікація реалізується завдяки створенню відповідних груп
у соціальних мережах, поширенню суто рекламних матеріалів на інших сайтах,
участі у дискусіях тощо. Так, у групах соціальних мереж бібліотекарі сповіщають
про нові надходження, події та заходи, що відбуваються в бібліотеках, привертають увагу рубриками «бібліотека рекомендує», «книга дня», «нові надходження»
та ін. Як і видавництва, сучасні бібліотеки використовують буктрейлери для привернення уваги читачів, що є короткими рекламними роликами, які анонсують книги,
qr–коди тощо [2].
Отже, можемо зробити висновки, що реклама є потужним інструментом стимулювання користувачів інформації споживати певну бібліотечну продукцію чи послуги, дізнаватися про певний проєкт, програму тощо. Бібліотечна реклама сприяє
тому, щоб продукти залишились у свідомості користувачів, і допомагають залучати
кошти на бібліотечні потреби. Правильно спланована рекламна кампанія є частиною інформаційно–комунікаційної діяльності бібліотечної установи та гарантом
її успішної фандрайзингової діяльності.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PR В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
Сучасні зв'язки з громадськістю контролюють комунікативну сферу та керують
ЗМІ. Це досить молодий рід діяльності і на сьогоднішній день є модним сучасним
явищем. Серед його різноманітних функцій важливе місце посідають комунікації
з різними групами громадськості.
Класичне визначення PR дав англійський соціолог, професор С. Блек: «PR — це
мистецтво та наука досягнення гармонії із зовнішнім оточенням за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді та повній поінформованості» [6, 4].
Доктор політичних наук, професор А. М. Чумиков подає таке тлумачення: «PR — це
система інформаційно–аналітичних та процедурно–технологічних дій, спрямованих на гармонізацію взаємовідносин усередині певного проєкту, а також між учас-
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никами проєкту та його зовнішнім оточенням з метою успішної реалізації цього
проєкту» [7, 106].
PR–просування — це комплекс подій і дій, які супроводжують товар від його появи на ринку до зняття з виробництва, спрямованих на збільшення попиту на продукт, що просувається і, як наслідок, зростання його продажу [4].
Для реалізації діяльності у сфері зв'язків із громадськістю використовуються PR–
інструменти. Це різні методи та засоби, які застосовуються з метою досягнення поставлених комунікативних завдань. PR–інструменти повинні бути креативними,
гнучкими, здатними пристосовуватися до умов, що швидко змінюються.
Головна функція комунікації в PR — здивувати глядачів, викликати позитивні
емоції при згадці про бренд чи компанію. PR–інструменти допомагають розкрити
сутність бренду, зробити покупку. Вони завжди орієнтовані на емоційний стан і можуть виступати як інформаційний засіб впливу на показники рівня лояльності цільової аудиторії, зокрема допомагають сформувати сприятливий імідж та сприяти
просуванню і компанії, і її продукції [5, 23].
Першим способом успішного PR–просування організації на сьогодні є його позиціонування у глобальній мережі Інтернет. Сайт організації та її соціальні мережі необхідно використовувати як основний комунікаційний майданчик для просування
товарів та послуг. Другим засобом просування останніх є проведення презентацій
організації та її пропозицій з урахуванням особливостей цільових аудиторій. Третім
варіантом просування товарів та послуг є музей організації. Він є зберігачем традицій
закладу: предмети старовини та архівні матеріали, імена та події минулого — усе це
важливо зберегти, оскільки увага та інтерес до власної історії підвищують авторитет
організації в очах громадськості та спільноти. Ще одним — четвертим ефективним
способом просування організації — є розроблення й просування спеціальних заходів, які можуть стати дієвими PR–інструментами, у повній мірі сприяти реалізації
поставлених цілей і завдань. Для цього необхідною є грамотна організація та стратегія управління.
Таким чином, на сьогодні для ефективного просування усе більше підприємств
та організацій об'єднують різні комунікаційні технології у систему інтегрованих
маркетингових комунікацій. Ця система допомагає ретельно продумувати і координувати роботу своїх численних комунікаційних каналів, передаючи інформацію
про надані товари та послуги, якість процесу, рівень технічної оснащеності, можливості роботи в сучасному інформаційному середовищі тощо.
Наразі в Україні діють різні документаційно–інформаційні установи (бібліотеки, архіви тощо), що виконують просвітницьку, наукову, соціальну, комунікативну, кумулятивну, меморіальну та інші функції. Відтак, найважливішим елементом
системи установ сфери освіти є громадські бібліотеки. Однією з основних функцій
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бібліотек була і залишається просвітницька діяльність, що визначає їхню соціальну
значимість. Специфіка просвітницької діяльності громадських бібліотек виявляється у двох аспектах: форма просвітницьких заходів та способи реалізації цього виду
діяльності.
Характерна риса заходів, що організовані в бібліотеці, є саме зв'язок з літературно–художньою проблематикою чи мистецтвом у цілому, орієнтованість на книгу
та читання [1]. Традиційними стали такі форми просвітницької бібліотечної діяльності: літературні та літературно–музичні вечори; зустрічі з діячами культури,
мистецтва, науки тощо; читацькі клуби за інтересами; просвітницькі лекції; вечори,
присвячені пам'ятним датам; мистецькі виставки; конкурси, вікторини тощо.
На окрему увагу заслуговують такі форми роботи з населенням, як читацькі клуби
та гуртки, які об'єднують певні вікові чи соціальні категорії користувачів, групи людей з усталеними інтересами [3]. Бібліотечні об'єднання читачів можна розділити
на три великі категорії: а) вікові клуби; б) клуби, що об'єднують людей за соціальним статусом; в) клуби за інтересами [2].
У сучасних умовах функціональна діяльність бібліотек стає надзвичайно багатоаспектною та динамічною завдяки новим напрямкам та формам задоволення потреб
населення столиці. Останнє десятиліття відзначено розвитком соціально–культурної діяльності бібліотек, створенням на їхній базі інформаційних центрів у сфері
права, екології, мовознавства та становлення бібліотек як регіональних центрів
культури та дозвілля. Діяльність різних клубів на основі бібліотеки активізує її роботу, залучає нових читачів та користувачів інформаційних послуг, об'єднує людей
за інтересами. Самі ж співробітники бібліотек теж часто стають активними членами
клубів, керовані їхньою дирекцією та ідеологами.
Таким чином, ставлення до установ сфери освіти є неоднозначним. Підвищення
інтересу до розглянутої сфери в Україні перебуває на стадії розвитку, а для підтримки останнього необхідно виконання низки завдань окремими організаціями. Ця
проблема вирішується за допомогою підвищення довіри до організацій за рахунок
формування позитивного іміджу та доступності звітної інформації.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЕПІСТОЛЯРНОГО ДОРОБКУ П. КУЛІША В
СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО–КУЛЬТУРНОМУ
ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
На сьогодні, коли ведуться запеклі бої по всій території України, а культурні надбання безжально нищаться російськими окупантами, як ніколи актуальним залишається збереження доробку українських представників культури. І серед них вагоме місце належить постаті П. Куліша. Видатний митець посідає унікальне місце
в українському громадському житті XIX ст., адже П. Куліш, за висловом англійського історика Девіда Сондерса, був однією з ключових фігур української минувшини
цього історичного періоду [32]. Влучно сказав про нього М. Драгоманов: Куліш —
«один з українофілів — б'є в точку всесвітньої людської культури, яка підніме наш
народ» [14, 180].
Соціокультурні, літературні, історичні, археографічні та наукові здобутки
П. Куліша нині потребують нагального повернення у сучасний соціум та їхнього
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переосмислення культурною спільнотою. Національне відродження в українському
суспільстві неможливе без об'єктивної рецепції творчої спадщини П. Куліша.
Він усе своє життя служив українській справі, літературному й громадському відродженню. Тому й листи П. Куліша мають великий вплив на його епістолярних співрозмовників, а також важлива його роль як ініціатора в суспільних справах і як агітатора національних ідей. Своєю бездоганною та невтомною працею письменника,
літератора, критика, учителя, перекладача, етнографа, видавця, публіциста, історика, суспільно–політичного діяча він формував перспективні та прогресивні комунікативні зв'язки для розвитку українського суспільства. Недаремно П. Куліша називали «українським університетом», бо не було тієї галузі українознавства протягом
півстоліття, де б не доложив своєї праці П. Куліш [6].Своєю багатогранною діяльністю П. Куліш охопив літературу, мовознавство, історію, філософію, етнографію,
а також перекладацьку, видавничу, публіцистичну, педагогічну справи.
Епістолярна спадщина П. Куліша розпорошена по різних архівних установах
не лише України (Київ, Чернігів, Львів, Суми; приватні колекції, зокрема І. Айзенштока), а й світу (Санкт–Петербург, Москва, Відень, Прага та Варшава, а також
архівні матеріали діаспори). Зрозуміло — це далеко не всі місця, де зберігалися
чи й нині зберігаються рукописи П. Куліша. Однак наявність цього факту переконливо доводить непересічність його постаті та значення для української культури
в цілому. Його ім'я багато років не лише замовчувалося (творчість була заборонена
для українського читача), а ще й потрактовувалося з позицій політичної доцільності, що завдало непоправних наслідків для сприйняття його нащадками. Тож настав
час відродити неоціненні забуті скарби української літератури, зокрема, культури.
Загалом увести в науковий обіг епістолярні здобутки П. Куліша як інформаційний
ресурс в архівах України, що дасть нам можливість по–новому прочитати його листи та проаналізувати проєвропейські концепції розвитку української культури
та історії, напрочуд актуальні у наші дні.
Листування завжди вважалося цінним історичним джерелом. У переважній більшості особових фондів листи посідають чільне місце. І не лише завдяки соціальному навантаженню: висвітлюють тогочасні умови дійсності, оточуюче середовище,
інтереси та турботи суспільства, мрії та прагнення його членів, а й виступають невід'ємною складовою духовної спадщини українського народу. Вони є потенціальним інформатором соціально–політичного, культурного, побутового, емоційного,
опосередкованого людською особистістю погляду на сучасний стан та історичний
процес у цілому.
Неможливо вивчати українське культурне та суспільно–політичне життя XIX–
початку XX ст. без використання листів найвизначніших діячі України означеної
доби, і в цьому контексті творча спадщина П. Куліша посідає провідне місце.
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Незамінність епістолярних джерел при реконструкції життєпису П. Куліша неодноразово доводилася дослідниками його творчості, серед них можемо виокремити М. Могилянського [14], Д. Дорошенка [3], О. Лазаревського [11], П. Руліна[21],
П. Зайцева [6], О. Грушевського [2], К. Студинського [23–27], а також сучасні кулішезнавці: С. Захаркін [7], Ж. Ляхова [13], О. Кравченко [9], Н. Побірченко [19],
В. Пустовіт [20], Є. Нахлік [15–16], О. Федорук [28].
Рукописи П. Куліша, листи до нього, спогади, щоденники, документи, що відображають службове та літературно–громадське життя митця, є величезним масивом
різнопланового матеріалу, який зосереджений в архівосховищах України та багатьох зарубіжних країн. Для того аби ознайомитися з наявними Кулішевими матеріалами хоча б одного архіву, не достатньо буде огляду путівника за фондами
та іменним чи тематичним каталогами. Потрібна, як зазначає О. Федорук, «тривала
цілеспрямована фондовопошукова робота з переглядом великої кількості дотичних до Куліша та його періоду матеріалів, позаяк значна кількість автографів Куліша і досі не введена в науковий обіг, а „прихована“ в різних опосередніх фондах»
[17, 300]. Тому так важливо віднайти та опанувати джерельну базу, яка дасть змогу
відтворити тогочасні умови, в яких жив і творив письменник, показати усі здобутки
митця та головне — відродити забуте ім'я для української нації. Складність вивчення постаті П. Куліша полягає ще й у тому через обсяг інформації, що залишив після
себе письменник.
Творча постать П. Куліша ось уже понад сто років перебуває у колі наукових інтересів дослідників різних галузей гуманітаристики. Науковці по–різному і в різні
періоди (враховуючи історичні обставини) ставилися до неординарної особистості
П. Куліша. За часів російського колоніалізму (кінець 90–х рр. XIX ст.–20–30–ті рр.
XX ст.) студіювання Кулішевого доробку призвело до утворення наукової дисципліни — кулішезнавства, основи якого були закладені працями учених (О. Грушевський [2], М. Слабченко [22], К. Студинський [23–27], В. Щурат [31]), що розглядали
постать митця виключно з позиції «гарячого, несамовитого, нестриманого, непослідовного» митця, але разом з тим і визнавали цінність його наукового і творчого
доробку (С. Єфремов, В. Петров, В. Возняк). У період радянського тоталітаризму ім'я
П. Куліша було потавроване «буржуазним націоналістом» і замовчувалось. І тільки
нині в постколоніальному суспільстві відбувається розвінчування усталених кліше
та заангажованих поглядів щодо імені українського інтелектуала — П. Куліша. Першими у цій царині виступили автори–емігранти Ю. Луцький [12], Ю. Шерех [30],
Г. Грабович [17]. Авторам сучасних розвідок (О. Федорук [28], Є. Нахлік [15; 16],
В. Івашків [8], В. Дудко [4], С. Захаркін [7], А. Шацька [29]) притаманні конкретність,
багатий і солідний фактаж, широта узагальнень, що в певній мірі відбувається завдяки вільному доступу до архівних фондів України. Щоправда, окремі публікації
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згаданих авторів потребують уточнень та кореляції, але не дивлячись на ці огріхи,
мають високий рівень інформаційного потенціалу і критичної оцінки для оприлюдненої інформації. Правдива й достовірна інформація, сьогодні, — як ніколи наша
зброя у збереженні національної гідності та культури нашого народу. П. Куліш усе
своє життя, без перебільшення й пафосу, присвятив утвердженню національній ідеї,
національній самосвідомості, яка наразі, у військовий час, набула незаперечної актуальності.
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АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОЛІТИЧНИХ СИТУАЦІЙ І ПРОЦЕСІВ
Специфіка аналітичного дослідження політичних ситуацій і процесів пов'язана
з тим фактом, що сфера міжнародних відносин у сучасному світі змінюється доволі
швидко. Інтеграція та водночас регіоналізація, всесвітня глобалізація та збільшення кількості учасників міжнародних відносин (міжурядові й неурядові, міжнародні
злочинні, терористичні і релігійні організації та рухи, а також транснаціональні корпорації тощо) свідчать про ускладнення, набуття ознак непередбачуваності міжнародних відносин. За таких умов з'ясовувати цілі й інтереси їхніх учасників та на цій
основі розробляти стратегію стосовно внутрішньої і зовнішньої політики держави
стає дедалі важче. Саме тому наразі вкрай важливо вміти аналізувати та оцінювати
ситуації, процеси і події, що відбуваються у сфері міжнародних відносин, зокрема
розставляти пріоритети і робити прогнози.
Забезпечення державних органів інформацією, необхідною для здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики України — це одне із завдань дипломатичних представництв, які є не просто постачальником інформації: їхнє головне
завдання — надання аналітичних даних і пропозицій для прийняття конкретних
урядових рішень. Виконання цього завдання передбачає звернення до наукового
інструментарію — до нормативного (формування висновку про варіанти дій для досягнення оптимальних результатів з урахуванням реальних можливостей а́кторів)
та емпіричного (орієнтація на критичне оцінювання рішень, що приймаються
на підставі опрацювання великого обсягу фактологічної інформації, і розширення
сукупності альтернативних стратегій поводження а́кторів) підходів. Що стосується
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конкретних методів аналізу політичних ситуацій і процесів, то тут варто відзначити, що усі вони мають міждисциплінарний характер.
Оскільки основний масив даних для дослідження політичних ситуацій і процесів утворюють текстові матеріали та інформація, яка передається у текстовій формі,
найважливішим завданням аналітика дипломатичного представництва є добір текстових повідомлень, на яких ґрунтуватиметься документ аналітично–прогностичного характеру. Методик аналізу інформації (різноманітної за формою, змістом та її
носієм) є чимало, але найбільш високою здатністю до вирішення проблеми володіє прикладний аналіз текстової інформації (традиційний метод, контент–аналіз,
когнітивне картування, інтент–аналіз, дискурс–аналіз, критичний дискурс–аналіз)
[5]. Цей вид аналізу був апробований у численних політичних дослідженнях і неодноразово модифікувався. Базовими засобами прикладного аналізу політичних
ситуацій і процесів є саме контент–аналіз, когнітивне картування та інтент–аналіз,
що володіють широким діапазоном застосування.
Так, контент–аналіз — це кількісно–якісний метод вивчення документів, який полягає у квантифікаційній обробці тексту (кількісні підрахунки) з подальшою інтерпретацією результатів [2]. За допомогою контент–аналізу вивчається: експліцитний
(буквально висловлений) та імпліцитний (прихований) зміст будь–якого документа; внутрішня структура документа, закономірності його побудови та особливості;
проблеми соціальної дійсності, порушені в тексті (сходити від тексту до позатекстової реальності); авторство документа [2]. Видами контент–аналізу є: підрахунок
символів (простий підрахунок ключових слів у тексті); аналіз за елементами (вибір
головних і другорядних частин тексту, визначення тем, пов'язаних з інтересами
аудиторії); тематичний аналіз (виявлення явних і прихованих тем); структурний
аналіз; аналіз взаємовідносин різноманітних матеріалів (застосування структурного аналізу з вивченням послідовності публікації матеріалів, обсягу і часу виходу
в друк) [6, 243]. Усі ці види контент–аналізу повинні відповідати очевидним вимогам — об'єктивності, надійності, обґрунтованості і, безперечно, системності, без яких
контент–аналіз вважається некоректним і втрачає своє пізнавальне значення.
Когнітивне картування — це метод прикладного аналізу у сфері міжнародних
відносин, спрямований на виявлення того, яким чином політичний діяч сприймає певну політичну проблему, а також встановлення його ймовірнісної реакції
на розвиток подій [3]. Застосування методики когнітивного картування передбачає: 1) виокремлення основних понять, якими оперує політичний діяч; 2) виявлення
між ними причинно–наслідкових зв'язків; 3) оцінювання значущості та «щільності» цих зв'язків [4]. Когнітивне картування є апробованим і достатньо ефективним
засобом аналізу індивідуального та групового мислення у сфері міжнародних відносин та політичного країнознавства, а також сприйняття політичними лідерами
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зовнішньополітичних ситуацій і процесів. Проте на сьогодні ця методика застосовується порівняно рідше, ніж, скажімо, контент–аналіз. Методика когнітивного картування може бути результативнішою за умови її поєднання з іншими засобами
прикладного аналізу, у тому числі традиційними [4].
Варто згадати й інтент–аналіз, або аналіз намірів — теоретико–експериментальний підхід, що дає змогу виявити недоступний при використанні інших видів аналізу прихований смисл виступів, намірів і цілей, які впливають на дискурс, завдяки
вивченню мовлення [1]. Інтент–аналіз надає можливість реконструювати інтенції
того, хто говорить, за його мовленням, зокрема розкрити підтекст, який неможливо
виявити за допомогою інших засобів. Відтак, інтент–аналіз сприяє з'ясуванню міри
впливу на індивідуальну та масову свідомість, рівня викривлення «картини світу»
авторами текстів чи промов.
Таким чином, міждисциплінарні методики аналізу політичних ситуацій і процесів — контент–аналіз, когнітивне картування та інтент–аналіз — є свідченням
ускладнення процедур інформаційно–аналітичної роботи дипломатичних представництв. Здійснюючи дослідження з внутрішньо– і зовнішньополітичної проблематики на основі цих методик, необхідно дотримуватися процедурних моментів
і послідовності етапів вивчення емпіричного матеріалу. Важливою умовою є також
коректність створення інформаційного масиву та проведення заключної верифікації.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕК: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Впровадження цифрових технологій у всі сфери діяльності відбувається стрімко
і не відворотно. Цифровізація формує новий спосіб життя, нове мислення, кращі
механізми управління, розширює доступ до освіти, науки, культури, медицини,
банківської справи, активізує співпрацю людей і установ, надає доступ до різних
послуг. Безперечним є той факт, що цифровізація визначає напрями і зміст соціальних, економічних, і науково–технічних перетворень. Сьогодні цифрові технології
стали визначальним чинником розвитку людської цивілізації.
В таких умовах бібліотечна галузь намагається адаптуватися та трансформувати
свою діяльність у відповідність вимогам часу, прискорити темпи переходу на нові
електронні технології і носії інформації. Можливість формувати інформаційні ресурси, створить для користувачів надавати їм доступ до будь–яких джерел інформації.
Щоб здолати традиційні стереотипи про бібліотеку як місце де зберігаються
і видаються книжки, галузь запроваджує нові форми і методи взаємодії з читачем.
Сьогодні бібліотеку розглядають як багатофункціональний, вільний і доступний
простір для спілкування. Особистісного розвитку, навчання, творчості, організації
різних дозвіллєвих проектів.
Не слід розглядати бібліотеку тільки як книгосховище, транслятора ресурсів
«У сучасній бібліотеці зливаються у єдиному комплексі всі види інформації на всіх
носіях І в такому форматі вона незмінна», стверджує директор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [1, 17]. Також він наголошує про зростання ролі
бібліотеки як консультаційного центру: «Розвиток консультаційних служб — перспективний шлях підвищення престижу бібліотеки, збереження і примноження
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її прихильників [2, 5]. Бібліотека маючи значний інтелектуальний потенціал розширює можливості надання різних консультацій з соціально–культурних питань
освітніх, виховних. Для цього важливою є робота по визначенню цільової аудиторії.
Для якої будуть розроблятися комунікативні стратегії та вивчення її потреб.
Тільки при таких умовах бібліотеки змогли відповідати типам потреб і інтересів
відвідувачів. Вона не тільки стане центром інформаційних ресурсів, а й успішно
проводитиме роботу з різними категоріями населення і матиме картину їх поточних і перспективних інтересів. Відвідувач потребує не тільки комфортних умов,
а і сучасної ресурсної бази, нових послуг, креативних форм роботи та використання
сучасних технологій.
Сьогодні формується новий тип читача, що виріс на цифровій грамотності і культурі якому вже не достатньо традиційного обслуговування та звичайних бібліографічних консультацій. Йому потрібна і узагальнена інформація з різних джерел,
як внутрішніх фондів, так і з комп'ютерних джерел. Послуги читач хоче і може мати
можливість отримати не тільки у самій бібліотеці, а у будь–якому місці і будь–який
час. Таким чином, діяльність бібліотек у нинішніх умовах спрямована на електронні ресурси, дистанційне обслуговування читачів, цифровізацію всіх бібліотечних
процесів. Звичайно це під силу тільки великим бібліотекам де працюють фахівці бібліотечної справи, комп'ютерщики і науковці, що беруть на себе розробку стратегії
розвитку закладу.
Рух суспільства до знань визначає роль бібліотеки як центру інтеграції інформаційних ресурсів що робить її потужним осередком культури, освіти, творчості.
Українські бібліотеки з 2020 року працюють у програмі Міністерств цифрових трансформацій «Дія. Цифрова освіта» На основі спеціальної платформи бібліотеки організовують для своїх користувачів навчання комп'ютерної грамотності, формують
уміння та навички користування сервісами мережі Internet, соціальними мережами.
В Україні сьогодні діє 15000 публічних бібліотек. Переважна більшість це міські бібліотеки та ОТГ, тільки 30% з них підключено до мережі Інтернет. З травня 2021 року
в країні діє проект Мінцифри та FAVBET «Цифровізація бібліотек». Мета проєкту —
перетворити бібліотеки на хаби цифрової освіти і надати можливість кожній людині
мати доступ до безкоштовного навчання і здобуття цифрових навичок.
Бібліохаби — це публічний простір нового типу який розширяє коло послуг, враховує нові соціально–культурні послуги.
Сьогодні бібліохаби, як центри цифрової освіти, набули поширення в багатьох
регіонах України — Київ та область, Дніпропетровщина, Сумщина. Хмельниччина,
в окремих місцях створюються мережі цифрових хабів бібліотеки.
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Отже, цифровізація стає дедалі визначальним чинником суспільного життя,
об'єктивно створюючи бібліотекам місце у своєму середовищі, але для переорієнтації її на цифрові технології співробітництва передавання і освоєння інформації.
Сьогодні бібліотеки перебувають у перехідному періоді від традиційних ресурсів
і читачів до цифрових ресурсів і споживачів, що виросли у цифрову епоху.
Завдання бібліотечної галузі полягає в тому, щоб упевнено вести курс на електронні ресурси, дистанційне обслуговування населення, цифровізацію усіх бібліотечних процесів. Це дасть можливість підвищити статус бібліотеки в інтелектуальному
і культурному середовищі.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
У РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Складно переоцінити роль та значення соціальних мереж як комунікаційного інструмента. Соціальні мережі перетворилися на величезні цифрові офіси компаній
з найрізноманітніших послуг, стали одним із засобів підвищення прибутковості
комерційних компаній. Зокрема й держава через використання цифрових комуні-
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кацій може надавати якісні послуги громадянам, щоразу роблячи їх доступнішими
для населення [1].
Інформація щорічного звіту Global Digital 2021 р. говорить про те, що користувачі
соціальних мереж лише за минулий рік провели в Інтернеті 1,3 млрд. років. Населення планети Земля налічує майже 8 млрд, з них 4,2 млрд користуються соціальними мережами, а це більше половини всього людства. Варто зазначити, що за рік
пандемії кількість прихильників цих каналів комунікації зросла ще на 13% [2].
У середньому користувачі соціальних мереж проводять по 6–8 годин на день у гаджетах, спілкуючись, обмінюючись інформацією або шукаючи новий контент. Лідером
серед усіх соціальних мереж є мережа Facebook, а другою за популярністю — мережа
YouTube. Також широким попитом користуються месенджери — Facebook Messenger,
Instagram та WhatsApp [3].
Соціальні мережі впливають на формування рейтингу політика, так само, як і політик впливає на рейтинг соціальних мереж. Прикладом може слугувати популярність Twitter завдяки гострим висловлюванням президента США Дональда Трампа.
В українському інформаційному просторі рейтинг Facebook різко зріс саме під час
подій Євромайдану. Інтернет став чи не найпопулярнішим способом отримання
достовірної інформації з суттєвими перевагами:
• більша оперативність (якщо порівнювати з традиційними ЗМІ);
• вищий ступінь довіри;
• можливість безперервних прямих трансляцій;
• можливість у найкоротші терміни публікувати фото та відеоконтент із зазначенням геолокації.
Станом на сьогодні найбільшу популярність серед соціальних мереж зберігає
Facebook. Кількість його користувачів з кожним роком зростає, а в час пандемії реєстрація онлайн–акаунтів юзерів стрімко збільшується з кожним днем. Це пояснюється людською потребою у спілкуванні та бажанні розділити свої емоції з кимось.
Не тільки політична сфера зазнала певних трансформацій із розвитком цифрових
технологій та всебічної доступності до соціальних мереж та Інтернету в глобальному сенсі. Це також зумовило використання кардинально нових підходів в організації підприємницької діяльності та спричинило активний розвиток цифрової економіки. Для того, щоб зберігати конкурентні позиції на ринку, потрібно постійно
шукати інноваційні маркетингові підходи, виявляти креативність та використовувати інструменти соціальних мереж для реклами [4].
Наразі Інтернет дає змогу в максимально короткі терміни отримати потрібну інформацію про бажану послугу чи продукт. Так, традиційний маркетинг починає
трансформуватися в цифровий — інтернет–маркетинг. Зміни також стосуються
і маркетингової комунікативної політики компанії. Усе це відбувається через пе-
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рехід до використання інтегрованих комунікативних технологій: Viber, Messenger,
Telegram тощо, електронні пошти, веб–сайти, соціальні мережі (Instagram, Facebook,
YouTube, Twitter та інші).
Відтак, формується соціальний медіа–маркетинг. Це унікальний інструмент інтернет–маркетингу, що дозволяє рекламувати чи просувати продукт, послуги або
сам бренд завдяки використанню соціальних мереж. Основна інформація (контент)
створюється саме зусиллями користувачів. Можемо сміливо стверджувати, що в цьому контексті соціальні мережі не варто розглядати лише як віртуальний простір
чи цифрове середовище, оскільки це вже справжнє бізнес–середовище, що має свою
систему й концепцію. Завдяки йому можливо здійснити просування, комунікувати,
продавати, купувати тощо. Це вже віртуальний ринок реальних послуг і товарів.
Компанії та бренди створюють у соціальних мережах бізнес–сторінки, які використовують для поширення інформації про свою діяльність (публікації дописів,
розмовних розповідей у сторіс). Також ведуть роботу у рекламних кабінетах, що допомагає чітко визначити власну цільову аудиторію, отримати аналітику реклами
та сформувати базу потенційних клієнтів. Компанії також можуть вдаватися до вірусного маркетингу, який допомагає збільшити охоплення аудиторії. Таким чином,
рекламні інструменти в соціальних мережах дозволяють:
• обрати інструмент для того, щоб згенерувати аудиторію;
• забезпечити підписку для отримання тематичних листів;
• залучити більшу кількість зацікавлених користувачів.
Отже, розвиток цифрових комунікацій активізував використання соціальних мереж. Вони є одним із головних способів збору та передачі інформації. У своїй діяльності соціальні мережі використовуються для інформування та звітування про свою
роботу, а також для залучення нової аудиторії завдяки проведенням розіграшів,
запрошенням прокоментувати публікації або поділитися опублікованою інформацією. Соціальні мережі стали основними інструментами цифрової комунікації та забезпечують вільний доступ користувача до інформації та нових знань.
Соціальні мережі дозволяють не тільки налагоджувати правила товарообігу в інтернет–просторі сфери бізнесу, а й створити комфортне середовище для спілкування та обміну інформацією між працівниками компаній.
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ПРАГНЕННЯ ДО КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ПРИКЛАДІ
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЕСТРАДНИХ ПІСЕНЬ
Українська естрадна пісня як компонент музичної культури представляє собою
складний для аналізу феномен. Найбільша проблематичність її дослідження полягає у надзвичайно великому різноманітті стилів, які представлені наразі на українській естраді. Вирізнення стильових особливостей пісень та їх приналежності
до напрямків поп–музики є предметом музикознавства. Проте не менш важливим
є дослідження естрадної музики як культурного феномену. З огляду на ті трансформаційні процеси, які відбуваються в межах глобалізації, нарівні з іншими культурними феноменами можна дослідити й естрадну пісню.
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Глобалізація та її поширення в сучасному світі, як відомо, визначає чимало явищ
культури. В. Танчер справедливо відзначає, що разом із уніфікацією глобалізації виникає й феномен глокалізації, який дозволяє акцентувати увагу на одиничних явищах. «Глобалізація породжує не тільки уніфікацію, гомогенізацію способу життя,
смаків, споживання тощо, але й глокалізацію, масового відтворення спеціфікованих
моделей поведінки, локалізованих за місцем проживання колективних бажань, уподобань, нестандартних ціннісних орієнтацій, тенденцію до більшої різноманітності
суспільств і потребує уваги до вимог малопомітних раніш груп людей» [1, 282–283].
Якщо розглянути естрадну пісню, то внаслідок глобалізації з нею відбуваються два
протилежні процеси – прагнення до створення стандартизованого музичного продукту та етнічно–унікального. Визначимо яким чином проявляється формування
прагнення до культурної ідентичності в сучасних українських естрадних піснях.
Ідентичність може проявлятись на різних рівнях. Через сферу політики, економіку чи культуру. Зокрема ідентичність, на думку Ф. Фукуями, виступає слідуванням
певним переконанням та способу життя. «Ці ідентичності можуть бути і є неймовірно різноманітними залежно від нації, релігії, етнічної приналежності, сексуальної
орієнтації чи статі. Усі вони є проявами спільного явища — політики ідентичності»
[3, 17]. Загальним правилом виступає розвиток толерантності і взаємоповаги, які
сприятимуть інтеграції. Як зазначають дослідники, за умов глобалізації найбільше
значення має саме культурна ідентичність. Якщо виокремити культурну ідентичність української нації, то безперечно одним з чинників, що її увиразнює, стає фольклор. Тобто наявність в українській естрадній пісні певних фольклорних елементів
може розглядатись як свідчення впливу процесу глокалізації.
Визначимо, які саме приклади фольклорного впливу на естрадну пісню можна
віднайти. Найбільш виразним показником буде інтонаційна спільність з народним
мелосом. Тут доречно вказати не лише на цитування певних фольклорних джерел,
а й запозичення типових зворотів, які мають пізнавану ладову, інтонаційну, ритмічну структуру. Також не менш показовим буде наслідування тієї вокальної манери, що притаманна для народного співу. Причому зазначимо, що свідченням створення музичного продукту з яскраво вираженими рисами етнічної приналежності
до української культури буде наявність не всіх показників, а хоча б одного чи декількох. Даний підхід дозволяє поєднувати різні стилі, що наявні в сучасній українській естрадній музиці. Так у стилі фолктроніка може бути представлений зразок
української народної пісні, при виконанні якої зберігається її інтонаційна, ладова,
ритмічна природа. Також буде відтворюватись народна манера співу та характерний тип голосоведіння. Проте до них додається електронний пласт, що сповнений
ритмічною пульсацією, синтезованими семплами, які не пов'язані з народним джерелом. Подібний тип пісенного матеріалу представлений у творчості гуртів «Go–A»
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чи «GG Гуляйгород». Останній колектив, що вже давно працює на українській естраді, став учасником вокального шоу «Голос країни–12». Їхня яскрава етнічна природа привернула увагу зіркового журі, другий шанс на участь у шоу надали учасниця гурту «Каzka» Олександра Заріцька та Андрій Мацола.
Дещо іншим за виразом, проте тотожнім за сутністю є музичний матеріал, який
представлений в творчості таких етно–рок чи фолк–рок гуртів, як «Тінь Сонця»,
«Гайдамаки», «Вій», «Гуцул Каліпсо». Деякі з гуртів використовують народний інструментарій — бандуру, баян, сопілку та ін. Інші ж опираються на традиційний
склад для рок–гурту, проте наявне виразне інтонаційне та ладово–ритмічне запозичення українських народних пісенних жанрів чи танцювальних, як, наприклад,
коломийка. Прикладом такого цікавого музичного продукту, що має унікальну
культурну виразну ідентичність є, наприклад, творчість гурту «ДримбаДаДзига».
Яскраву культурну ідентичність можна простежити у виконанні гуртом «ВВ» пісні «Щедрик». Мелодична лінія, ладова основа, ритміка зберігають зв'язок з народною піснею, проте аранжування відповідає рок–стилістиці. Подібний музичний
продукт має значний потенціал для подальшого розвитку, адже на сутнісному рівні між фольклором і напрямками естрадної музики є багато спільного. На думку
В. Тормахової, синтезування можливе за рахунок наявності рис, що єдині для фольклору та естрадного музичного шарів. Серед них дослідниця згадує наступні: «колективність, анонімність, імпровізаційність творчості, незакріпленість, варіантність трактувань одного і того ж твору. В результаті джаз, а слідом за ним поп і рок,
(завдяки своєму фольклорному походженням), є найбільш вразливими до злиття
з фольклором народів світу» [2, 17].
Сучасна українська естрадна музика розвивається у двох напрямках, що пов'язані
з формуванням глобалізованого уніфікованого та глокалізованого етнічного продукту. Останній пов'язаний зі збереженням культурної ідентичності нації, що досягається завдяки поєднанню фольклорних елементів з різними стилями естрадної
музики. Носієм та виразником національної ідентичності виступає інтонаційний
вимір (мелос), а також інші засоби музичної виразності (лад, ритм, виконавська манера, інструментарій, тип голосоведіння). Він є перспективним, адже дозволяє формувати унікальний музичний продукт, який сприяє інтегруванню української нації.
Література:
1. Танчер В. Культурна ідентичність в полікультурному суспільстві. Міжнародні відносини:
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ВИЩА ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ
Вища освіта завжди залишалася важливим чинником формування не лише важливих професіональних компетенцій фахівців, здатних допомогти кожному з них
у майбутньому швидко адаптуватися у соціокультурному просторі складного сьогодення, але й виконувала певні соціальні функції, потрібні молодій людині для подальшого позиціонування у суспільстві. Залишається вона такою й сьогодні. Однак
військове протистояння помітно загострило не лише фаховий чинник, але й активізувало низку аспектів морально–психологічного чи навіть ідеологічно–культурного сегменту, оскільки саме ці складові формування сучасної людини визначають
й ставлення її до оточуючого середовища, формують здатність швидкої адаптації
до змінених умов, інокультурного впливу чи військової експансії.
Зважаючи на таку ситуацію, вищий навчальний заклад має всі підстави розгорнути чимало новітніх методик, які до недавнього часу не актуалізовувалися у просторі сучасної освіти, спрямованих на цей, національно–культурний сегмент, забезпечуючи молодій людині високу орієнтацію у вітчизняній культурній практиці,
знання власної регіональної спадщини. Адже любов і повага до малої батьківщини
переросте згодом і до формування більш високих зразків громадянської позиції,
здатної стати важливим запобіжником низькій культурі поведінки, аполітичності,
низькій соціальній активності та іншим речам із цього ряду. Допоможе вона й сформувати власну позицію стосовно інокультурних впливів, допоможе молодій людині
переглянути власні ціннісні орієнтири.
Важливим у цьому ряду може стати не лише низка дисциплін загально–гуманітарного спрямування, які і покликані формувати ці складові, але й чимало навчальних курсів із професіонально–орієнтованого напряму навчального плану, адже
саме вони, так би мовити, деталізують національно–культурні аспекти навчання,
звертаючи увагу, до прикладу, на витоки регіонального фольклору, його носіїв,
формах фіксації цієї спадщини і популяризації у просторі сьогодення. Це можна
стверджувати і стосовно професійного музичного виконавства чи хореографічного
мистецтва, адже його символіка, семантичний ряд, творчість кращих регіональних
митців чи майстрів сцени й дають підстави переконатися у широті національно–
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культурного вияву цієї ініціативи, формування бажання заглибитися у дослідження її витоків, зрозуміти сутність цієї проблеми та збагнути напрями культурної діяльності тих постатей, які добре відомі молодій людині. Адже окреслений матеріал
є чи має бути найбільш відомим і духовно близьким студенту, оскільки пов'язаний
із його малою батьківщиною. Тобто алгоритм культурної локальності концентрує
увагу на тих аспектах, які найбільш відомі здобувачу вищої освіти і саме через них
легше сформувати стійкі суспільні вектори, здатні забезпечити «бачення» національної культурної спадщини в усьому її розмаїтті виявів.
Передбачає чи актуалізує навчальний процес сьогодення у цьому зв'язку й використання активних методик, за допомогою яких навчання перетворюватиметься у співтворчість, а відтак — більш запам'ятовуватиметься і формуватиме стійкі
знання. Тобто більш доречним стає використання не стільки традиційної лекційної
системи, скільки спільних обговорювань окресленої проблематики, в процесі яких
інформація сприяє формуванню стійких культурних ознак й формується розуміння
національної само ідентифікації. Тож таким чином інформація поступово й формує
сталі стереотипи поведінки.
І Київський національний університет культури і мистецтв у цьому плані знаходиться чи не в найкращій ситуації, адже не лише загально–гуманітарні його кафедри, а й фактично усі випускові (художні) структури мають у своєму штаті чимало
фахівців із достатнім досвідом творчої діяльності у відомих професіональних художніх колективах, на професіональній сцені, вирізняються активною концертною
практикою, участю у широкій гастрольній діяльності тощо. Та й молодих науковців
у їхньому творчому порт–фоліо не бракує, що також становить важливий показник
організаційно–культурної активності цих педагогів.
Провідною метою цього спілкування має стати вироблення кожним власної позиції, розуміння і осмислення отриманої інформації.
Інакше кажучи, лише пошук нових методик та насичення їх актуальним змістом й забезпечить ефективність навчального процесу не лише в умовах військового
протистояння, але й у подальший час мирного життя. Позаяк війна докорінно змінила ставлення кожного до багатьох речей і оточуючого середовища.
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ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ
Наша країна має багатий культурний спадок, а також коло сфер, які за типом
діяльності можна назвати «творчими». Галузь культури відіграє далеко не останню
роль для українського суспільства, а також займає певне місце у системі всесвітніх культурних надбань. У частині регламентації культурної галузі ключову роль
відіграє Кабінет Міністрів України, тому що формує потрібні передумови для збереження та розвитку народних культурних цінностей та благ, які є серйозним фундаментом для розвитку суспільства в цілому і виховання кожного окремого індивіда. Розвиток культурної галузі і відповідна державна регламентація цієї області
стимулюють результативну співпрацю між різноманітними соціальними групами,
а також є провідним чинником розвитку туристичної галузі. Також завдячуючи
цьому формується додаткова мотивація для майбутнього, перспективного соціально–економічного та політичного розвитку України [3, 2].
Прикладна культурологія — це область науки, яка розглядає культуру з ціллю
прогнозування та регламентації культурних процесів, спеціальні культурні технології, методи передачі культурної практики та інструменти реалізації різноманітних
форм соціально–культурної практики; досліджує комплекс підготовки спеціалістів
для галузі культури [2, 18–19].
Прикладна культурологія має чималу суспільну мету, що втілюється у формуванні належного середовища взаємодії в предметному полі культури, розвитку інструментів впровадження інноваційних технологій у соціально–культурній галузі, створенні багатообіцяючих макетів культурних практик, що в майбутньому сприятиме
усталенню її нових форматів [2, 19].
До головних векторів прикладної культурології як конструкту культури відноситься: розгляд організації і технологій культурного життя народу; впровадження
спеціальних технологій у сфері культури; інструменти здійснення різноманітних
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форм соціально–культурної практики; аналіз та прогнозування культурних процесів; менеджмент у культурній галузі; формування культурної політики; культурна
економіка; аналіз розвитку творчих індустрій; мультимедійні програми з використанням новітніх ІТ–технологій тощо [4, 8–9].
У нинішніх реаліях державна регламентація культурної галузі в країні повинна
виходити на якісно новий рівень та враховувати практики провідних європейських
держав. Саме європейський досвід виділяє культуру як не просто об'єкт державної
регламентації, а як фундамент для майбутнього соціально–економічного розквіту країни, тому що відіграє серйозну роль у багатьох аспектах розвитку держави,
а саме:
• у розвитку інтелектуальних ресурсів економіки держави (гарантування забезпечення зайнятості громадян у творчих сегментах, удосконалення інноваційних ресурсів країни);
• у сталому розвитку економіки (розповсюдження нових цифрових технологій,
підвищення рівня взаємодії між культурним, економічним та екологічним
сегментами сталого розвитку);
• у соціально направленому розвитку економіки (культура є основою для розвитку економіки за допомогою підвищення міжкультурного діалогу та поваги
до культурної розмаїтості, підвищення ступеня соціальної єдності у процесі
культурної діяльності, збільшення значення громадського сектора в соціальному, культурному, економічному розвитку країни) [3, 3–4].
Тенденції майбутнього розвитку української науки культурології простежуються
у підвищенні її соціально–наукового курсу. Ю. П. Богуцький серед кола проблемних
питань, що вимагають практично важливого, своєчасного, належного дослідження,
зазначає такі:
• інструменти соціальних комунікацій та технології культурно–психологічного
об'єднання та розділення;
• динаміка соціально–культурних правил і звичаїв;
• суть соціально–культурних стереотипів;
• стратегія повсякденного життя людини та соціально–культурна зумовленість
її поведінки;
• формування методів прогнозування культурно–психологічних результатів
запровадження тих чи інших управлінських рішень;
• пошук форм розв'язання соціально–психологічних конфліктів у нинішньому
суспільстві [1].
В цілому культурна галузь у нашій державі знаходиться на фазі вдосконалення
та оновлення згідно з європейськими цінностями та прагненнями щодо інтеграції
у міжнародне співтовариство, а також потребує відповідних зрушень у напрямі ре-
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формування. У цьому розумінні за останні роки було реалізовано такі головні вектори реформування культурної галузі: реформа пам'ятко–охоронної законодавчої
бази; формування стимулів для кіновиробництва; фінансове забезпечення культурно–мистецьких заходів; упровадження контрактної системи в театрах і закладах
культури [3, 9–10].
Таким чином, прикладною культурологією можна називати конструкт культурології, що розглядає принципи і технології цілеспрямованого управління культурою
та зорієнтованою на практичне застосування ґрунтовних знань з метою прогнозування, проєктування та регламентації актуальних культурних процесів. Окрім головних векторів, які безпосередньо стосуються культурної політики, інструментів
управління культурою, економіки культури, медіа–індустрій, прикладна культурологія висвітлює питання проєктної діяльності в галузі культури, арт–менеджмент,
особливості актуальних культурних практик (до прикладу, сучасні міські культурні
практики: театралізації, флеш–моби, інсталяції, виставки тощо), та стосується питань функціонування медіакультури та інтернет–ресурсів, що можна досліджувати
як інструмент, що має значний вплив на формування сучасної особистості, культури і способу життя.
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ПРОБЛЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ
ПІСЛЯ АНЕКСІЇ
Вступ. Територія Автономної Республіки Крим займає важливе значення в плані
зосередження культурної спадщини світу, але події 2014–го року призвели до важливості репрезентації пам'яток не тільки в культурному та історичному аспектах,
але і у значенні національної ідентичності та свідомості. Репрезентація кримських
цінностей наразі є не менш важливою, ніж їх законодавча апробація, тому є необхідність у ідеологічному обґрунтуванні цілісної національної культурної свідомості.
Мета роботи полягає у визначенні проблем репрезентації українського Криму
після анексії та обґрунтуванні необхідності переосмислення ідеологічних методів
апробації культурної спадщини півострова.
Матеріали і методи дослідження базуються на застосуванні аксіологічного,
системного, комплексного та соціокультурного підходів, а також на формально–логічному, статистичному, структурному, історичному та інших методах дослідження. Джерелами для даного дослідження є матеріали судових рішень, публікації ЗМІ,
офіційні звернення та статті, нормативні документи.
Результати та обговорення. Анексія Автономної Республіки Крим у 2014 році
призвела до проблеми збереження культурних цінностей, які знаходяться на даній
території, та до визначення привласненими Російською Федерацією понад 4 тисяч
пам'яток національного та місцевого значення в межах півострова організацією
ЮНЕСКО. Міністерство культури України, станом на 2013 рік, визначає 34 державні
музеї і понад 300 відомчих або громадських музейних установ, а також 917 477 предметів, які належать до Музейного фонду України [4].
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До анексії Криму на його території налічувалося 3772 пам'ятки архітектури,
історії, монументального мистецтва, археології та містобудування, а не враховуючи
визначення окремих груп об'єктів культурної спадщини як ансамблів, — загальна
кількість пам'яток культури на території АР Крим налічує 8693 об'єкти, доля збереження яких наразі може бути під загрозою. Вся культурна спадщина півострову являє собою не просто окремі числа, вказані у реєстрах обліку пам'яток, а представляє
всі етапи становлення та розвитку як нашої цивілізації в цілому, так і окреслює особливості української ідентичності зокрема: стоянки неандертальців, давньогрецькі
залишки метрополій та руїни цілих міст–полісів, скіфські кургани, знамениті середньовічні фортеці Мангуп–кале та Чуфут–кале, ансамбль ханського палацу Бахчисараю
та культові споруди Лівадії й Алупки, та багато інших пам'яток світової спадщини.
Особливе значення в проблемі збереження культурної та історичної пам'яті займає територія міста Севастополь, що налічує 2063 об'єкти культурної спадщини,
а також унікальний музейний комплекс Херсонес Таврійський, який був включений до Списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО за поданням України.
Значна кількість українських істориків, музеєзнавців та пам'яткознавців наразі звинувачують владу Росії у створенні загрози для автентичності й цілісності стародавнього міста–поліса, зокрема акцентуючи увагу на вивезенні археологічних знахідок
до фондів Ермітажу та московського історичного музею [2], а також говорячи про
нищівний вплив сучасних конструкцій, зведених на території пам'ятки, хоча всі
подібні звинувачення спростовуються як представниками російської сторони, так
і сучасними працівниками музею [3].
Також символічним в плані протистояння українській ідентичності та репрезентації українського Криму став демонтаж пам'ятника Петру Сагайдачному та пам'ятний знак в честь 10–річчя воєнно–морських сил України на початку анексії півострова. «Мы их снимем, как положено, упакуем и отправим в Киев. Они памятники
устанавливали, они чтят эти личности и этот камень, вот пускай они чтят его дальше», — в. о. губернатора Севастополя Сергій Меняйло [1].
Також в даному контексті протистояння репрезентації є актуальною справа по так
званому «Скіфському золоту», що по суті являє собою як чисто юридичну суперечку по реституції культурних цінностей і кому вони належать юридично, так і більш
масштабну — кому належать культурні цінності Криму з точки зору апробації культурної та історичної спадщини. Дана справа наразі має рішення суду Амстердаму
2021–го року про повернення колекції саме до України, ґрунтуючись саме на українському законодавстві про приналежність всіх музейних предметів до Національного музейного фонду України, хоча про фізичне повернення предметів говорити
ще рано. У цій справі є важливими для вивчення аргументи російської сторони, які
крім суто юридичних аспектів висвітлюють значення та цінність колекції Криму
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саме для населення півострова, для репрезентації кримської та «всеросійської» ідентичності, хоча однозначно подібна ідеологічна складова є пропагандою [6].
На рівні законодавства Україна прийняла наступне положення: «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України» від 14.04.2014 р., яким визначає правовий статус АР Крим, внутрішні води,
повітряний і підводний простір окупованою територією, що є невід'ємною складовою України та на територію якої поширюється верховенство Конституції та законів
України [5]. Згідно з даним законом визначаються як особливості правовідносин
різних сфер життєдіяльності регіону, так і особливе значення захисту культурних
цінностей, зокрема окреслене положення в пункті 7, за яким «відповідальність
за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території покладається
на Російську Федерацію, як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до норм
і принципів міжнародного права». Подібні визначення закону відповідають традиційним правовим нормам міжнародного права за своєю суттю та мають на меті
врегулювання проблеми захисту культурної спадщини в умовах збройних конфліктів на окупованій території, але подібні редакції навряд повністю окреслюють
складність та важливість даного питання, тому і в 2022 році є необхідність у фіксації
конкретних вимог відносно збереження культурної спадщини та провадження конкретних заходів по їх охороні на території Криму.
Висновок. Питання репрезентації українського чи російського Криму в ідеологічному плані набуває значення для ідентичності нашого суспільства, що є основою
поняття нації. Виключна юридична апробація культурної спадщини та анексованої
території в цілому з часу 2014–го року, на жаль, не має якихось вагомих зрушень
в бік повернення територій під контроль України. Тому, якщо український та міжнародний вплив на юридичному рівні не здатний дати видимих результатів, необхідно використовувати все ті ж методи пропаганди, які матимуть відображення
у репрезентації пам'яток Криму виключно як українських предметів національної
свідомості, щоби будь–яке згадування про «кримське золото», античні міста–поліси Криму, скіфські кургани та фортеці середньовіччя на цій території були чітко
закріплені у свідомості саме як прояв генези України, як невід'ємну частину національної ідентичності.
Демократичний та стрімкий розвиток України є неможливим без забезпечення
збереження та охорони культурної спадщини українського народу, його репрезентації та ідеологічного значення, як одного з найбільш важливих складових свідомості нації та держави, тому поширена проросійська пропаганда єдності Криму
та Російської Федерації є явищем й, одночасно, чинником, який ускладнює або унеможливлює реалізацію національних інтересів та збереження національних ціннос-

154

Секція 4. Прикладна культурологія:
сучасні тренди

тей України, якщо буде відсутня ідеологічна боротьба за репрезентацію гасла про
український Крим.
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПРИКЛАДНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
НА ДОПОМОГУ НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННЮ
Ми живемо у столітті діджиталізації, де широкого розповсюдження у культурі набули сучасні тренди застосування новітніх інформаційних технологій. Вони
не лише виконують розважальну функцію, але і допоміжну, зокрема у науковій роботі. Так, наприклад, працюючи 2 роки на посаді провідного екскурсовода у Скарбниці Національного музею історії України та паралельно досліджуючи експозицію,
я це яскраво відчула. Особливу допомогу сучасні тренди застосування новітніх інформаційних технологій надали під час карантину. Наприклад, була змога через
е–мейл отримувати збільшені фрагменти експонатів, результат: написання 5–ох
наукових робіт і випуск 5–ох науково–пізнавальних відео на фейсбуці, які на сьогоднішній день мені допомагають у дисертаційному дослідженні виділяти стилістичні особливості ювелірних виробів. Щоправда, не дивлячись на глобальну діджиталізацію, не у всіх установах, зокрема в музеях є сучасні комп'ютерні обладнання,
які б значно полегшали дослідження експонатури [2, 71]. Зокрема, у Волинському
краєзнавчому музеї немає жодного комп'ютера. Це, насправді, дуже негативно позначається на розвитку наукового дослідження у музеях [1, 84].
Проте, допомогти у науковому дослідженні можуть не лише комп'ютери,
але й комп'ютерні мережі. Наприклад: у Національному музеї історії України створили свою власну комп'ютерну мережу, до якої мають доступ лише працівники
Національного музею історії України та її філії — Скарбниці. Це також допомагає
обмінюватися співробітниками між собою важливими науковими доробками та допомагати один одному у дослідженні. Питання академічної доброчесності між працівниками не стоїть, оскільки всі працівники усвідомлені.
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Також такі технічні та мультимедійні засоби, як монітори, планшети у музеях
допомагають у дослідженні експонатури. Наприклад, завдяки функції деталізації
зображення на планшеті мені вдалося вперше побачити унікальні деталі у сюжетних
композиціях та ідентифікувати зображення на ювелірних виробах церковного вжитку (приклад: сцена «Покладення до гробу» на дарохранильниці Івана Равича 1743 р.).
Існують 3–Д моделювання експонату в інших музеях, які теж допомагають дослідити експонатуру [4, 60]. У Скарбниці Національного музею історії України поки
що це планується розробити. Проте не варто забувати, що сучасні інформаційні
технології в музеях покликані не лише розвивати науково–дослідну діяльність,
але й виконувати освітню функцію для відвідувачів [4, 60].
Стосовно мого наукового дослідження, варто зауважити, що я займаюся тематикою розвитку ювелірної справи, а ця тематика малодосліджена, і часто новітні засоби технологій є єдиним джерелом вивчення експонату.
На сьогоднішній день у прикладній культурі широко розповсюджений тренд
фіксування власного життя в соціальних мережах [3, 85]. Це також допомагає у науковому дослідженні. Приклад: Національний музей історії України та його працівники на офіційній ютуб та фейсбук сторінці активно виставляють пости з фактами
музейного життя. Ці факти потім допомагають не лише виділити певні проблеми
у функціонуванні музею як культурного закладу, але й отримати цінну інформацію про експонати. Приклад: пости з відкриття виставки «Дорогоцінні вклади XVI–
XIX ст.». Щоправда є певний мінус такого тренду для наукового дослідження, тому
що не всі усвідомлюють поняття академічної доброчесності. Тому останній рік наукові співробітники Скарбниці Національного музею намагаються не опубліковувати саме унікальну інформацію у соціальних мережах. Провідні екскурсоводи також
дотримуються цих принципів, і отримавши найунікальнішу інформацію від наукових співробітників не поспішають одразу її на екскурсії оголошувати. Є поняття
«професійної таємниці».
Тож, маємо такі сучасні мультимедійні засоби, які допомагають у науковому дослідженні. Це:
1. комп'ютери;
2. телевізори;
3. планшети;
4. 3–Д моделі експонатів.
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УКРАЇНОЦЕНТРИЧНІСТЬ ПОГЛЯДІВ МИХАЙЛА КРЕЧКА
В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
«… Михайло Кречко — один із найбільш видатних майстрів хорового диригування, знавець мистецтва вокалу, людина, закохана в пісенне мистецтво України» —
О. Свєшніков [2].
Україноцентричність Михайла Кречка як світоглядна основа його творчої діяльності є надзвичайно актуальною. Особливо актуальною ця тема для нинішнього
суспільства і для сьогоднішніх важких часів виборювання Україною, вже вкотре в історії, своєї незалежності і державності. Україноцентризм Михайла Кречка — одного
з Атлантів українського музичного мистецтва, полягає у відстоюванні національної
культури в умовах бездержавності і політично–адмініструваної та культурної залежності від радянсько–російського центру.
В епоху тотальних заборон, гонінь, переслідувань для подвижників та захисників національної української культури надважливим завданням було збереження
національної ідентичності, популяризація та передача традицій наступним поко-
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лінням. Серед таких Велетнів у хоровій культурі були Г. Верьовка, Е. Скрипчинська–Верьовка, П. Моравський, А. Авдієвський, М. Кречко та ін., що в основу своєї
життєвої позиції ставили національну культуру понад власними амбіціями.
У багатогранній творчій обдарованості Михайла Кречка як диригента, композитора, журналіста, педагога, культурно–громадського діяча відображаються україноцентровані наративи. Поліаспектна діяльність митця супроводжувалась продукуванням ідей національної ідентичності, захисту мови та вітчизняної культури,
свободою художньої творсоті. Це дає нам пістави провести паралелі між творчістю
М. Кречка та митцями–шістдесятниками й порозуміти спільність їх наративів. Проте, хоча ми й зазначаємо на суголосність ідей, не можемо стверджувати на приналежність Михайла Кречка до руху «шістдесятників».
У якості окремого і вкрай важливого аспекту нашого дослідження, з точки зору
україноцентричності М. Кречка, ми простежимо репертуарну політику митця як керівника хорових колективів: Закарпатського народного хору, Державної хорової капели «Думка», хору Київського муніципального театру для дітей та юнацтва. Передусім варто зазначити, що М. Кречко був відданим шанувальником української
народної пісні і як виконавець–диригент, і як композитор. Зокрема, під його редакцією вийшло три збірки обробок української народної пісні: «Закарпатські народні
пісні», «Закарпатські пісні та коломийки», «Співає Закарпатський народний хор»,
у яких левову частку творів займають авторські опрацювання народних мелодій.
Серед них: «Паде дощ», «Коломийки», «Їхав козак на війноньку», «Не пий, коню,
воду», «Не рубай ліщину», «Ой на горі та женці жнуть», «Гайчі, сину, гайчі», «Ой
болить ня головонька», «Тече вода каламутна», «Не рубай ліщину», «Тиха вода»
тощо.
Окрім власних музичних творів та обробок, до репертуару входили й обробки
народних пісень українських композиторів М. Леонтовича, О. Кошиця, М. Лисенка
та ін. У період керівництва капелою «Думка» створюються важливі програми, насичені народними піснями, творами сучасних вітчизняних композиторів: «З народної
криниці», «Духовна музика українського бароко», «Українська авторська пісня»,
«Музика сучасних українських композиторів». Як ми можемо простежити з назв
концертних програм, усі вони поділені на три вагомі пласти української музичної
спадщини, котрі пропагував своєю діяльністю Михайло Кречко. А саме: українські
народні пісні в обробці, духовні твори українських композиторів та творчість сучасних вітчизняних композиторів.
Варто зазначити й унікальність деяких концертних програм, що виконувала капела «Думка». Так, у циклі програм «З народної криниці» під час гастролей до країн Балтії у 1971 р. колектив у одній програмі виконував твори двох українських ком-
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позиторів: перший відділ програми — це обробки народних пісень М. Леонтовича,
другий відділ — твори О. Кошиця.
Михайло Кречко був одним з перших хорових диригентів, хто зрозумів важливість підтримки молодих українських композиторів та необхідність їхньої репрезентації для українського суспільства. Саме з його легкої руки світ почув твори, які стали знаковими в історії українського хорового мистецтва ХХ століття:
Леся Дичко — кантата «Червона калина», Євген Станкович —Третя симфонія, Іван
Карабиць — «Сад божественних пісень» та ін. Складна музична мова, пошук нових виконавських можливостей колективу, розширення професійних можливостей
хору — у майбутньому все це постало фундаментом для виконання надскладних хорових програм та дало поштовх розвитку нової української композиторської та виконавської шкіл.
Ще один пласт української музичної культури, який вдалося виконати М. Кречко
з капелою «Думка», це духовні твори українських композиторів. Йдеться про звернення до творчості вітчизняних композиторів XVIII ст. Д. Бортнянського, А. Веделя,
М. Березовського твори яких увійшли до програми «Духовна музика українського
бароко». Окремо варто зазначити і залучення до таких програм духовних творів
західноєвропейського Відродження.
Михайло Кречко провадив воістину новаторський підхід у репертуарній політиці.
Як зазначає А. Лащенко, Михайло Кречко «… розпочав у «Думці» боротьбу проти
стереотипних уявлень про технологічні можливості хору, за принципово нові горизонти художнього світобачення… він реально став ключовою постаттю у розвитку
виконавсько–хорової майстерності, а саме — мобільних можливостей співаків … скасування певних рудиментів попередньої системи, уникання інколи зайвої помпезності, звукової статичності імпонували прогресивним хормейстерам» [1].
Досягаючи значних успіхів у зламі системи підбору репертуару, розширенню репертуарної палітри, удосконаленню виконавських можливостей хорового колективу, М. Кречко продовжував свій непростий шлях сподвижника розвитку української
культури й у багатьох інших напрямах.
Узагальнюючи сказане, ми хотіли б зазначити, що «боротьба проти системи більшовицької влади», котру провадив своєю діяльністю Михайло Кречко, стало новим
поворотом у розвитку українського музичного мистецтва й зростило нове покоління музикантів, вихованих на традиціях українського національного мистецтва.
Література:
1. Лaщeнкo A. З історії київської хорової шкoли. Київ : Музичнa Укpaїнa, 2007. 200 с.
2. Немирович І. О. Людина закохана в пісню. Вечірній Київ. 1980. 26 грудня.
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ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ РОЛІ
До творчого акту підготовки ролі найбільшою мірою належить уява. Уява є однією з основних ланок акторського мистецтва. На підставі аналізу ролі, уявлень і репетицій в емоційній пам'яті актора відкладається (зберігається) уся пережита історія
життя персонажа, яка під час виконання ролі активується за допомогою акторської
техніки.
До емоційної пам'яті належить не тільки уявлене, а й осмислене, проаналізоване
життя персонажа. Усе, що почуте, побачене, осмислене актором зберігається у цьому відділі. Основним психічним рушієм, який збуджує та штовхає актора на хибний шлях є активування власної уяви перед виходом на сценічний майданчик
та під час гри. У цей час актор намагається уявляти емоційний стан персонажа, його
дії та їх характер і т. ін. Такий стан, у який мимовільно потрапляє актор до та під час
гри можна назвати станом уявлення.
Стан уявлення не обов'язково означає, що актор постійно активує свою уяву щодо
дій персонажа. Уже саме активування його знань про дію персонажа призводять
до загальної активності мозку та організму. Але механізм збудження уяви, тобто
того, що заздалегідь проаналізоване та уявлене, приводиться в дію іншим шляхом,
подібно до зосередження. Уявлені обставини ролі як і створений в уяві емоційний
стан персонажа нікуди не зникають, а залишаються на рівні емоційної пам'яті та самостійно оживають (збуджуються) від механічних рухових, мовленнєвих та інших
зовнішніх подразнень, які діють на психоемоційну систему актора.
Для того, щоб із емоційної пам'яті таким шляхом викликалося (збуджувалося)
заздалегідь уявлене, його насамперед необхідно конкретизувати. Тобто актор має
глибоко аналізувати та репетирувати разом з режисером зовнішню частину перемі-
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щень та рухів персонажа (його дій) згідно із заздалегідь визначеними мізансценами,
а відтак, на підставі цього готуватися до ролі в уяві — програвати її до самовідчуття
утворення переживання, яке відкладеться у емоційній пам'яті. Тільки тоді імітаційний рух під час його виконання нагадуватиме, викликатиме з уяви (емоційної пам'яті) значення та емоційний зміст цього руху як дії персонажа у конкретну мить.
Але з уявою можна тоді працювати над роллю, коли актор володітиме практичними знаннями щодо природи утворення та особливостей перебігу сценічного переживання. «На початковому етапі навчання до уяви звертатися взагалі не потрібно.
Тому від активного стану уявлення перед грою та під час гри необхідно відмовитися.
Коли актори–початківці вивчать особливості збудження та функціонування власної
психоемоційної системи в публічних умовах, зрозуміють роль та місце осмисленого, пам'яті, пережитого щодо ролі, яке теж належить до уяви і у якому психологічному стані має перебувати актор до виходу на сценічний майданчик та під час гри,
щоб це осмислене без зумисного уявлення викликалося із уяви, тоді можна приступати до праці над роллю в уяві. Але це інший, наступний етап навчання та праці
над роллю» [1, 130].
Варто пам'ятати, що в думці необхідно добратися до знайомих почуттів —
образи мами, зрада друга, втрата батька, нерозділене кохання, однак випробовувати їх в уяві необхідно через персонажа та не через уявлення родичів та близьких
людей. К. Станіславський зауважує: «Не маючи змоги самі розібратися в складному психологічному питанні логіки почуття, даємо йому спокій і переносимо дослідження в іншу, доступнішу нам галузь — логіки дій» [2, 214].
Запитання задаються до тих пір, доки актор, проробляючи рухи в думці, не наблизиться до відчуття того емоційного забарвлення, яке міг відчути його персонаж.
Наблизитися означає те, що немає необхідності усугубляти почуття аж до виникнення емоційних реакцій тому, що викликані в думці вони все–одно будуть не такі
як викликані під час виконання ролі. Актор може помилитися, коли під час виконання ролі буде прагнути тих реакцій, що були викликані шляхом праці над роллю
в думці. Присмак реакцій, які вони, він відчує уже під час виконання. Із досвіду,
можна сказати, що в думках до означеного місця в ролі треба тільки підвести себе
емоційно. Його розвиток треба залишити надалі, на процес втілення. Коли актор
відчув, що наблизився до почуттів — це означає, що на його емоційних носіях зафіксований стан виникнення цих почуттів а, отже, він володіє необхідним перед
виражальним станом. Тобто актор уже володіє душевним станом персонажа. Щоб
виявити і з'ясувати цей стан персонажа, актор перед актом виконання ролі в процесі
її виучування та репетирування має заглибитись (зануритись) в обставини (умови)
персонажа, його біографію, характер, прикметні ознаки тощо. Інакше кажучи, він
повинен розширити своє власне уявлення про життя персонажа.
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ТУРИЗМ ЛЬВІВЩИНИ І ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ 2000–2022 РР.
Надзвичайно актуальним сьогодні є розгляд питань функціонування й розвитку
туристичної індустрії України, зокрема Львівської області, враховуючи стан туризму Львівщини від 2000 р. та ситуацію у країні від 24 лютого 2022 р. у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Серед серйозних випробувань є подолання
наслідків політичного втручання завдяки підняттю туристичної галузі на рівень
пріоритетних у розвитку держави, позиціонуванню України як бренду, відновленню культурного туризму. Подальший ефективний розвиток туризму можливий
завдяки врахуванню досвіду попередніх років, потужній роботі над створенням високоякісного туристично–рекреаційного продукту, а також формуванню конкурентоспроможної індустрії на внутрішньому й світовому ринках.
Протягом 2000–2013 рр. обсяг в'їзного туристичного потоку до України стабільно
зростав: у 2000 р. до України в'їхало більше 6 млн іноземних туристів, у 2013 р. —
більше 24 млн. Рекордними для України за всі роки незалежності стали показники
в'їзного туризму у 2008 р., коли країну відвідало близько 25,5 млн осіб [8]. Проте
у 2014 р., унаслідок військових подій на Сході України, ця цифра становила менше
13 млн осіб [8]. Так, відбулося не лише зменшення обсягів міжнародних відвіду-
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вачів, а й зниження темпів розвитку туристичної діяльності та переформатування
просторової структури в'їзного та виїзного туристичного потоку в цілому [5].
Утім, уже у 2018 р., Львів єдиний з українських міст увійшов до рейтингу 100 найпопулярніших міст у світі серед туристів [3]. Його відвідало більше 2 млн туристів
[1]. Щоправда, при ретельній увазі з'ясовується, що 43% усіх гостей міста — це громадяни України, 16,6% — Польщі, 7,1% — Білорусі, 5,8% — Туреччини, 4% — Німеччини,
3% — США та ін. [2].
Протягом 2018–2019 рр. Львівська область зайняла друге місце серед регіонів
України за обсягом туристичного збору і друге — за кількістю розміщених осіб у готельних закладах та за кількістю туристів з України [7]. Прибуток від туристичної
галузі Львівщини у 2019 р. склав 860,9 млн грн. [7], але вже у 2021 р. через всесвітню
пандемію коронавірусу експертами галузі було прогнозовано падіння в'їзного туризму у найближчі кілька років на 55–75% (за результатами стратегічної сесії «Туризм в умовах COVID–19: план дій 2021–2023 рр.») [7]. Загалом станом на 2020 р.
втрати туристичної галузі в Україні оцінювалися у понад $ 1,5 млрд [7]. Такої кризи,
викликаної пандемією коронавірусу, індустрія туризму не знала з часів Другої світової війни.
Всесвітньою туристичною організацією було розроблено рекомендації щодо
пом'якшення соціально–економічного впливу пандемії на сферу туризму в різних
країнах (диверсифікація ринків, продуктів і сервісів; інвестиції в системи дослідження ринку і цифрову трансформацію; удосконалення цифрових навичок працівників
туристичної індустрії тощо).
Відтак, туристична галузь у багатьох країнах, в Україні зокрема, потроху почала відновлюватися, пропонуючи туристам нові напрями і види послуг, проводячи кампанії з просування туризму, широко використовуючи цифрові інструменти
та ін. Відтак, у Львівській області було розроблено комплексну програму «Розвиток культури, підвищення туристичної привабливості, збереження національної
пам'яті, культурної спадщини та промоції Львівської області на 2021–2023 роки» [7].
Ця програма базується на основі висновків постійних комісій з питань культури,
історико–культурної спадщини, туризму, духовного відродження, а також засобів
масової інформації з питань бюджету та соціально–економічного розвитку. Її головними завданнями є: підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення
туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації; поліпшення якості регіонального туристичного продукту та його просування. У програмі також йдеться про необхідність: збереження, дослідження та проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини Львівщини; комплексної реставрації пам'яток Львівщини,
внесених до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО; популяризації культурної спадщини Львівщини; підтримки проєктів охорони та збереження культурної
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спадщини, що реалізуються на території Львівської області. Передбачалося, що реалізація заходів програми забезпечить популяризацію Львівщини як туристичної
дестинації та території, безпечної для подорожей, зокрема збереження об'єктів історико–культурної спадщини, розвиток культури та креативної економіки, популяризацію національної пам'яті.
24 лютого 2022 р. ситуація кардинально змінилася. Військова агресія Російської
Федерації повністю зупинила функціонування туризму в Україні загалом і у Львівській області зокрема, поставивши цілу галузь перед серйозними випробовуваннями, які ще тривалий час доведеться осмислювати і знаходити шляхи подолання
їхніх наслідків.
За останні кілька десятиліть світ неодноразово ставав свідком занепаду туристичної індустрії в окремих країнах (Боснія і Герцеговина, Сербія, Хорватія, Чорногорія,
Грузія, Сирія та ін.) і, відповідно, істотного переформатування структури туристичних потоків. Ще раніше це були Кіпр, Єгипет та інші країни. Проте, будь–яка війна
закінчується, і тоді настає час відновлювати те, що було зруйновано, у тому числі
й туристичну галузь. На сьогодні країни, які свого часу пережили масштабні конфлікти і війни, стали успішними туристичними напрямами, посідаючи провідні
позиції за темпами розвитку галузі. Наприклад, у Боснії і Герцеговині після закінчення війни щорічне збільшення туристів становило 24%. У 2020 р. ця країна мала
б посісти третє місце у сфері розвитку туризму, проте на заваді стала пандемія коронавірусу. У 2019 р. загальний внесок туризму в економіці Боснії і Герцеговини склав
10,5% [6]. Варто згадати й про Ізраїль — країну, яка під час війни, що триває понад
півстоліття, за допомогою туризму зуміла досягнути серйозних результатів, використовуючи його як один з інструментів у зовнішній політиці. На туризм в Ізраїлі
припадає 6,2% економіки. Наприклад, у 2019 р. країну відвідали 4,5 млн туристів.
Найпопулярнішими видами туризму в цю країну є медичний та культурний, а також паломництво [6].
Отже, у світі чимало країн досягли вражаючих успіхів у розвитку туризму, що автоматично вплинуло на підвищення добробуту всього суспільства. Тому туризм,
особливо культурний, зокрема й під час війни, варто підняти на рівень пріоритетних галузей розвитку держави, позиціонувати Україну як єдиний бренд. Туризм
Львівщини, хоч на його відновлення й доведеться витратити не один рік, має всі
шанси на подальший ефективний розвиток завдяки створенню високоякісного туристично–рекреаційного продукту та формуванню конкурентоспроможної на внутрішньому й світовому ринках індустрії відповідних послуг, а також забезпеченню
на цій основі комплексного розвитку території.
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ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ
В ІНФОРМАЦІЙНО–КОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
ЯК МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ
Інформаційно–комунікаційна система функціювання будь–якого суб'єкта бізнес–
процесу складається із внутрішнього (корпоративного) і зовнішнього контурів, обидва з яких є важливими для життєздатності компанії.
Внутрішня комунікація забезпечує весь комплекс виробничих процесів, а її оперативність, коректність, злагодженість визначають у підсумку гнучкість системи,
її здатність швидко адаптуватись до нових зовнішніх умов. До внутрішньої системи
комунікації може бути віднесена також комунікація із тими партнерами, які є необхідними для виробництва певних продуктів та/або послуг.
Зовнішній контур інформаційно–комунікаційної системи підприємства складається із двох векторів: вхідного і вихідного. Вхідний вектор забезпечує зворотний
зв'язок із користувацькою аудиторією і дає змогу визначати ефективність діяльності підприємства у досягненні поставлених цілей. Інформаційне наповнення вхідного вектору забезпечується прямими зверненнями користувачів, результатами
маркетингових досліджень, а також інформацією, отриманою шляхом моніторингу інформаційного простору (як реального, так і віртуального) стосовно згадувань
компанії, її продуктів та послуг. І якщо позитивні згадування підтверджують правильність ухвалених рішень і дій, то у разі негативних постає завдання швидкого
коригування ситуації і поширення в інформаційному просторі повідомлень, спрямованих на нейтралізацію або мінімізацію негативних наслідків кризової ситуації.
Невдала антикризова політика та ігнорування потреби додаткової інформаційної
кампанії, спрямованої на виправлення ситуації, створює ризики репутаційних і фінансових втрат. Для закладів громадського харчування налагодження ефективного
функціювання вхідного вектору зовнішнього контуру інформаційно–комунікаційної системи підприємства набуває особливого значення з огляду на специфіку їх діяльності, пов'язану з термінами придатності продуктів харчування і безпечністю їжі
для здоров'я споживачів, а також щільним спілкуванням працівників із клієнтами
під час обслуговування.
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Ілюстративним прикладом невдалої кризової комунікації стала ситуація, яка склалася 2016 р. навколо ресторанів відомого львівського «Холдингу емоцій !FEST», коли
в соціальних медіа поширилась інформація стосовно отруєння неякісними продуктами багатьох відвідувачів у їдальні УКУ від компанії FestLokal і відмовою !FEST
компенсувати завдану шкоду (Зайцев, 2017). Відповідну публікацію Б. Лозицького
прокоментували 900 осіб (серед яких чимало блогерів із тисячами послідовників
у мережі) (Зайцев, 2017). Як бачимо, в умовах горизонтальної мережі інтернет–комунікацій інформація про будь–який негативний випадок може набути вірусного
поширення і завдати шкоди бренду, тому важливими є своєчасне визначення такої
інформації та оперативне реагування і поширення інформації нейтралізуючого характеру.
Вихідний вектор відповідає за донесення до користувацької аудиторії основних
меседжів компанії, її власного бачення себе і свого місця на ринку. Саме вихідний
вектор є найвиразнішим проявом маркетингової стратегії підприємства і відповідає
за формування його позитивного іміджу і просування бренду (брендинг).
Останнє включає визначення назви бренду та його в пізнаваності, конструювання
концепції («легенди») бренду, інформаційну підтримку функціонування концепції
бренду через створені продукти і послуги, розробку відповідної айдентики. Усі перелічені елементи формують змістовний компонент брендингу. Проте для успішної маркетингової кампанії важливим є, також, технологічний компонент — шляхи
і підходи до поширення інформації про бренд, його продукти і послуги. Коли ідеться
про просування компанії в інтернет–середовищі, говорять про інтернет–брендинг.
Для успішної інформаційної політики компанії необхідним є гармонійне поєднання її змістовного і технологічного компонентів.
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ЦИФРОВІ НАВИЧКИ В ПРАКТИЦІ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ
ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Креативні індустрії об'єднують традиційні або основні виконавські мистецтва (наприклад, декоративно–прикладне, музичне, театральне, образотворче мистецтво,
мода, фотографія), а також більш комерційно орієнтовані — реклама, дизайн, засоби
масової інформації, розробка програмного забезпечення та ігор [1, 117]. У цілому
їх об'єднує те, що творчий потенціал, навички і талант окремих працівників позиціюються найбільш важливими активами, а відмінною рисою креативних індустрій
є позаштатна основа і сучасний характер проєктів, що впливає як на організації, так
і на окремих осіб, які змушені адаптувати власні знання та навички.
Навички, необхідні для освіти та роботи в сучасному суспільстві, зазвичай називають навичками ХХІ ст. На міжнародному рівні наразі все ще не існує єдиного
визначення цих навичок, у більшості випадків до них відносять навички співробітництва, спілкування, громадськості, творчості, критичного мислення та ін., а також
обізнаність в галузі інформаційних та комунікаційних технологій.
Незважаючи на те, що концепція навичок ХХІ ст. охоплює широкий спектр, важливе місце в ній займають навички, пов'язані з використанням інформаційно–комунікаційних технологій.
Щоб лишатися конкурентоспроможними та відповідати очікуванням аудиторії,
представники креативних індустрій початку ХХІ ст. повинні лишатися в авангарді
технологічних розробок. Передусім мова йде про використання цифрових навичок —
форму діяльності, що заснована на знаннях і стимулює інновації в галузі. На думку
дослідників, в такому динамічному секторі цифрові навички ХХІ ст. повинні постійно зміцнюватися як стратегічний фактор глобальної конкурентоспроможності [3, 8].
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Роль інформаційно–комунікаційних технологій переважно відображена в такому
понятті як цифрові навички, відповідно термін «цифрові навички ХХІ століття» використовується для розуміння наслідків цифровізації з точки зору навичок окремих
співробітників. На думку М. Несірі, ця концепція включає в себе не лише необхідні
технічні навички для використання цифрових технологій, але й створення та розуміння контенту [4, 3]. Відповідно до основних цифрових навичок ХХІ ст. належать: технічні, інформаційні, комунікативні, спільні навички критичного мислення
та вирішення проблем.
Незважаючи на різноманіття професійних галузей, креативні індустрії знаходяться в авангарді використання нових технологій та сучасного рівня впровадження інформаційно–комунікативних технологій.
Їх об'єднує те, що економічна діяльність зазвичай пов'язана з експлуатацією творчості та інтелектуальної власності. Відмінними рисами креативних індустрій є те,
що продукти та послуги даної галузі дедалі більше зумовлені змістом та досвідом,
а організаційні структури присвячені проєктній роботі та неформальним мережам
[5, 590]. У висококонкурентному, складному та динамічному середовищі креативних
індустрій знання та інновації мають важливе значення для виживання організації.
Отже, працівники повинні розвивати навички, які дають їм змогу швидко адаптуватися до нових ринків, технологій, потреб споживачів, бізнес–моделей та робочих
місць. Креативні індустрії генерують ідеї та пропонують інноваційні продукти і послуги, які зазвичай використовуються в різних сферах. Сильна економічна позиція
разом із визнаним потенціалом розвитку творчих індустрій в інших галузях робить
цей сектор вирішальним для формування інноваційної ефективності економіки.
Професійна діяльність працівників на сучасному етапі передбачає вільне володіння
низкою здібностей, які перетинаються з навичками інформаційно–комунікативних
технологій (зокрема цьому сприяє розширення доступу до інформації в мережі Інтернет).
Як стверджує К. Лі, у такому динамічному середовищі, як креативні індустрії,
інформаційні навички тісно пов'язані з навичками критичного мислення, що передбачає ретельний розгляд різноманітних аргументів і створення обґрунтованих
висновків з онлайнових джерел інформації та комунікації [2]. Окрім того, цифрові платформи дозволяють працівникам креативних індустрій лишатися на зв'язку
зі своєю цільовою аудиторією, підтримувати контакти та обмін онлайн–контенту.
Креативні навички сприяють появі нових ідей, а цифрові технології — їх реалізації
та втіленню. У свою чергу творче використання цифрових технологій може відігравати важливу роль у концептуалізації та створенні інноваційних рішень — працівники креативних індустрій повинні розробляти інноваційні рішення під впливом
технологічних і соціальних змін.
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Забезпечуючи комунікацію та засоби для обміну і заохочення творчого самовираження, інформаційно–комунікативні навички необхідні для ефективної передачі
інформації враховуючи специфіку аудиторії та середовища.
У світовому соціокультурному просторі концепція цифрових навичок для представників креативних індустрій включає ряд пов'язаних з контентом інформаційних, соціальних та творчих цифрових навичок. Більше того, відмінною рисою провідних представників креативних індустрій наразі стає не лише наявність цифрових
навичок, але й здатність до їх реконтекстуалізації, з метою застосування їх в нових
та трансформаційних умовах. Водночас в Україні здебільшого цифрові навички розуміються як здатність легко працювати з різноманітними цифровими технологіями та онлайн–платформами в найрізноманітніших контекстах.
На нашу думку, одним з перспективних шляхів розвитку навичок є неформальні
контексти навчання, зокрема мова йде про коучинг та навчання на робочому місці,
специфіка останнього полягає в практиці співробітництва між колегами та структуруванні неформальної допомоги у контексті цифровізації.
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