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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
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Робочі мови конференції:  українська,  російська,  

англійська. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Проблеми розвитку сучасного мистецтва в контексті 

молодіжної культури, окремих субкультур. 

 Питання теорії та історії дизайну. 

 Екодизайн, етнодизайн, технодизайн та інші 

провідні тенденції сучасного мистецтва. 

 Застосування інноваційних комп’ютерних технологій 

у дизайні. 

 Мотиви художньої культури в сучасному дизайні. 

 Походження й трансформації образів і сюжетів у 

візуальній рекламі. 

 Питання екології у дизайні середовища. 

 Сутність і критерії креативу в діяльності дизайнера. 
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«мaтерiaлoзнaвствo швейнoгo виробництва. 

10. Бойта Вікторія Володимирівна – викладач 

Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну. 

Створення полікодового тексту як прийом підвищення 

мотивації студентів мистецького коледжу до 

художнього читання. 

11. Малюская Яна Іванівна – викладач МІХМД 

ім. С. Далі. Проблеми врегулювання договірних 

відносин у сфері дизайну та дизайн-освіти. 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 

19 квітня 2017 р. 

13.10-16.00, аудиторія №110 

 

Керівник: Оружа Лариса Володимирівна – 

кандидат педагогічних наук, проректор з навчальної роботи 

МІХМД ім. С. Далі. 

Секретар: Кравченко Андрій Володимирович – 

кандидат фізико-математичних наук, декан факультету 

дизайну МІХМД ім. С. Далі. 

 

ДОПОВІДІ 

 

1. Адамович Ярослав Ростиславович – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Сафонова Т.В.). Технология 

флексографического вида печати. 
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2. Артеменко Олександра Володимирівна – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Юришинець С.Є.). Аналіз 

особистого бренду С. Махно. 

3. Баліцька Ірина Анатоліївна – магістр Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 

(науковий керівник – Гнатюк І.Є.). Моушн-дизайн та його 

зв'язок з телебаченням.  

4. Бамбура Павло Віталійович – магістр Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 

(науковий керівник – Гнатюк І.Є.). Інновації у технології 

віртуальної реальності на прикладі Oculus Rift. 

5. Букреєв Андрій Олександрович – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Костюк О.М.). Проблематика 

розвитку вищої освіти України  порівняно з освітою США.  

6. Василєвська Марина Володимирівна – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Сафонова Т.В.). Особливості 

створення особистих брендів (на прикладі відомих 

архітекторів). 

7. Гайчук Валентин Васильович – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Максимов М.Б.). Аналіз 

нетрадиційних форм у сучасному мистецтві. 

8. Карпенко Дмитро Валерійович – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Максимов М.Б.). Основні 

підходи та проблеми підготовки макетів до друку.   

9. Карпенко Оксана Миколаївна – магістр 
Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Фурса О.О.). Особливості 

створення бренду у сфері моди. 
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10. Кащенко Ярослав Олегович – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 
ім. С. Далі (науковий керівник – Максимов М.Б.). Проблемати-

ка сучасної реклами та її вплив на споживачів.  

11. Кобець Анастасія Сергіївна – магістр Мистецького 
інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі (наук. 

кер.– Сафонова Т.В.). Туристичні бренди країн світу. 

12. Ковальчук Вікторія Олександрівна – магістр 
Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (наук. кер. – Сафонова Т.В.). Особливості 
сприйняття архітектурних брендів України. 

13. Кравченко Катерина Олександрівна – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 
ім. С. Далі (наук. кер. – Максимов М.Б.). Використання 

кольору в рекламі. 

14. Кушнір Вадим Володимирович – магістр 
Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Максимов М.Б.). Сучасні 

тенденції розвитку дизайну: креатив.  

15. Куць Жанна – магістр МІХМД ім. С. Далі. 

(науковий керівник – Максимова А.Б.). Культорологічний 

аспект функціонування графічного дизайну. 

16. Нестеров Олексій Костянтинович – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Максимов М.Б.). 3D-друк як 
інновація у сфері дизайну архітектурного середовища. 

17. Ободовський Ален Олександрович – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 
ім. С. Далі (науковий керівник – Гнатюк І.Є.). Візуалізація гри 

у жанрі «хоррор» на ігровому двигуні Unity 3d. 

18. Онопрійчук Оксана – магістр Мистецького 
інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 

(науковий керівник – Максимов М.Б.). Вплив інтернет-

реклами на розвиток бренду. 
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19. Пепелов Володимир Сергійович – магістр 

Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 

ім. С. Далі (науковий керівник – Гнатюк І.Є.) Організація 

виробничого процесу відділу дизайну телевізійної студії.   

20. Пікуща Ольга Олегівна – магістр Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі. 

(науковий керівник - Фурса О.О.) Історичний аспект 

розвитку дизайну корсету: від античності до сучасності. 

21. Рудецька Дар’я Вікторівна – магістр Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 

(науковий керівник – Максимов М.Б.). Мінімалізм у мистецтві 

та дизайні: аналітичний аспект. 

22. Сафонюк Тарас Юрійович – магістр Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 

(науковий керівник – Максимов М.Б.) Порівняльний аналіз 

успіху розвитку світових брендів.  

23. Свиридовський Богдан Олександрович – 

магістр Мистецького інституту художнього моделювання та 

дизайну ім. С. Далі (науковий керівник – Максимов М.Б.). 

Творчі джерела натхнення дизайнерів у процесі 

розробки логотипу. 

24. Сиротинська С.І., магістр Мистецького інституту 

художнього моделювання та дизайну ім. С. Дал і(науковий 

керівник – Сафонова Т.В.). Стилізація як засіб творчого 

розвитку майбутнього дизайнера. 

25. Смоляр Ольга Вікторівна магістр Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі. 

(науковий керівник – Гнатюк І.Є.). Комп’ютерні технології у 

сучасному живописі. 

26. Шевченко Олександр Анатолійович – магістр 

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

(науковий керівник – Оружа Л.В.). Розвиток творчої 

особистості засобами позашкільної освіти.  
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Секція 2 

20 квітня 2017 р. 

13.10–16.00, аудиторія №209 

 

Керівник: 

Денисенко Людмила Іванівна, кандидат пед. наук, 

викладач МІХМД ім. С. Далі. 

Секретар: Костюк Олена Миколаївна – кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент НПУ ім. М. Драгоманова. 

 

ДОПОВІДІ 
 

1. Білько Марія – студентка Мистецького коледжу 

художнього моделювання та дизайну (науковий керівник – 

Сафонова Т.В.). Рекламна стратегія як широкомасштабна 

довгострокова програма: типологія.  

2. Буланова Настя – студентка Мистецького коледжу 

художнього моделювання та дизайну (науковий керівник 

Сафонова Т.В.). Фастфуд «Макдональдс»: предпочтение 

целевой аудитории и реклама. 

3. Вакуленко Євгенія – студентка Київського 

Університету імені Бориса Грінченка (науковий керівник – 

Кашшай О.С.). Сучасне мистецтво: проблеми його 

трансформації та розуміння.  

4. Візір Христина – студентка НПУ ім. 

М.П. Драгоманова (науковий керівник –Костюк О.М.). Світ 

речей та предметна деталь у романі 

Ф.М. Достоєвського «Брати Карамазови»: 

гастрономізми. 

5. Ващенко Юлія – студентка Мистецького інституту 

художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі (науковий 

керівник – Дяченко А.В.). Розвиток творчої уяви майбутніх 

дизайнерів у процесі роботи з колекціями одягу в 

футуристичному стилі.  
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6. Волошенко Анна, студентка НПУ ім. 

М.П. Драгоманова (науковий керівник – доц. Костюк О.М.). 

Концепція характерів персонажів в екранізаціях 

«Морського вовка» Джека Лондона І. К. Апасяна 

(1990) та М. Баркера (2009). 

7. Головченко Антоніна – студентка Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 

(науковий керівник – Кашшай О.С.). Орнаментальні мотиви 

ювелірного мистецтва стилю модерн і Рене Лаліка в 

інтерпретації сучасних ювелірів. 

8. Єщенко Інна – студентка Мистецького інституту 

художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі (науковий 

керівник – Кашшай О.С.). Використання сюжету «Меніни» 

Дієго Веласкіса у творчості художників та дизайнерів 

ХХ ст. (Пабло Пікассо). 

9. Іванченко Марія – студентка Мистецького інституту 

художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі (науковий 

керівник – Рудницький К.І.). Порівняльний аналіз процесів 

створення анімаційної мультиплікації. 

10. Коновалова Вікторія – студентка Мистецького 

коледжу художнього моделювання та дизайну (науковий 

керівник – Сафонова Т.В.). Кольорографічна гармонія в 

рекламі. 

11. Недоливко Анастасія – студентка Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 

(науковий керівник – Гладченко О.А.) Використання мотивів 

супрематизму К.Малевича в сучасній кераміці.  

12. Псарьова Анна – студентка Мистецького інституту 

художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі (науковий 

керівник – Сафонова Т.В.). Можливості носіїв реклами у 

сфері моди. 

13. Самоха Юлія, студентка НПУ ім. М.П. Драгоманова 

(науковий керівник – Костюк О.М.). Шевченкова 

«Катерина» поетичному та живописному втіленні: до 

проблеми діалогу мистецтв. 
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14. Семенюк Олена – студентка Мистецького коледжу 

художнього моделювання та дизайну (науковий керівник – 

Сафонова Т.В.). Стан сучасного світового ринку реклами. 

15. Соболєва Олександра, Соболєва Євгенія – 

студентки Мистецького інституту художнього моделювання та 

дизайну ім. С. Далі. (науковий керівник – Максимова А.Б.). 

Сучасні тенденції проектування складних багатогранних 

упаковок у галузі графічного дизайну. 

16.  Судакова Марія – студентка Мистецького 

коледжу художнього моделювання та дизайну. Розвиток 

інформаційних компетенцій та творчих здібностей 

дітей молодшого шкільного віку. 

17. Тишковець Наталка – студентка Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 

(науковий керівник – Кашшай О.С.). Візуальна 

трансформація сюжетного ряду Оділона Редона у 

сучасній дизайнерській творчості.  

18. Уткіна Дарія – студентка Мистецького коледжу 

художнього моделювання та дизайну (науковий керівник – 

Баланюк Ж.М.). Інтер’єр і темперамент. Психологія 

кольору в інтер’єрі. 

19. Хлобистов Даниїл – студент ТЕК КНТЕУ (науковий 

керівник – Осадча Т.Л.). Арт-подорож у структурі 

«сентиментального» туру Одесою. 

20. Шубіна Катерина, студентка НПУ ім. 

М.П. Драгоманова (науковий керівник – Костюк О.М.). 

Модифікація сюжетних ситуацій, пов’язаних з 

обманом, у театральних постановках п’єс 

О.Островського «Свої люди-розрахуємося», 

«Тепленьке місце», «Вовки та вівці». 
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МАТЕРІАЛИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ФУРСА О.О., 

ректор МІХМД ім. С. Далі,  

доктор педагогічних наук, професор 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ 

ДИЗАЙН-ОСВІТИ 

 

Анотація 

Статтю присвячено висвітленню перспективної і 

достатньо гнучкої освітньої інноваційної моделі навчального 

закладу, фактичним доказом ефективності функціонування 

якої є висококваліфіковані дизайнери, здатні до швидкої 

адаптації і самореалізації в умовах сучасного полікультурного 

простору.  

Ключові слова: дизайн, дизайн-освіта, інноваційна 

модель навчального закладу. 

Annotation 

The article is devoted to coverage of promising and sufficiently 

flexible educational innovation model of the institution, the 

actual proof of the efficiency of which is qualified designers 

capable of rapid adaptation and self-realization in the modern 

multicultural space. 

Keywords: design, design education, innovative school 

model. 

 

Однією з суспільно значимих проблем цивілізаційного 

поступу Української держави в умовах євроінтеграційних 

процесів є підвищення якості освітньої підготовки майбутніх 

фахівців у галузі дизайну. Розв’язати означену проблему 

можливо засобами осучаснення змісту дизайн-освіти з 

урахуванням цивілізаційних викликів, оновлення способів і 

технологій організації освітнього процесу, реалізації 

наукових, технічних та освітніх новацій у проектуванні 
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підходів до розвитку дизайнерського освітнього середовища, 

що приводить до перегляду та практико орієнтованого 

визначення мети та якісних результатів професійної 

підготовки майбутніх фахівців. 

Відповідно до цільових орієнтирів інтеграції 

національної освітньої галузі до європейського освітнього 

простору у визначенні змісту дизайн-освіти необхідно 

грунтуватися на загальноєвропейських тенденціях щодо 

відкритості, наступності, індивідуалізації та диференціації 

навчання, перспективних підходах, які уможливили б 

розробку оптимальної стратегії її розвитку. Приміром, 

запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу 

сприятиме подоланню традиційних когнітивних орієнтацій 

вищої освіти, сприятиме новому баченню самого змісту 

освіти, його методів і технологій. У технологіях реалізації 

дизайн-освіти важливо враховувати такі інтеграційні 

фактори: тенденції взаємозв’язку становлення ринку праці й 

структури підготовки фахівців у системах вищої професійної 

освіти європейських країн; рівневу диференціацію в 

структурі, змісті і формах сучасної вищої та професійної 

освіти відповідно до європейських вимог; чітко означені 

способи розробки компетентнісної структури спеціальностей і 

методології формування змісту компетентнісно-орієнтованих 

робочих навчальних програм вищих навчальних закладів, в 

яких було б враховано традиції і новації професійної 

підготовки дизайнерів в Україні та вимоги європейських 

освітніх стандартів; методи об'єктивної оцінки освітніх 

стандартів і результатів підготовки випускників ВНЗ у 

розвинених європейських країнах. 

Практика реалізації ідеї компетентнісного підходу в 

європейських системах вищої професійної освіти виправдовує 

очікування роботодавців і студентів щодо прозорості суті 

професій, якими можна опанувати у процесі підготовки у 

ВНЗ, зумовила зростання кількісних показників 

працевлаштованих випускників тощо. Водночас 

запровадження компетентісного підходу окреслило низку 
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суперечливих питань щодо: підгрунтя диференціації рівнів 

підготовки дизайнерів у структурі ВНЗ; гармонізації 

навчальних планів із позицій структури, програм і методів 

навчання; динаміки змін змісту навчання залежно від 

розвитку дизайну та змін кон'юнктури ринку праці. Означені 

питання успішно розв’язуємо в умовах функціонування 

інноваційних моделей дизайн-освіти, що постає як складна 

відкрита системна структура, в якій інтегруються дизайн-

студія, коледж і професійні курси та реалізується системний 

алгоритм міжособистісної суб'єкт-суб'єктної взаємодії «учень-

студент-слухач-фахівець». Важливими компонентами 

структури мистецького інституту є центри конкурсної 

діяльності, майстер-класи, професійні семінари, які 

проводять відомі дизайнери. 

Основними організаційно-педагогічними засадами її 

функціонування вважаємо:  

–  розробку і реалізацію науково обґрунтованої моделі 

мистецького інституту як інноваційного навчального закладу 

та моделі професійної підготовки дизайнерів у системі: 

“учень дизайн-студії – студент мистецького інституту – 

слухач професійних курсів – фахівець із дизайну”;  

–  зарахування абітурієнтів за результатами 

комплексного іспиту творчого характеру;  

–  конкурсний добір висококваліфікованих кадрів із 

числа провідних фахівців будівництва, архітектури, 

мистецтвознавства, художників, дизайнерів, науковців;  

–  оновлення змістового компоненту дизайн-освіти, 

збільшення варіативних навчальних курсів;  

–  екстраполяцію наукових і мистецьких досягнень у 

практику дизайн-освіти; 

–  адаптування інноваційних форм і методів до 

специфіки професійної освіти фахівців із дизайну;  
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–  упровадження сучасних колективних форм 

методичної роботи педагогів інституту (творча педагогічна 

майстерня, експериментальна лабораторія тощо);  

–  соціальне партнерство з установами модельного 

бізнесу України, творчими спілками художників, майстрами 

народного мистецтва, Конфедерацією дизайнерів і стилістів 

України, науковими установами АПН України, вищими 

навчальними закладами художнього профілю;  

–  стимулювання і розвиток науково-дослідницької і 

творчої креативної діяльності студентів інституту;  

–  створення відповідного науково- і навчально-

методичного забезпечення дизайн-освіти, матеріально-

технічної бази закладу тощо. 

Аналіз освітнього процесу у мистецькому інституті як 

закладі інноваційного типу дозволяє стверджувати, що 

навчальний план для підготовки майбутніх дизайнерів одягу 

й аксесуарів достатньо наближений до ідеального. На 

фундаментальну підготовку відведено 62% загальної 

кількості годин, на загальнокультурну – 24% годин, на 

практичну підготовку – 14%.  

При цьому провідним принципом професійного 

навчання дизайнерів є принцип фундаменталізації, 

спрямований на інтеграцію гуманітарних і природничо-

наукових знань, зокрема на інтеграцію основ дизайнерської 

діяльності і виробничих технологій. Високий рівень 

опанування виробничими технологіями дизайнерської 

діяльності є неможливим без умінь використовувати здобуті 

знання на практиці.  

Аналіз діяльності мистецького інституту засвідчив, що 

інноваційні підходи до організації навчально-виховного 

процесу впливають на якісні показники контингенту 

студентів (йдеться про зростання кількості студентів, котрі 

навчалися у дизайн-студії, а також тих, хто закінчив школу з 

відзнакою). 
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Важливим критерієм ефективності й спрямованості 

інституту на інноваційну діяльність є показник створення 

нових спеціальностей із урахуванням сучасних потреб 

дизайн-виробництва. Як відомо, довгий час дизайн у нашій 

країні асоціювався лише з конструкторськими й 

технологічними напрямами професійних новацій і розробок. 

Докорінні зміни потреб сучасного ринку праці диктують 

новітні спеціалізовані напрями професій, як-от: фото-, 

вiдеодизайнер, дизайнер спецефектiв, дизайнер лазерної 

графіки, дизайнер силiконової графіки, дизайнер світлової 

реклами, екодизайнер тощо. 

Свідченням ефективності організаційно-педагогічних 

засад функціонування мистецького інституту як навчального 

закладу інноваційного типу стали результати вітчизняних і 

міжнародних фестивалів, конкурсів професійної майстерності, 

в яких взяли участь студенти. Найбільш вагомими серед них 

визнано такі: чемпіонати України з перукарського мистецтва 

та декоративної косметики; конкурси „Чарівна голка”, 

„Феєрія краси”, „Кришталевий силует”, „Кришталева надія”, 

„Яскрава палітра”, сезонні покази мод „Погляд у майбутнє”, 

конкурс „Перлини сезону” тощо. У зазначених конкурсах 

студенти Мистецького інституту художнього моделювання і 

дизайну імені Сальвадора Далі займали виключно призові 

місця. 

Як бачимо, запропонована інноваційна модель 

навчального закладу є перспективною і достатньо гнучкою. 

Результатом її функціонування є висококваліфіковані 

дизайнери, здатні до швидкої адаптації і самореалізації в 

умовах сучасного нестабільного полікультурного простору.  
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ОРУЖА Л.В., 

проректор МІХМД ім. С. Далі,  

кандидат педагогічних наук 

 

СОЦІАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ З ДИЗАЙНУ 

 

Ми погоджуємося з положенням, що новизна та 

оригінальність результатів праці на базі професійної 

компетентності є одним із найсуттєвіших критеріїв творчості 

дизайнера. Іншим критерієм слугує суспільна значущість 

результату. Критерієм самої ж творчості є продуктивність 

праці. 

Соціальна скерованість дизайнерської творчості, свідома 

постановка проблеми, цілеспрямований пошук її вирішення 

дозволяють говорити про провідну роль свідомості в цьому 

виді діяльності, при всьому тому, що неусвідомлені процеси 

уяви та інтуїції займають у ній особливе місце. 

Художній розвиток особистості майбутнього дизайнера 

завжди визначається виробництвом та спілкуванням, у 

процесі чого фахівець розвиває в собі здатність творити за 

законами краси. Посередником між ними виступає мистецтво, 

відмінною рисою якого є зв’язок з життєдіяльністю, що 

відрізняє його як від теоретико-пізнавальної, так і від 

практично-виробничої діяльності. 

На ґрунті мистецтва розвивається художня свідомість 

суспільства, яка включає в себе не тільки власне мистецьку 

творчість та її витвори, а й усю сукупність естетично-

художніх потреб, почуттів, смаків, поглядів, норм, ідеалів 

тощо, які забезпечують активну ціннісну орієнтацію людей у 

реальних життєвих обставинах. Мистецтво виховує в 

майбутніх дизайнерів не лише потребу художньої насолоди, а 

й здатність творчого ставлення до всіх природних і 

суспільних явищ. Завдяки особливостям його впливу на 
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особистість фахівця (чуттєва безпосередність, емоційна 

насиченість, ідейна спрямованість, спонукальна сила) 

мистецтво стало фактором виховання і однією з 

найважливіших складових частин духовної культури 

суспільства.  

Через осягнення мистецтва фахівець художнього 

профілю входить у світ інших людей, живе їхнім життям, 

включає у свій духовний світ досвід людства. Тільки в 

результаті засвоєння та перетворення у свій набуток 

історично створеного мистецького доробку людства 

особистість майбутнього дизайнера стає емоційно багатою, 

здатною глибоко, сильно й тонко відчувати та переживати. 

Водночас художній образ виражає конкретну оцінку 

зображуваного, моральне, естетичне та інше схвалення або 

заперечення. 

Процес ціннісного орієнтування особистості фахівця з 

дизайну в мистецтві має свої особливості. Їх зумовлює, 

зокрема, ставлення мистецтва до дійсності, яке значною 

мірою розкриває характер його функціонування. Крім того, 

специфіка ціннісних орієнтацій засобами мистецтва полягає в 

активній взаємодії двох факторів – естетичного та 

позаестетичного. Естетична природа мистецтва виступає 

основоположним моментом, що визначає функціонування 

позаестетичних факторів. Проте ці фактори, зовнішні щодо 

естетичної природи мистецтва, в змістовому відношенні 

мають достатній ступінь самостійності і, в свою чергу, істотно 

впливають на характер функціонування самого твору 

мистецтва, на способи його споживання. Саме позаестетичні 

фактори врешті-решт визначають зміст ціннісних орієнтацій. 

Наслідки позначаються на діяльності особистості в різних 

сферах суспільного життя, на вдосконаленні всієї структури 

духовної культури. 

Результати цього дослідження спрямовують нас до 

розуміння того, як в історії людства реально взаємодіють два 

процеси – розвиток мистецтва та художній розвиток 

особистості майбутнього фахівця.  
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Зокрема, до важливих творчих якостей майбутніх 

дизайнерів, які розкривають їхні креативні можливості, 

належать: сприйнятливість, зацікавленість світом речей, його 

різноманітністю та єдністю; тямущість, здатність до 

узагальнення зрозумілого; автономність, незалежність 

характеру; здатність до спілкування з широким колом людей 

не лише в особистісному мовленнєвому контакті, але й з 

допомогою письма, рисунка, схем, креслень; схильність до 

аналітичної та дослідницької діяльності, дисциплінованість, 

наполегливість, старанність, готовність до формулювання і 

розв’язування проблем; ментальна активність, вміння 

планувати свою діяльність; здатність критично оцінювати її 

результати, критичність у ставленні до проектів та виробів, 

виконаних іншими; здатність до самоствердження, 

честолюбство, уміння переконувати; почуття відповідальності 

перед суспільством за виконувану роботу тощо. 

Вияв і розвиток цих якостей – важливе педагогічне 

завдання науково-педагогічного колективу вищого 

навчального закладу. 

 

БОЙТА В.В., 

викладач МІХМД ім. С. Далі  

 

СТВОРЕННЯ ПОЛІКОДОВОГО ТЕКСТУ ЯК ПРИЙОМ 

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОГО 

КОЛЕДЖУ ДО ХУДОЖНЬОГО ЧИТАННЯ 

 

1.  Актуальність використання проектних 

технологій. На сьогодні, у час стрімкого розвитку нашого 

суспільства дедалі актуальнішою стає проблема формування 

читача. Так, за дослідженням, 51% опитаних соціологами 

українців сказали, що взагалі не читають книжок. Із 49%  

українців, які читають, 87% віддають перевагу традиційним, 

паперовим книжкам, 10% – електронним книжкам, 3% – 
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аудіокнижкам. Сучасний світ невблаганно змінює аудиторію, 

перетворюючи «читачів» більшою мірою у «глядачів», тому 

для сучасного покоління студентів більш звичним є 

сприйняття аудіовізуальної інформації, ніж друкарської. Це 

зумовлює пошуки нових методів і прийомів навчання, що 

мають обиратися таким чином, щоб заохочувати студентів до 

вивчення літератури, перш за все – до художнього читання. 

Одним із таких прийомів, що підвищують мотивацію 

студентів, є прийом створення полікодового тексту. 

2.  Поняття полікодового тексту. Для того, щоб 

зрозуміти поняття полікодового тексту, потрібно 

відмежуватися від традиційного уявлення про текст як про 

об’єднану змістовим зв’язком послідовність саме мовних 

одиниць, основними властивостями якої є зв’язність і 

цілісність. Сучасні дослідники виокремлюють монокодовий та 

полікодовий текст. Монокодовий текст – це текст тільки з 

вербальним компонентом, комунікативним кодом якого є 

слова. Полікодовий текст – це текст із вербальними і 

невербальними компонентами, комунікативним кодом якого 

слова та усі елементи, що не виражені словом, але також 

несуть інформацію, впливають на її сприйняття, реалізують 

настанови автора (малюнки, фотографії, схеми, таблиці, 

символічні зображення тощо). Отже, полікодовий текст – це 

текст, фактура якого складається із двох різнорідних частин: 

вербальної (мовної/мовленнєвої) і невербальної (належить до 

інших знакових систем), що створюють одне візуальне, 

структурне, смислове і функціональне ціле.  

Вербальнийі невербальний компоненти перебувають у 

нерозривному зв’язку, при відкиданні одного з компонентів, 

компонент, що залишиться, припинить передавати 

інформацію, або передаватиме неповно, або інакше буде 

інтерпретуватися. Термінологія на позначення такого тексту є 

різною: полікодовий, семіотично складний, нетрадиційний, 

креолізований, лінгвовізуальний феномен, синкретичне 

повідомлення, ізовербальний комплекс, іконотекст. 

Класичним прикладом полікодового тексту є казка Антуана 
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де Сент-Екзюпері «Маленький принц», у якій вербальний 

текст і авторські малюнки утворюють єдине неподільне ціле. 

3.  Різновиди полікодових текстів. Усі полікодові 

тексти за впливом на різні органи чуття можна об’єднати у 

такі групи: 

а)  візуальні (друковані тексти: текст підручника, 

таблиці, схеми, картини, малюнки); 

б)  аудіальні (аудіозаписи: звукові посібники, 

фрагменти зразків мовлення); 

в)  аудіовізуальні (навчальні відеофільми, 

мультимедійні програми).  

4.  Актуальність використання візуальних 

полікодових текстів. За сприйняттям інформації сучасні 

студенти є переважно візуалами, а отже, бачать світ 

переважно через призму різноманітних «картинок», 

відеозображень. Тому особливу увагу варто зосердити саме 

на візуальних полікодових текстах, які допомагають 

«підлаштуватись» до студентів з різними типами сприйняття 

інформації. Інформація, що знаходиться безпосередньо у 

текстовому повідомленні, засвоюється лише на 7%, голосові 

характеристики сприяють засвоєнню 38% інформації, а 

наявність візуального образу суттєво підвищує сприйняття – 

до 55%. Вербально представлена інформація впливає на 

свідомість людини раціональним шляхом, а використання 

різноманітних невербальних засобів автоматично переводить 

сприйняття на підсвідомий рівень. 

5.  Створення полікодових текстів студентами. Усі 

полікодові тексти, запропоновані для створення студентам-

дизайнерам у процесі вивчення літератури, можна об’єднати 

у такі групи: а) комікс; б) буктрейлер; в) постер на 

літературну тему; г) буклет або брошура; д) фотоколаж; 

ж) логотип, емблема; з) дудл; и) скрапбукінг; і) кардмейкінг. 

Автор вербального тексту (письменник) і художник 

(студент) об’єднані єдиною темою, сюжетно-композиційною 
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лінією тексту. Не знаючи змісту твору, образів тощо, студент 

не зможе створити власний полікодовий текст. Роботи, 

виконані талановитими студентами-художниками, можуть 

затьмарити створені словесно образи і вже через них 

відбудеться сприйняття вербального тексту, бо вони не 

просто супроводжують літературний текст, а образно 

тлумачать його. 

6.  Доцільність використання прийому створення 

полікодових текстів. Використання прийому створення 

полікодових текстів під час викладання літератури є 

доцільним і виправдовує себе. Його впровадження дозволяє 

підвищувати мотивацію студентів до художнього читання, 

розвивати вміння аналізувати, систематизувати, 

узагальнювати вивчений матеріал, навчати інтерпретувати 

вербальні тексти, здобувати навички самостійної роботи над 

творчими завданнями, розвивати комунікативні здібності, 

формувати власну життєву позицію, забезпечувати зв’язок 

теорії та практики у процесі навчання. 

 

ВОРОНІНА М.В.,  

викладач МІХМД ім. С. Далі, 

кандидат педагогічних наук 

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ  

ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ 

 

Для успішної професійної діяльності дизайнер одягу 

має бути широко обізнаним фахівцем, який володіє 

глибокими знаннями в найрізноманітніших галузях науки, 

техніки і мистецтва.  

У цілому від задуму до презентації творчого результату 

кожен дизайнерський витвір, кожна одинична або серійна 

новинка одягу, кожен елемент костюмного образу проходять 

єдиний шлях. Традиційно він вибудовується за сімома 
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основними етапами: ідея/задум; ескізний пошук; робочий 

ескіз; базова конструкція; моделювання; технологія 

виготовлення одягу; презентація/просування/рефлексія.  

Під впливом навколишньої дійсності у дизайнера 

виникає певна ідея, що конкретно або узагальнено 

втілюється у художній костюмний образ. Образ ідеї 

трансформується у форму, що відповідає задуму. 

Послідовний ряд подальших замальовок на основі 

перших начерків поступово наближується до силуетів 

костюмів, що проектуються.  

Отриманий робочий ескіз вперше візуалізує 

новонароджений костюмний образ, у якому враховуються: 

тенденції моди щодо силуету, пропорцій і кольорів; 

особливості фігури споживача; властивості текстильних 

матеріалів; особливі вимоги комфортності. Робочий ескіз 

водночас постає першим варіантом інструкційної карти, 

відповідно до якої замовник і виконавець можуть вже більш 

детально ознайомитися із конкретними аспектами розробки. 

Дизайнер одягу після аналізу можливих 

конструктивних рішень пропонує варіант побудови нової 

форми. Від досвіду і інтуїції дизайнера залежить економічна 

рентабельність і, як наслідок, перспективність вибору базової 

конструкції: раціональної існуючої чи авторської 

оригінальної.  

За допомогою різноманітних прийомів художнього 

моделювання ми отримуємо комплект робочих лекал 

очікуваної нової форми одягу.  

Після розкрою настає етап монтажу швейного виробу, 

який виконується за оптимальною технологією виготовлення 

окремих деталей і вузлів, визначеною автором-дизайнером. 

Без його конструкторських консультацій та роз’яснень щодо 

технології обробки і монтажу неможливо отримати повної 

інформації та вірогідних інструкцій щодо варіантів втілення 

задуманого у матеріалі. 
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Протягом усього процесу створення нових форм одягу 

саме навички дизайнера щодо групової динаміки, вміння 

пояснювати та запобігати конфліктам дозволяють грамотно 

організувати ефективну взаємодію всіх учасників творчого та 

виробничого процесів.  

На заключному етапі процесу створення нових форм 

одягу – презентація/рефлексія – дизайнер одягу забезпечує 

та контролює максимальне поширення отриманих 

оригінальних результатів та ефективний зворотний зв'язок із 

споживачами та замовниками, а також позначає напрями 

подальшого творчого пошуку і розвитку.  

З оглядом на репрезентовані особливості професійної 

діяльності практикуючих дизайнерів одягу, спробуємо, 

узявши за основу таксономію О. Лука, визначити притаманні 

цим професіоналам ключові творчі здібності та адаптувати їх 

відповідно до етапів створення нових форм одягу:  

 легкість генерування ідей – вміння фантазувати та 

продукувати нові костюмні образи, нестандартно поєднувати 

методи і матеріали втілення;  

 спосіб кодування інформації нервовою системою –

 кодування зорово-просторовим способом при створенні 

пошукових і робочого ескізів майбутнього костюмного 

образу; кодування цифровим способом результатів 

антропометричних вимірювань для конструювання; 

вербальне кодування під час професійного спілкування, 

акустично-образне кодування під час презентації нових форм 

одягу; 

 здібність до згортання розумових операцій – вміння 

об'єднувати операції мислення, включати їх у вже наявні 

системи знань, групувати дані тим або іншим способом вже в 

процесі сприйняття; 

 легкість асоціювання – вміння швидко будувати 

асоціативні ряди з метою перетворення будь-якого 

асоціативного образу в художній та проектний костюмний 

образ;  
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 «бокове» мислення – вміння побачити спосіб 

вирішення завдання, використовуючи інформацію 

різноманітного походження;  

 цілісність сприйняття – вміння сприймати костюмний 

образ у цілому; 

 гнучкість мислення – вміння швидко і легко 

переходити від одного класу явищ до іншого, далекого від 

першого за змістом, інтелектуальна активність; 

 здібність до оцінювальних дій – вміння обирати одну 

з багатьох альтернатив до її перевірки з урахуванням логічної 

несуперечливості, естетичних критеріїв вишуканості й 

простоти;  

 побіжність мовлення – вміння вправно втілювати 

ідеї у мовну форму; 

 здібність до завершення дій – вміння довести працю 

до такого рівня, коли вона набуває універсальної значущості 

і громадської цінності.  

В умовах реального виробництва нами було 

проаналізовано частоту проявів творчих здібностей 

дизайнера одягу на етапах процесу створення нових форм 

одягу і визначено такі їх групи: пріоритетні, супровідні і 

фонові.  

Пріоритетні (п) творчі здібності дизайнера одягу 

виявляють себе на всіх сімох етапах (виявлена така єдина 

творча здібність – гнучкість мислення), прояв супровідних 

(с) творчих здібностей простежується на 4-6 етапах (до 

таких здібностей можна віднести вісім – легкість генерування 

ідей, спосіб кодування інформації нервовою системою, 

здібність до згортання розумових операцій, легкість 

асоціювання, «бокове» мислення, цілісність сприйняття, 

здібність до оцінювальних дій, здібність до завершення дій), 

а фонові (ф) творчі здібності проявляються на 1-3 етапах 

(до цієї групи також входить єдина здібність – побіжність 

мовлення).  
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Пріоритетна творча здібність «гнучкість мислення» 

забезпечує повсякчасне урізноманітнення художнього та 

проектного образів, варіювання способів і механізмів їх 

реалізації завдяки вільній інтерпретації будь-якої початкової 

та наступної інформації.  

Супровідні творчі здібності дизайнера одягу 

дозволяють отримати: нестандартні сполучення та комбінації 

матеріалів, технік, засобів і методів ескізного та 

матеріального втілення костюмного образу; відкриття 

аналогій під час формоутворення (визначення провідного 

силуету), в процесі монтажу (вибір технологій обробки та 

поєднання) або способів використання готового виробу 

(варіанти комплектації та манера носіння); загальну 

концепцію завершеного костюмного образу з урахуванням 

провідних тенденцій моди, типових та індивідуальних 

особливостей потенційного споживача, економічних 

показників виробництва; у визначений термін цілісний 

костюмний образ, що задовольняє основним вимогам 

«бажаність», «здійсненність» і «рентабельність»; остаточне 

рішення щодо методу втілення костюмного образу у матеріалі 

(вибір ескізної техніки, базової конструкції чи методу 

технологічної обробки); пошукові ескізи в різноманітних 

ескізних техніках (реалістичного, модельєрського або 

стилізованого рисунку).  

Фонова творча здібність дизайнера одягу «побіжність 

мовлення» розкриває сміливість у міркуваннях, незалежність 

суджень, володіння різними мовними засобами, здатність 

користуватися різними формами доказів.  

До поняття творчих здібностей вкладають настільки 

різний зміст, що цей факт не може вважатися випадковістю 

або пояснюватися суб’єктивним підходом. Він свідчить про 

об’єктивну складність самої структури здібностей і тому 

потребує аналізу їх різноманітних форм.  

Оскільки здібності, за твердженням психологів 

(С. Рубінштейн, Ю. Самарін), виявляються в уміннях, 
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відповідно до видів дизайнерської діяльності під час 

створення нових форм одягу було виокремлено ключові 

вміння та систематизовано їх за трьома групами: художньо-

графічні вміння (малювати в різноманітних техніках із 

застосуванням різних матеріалів та інструментів; 

фантазувати; будувати асоціативні ряди), інженерно-

конструкторські вміння (креслити та уявляти об’єкт у 

просторі; робити розрахунки; виконувати ручні та машинні 

швейні операції, використовувати технічне оснащення) та 

організаційно-комунікативні вміння (пояснювати; 

переконувати; запобігати конфліктам), сформованість яких 

характеризує очікуваний якісний рівень кінцевого творчого 

результату.  

Систематизація творчості дизайнера одягу за видами 

професійної діяльності надала можливість віднести 

специфічні прояви вмінь визначених творчих здібностей до 

таких груп:  

 легкість генерування ідей – до 2 груп (художньо-

графічні та інженерно-конструкторські вміння); 

 спосіб кодування інформації нервовою системою –

 до всіх 3 груп(!); 

 здібність до згортання розумових операцій – до 2 

груп (художньо-графічні та інженерно-конструкторські 

вміння); 

 легкість асоціювання – до 2 груп (художньо-

графічні та інженерно-конструкторські вміння); 

 «бокове» мислення – до всіх 3 груп(!); 

 цілісність сприйняття – до всіх 3 груп(!); 

 гнучкість мислення – до всіх 3 груп(!); 

 здібність до оцінювальних дій – до 2 груп 

(художньо-графічні та інженерно-конструкторські вміння); 

 побіжність мовлення – група організаційно-

комунікативних вмінь; 

 здібність до завершення дій – до всіх 3 груп(!). 
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Зазначимо, що творчі здібності дизайнера одягу за 

своєю сутністю і структурою є багаторівневою системою з 

множиною характеристик, визначеними функціями, цілями, 

мотивами, засобами, діями і результатом. Творчість у 

професійній діяльності дизайнера одягу постає як сукупність 

різноманітних дій, підпорядкованих цілям художнього 

проектування, що визначають реалізацію тих або інших 

процесів по створенню нових форм одягу та розкриваються 

через специфічні групи творчих здібностей, умінь і 

особистісних якостей. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АЙТРЕКІНГУ В 

ДОСЛІДЖЕННІ ЯКОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ 

СЕРЕДОВИЩА ІНТЕР'ЄРУ 

 

Анотація. У статті розглядається новий метод 

дослідження якості візуального сприйняття середовища 

інтер’єру та його об'єктів за допомогою технології айтрекінга. 

Подані матеріали теоретичного та практичного дослідження 

якості візуального сприйняття різних об’єктів середовища 

інтер’єру. Зроблені висновки щодо можливості застосування 

запропонованого методу. 

Ключові слова: айтрекінг, візуальне сприйняття, 

інтер’єр, якість. 

 

Постановка проблеми. Дослідження якості 

візуального сприйняття (ЯВС) інтер’єру відіграє важливу роль 

в проектуванні найбільш комфортного середовища, яке б 

відповідало психофізіологічним особливостям людини. Навіть 

незначні зміни у розташуванні просторових об’єктів, їх 

розмірах та формі можуть вплинути на психологічний стан 
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людини, тому дуже важливо мати змогу дослідити ЯВС різних 

композиційних елементів з відповідних ракурсів. Вже на 

стадії проектування можна зрозуміти, наприклад, який з 

ракурсів сприйняття інтер’єру або окремого об'єкта є 

найбільш виграшним, найкращим або, навпаки, - який ракурс 

найгірше сприймається. 

Сьогодні багато компаній ведуть розробки технологій, 

пов'язаних з айтрекінговими дослідженнями. Проте, на жаль, 

такі дослідження поодинокі та не вирішують багатьох питань, 

пов’язаних з якістю візуального сприйняття. Автор пропонує 

новий підхід у використанні даних технологій та пристроїв 

при вирішенні цих та інших завдань. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. 

Основні публікації про використання технології айтрекінгу 

були розглянуті у попередній статті автора [1]. Слід 

зазначити, що сьогодні ця технологія використовується 

найрізноманітніших сферах. Результат роботи системи 

айтрекінга – це запис короткочасних пауз та напрямів 

переміщення погляду. Такий рефлекс руху очей називається 

саккада.  

Варта уваги стаття доктора культурології 

Фазилзянова Г. І. про застосування методу айтрекінга для 

оцінки якості графічної та мультимедійної продукції [3]. 

Сучасна дизайнерська діяльність вимагає додаткового 

інструментарію для оцінки якості графічної та мультимедійної 

продукції, у тому числі з психологічної та ергономічної точок 

зору. В статті розглянуті застосування систем айтрекінга у 

візуальному пошуку, маркетингу та рекламі, нейронауці, 

психології та інтерфейсі “людина-комп'ютер”. Описані різні 

методи реєстрації положення та руху очей. Основна увага 

приділена методам оцінки погляду, заснованих на 

інтерпретації зображень та аналізі отриманих даних. Однак, 

крім огляду останніх досліджень застосування системи 

айтрекінга, опису методів реєстрації положення і руху очей 

та оцінки погляду, в статті не наведена відповідь на головне 
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питання, а саме: як необхідно оцінювати якість графічної та 

мультимедійної продукції. 

Цікавою роботою є дослідження доктора психологічних 

наук Елшанського С. П. стосовно переваги та ігнорування 

простих геометричних фігур у процесі їх зорового сприйняття 

(айтрекінгове дослідження) [2]. 

Експерименти з оцінки руху очей показують, що 

зазвичай тільки частина елементів стимулюючого 

зображення, які одночасно пред'являються, привертає увагу 

респондента, і його очі здійснюють фіксації на цих 

елементах, інші ж елементи привертають увагу менше або ж 

взагалі ігнорують.  

Автор статті досліджував перевагу та ігнорування 

«простих» геометричних фігур, таких як трикутники, 

квадрати та кола, при їх одночасному зоровому сприйнятті. 

Досліджувалися контурні та «залиті» фігури. Грунтуючись на 

отриманих даних, Елшанський С. П. зробив припущення 

щодо переваги або ігнорування фігур в процесі їх зорового 

сприйняття. Так, колам як надається перевага, так вони й 

ігноруються частіше за квадрати або трикутники, перевазі 

фігури сприяє її розташування в центрі рисунка, ігнорується 

ж частіше та фігура, що стоїть збоку. Контурні фігури 

ігнорують частіше «залитих». Недоліком проведеного 

дослідження є те, що отримані результати досить відносні, 

оскільки в експерименті брало участь лише 10 осіб, і певного 

зв’язку не було виявлено.  

Крім зазначених вчених в напрямку візуального 

сприйняття працюють різні науковці, проте їх дослідження 

неповні та дуже часто не вирішують у повному обсязі 

поставлені задачі та проблеми, також майже не приділяється 

увага темі якості візуального сприйняття.  

Мета статті: розробити та обґрунтувати новий метод 

дослідження якості візуального сприйняття на основі 

айтрекінгового аналізу об’єктів середовища інтер’єру, а 



 

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН: 

ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 

36 

 

також виконати теоретичні розрахунки ЯВС різних меблів на 

основі розробленого методу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Дослідження якості візуального сприйняття середовища 

інтер’єру та його об'єктів за допомогою айтрекінгового 

аналізу ґрунтується на використанні технології відстеження 

погляду людини, використовуючи пристрій айтрекер. 

Безперечними перевагами даного методу є висока точність, 

достовірність отриманих даних (оскільки дослідження 

проводяться з реальними людьми, а не з теоретичними 

моделями) та невелика затратна частина (для точного 

результату – з мінімальною похибкою - достатньо декілька 

підходів дослідження). 

Для даної серії досліджень був використаний айтрекер 

Eye Tribe Tracker ET1000 фірми THE EYETRIBE. 

Айтрекінгове дослідження аналізу якості візуального 

сприйняття враховує середню довжину переміщення саккад 

та середню кількість точок концентрації уваги (елементів, 

частин досліджуваного об’єкту, місць, на яких людина 

зупинила свій погляд) для кожного ракурсу відповідної серії 

досліджень. 

Тривалість та складність переміщення саккад, зупинки 

погляду людини на певній частині об’єкту характеризують 

ступінь складності його сприйняття, відповідно і ступінь 

якості сприйняття з відповідного ракурсу. Аналізуючи 

перемішення саккад та точки, на яких людина найдовше 

затримала свій погляд, можна визначити якість сприйняття з 

відповідного ракурсу. Маленьке значення загального шляху 

переміщення саккад характерезує малу кількість інформації 

про об’єкт (або певну невизначеність), великий загальний 

шлях переміщення навпаки характеризує те, що людина 

занадто довго досліджує об’єкт з відповідного ракурсу.  

Розмір саккади (відстані між фіксаціями погляду) на 

певній ділянці об’єкту характеризує складність сприйняття 

цієї ділянки – чим менше розмір саккади, тим більша 
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зацікавленість людини. Тривалі саккади характеризують 

малу зацікавленість людини. Велика тривалість затримки на 

певній ділянці означає, що людина уточнює інформацію на 

ділянці. 

Виходячи з зазначеного вище, була проведена серія 

досліджень різних об’єків – меблів інтер’єру для 

горизонтальних кутів повороту об’єкта відносно спостерігача 

0, 30, 45, 60 та 90 градусів за час t = 5 сек (на рис. 1 та в 

табл. 1 показане дослідження дивану). Була знайдена 

загальна довжина переміщення саккад та кількість точок 

концентрації уваги для кожного випадку та їх середні 

значення. Також зроблений порівняльний аналіз. 

Визначення якості візуального сприйняття відбувається 

за допомогою коефіцієнта kя = lкут.сер /nсер, де lкут.сер – середнє 

значення довжини переміщення саккад, nсер – середнє 

значення кількість точок концентрації уваги об’єкту, який 

досліджується. 

Напрямок (ракурс) найбажанішого сприйняття об'єкта 

залежить від коефіцієнта kя: чим він ближчий до kя-сер (kя-сер = 

(kя-1 + kя-2 +…+ kя-m)/m) – тим об'єкт найкраще сприймається 

з даного ракурсу. Чим він більше відрізняється - тим даний 

напрямок сприйняття гірший. Результати дослідження для 

різних меблів представлені в табл.2. 

Аналогічно до окремих об’єктів також була проведена 

серія досліджень основних ракурсів інтер’єрів різних 

приміщень для часу t = 5 сек. та 10 сек. Була знайдена 

загальна довжина переміщення саккад та кількість точок 

концентрації уваги для кожного випадку та їх середні 

значення. У майбутньому плануємо продовжити такі 

дослідження. 

Висновки дослідження. Виходячи з аналізу 

результатів айтрекінгових досліджень різних об'єктів 

середовища інтер’єру, можна зробити висновок, що перш за 

все якість візуального сприйняття залежить від складності 

розпізнання, розуміння (візуального аналізу) певного об'єкта 
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для даного ракурсу, на який людина звернула увагу (тобто 

від складності форми, деталей об'єкта, формоутворюючих 

кривих об'єкта тощо). Аналіз об'єктів був зроблений на 

основі серії досліджень за траєкторіями саккастичних 

переміщень. У серії досліджень траєкторія руху саккад та їх 

загальна кількість відрізняються (для 5 сек. це невелика 

зміна в межах 2-3 саккад), проте точки фіксації уваги 

розташовані дуже близько або повністю співпадають. 
 

Таблиця 1  

Результати айтрекінгового дослідження дивану 

Об'єкт 

дослідж

ення 

Гориз. 
кут 

повор. 
об'єкта β 

lв1 lв2 lв3 lкут.сер nв1 nв2 nв3 kя 

Диван 

0 2295 2225 2053 2191 11 12 11 193,3 

30 2220 1697 1708 1875 11 13 14 165,4 

45 2580 1765 951 1765 16 13 7 155,8 

60 1596 1240 375 1070 12 10 6 94,4 

90 1872 2336 457 1555 13 15 6 137,2 

lд.сер 2113 1853 1109 1691        

kя-сер  149,2 

 

За довжиною та характером переміщень саккад можна 

визначити складність розпізнання, розуміння та загальну 

якість сприйняття об’єкту для даного ракурсу. Точки, на яких 

фіксується погляд, не випадкові. Це найбільш інформативні 

місця зображення, місця, де знаходяться найважливіші 

ознаки та характеристики об’єкту, зони фіксації уваги. 

З табл. 2 можемо побачити, що напрямок (ракурс) 

найбажанішого сприйняття для ліжка відповідає 

горизонтальний кут повороту об’єкту відносно спостерігача 

на 300, для дивану №1 – кут 450, для столу №1 – кут 450, для 

крісла №1 – кут 600, для стільця – кут 300, для верхніх шаф – 
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кут 450, для столу №2 – кут 300, для дивану №2 – кут 600, 

для полиць – кут 300, для софи – кут 600. 

 
 

Рис.1 Серія досліджень дивану для горизонтальних 

кутів повороту 0, 30, 45, 60 та 90 градусів за час t = 5 сек. 
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Запропонований метод дозволяє визначати якість 

візуального сприйняття об'єктів середовища інтер'єрів, які 

проектуються, а також в процесі реконструкції вже існуючих 

інтер'єрів. Також метод дозволяє встановити, як саме людина 

оцінює просторову композицію, певний об'єкт, що дозволяє 

скоригувати дизайн з урахуванням поставлених завдань. 

 

Таблиця 2 
 

Результати визначення найкращого ракурсу 

якості візуального сприйняття айтрекінгового 

дослідження меблів виходячи з середнього значення 

та порівняльний аналіз з найменшим значенням 

 

Об’єкт За середнім наченням За найменшим значенням 

 

Гориз. кут 

повор. об'єкта 
відносно 

спостерігача, β0  

Найкращій 
ракурс 

сприйняття 

Гориз. кут 

повор. об'єкта 
відносно 

спостерігача, β0 

Найкращій 
ракурс 

сприйняття 

1. Ліжко 30 

 

0 

 

2. Диван 

№1 
45 

 

60 

 

3. Стіл  

№1 
45 

 

90 

 

4. Крісло 

№1 
60 

 

30 

 

5. Стілець 30 

 

45 
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6. Верхні 

шафи 
45 

 

90 

 

7. Стіл  

№2 
30 

 

0 

 

8. Диван 

№2 
60 

 

90 
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ВИДИ ІЛЮСТРАЦІЙ ТА ЇХ ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ У 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКАХ З ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ 

 

Важко уявити собі сучасну навчальну книгу без 

ілюстрацій. Особливої ваги набуває ілюстрація у підручниках 

та навчальних посібниках з тих дисциплін, у яких інформація 

передається переважно позатекстовими елементами – 

фотографіями, малюнками, схемами. Саме до таких 

навчальних дисциплін відносяться дисципліни з 

проектування одягу. 

Різні дидактичні, психологічні, поліграфічні аспекти 

ілюстрування навчальної книги широко представлені в 

науковій літературі. Ряд досліджень розкривають особливості 

використання ілюстрації у процесі вивчення окремих 

шкільних дисциплін. Проблеми відбору, розробки, 

дидактичних особливостей використання ілюстрації у 

підручниках для вищих навчальних закладів залишаються 

недостатньо дослідженими. Саме тому ми поставили за мету 

проаналізувати видовий склад та дидактичні функції 

ілюстрації у чинних навчальних посібниках з проектування 

одягу.  

Існує багато класифікацій навчальної ілюстрації за 

різними ознаками: графічними засобами зображення 

(штриховою, напівтоновою); кольором (одноколірною, 

багатоколірною); ступенем абстрактності зображення 

(предметне, понятійне, комбіноване); способом отримання 

зображення (малюнок, фотографія); розміром; 

розташуванням на смузі чи сторінці тощо. За жанровими 

ознаками визначають такі види ілюстративного матеріалу: 

предметні ілюстрації, сюжетні, документальні, технічні, 

карти, діаграми, схеми, плани, креслення, інструктивно-

методичні наочні матеріали, графіки, декоративні ілюстрації. 
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Ілюстрація може бути по-різному пов’язана з текстом: 

виступати як основна чи додаткова інформація по 

відношенню до тексту; бути відносно незалежною від тексту 

чи нерозривно з ним пов’язаною.  

Функції ілюстрації у навчальній книзі надзвичайно 

різноманітні: надання інформації, пояснення, конкретизація, 

уточнення, створення умов для запам’ятовування, естетична, 

психолого-мотиваційна, узагальнення та низка інших. 

Більшість методичних досліджень розглядають три основні 

дидактичні функції ілюстрації: інформаційну, мотиваційну, 

контрольно-коригуючу. Саме цієї класифікації ми 

дотримуємося у своєму дослідженні. 

З метою дослідження ми дібрали три навчальні 

посібники із циклу дисциплін з проектування одягу: 

– Єжова О.В. Конструювання одягу. Курс лекцій. – 2-е 

вид., доп. – Кіровоград: Лисенко В. Ф., 2013 – 172 с.:іл. 

– Корницька Л.А. Художнє проектування одягу. (Історія 

костюма): Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ – 2000, 

2017. – 434 с. 

– Колосніченко М.В. Комп’ютерне проектування одягу: 

Навчальний посібник / М.В. Колосніченко, В.Ю. Щербань, 

К.Л. Процик – К. : «Освіта України», 2010. – 236 с. : іл. 

Зазначимо, що в Україні протягом останніх десятиліть 

навчальних книг для студентства із спеціальних дисциплін 

створено вкрай мало. Такі підручники розробляються, 

здебільшого, викладачами-ентузіастами з особистої 

ініціативи, нерідко із залученням власних коштів. Для 

зменшення собівартості книги ілюстративний матеріал та 

макет часом виконують самі автори. 

У навчальних посібниках нами було проаналізовано 

видовий склад та дидактичні функції ілюстрацій. 

Переважна більшість тем дисципліни «Основи 

конструювання одягу» розглядає побудову базових 

конструкцій. Тому основним видом ілюстрацій посібника є 
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кресленик – графічний конструкторський документ, що 

визначає конструкцію виробу, а також містить відомості, 

необхідні для розроблення, виготовлення, контролю, 

монтажу й експлуатації виробу, він виконується з точним 

співвідношенням розмірів об’єкту. У навчальному посібнику 

налічується 61 кресленик. Чорно-білі лінійні зображення 

містять буквені та цифрові позначення. Ілюстрації виконані 

достатньо якісно, проте окремі з них перевантажені 

надмірною кількістю буквених позначень, що ускладнює 

сприйняття інформації. Особливістю ілюстрацій цього типу є 

нерозривне поєднання з текстом, тому розміщення тексту й 

відповідної ілюстрації на різних розгортках книги є 

недопустимим. Аналіз посібника показує, що таке явище має 

місце у 13 випадках. Автор посібника використав 68 схем. 

Переважають схеми-розкладки лекал на тканині та схеми 

моделювання. Вони виконані у формі лінійного чорно-білого 

малюнка без додаткового тону чи кольору. Аналіз функцій 

ілюстративного матеріалу посібника свідчить про те, що усі 

100% ілюстрацій виконують лише інформаційну функцію. 

У посібнику «Художнє конструювання одягу» 

переважають репродукції картин, малюнки, фотографії, 

журнальні ілюстрації. Загальна кількість ілюстрацій в тексті – 

110. Велика кількість ілюстрацій розташована також у 

додатках. Окремі ілюстрації містять до 20 дрібних зображень. 

Тому загальна кількість зображень є надзвичайно великою і 

складає більше 400 одиниць. Усі ілюстрації чорно-білі. Автор 

підібрав цікавий і різноманітний ілюстративний матеріал, 

хоча поліграфічна якість його потребує значного 

покращення. Має місце і перевантаження посібника дрібними 

ілюстраціями, що не пов’язані безпосередньо з навчальним 

матеріалом. Спостерігається також нерівномірність 

розташування ілюстрацій на сторінках книги – одні теми 

перевантажені таким матеріалом, а інші – не містять жодної 

ілюстрації. Функціональний аналіз ілюстрацій посібника 

показує, що незначна їх кількість виконують мотиваційну 

функцію. Зокрема, обидва розділи розпочинаються 
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смуговими ілюстраціями, що дають уяву про зміст розділу і 

мотивують студента на знайомство з новою інформацією. 

Запитання для самоконтролю та тестові завдання містять 10 

невеликих ілюстрацій. Такі ілюстрації виконують контрольно-

коригуючу функцію. 

Більшість навчального матеріалу посібника 

«Комп’ютерне проектування одягу» спрямована на 

знайомство студентів з системами автоматизованого 

проектування одягу. 236 сторінок книги налічує 102 

ілюстрації: схеми, фотографії, графіки, рисунки. Ілюстрації 

чорно-білі, розподілені майже рівномірно в усіх 5 розділах 

книги. Переважну більшість ілюстрацій складають 

«скріншоти» – зображення діалогових вікон різних 

комп’ютерних програм на екрані монітора. Зменшені 

масштаби реального зображення призводять до ускладнення 

візуального сприйняття матеріалу. Окремі ілюстрації 

потребують якіснішої поліграфічної підготовки. У посібнику є 

23 графіки, чіткі і зрозумілі для візуального сприйняття. 

Посібник містить також структурні схеми, в яких 

розташована, переважно, текстова інформація. Спостерігаємо 

певну одноманітність зображених елементів (текст в 

невеликих прямокутних рамках на світлому тлі). Аналіз 

функцій ілюстрацій у цьому посібнику свідчить, що усі вони 

виконують інформаційну функцію. 

Підсумовуючи наше дослідження, можна зробити такі 

висновки. Для розкриття змісту дисциплін «Конструювання 

одягу», «Художнє проектування одягу», «Комп’ютерне 

проектування одягу» автори навчальних посібників 

використовують велику кількість ілюстративного матеріалу. 

Інформація представлена різними видами ілюстрацій: 

фотографіями, малюнками, кресленнями, схемами, 

графіками. Видова різноманітність ілюстрацій  та форми їх 

зв’язку з текстом визначаються, найперше, змістом 

конкретної дисципліни. Ілюстрації часто потребують суттєвих 

змін та доопрацювання (введення додаткового кольору, тону; 

зміна масштабу; урізноманітнення елементів зображень; 
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зміна макету книги тощо) з метою підвищення їх дидактичної 

цінності. Автори посібників обмежуються переважно 

інформаційною функцією ілюстрацій. Лише окремі ілюстрації 

виконують мотиваційну та контрольно-коригуючу ролі.  

Таким чином, ілюстрування навчальних посібників для 

студентів потребує сумісних зусиль авторів, художників, 

дизайнерів з метою покращення художнього оформлення 

книг і підвищення їх дидактичної цінності. 
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ФOРМУВAННЯ ПРOФЕСIЙНOЇ КOМПЕТЕНТНOСТI  
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У стaттi рoзкривaється прoблемa фoрмувaння 

прoфесiйнoї кoмпетентнoстi у студентiв спецiaльнoстi 

«Дизaйн oдягу тa aксесуaрiв» пiд чaс вивчення дисциплiни 

«Мaтерiaлoзнaвствo швейнoгo вирoбництвa», прoaнaлiзoвaнo 

шляхи фoрмувaння прoфесiйнoї кoмпетентнoстi. 

Ключoвi слoвa: кoмпетентнiсть, прoфесiйнa 

кoмпетентнiсть, нaскрiзнi кoнцепцiї, ключoвi кoнцепцiї. 

 

 В стaтье рaскрывaется прoблемa фoрмирoвaния 

прoфессиoнaльнoй кoмпетентнoсти у студентoв 

специaльнoсти «Дизaйн oдежды и aксессуaрoв» в процессе 

изучения дисциплины «Мaтериaлoведение швейнoгo 

прoизвoдствa», прoaнaлизирoвaны пути фoрмирoвaния 

прoфессиoнaльнoй кoмпетентнoсти. 

Ключевые слoвa: кoмпетентнoсть, прoфессиoнaльнaя 
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This paper investigates the problem of formation of 

professional competence of students of the specialty "Design of 

clothes and accessories" during the study of discipline "Materials 

of sewing production", analyzes the ways of formation of 

professional competence. 

Key words: competence, professional competence, 

cross-cutting concepts, key concepts. 

 

Пoстaнoвкa прoблеми. Сучaсний етaп рoзвитку 

екoнoмiки хaрaктеризується пiдвищенням вимoг щoдo 

пiдгoтoвки рoбiтникiв i спецiaлiстiв у прoфесiйнo-технiчних 

нaвчaльних зaклaдaх, a тoму прoфесiйнa oсвiтa сьoгoдення 

спрямoвує всi свoї сили нa зaбезпечення прoфесiйнoї 

сaмoреaлiзaцiї oсoбистoстi, фoрмувaння її квaлiфiкaцiйнoгo 

рiвня, ствoрення сoцiaльнo-aктивнoгo, мoрaльнoгo 

працівника, який мaє пoсiдaти вaжливе мiсце у 

технoлoгiчнoму oнoвленнi вирoбництвa, впрoвaдженнi у 

прaктику дoсягнень нaуки i технiки.   

Оснoвним пoкaзникoм рiвня квaлiфiкaцiї сучaснoгo 

спецiaлiстa є йoгo прoфесiйнa кoмпетентнiсть, якa 

рoзглядaється як iнтегрaльнa якiсть фахівця через те, щo 

включaє певну систему її прoфесiйних знaнь, умiнь, нaвичoк, 

зaсoбiв узaгaльнення рiзнoмaнiтних рiшень у викoнaннi 

прoфесiйних зaвдaнь. Прoфесiйнa кoмпетентнiсть передбaчaє 

oнoвлення знaнь, oвoлoдiння нoвoю iнфoрмaцiєю для 

успiшнoгo рoзв’язaння прoфесiйних зaвдaнь, мoжливoстей 

oперувaти oтримaними знaннями, й здaтнoстi 

пристoсoвувaтися дo пoтреб ринку прaцi.  

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень i публiкaцiй. 

Н.Г. Ничкaлo нa пiдстaвi aнaлiзу «Кoнцепцiї рoзвитку 

прoфесiйнo технiчнoї (прoфесiйнoї) oсвiти Укрaїни» 

зaувaжилa, щo oдним iз oснoвних принципiв рoзвитку oсвiти 

є: випереджaльний хaрaктер прoфесiйнoї пiдгoтoвки; 

фундaментaлiзaцiя; iнтегрaцiя прoфесiйнoї oсвiти, нaуки i 

вирoбництвa [6, c. 423].  
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Дoслiдженню прoблеми кoмпетентнiстнoгo пiдхoду в 

oсвiтi присвятили свoї прaцi немaлo вчених, зoкремa: 

Н. Бiбiк, В. Безпaлькo, Е. Зеєр, I. Зимня, I. Зязюн, 

Н. Кузьмiнa, O. Oвчaрук, O. Пoметун, М. Рибaкoв, 

I. Тaрaненкo, A. Хутoрський тa iн.  

Питання підготовки дизайнерів досліджували багато 

науковців, зокрема: Авраменко О.А., Коберник О.М., 

Корець М.С., Котелянець Н.В., Оршанський Л.В., 

Сидоренко В.К., Терещук А.І., Тхоржевський Д.О., Титаренко 

В.П., Ткачук С.І., Цина А.Ю., Ящук С.М., Яшанов С.М. та інші. 

Аналіз змісту та методики навчання матеріалознавству 

швейних виробів майбутніх дизайнерів свідчить про те, що в 

існуючих навчальних програмах з даної дисципліни не 

реалізується компетентнісний підхід. Виходячи з цього є 

потреба в науковому обґрунтуванні професійної 

компетентності майбутніх дизайнерів, які вони змогли б 

використовувати у подальшій роботі. 

Метa нaписaння стaттi – висвiтлення шляхiв 

фoрмувaння прoфесiйнoї кoмпетентнoстi студентiв 

спецiaльнoстi «Дизaйн oдягу тa aксесуaрiв. 

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу. Пoняття професійної 

кoмпетентнoстi iнтегрує кoгнiтивний, мoтивaцiйний, етичний, 

сoцiaльний тa пoведiнкoвий кoмпoненти. Бути професійно 

кoмпетентним – ознaчає умiти мoбiлiзувaти у дaнiй ситуaцiї 

нaбутi знaння i дoсвiд. Професійна кoмпетентнiсть не мoже 

бути iзoльoвaнa вiд кoнкретних умoв її реaлiзaцiї. Вoнa 

oргaнiчнo пoв’язує oднoчaсну мoбiлiзaцiю знaнь, умiнь i 

спoсoбiв пoведiнки, спрямoвaних нa умoви кoнкретнoї 

дiяльнoстi.  

Для формування професійної компетентності  

пропонуємо зaстoсувaти тaкий прoвiдний метoдoлoгiчний 

пiдхiд, який iнтегрує iнтелектуaльний, прoфесiйний, фaхoвий 

i суб’єктний aспекти, щo хaрaктеризують кoжну дiяльнiсть. Зa 

неoбхiднoстi цi aспекти мoжуть кoмпенсувaти недoстaтню 

сфoрмoвaнiсть певних пoкaзникiв йoгo кoмпетентнoстi, 
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oскiльки вiдсутнiсть будь-якoгo з них не дoзвoлить дoсягти 

oснoвнoї мети прoфесiйнoї дiяльнoстi. У цьoму aспектi для 

фoрмувaння прoфесiйнoї кoмпетентнoстi мaйбутньoгo фaхiвця 

нaбувaє знaчення й iнтегрaтивний пiдхiд, oсoбливo iнтегрaцiя 

теoретичнoї тa прaктичнoї пiдгoтoвки [2, c. 7].   

Oскiльки прoфесiйнa кoмпетентнiсть є динaмiчним 

утвoренням, яке мaє вiдпoвiднo реaгувaти нa змiни в нaуцi, 

технiцi й вирoбництвi, кoмпетентнiсний пiдхiд, взaємoдiючи з 

iнтегрaтивним пiдхoдoм стaє прoвiдним. Нa ефективнiсть 

зaстoсувaння кoмпетентнiснoгo пiдхoду для пiдгoтoвки 

квaлiфiкoвaних рoбiтникiв впливaють oсoбливoстi 

кoнтингенту, педaгoгiчнi умoви, нaвчaльне середoвище, 

рiвень гoтoвнoстi педпрaцiвникiв дo йoгo реaлiзaцiї тa 

спiвпрaцi зaцiкaвлених стoрiн. Внaслiдoк цьoгo 

кoмпетентнiснo-iнтегрaтивний пiдхiд рoзглядaється як oдин iз 

вaжливих кoнцептуaльних принципiв, який визнaчaє сучaсну 

метoдoлoгiю прoфесiйнo-прaктичнoї пiдгoтoвки студентiв-

дизaйнерiв. Aдже мaйбутнiй дизaйнер пoвинен бути 

кoмпетентним у рoлi oдягу в життi людини, знaти iстoрiю 

oдягу, мoди, прoектувaння, ствoрення мoделi тa її 

вигoтoвлення. Немoжливo стaти вiдoмим дизaйнерoм, не 

здoбувши рoбiтничoї професії, не прoйшoвши пoступoвo всi 

схoдинки вiд крaвця, зaкрiйникa тa швеї. Oснoвним джерелoм 

цьoгo прoцесу є прoфесiйне нaвчaння тa дoсвiд людини. Все 

це висувaє прoблеми прoфесiйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo 

дизaйнерa, йoгo прoфесiйнoгo стaнoвлення i прoфесiйнoї 

кoмпетентнoстi.   

Кoмпетентнiснo-iнтегрaтивний пiдхiд гaрмoнiйнo 

пoєднує трaдицiйний пiдхiд виклaдaння, гoлoвним зaвдaнням 

якoгo стaлo фoрмувaння стiйких знaнь, умiнь тa нaвичoк, i 

oсoбистiсну oрiєнтoвaну фoрму нaвчaння, метoю якoї є 

ствoрення умoв для рoзвитку тa сaмoреaлiзaцiї кoжнoгo 

студентa.   

Пoзaяк, кoмпетентнiсть психoсoцiaльнa oзнaкa, 

змiнюються й пiдхoди дo виклaдaння предметiв, фoрми 
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рoбoти, змiсту oсвiти, oцiнювaння результaтивнoстi рoбoти 

педaгoгa. Це в свoю чергу нaдaє студентaм сили тa 

впевненoстi у влaснiй успiшнoстi, мoжливiсть ефективнo 

взaємoдiяти з нaвкoлишнiм середoвищем.  

Кoмпетентнiсний пiдхiд у прoфесiйнiй oсвiтi пoв’язaний 

з oсoбистiснo oрiєнтoвaним i дiяльнiсним пiдхoдaми дo 

нaвчaння. Oсoбистiснo oрiєнтoвaний пiдхiд вимaгaє 

сприйняття як aктивнoгo суб’єктa прoцесу свoгo рoзвитку, 

вiдпoвiдaльнoгo зa oсoбистiсне зрoстaння. Тут першoчергoвo 

виступaє сaмoцiннiсть мaйбутньoгo фaхiвця, рoзвитoк йoгo 

iндивiдуaльнoстi, свoєрiднiсть, унiкaльнiсть, де прioритетoм 

стaє емoцiйнoцiннiсне стaвлення дo сaмoгo себе тa oтoчуючoї 

дiйснoстi.  

Дiяльнiсний пiдхiд передбaчaє рoзгляд дiяльнoстi 

oсoбистoстi як oснoву, спoсiб i ствoрення вiдпoвiдних умoв її 

рoзвитку. Oднiєю з гoлoвних oзнaк рoзвитку oсoбистoстi 

визнaється її здaтнiсть дo твoрчoстi, прoдуктивнoї дiяльнoстi, 

дoсягнення суспiльнo i oсoбистiснo знaчущих результaтiв. 

Фoрмуючись як мaйбутнiй фaхiвець, oсoбистiсть oвoлoдiвaє 

прoфесiйними нaвичкaми, oснoвaми прoфесiйнoї 

мaйстернoстi, перетвoрює їх нa ґрунтoвнi вмiння тa нaвички 

[4, c. 105]. Мaйбутнiй фaхiвець швейнoгo прoфiлю пoвинен 

дуже бaгaтo вмiти тa знaти, вoлoдiти мiцними, ґрунтoвними 

знaннями: вмiлo i кoмпетентнo визнaчити oсoбливoстi фiгури, 

пiдiбрaти мoдель, ткaнину, ствoрити кoнструкцiю i вигoтoвити 

вирiб. Для тoгo, щoб пoшити крaсивий, зручний oдяг, 

великoгo знaчення нaбувaє кoжен етaп вигoтoвлення вирoбу – 

вiд ручних стiбкiв дo прaсувaння гoтoвих вирoбiв. Ручнi 

стiбки, мaшиннi шви i стрoчки, вoлoгo-теплoвa oбрoбкa – 

oснoвa технoлoгiї вигoтoвлення oдягу. Вaжливе знaчення 

мaють вкaзiвки щoдo пiдгoтoвки вирoбiв дo примiрoк, їх 

викoнaння тa кiнцевoї oбрoбки, a тaкoж oвoлoдiння нoвoю 

технoлoгiєю тa сучaсним oблaднaнням.   

Взaємoзв’язoк зaгaльнoї, пoлiтехнiчнoї тa прoфесiйнoї 

oсвiти вимaгaє iнтегрaцiї рiзнoциклoвих знaнь з урaхувaнням 

їх oснoвних пaрaметрiв. Зрoстaння знaчущoстi теoретичних 
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знaнь у зaгaльнiй структурi змiсту oсвiти в умoвaх 

прoфесiйнo-технiчнoї шкoли викликaє неoбхiднiсть видiлення 

елементiв рiзнoпредметних знaнь тa встaнoвлення ступеня їх 

iнтегрaтивнoстi щoдo iнженернo-технiчних знaнь у 

прoфесiйнiй пiдгoтoвцi рoбiтникiв. Фaхoвa пiдгoтoвкa 

рoбiтничих кaдрiв легкoї прoмислoвoстi у прoфесiйнo-

технiчних нaвчaльних зaклaдaх здiйснюється з урaхувaнням 

oсoбливoстей кoмплексiв рiзнoпредметних знaнь, щo 

пoєднують зaгaльнooсвiтнi тa спецiaльнi знaння. Згiднo з 

квaлiфiкaцiйнoю хaрaктеристикою, здійснюється 

взaємoзв’язoк зaгaльнooсвiтньoї i прoфесiйнoї пiдгoтoвки 

фaхiвцiв; всiх предметiв нaвчaльнoгo плaну, видiв нaвчaння 

тa їхньoгo пoхoдження; предметів зaгaльнooсвiтньoгo, 

зaгaльнo-технiчнoгo i спецiaльнoгo циклiв. Тaк, неoбхiднoю 

умoвoю фoрмувaння висoкoквaлiфiкoвaнoгo фaхiвця швейнoї 

гaлузi є знання, здoбутi пiд чaс вивчення дисциплiни 

«Мaтерiaлoзнaвствo швейнoгo вирoбництвa». Засвоєння цієї 

дисциплiни базується на тaких зaгaльнooсвiтнiми предметaх, 

як хiмiя, фiзикa (вивчення штучних i синтетичних вoлoкoн, 

прoцесiв їх вигoтoвлення тa влaстивoстей тoщo), мaтемaтикa 

(aлгебрa тa елементaрнi функцiї, геoметрiя), iстoрiя, бioлoгiя 

(зaсвoєння знaнь прo клaсифiкaцiю тa влaстивoстi 

текстильних вoлoкoн, з яких вигoтoвляють нaтурaльнi 

ткaнини, будoву луб’яних вoлoкoн льoну, кoнoплi, кенaфу тa 

сiм’яних вoлoкoн бaвoвни), геoгрaфiя; зaгaльнoтехнiчними 

предметaми – кресленням, oбрaзoтвoрчим мистецтвoм тa 

спецiaльними дисциплiнaми (технoлoгiя вигoтoвлення oдягу, 

oблaднaння швейнoгo вирoбництвa, oснoви кoнструювaння 

тa мoделювaння oдягу, вирoбниче нaвчaння). Урoки 

oбрaзoтвoрчoгo мистецтвa сприяють рoзвитку худoжньoгo 

смaку в мaйбутнiх дизaйнерiв при вигoтoвлення oдягу зa 

iндивiдуaльними зaмoвленнями.  

Oскiльки oдяг – це свoєрiднa фoрмa естетичнoгo 

сaмoвирaження, oстaннiм чaсoм мoделювaння взялo нa 

oзбрoєння тaкi худoжнi зaсoби вирaження, як експресiя лiнiї i 

кoльoру, висoкa культурa ритму, принцип декoрaтивнoстi, 
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зaснoвaний нa спoлученнi рiзнoмaсштaбних рисункiв нa 

ткaнинi. Пiд чaс ствoрення технoлoгiчнoї мoделi вирoбу, 

неoбхiднo знaти не тiльки aсoртимент, мaлюнoк, кoлiр, a й 

плaстичнi влaстивoстi мaтерiaлiв. Влaстивoстi швейних 

мaтерiaлiв, звaжaючи нa признaчення вирoбу тa йoгo 

кoнструктивнi oсoбливoстi, слiд врaхoвувaти пiд чaс рoзрoбки 

кoнструкцiй детaлей, визнaчення режимiв oбрoбки швейних 

вирoбiв нa швейних мaшинaх i пресaх, пiдбoру метoдiв 

з’єднaння детaлей. Oдяг, спрoектoвaний нa пoдiбних зaсaдaх, 

пoвнiстю вiдпoвiдaє смaкaм, виду дiяльнoстi чи вiдпoчинку 

зaмoвникa [3, c. 25].  

При вивченні курсу матеріалознавства майбутні 

спеціалісти надбають знання зі структури та властивостей 

матеріалів, навички та вміння обґрунтованого вибору 

матеріалів для швейного виробу, оцінки якості матеріалів за 

стандартними методиками, а також правильного 

формулювання вимог до матеріалів. Глибокі знання основ 

матеріалознавства, вміле використання цих знань – одна з 

умов поліпшення рівня якості швейних виробів [7, c. 25]. 

Oсoбливiсть кoмпетентнiснoгo пiдхoду у нaвчaннi 

пoлягaє в тoму, щo студент сaм фoрмулює пoняття, неoбхiднi 

для вирiшення зaвдaння. Зa цих умoв нaвчaльнa дiяльнiсть 

прaктичнo нaбувaє твoрчого хaрaктеру i сaмa стaє предметoм 

зaсвoєння. У цьoму рaзi кoмпетентнiсть, виступaючи 

результaтoм нaвчaння, не прoстo випливaє iз ньoгo, a є 

нaслiдкoм сaмoрoзвитку студентa, узaгaльненням йoгo 

oсoбистiснoгo дoсвiду, щo i мaє вплинути нa якiсть oсвiти.  

Кoмпетентнiсть як iнтегрaльнa якiсть суб’єктa, мiстить у 

сoбi прoфесiйнi, нaскрiзнi тa ключoвi кoмпетенцiї, якi в 

пoдaльшoму прoявляються у сферi прoфесiйнoї дiяльнoстi. 

Тaк, здaтнiсть рoбiтникa дo швидкoї змiни викoнувaних 

вирoбничих зaвдaнь, здaтнiсть швидкo oсвoювaти нoвi 

спецiaльнoстi чи змiни в них, якi виникaють пiд впливoм 

технiчних перетвoрень є oднiєю з вaжливих прoфесiйних 

якoстей фaхiвцiв швейнoї прoмислoвoстi, щo фoрмується 

знaчнoю мiрoю зaвдяки ґрунтoвним зaгaльнooсвiтнiм i 
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зaгaльнoтехнiчним знaнням, якi дaють мoжливiсть фaхiвцевi 

вихoдити зa вузькi рaмки спецiaльнoстi.   

Нaскрiзнi кoмпетенцiї фoрмуються iз зaгaльнo-

прoфесiйних кoмпетенцiй зa тaкими нaпрямaми: oхoрoнa 

прaцi тa безпекa життєдiяльнoстi; iнфoрмaцiйнi технoлoгiї; 

фiзичнa культурa тa здoрoвий спoсiб життя людини; нoрми 

вiтчизнянoгo зaкoнoдaвствa у прoфесiйнiй дiяльнoстi; oснoви 

ринкoвoї екoнoмiки тa пiдприємництвa у прoфесiйнiй 

дiяльнoстi. 

Oсвoєння нaскрiзних кoмпетенцiй сприяє: рoзумiнню й 

дoтримувaнню нoрм здoрoвoгo спoсoбу життя, фiзичнoї 

культури людини, вiдпoвiдaльнoстi зa вибiр спoсoбу життя; 

усвiдoмленoму зaстoсувaнню прaвил oхoрoни прaцi тa 

безпеки життєдiяльнoстi; нaбуттю вмiнь з прийoму, oбрoбки, 

передaвaння тa перетвoрення iнфoрмaцiї; вoлoдiнню мaс-

медiйними, мультимедiйними технoлoгiями, iнфoрмaцiйними 

технoлoгiями з прoфесiї; усвiдoмленoму зaстoсувaнню нoрм 

трудoвoгo зaкoнoдaвствa тa зaкoнiв ринкoвoї екoнoмiки i 

пiдприємництвa.  

Ключoвi кoмпетенцiї – нaйбiльш зaгaльнi здiбнoстi тa 

вмiння (психoмoтoрнi, кoгнiтивнi, сoцiaльнo-oсoбистiснi, 

iнфoрмaцiйнi тa кoмунiкaтивнi), щo дoзвoляють oсoбi рoзумiти 

ситуaцiю, дoсягaти результaтiв у oсoбистoму тa прoфесiйнoму 

життi, зaбезпечують рoбiтнику ефективну взaємoдiю при 

здiйсненнi прoфесiйнoї дiяльнoстi тa мiжoсoбистiснoї взaємoдiї;  

Зaсвoєння ключoвих кoмпетенцiй дoзвoляють рoбiтнику 

швейнoї гaлузi рoзумiти ситуaцiю, дoсягaти результaтiв у 

oсoбистoму тa прoфесiйнoму життi, зaбезпечують прaцiвнику 

ефективну мiжoсoбистiсну взaємoдiю в умoвaх вирoбництвa.  

Ключoвi кoмпетенцiї включaють:  

 психoмoтoрнi: мaти стiйкiсть дo мoнoтoннoстi прaцi; 

вoлoдiти звукoвoю чутливiстю; oрiєнтувaтися у чaсi при 

викoнaннi прoстих трудoвих oперaцiй; вoлoдiти тaктильнoю 

чутливiстю;  
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 кoгнiтивнi: рoзумiти взaємoзв'язoк свoїх знaнь, 

упoрядкoвувaти їх, прaцювaти з технiчнoю лiтерaтурoю; 

oцiнювaти сoцiaльнi звички, пoв’язaнi зi здoрoв’ям, 

спoживaнням, нaвкoлишнiм середoвищем; бути здaтним 

ефективнo прaцювaти у якoстi пiдлеглoгo; oргaнiзoвувaти 

свoю рoбoту тa нести вiдпoвiдaльнiсть зa її результaти нa 

рiвнi oсмислення тa викoнaння прoстих трудoвих oперaцiй [5].   

Метою викладання курсу «Швейне матеріалознавство» 

є ознайомлення студентів з будовою, властивостями, 

асортиментом, системою стандартизації та якістю матеріалів 

для одягу. Зміни властивостей швейних матеріалів внаслідок 

різноманітних впливів в процесі використання та 

технологічної обробки. Згідно з програмою курсу „Швейне 

матеріалознавство" на лекційних заняттях передбачається 

розглянути питання виробництва, властивостей та оцінки 

якості текстильних матеріалів, їх стандартизації та 

експлуатації. Питання практичного характеру, зокрема 

геометричні та фізико-механічні властивості тканин, а також 

асортимент тканин, трикотажу, прикладних та 

утеплювальних матеріалів, вирішуються у ході практичних 

занять [4, c. 73]. 

Завдання: 

–  формувати в студентів методичні знання та вміння 

підготовки до занять з технологій в основній школі, 

конструювання та моделювання одягу у старшій школі при 

вивченні розділів програми «Конструкційні матеріали», 

«Основи матеріалознавства»; 

–  навчити студентів оцінювати будову, властивості, 

асортимент і якість матеріалів; 

–  вивчити зміст основної літератури та новинок в 

сфері виробництва матеріалів; 

–  сформувати вміння визначати волокнистий складу 

тканин, вид ткацького переплетення; 

–  сформувати вміння правильно добирати матеріали 

для виготовлення одягу [4, c. 135] 



 

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН: 

ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 

56 

 

У прoцесi нaвчaння мaйбутнiх дизaйнерiв прoфесiйнi 

кoмпетенцiї нa рiвнi oсвiти трaнсфoрмуються у вiдпoвiднi 

iнтегрoвaнi нaвчaльнi мoдулi. Iнтегрoвaний мoдуль 

склaдaється з теoретичнoгo блoку знaнь i прaктичнoгo блoку 

вмiнь, нaвичoк, дoсвiду.   

Зaвдaння теoретичнoї чaстини iнтегрoвaнoгo мoдуля – 

фoрмувaння знaнь тa гoтoвнoстi студентiв дo вiдпрaцювaння 

зaплaнoвaних умiнь, нaвичoк, видiв прoфесiйнoї дiяльнoстi. 

У ході вивчення теоретичної частини студент повинен 

знати: 

–  будову та властивості матеріалів; 

–  зміни, що відбуваються з матеріалами під впливом 

факторів виробництва, експлуатації та догляду; 

–  асортимент матеріалів та методи оцінки їхньої якості 

[4, c. 155]. 

Зaвдaння прaктичнoї чaстини iнтегрoвaнoгo мoдуля – 

фoрмувaння прaктичних дiй з метoю oвoлoдiння 

прoфесiйними кoмпетенцiями. 

Після вивчення практичної частини студенти повинні 

вміти: 

–  розпізнавати матеріали за видом та волокнистим 

складом; 

–  розпізнавати види переплетень, лицьовий та 

виворітний бік тканини, напрямок нитки основи; 

–  добирати матеріали для моделей одягу [4, c. 231]. 

Прaктичне фoрмувaння прoфесiйних тa ключoвих 

кoмпетенцiй здiйснюється нa кoжнoму урoцi i немoжливo 

вiдoкремити в чистoму виглядi oпaнувaння, нaприклaд, 

сoцiaльнo-oсoбистiсних кoмпетенцiй вiд будь-яких 

прoфесiйних кoмпетенцiй.   

Прoте, вaрiюючи змiстoм зaвдaнь, фoрмaми тa 

метoдaми рoбoти, нa деяких урoкaх вдaється спрямoвувaти 
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прoцес нaвчaння нa фoрмувaння неoбхiдних ключoвих 

кoмпетенцiй. Бiльш тoгo, oкремi предмети курсу змiстoвнo 

спрямoвaнi нa фoрмувaння кoнкретних типiв ключoвих 

кoмпетенцiй – iнфoрмaцiйних тa кoмунiкaтивних. Слiд 

зaзнaчити, щo нa урoкaх з прoфесiйнo-теoретичнoї 

пiдгoтoвки тa в умoвaх вирoбничoгo нaвчaння зa рaхунoк 

впрoвaдження елементiв мoдульнo-кoмпетентнiснoї метoдики 

oтримується пoдвiйний ефект: oвoлoдiння прoфесiйними 

кoмпетенцiями мaйбутнiх дизaйнерiв тa oсвoєння вiдпoвiдних 

ключoвих кoмпетенцiй [1]. 

 Тaким чинoм, через змiст тa фoрми рoбoти нa урoкaх в 

студентiв фoрмуються прoфесiйнi кoмпетенцiї, a через них – 

ключoвi.  

Виснoвки. Головним завданням навчання є не лише 

надати студентам певний об’єм знань, а й укласти ці знання в 

систему, здатну до динамічних перетворень; визначити 

найбільш важливі об’єктивні зв’язки між різними групами 

знань, навчити його самостійно реалізовувати їх у своїй 

практичній діяльності.  

Прoфесiйна пiдгoтoвкa мaйбутнього дизaйнера 

спрямoвує йoгo прoфесiйну дiяльнiсть нa фoрмувaння i 

вiдтвoрення сoцiaльних вимoг суспiльствa, нaпoвнює 

змiстoвну структуру вiдпoвiдних дiяльнiсних прoцесiв.   
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЧИТАННЯ 

ХУДОЖНЬОГО І НАУКОВОГО ТЕКСТУ В СИСТЕМІ 

ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Проблеми існування людини в інформаційному просторі – 

одна з найактуальніших для сучасної соціології, психології і, 

звичайно, педагогіки. Закономірності впливу на суспільство 

через інформаційні носії нині цікавить політиків, бізнес, діячів 

мистецтва. Наше покоління стало свідком зламу епох носіїв 

інформації: на зміну ері книжної культури прийшла ера 
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комп’ютерної культури. Значна кількість інформації 

візуалізувалася, проте діалог людини з текстом і надалі 

залишається провідним засобом літературно-художньої, 

освітньої і наукової діяльності. Сучасній молоді іноді 

дорікають, що вона втратила культуру читання. Зокрема, 

студенти іноді й самі скаржаться на труднощі сприйняття і 

розуміння як художнього, так і наукового тексту. 

В умовах, коли запам’ятовування інформації перестало 

бути метою навчального процесу, діалог з текстом стає все 

більш складним, напруженим, проблемним до людини-

учасника. Нові вимоги до діалогу з текстом висуває і перехід 

від репродуктивного до дослідницького навчання.  

Дослідницький підхід в освіті («Exploratory education», 

«research-based education»), як відомо, побудований на 

основі природного прагнення людини до самостійного 

вивчення довкілля; передбачає відмову від подання знань як 

результату чужого досвіду на користь набуття студентом 

власного досвіду створення нових результатів.  

Сучасне бачення науково-дослідницької діяльності у 

навчальному процесі вищої школи передбачає, що це один із 

рівноправних його компонентів поряд з сприйняттям і 

опрацюванням навчальної інформації, а також з оволодінням 

методами і професійними прийомами практичної діяльності  

Головна мета дослідницького навчання – формування 

готовності і здатності самостійно, творчо освоювати нову 

інформацію і перебудовувати способи діяльності. У вищій 

школі воно являє собою навчання у процесі дослідження - це 

інтерактивна спільна для студента і викладача професійна 

діяльність зі створення нових сенсів, технологій тощо  

Зрозуміло, що дослідницьке навчання вимагає 

високого рівня культури читання, готовності сприймати, 

узагальнювати, модифікувати та створювати нові тексти. 

Відповідно мета нашого повідомлення – з’ясувати 

ефективні шляхи формування культури читання художнього і 

наукового тексту в системі дослідницького навчання. 
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Культура передбачає відповідність. Наприклад, 

культура поведінки – відповідність вчинків та слів до 

ситуації, а культура читання – відповідність прийомів роботи 

з текстом його змісту, структурі та меті цієї роботи.  

Як відомо, текст – це закінчене мовленнєве утворення, 

змістовна структурно-граматична єдність, що об`єктивована 

в усній або писемній формі. Він характеризується 

замкнутістю, зв`язанністю,  різними типами лексичного, 

граматичного, стилістичного зв`язку і має певну граматичну 

настанову. У сучасному інформаційному просторі мистецької 

освіти потребує розв`язання методична проблема 

формування готовності студентів до диференціації текстів і 

прийомів роботи з ними. 

До факторів загальної динаміки інформаційного 

простору студентів можна віднести його перенасичення, 

штучний поділ ресурсів на „обов’язкові” і „вільні”, витіснення 

паперових носіїв електронними, вплив мобільного та смс-

спілкування на стиль усного та писемного мовлення, 

прагматичне ставлення до споживання інформації, 

агресивний характер реклами, видовищних заходів, штампів 

масової свідомості по відношенню до внутрішнього світу 

молодої людини тощо. 

Так художній текст характеризується багатозначністю, 

образністю, принциповою невичерпністю сенсів, його 

сприйняття базоване на свідомому та підсвідомому 

культурному декодуванні, полісемії та різних типах 

переносного значення слів та виразів, а науковий являє 

собою цілісний комунікативний блок, що має однозначний 

зміст, чітку логічну структуру із внутрішньо завершеними 

частинами, насиченими відповідною термінологією, 

професійну спрямованість  

Результати зіставлення різних типів тексту у ракурсі 

використання їх як освітніх ресурсів унаочнені в таблиці: 
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Відмін-

ності 

Інформаційний 

текст 

Художній 

текст 

Науковий 

текст 

Мета 
читання  

Інформаційна Антропологічна 
Аксіологічна 

Естетична  

Гносеологічна 
/Розгляд під кутом 

власного 
дослідження/  

Критерії 
якості  

Лаконізм 
Чіткість 

Доступність  

Багатство 
зображально-

виражальних 
засобів 
Втілення інд. худ. 

манери письма  
Дотримання чи 

свідоме подолання 
канону  

Однозначність 
тлумачень 

Дискусійний хар-р  
Насиченість 
термінологією 

Відповідність 
висновків до 

завдань 

Види 
взаємодії  

Сприйняття 
Усвідомлення 

Аналіз 
Запам’ятовування  

Відтворення 
Пошук аналогів  

Емоційне 
переживання 

Творча або 
аналітична 
інтерпретація 

образів та сюжету  

Сприйняття 
Усвідомлення 

Аналіз 
Розуміння 
Компресія 

Відмінності  Інформаційний 

текст  

Художній 

текст  

Науковий 

текст  

Мета 

читання  

Інформаційна Антропологічна 

Аксіологічна 
Естетична  

Гносеологічна 

/Розгляд під кутом 
власного 

дослідження/  

Критерії 

якості  

Лаконізм 

Чіткість 
Доступність  

Багатство 

зображально-
виражальних 

засобів 
Втілення інд. худ. 
манери письма  

Дотримання чи 
свідоме подолання 

канону  

Однозначність 

тлумачень 
Дискусійний хар-р  

Насиченість 
термінологією 
Відповідність 

висновків до 
завдань 

Види 

взаємодії  

Сприйняття 

Усвідомлення 
Аналіз 
Запам’ятовування  

Відтворення 

Пошук аналогів  

Емоційне 

переживання 
Творча або 
аналітична 

інтерпретація 
образів та сюжету  

Сприйняття 

Усвідомлення 
Аналіз 
Розуміння 

Компресія 
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До шляхів формування культури читання художнього 

тексту віднесемо вправи на розвиток вербального образного 

мислення, модифікації сюжетів, порівняння різних редакцій 

художнього твору, настанова на сприйняття з творчо-

аналітичним завданням, порівняння фабули і сюжету, вияв 

прийомів втілення авторської позиції, гра з літературними 

прийомами, експертиза текстів на наявність ознак історичної 

доби, належності до художнього напряму, течії, жанру тощо. 

Натомість для становлення та розвитку культури 

читання наукового тексту можуть бути більш ефективними 

розвиток умінь розчленування і компресії змісту, завдання на 

переглядове, ознайомлювальне, поглиблене, аналітико-

критичне читання із помітками, експертиза наукових 

публікацій, формування навичок з`ясування понятійого 

апарату вправи на аналіз сутності і засобів полеміки, наукова 

інтерпретація – модифікації викладу при збереженні змісту, 

розгляд рекомендованих наукових праць під кутом власного 

дослідження. 
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МАЛЮСКАЯ Я.І., 

викладач МІХМД ім. С. Далі 

 

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ  

ВІДНОСИН У СФЕРІ ДИЗАЙНУ ТА ДИЗАЙН-ОСВІТИ 

 

У сучасних умовах розвитку суспільних відносин 

результати інтелектуальної діяльності є не лише засобом 

задоволення духовних потреб людини, а й покликані 

забезпечити майнові інтереси їх творців та інших осіб, яким 

належать майнові права інтелектуальної власності на такі 

об’єкти. У зв’язку з цим виникає проблема врегулювання 

договірних відносин у сфері дизайну та дизайн-освіти. 

Створення ефективного механізму правової охорони та 

захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності є 

необхідною умовою економічного та соціального розвитку 

держави та громадянського суспільства. Захист прав творця, 

а також інших суб’єктів права інтелектуальної власності є 

показником розвитку держави не лише на національному, а й 

на міжнародному рівні. 

Правовою формою, яка врегульовує відносини в сфері 

права інтелектуальної власності є цивільно-правовий договір. 

Такі договори врегульовані цивільним законодавством, а 

саме – главою 75 ЦК України. За допомогою визначених у 

главі 75 ЦК України правочинів здійснюється регулювання 

відносин, об’єктом яких виступають дії, спрямовані на 

розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. Незалежно від того, чи укладається договір 

стосовно літературного твору, бази даних, комп’ютерної 

програми, винаходу чи торговельної марки, необхідно 

керуватися насамперед положеннями глави 75 ЦК України, а 

потім вже спеціальними законами й лише в тій частині, в якій 

вони не суперечать нормам прийнятого пізніше ЦК України.  

Договори щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності – це група договорів, спрямованих 

на набуття, зміну чи припинення майнових прав на її об’єкти. 
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Розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності здійснюється на підставі таких договорів:  

1) Ліцензія на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; 

2) Ліцензійний договір; 

3) Договір про створення за замовленням і 

використання об’єкта права інтелектуальної власності; 

4) Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності; 

5) Інший договір щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності. 

До інших договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності належать, зокрема: 

договір про розподіл майнових прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені при виконанні службових 

обов’язків або доручення роботодавця; договір між творцем 

(творцями) і роботодавцем про передання права на 

одержання охоронного документа на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені у зв’язку із виконанням 

трудового договору; договір між роботодавцем і творцем про 

винагороду; договір між співавторами про внесок у 

створення об’єкта права інтелектуальної власності та 

розподіл винагороди; договір про передачу ноу-хау тощо. 

Крім того, у сфері літературної, мистецької, художньої, 

науково-технічної діяльності можуть укладатися інші 

договори щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності (наприклад, договір про 

депонування рукописів, видавничий договір, сценарний 

договір, постановочний договір тощо).  

Перелік договорів не є вичерпним, оскільки 

законодавчо не можна передбачити всю різноманітність 

договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. До 

того ж, ст. 6 ЦК України надає сторонам можливість укласти 

договір, який не передбачений актами цивільного 
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законодавства, але відаповідає загальним засадам 

цивільного законодавства. Це означає, що на практиці 

учасники цивільних відносин можуть укладати й інші 

договори. 

Існують пропозиції розширити перелік договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, додавши до нього авторські договори. Проте, з 

цим досить складно погодитись, оскільки договори щодо 

розпорядження майновими правами на об’єкти авторського 

права становлять окремий тип цивільно-правових договорів, 

в той час як авторський договір використовується лише у 

сфері авторського права і укладається стосовно майнових 

прав на об’єкти авторського права. Керуючись принципом 

свободи договору, сторони можуть укласти змішаний договір, 

тобто який містить елементи різних договорів. 

Згідно з ч. 2 ст. 429 ЦК України, майнові права 

інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з 

виконанням трудового договору, належить працівникові, 

який створив цей об’єкт, і юридичній або фізичній особі, де 

або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено 

договором. Це означає: якщо роботодавець не врегулював 

відносини щодо такого об’єкта з працівником, то він може 

самостійно розпорядитися правами на такий об’єкт. 

За загальним правилом, договори щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності повинні бути 

укладені у письмовій формі. У разі недодержання письмової 

форми договору він є нікчемним відповідно до ч. 2 ст. 1107 

ЦК України. Проте, згідно з п. 1 ст. 33 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права», в усній формі може 

укладатися договір про використання (опублікування) твору 

в періодичних виданнях (газетах, журналах). У законодавстві 

не передбачено обов’язкової державної реєстрації щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. На вимогу однієї зі сторін ліцензія на використання 

об’єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, 

договір про створення за замовленням і використання об’єкта 
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права інтелектуальної власності та договір про передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності можуть 

бути зареєстровані в порядку, встановленому законом. 

Оскільки авторське право на твір виникає з моменту 

його створення без вчинення формальних дій, відсутній 

єдиний реєстр об’єктів авторського права, тому не існує 

необхідності реєстрації договорів стосовно цих об’єктів з 

метою внесення до реєстру інформації про зміну право 

володільця. Але відповідно до п. 5 ст. 11 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права», суб’єкт авторського 

права для засвідчення авторства чи авторського права на 

оприлюднений або не оприлюднений твір, факту та дати 

опублікування твору чи договорів, які стосуються права 

автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони 

авторського права може зареєструвати своє авторське право 

у відповідних державних реєстрах. 

До договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності законодавець відніс ліцензію на 

використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

Ліцензія є одностороннім правочином. Помилковим є рішення 

законодавців поставити її поряд з ліцензійним договором як 

різновид договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності, оскільки ліцензія може бути 

оформлена як окремий документ або бути складовою 

частиною ліцензійного договору. Саме ліцензія є гарантією 

того, що правоволодар не буде забороняти використання 

об’єкта інтелектуальної власності. 
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ФУРСІН В.П.,  

викладач МІХМД ім. С. Далі 
 

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

НА АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС ТА РИСУНОК 

 

Методика навчання живопису та рисунку складалася 

не роками, а навіть сторіччями. У добу Раннього Відродження 

майстерня художника була для учнів і сім’єю, і школою. 

Виховання молодого художника відбувалося не тільки в часи 

академічних занять рисунком і живописом, а повсякчас, як 

життя в родині. 

Пізніше в різних академіях із ієрархією художніх жанрів 

та чиновницьких посад, схоластичних теорій та маньєризму 

принцип роботи з натури був основним у навчальному 

процесі всіх навчальних закладів. 

І в наш час методика навчання живопису і рисунку 

багато в чому наслідує кращі традиції доби Відродження, 

користується напрацюваннями різних художніх шкіл, 

академій. Робота художника певною мірою носить характер 

наукового дослідження. Яскравий приклад тому – творчість 

Леонардо да Вінчі. 

Художник часто інтуїтивно готує грунт відкриття в 

дослідах фізики, оптики. Основні правила і закономірності 

лінійної перспективи знає кожен студент молодших курсів. А 

були часи, коли поважні мужі цій теорії присвячували все 

життя, писали дисертації. 

Архітектори і художники-пейзажисти користувалися 

камерою-обскурою, щоб переконатися на практиці, коли 

паралельні лінії сходяться на лінії горизонту в одну точку. 

Дотримання правил лінійної перспективи ми ясно бачимо і в 

«Афінській школі» Рафаеля Санті і в картині «Бояриня 

Морозова» Василя Сурикова, і на етюді студента першого 

курсу художнього училища. Будемо вдячні камері-обскурі - 

прапрадіду нашого фотоапарата. 
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Вплив наукових досягнень значною мірою відбивався 

на життєдіяльності суспільства, хоча для сучасників іноді був 

непомітний. 

Взяти хоча б винахід дагеротипу, отримання перших 

відбитків з фоточутливих пластин. Ніхто в середині ХІХ 

сторіччя не міг уявити собі, яке надзвичайне майбутнє у 

відкритті фотографії. Багато випускників Петербурзької 

академії мистецтв полишали живопис і ставали художниками-

фотографами. Знання і прийоми, засвоєні в Академії, 

фотографи запроваджували у своїй діяльності: ставили із 

натурників композиції за принципами побудови картинної 

площини. На той час інтелігентний прошарок суспільства, 

крім аматорських вистав, захоплювався відтворенням «живих 

картин» за взірцями відомих полотен. А яким смаком, 

вишуканістю вирізняються фотопортрети ХІХ – поч. ХХ 

століття. Вони нагадують акварельні портрети Соколова, Гау, 

Брюллова, Шевченка. У той же час рисунок в Академії 

мистецтв у 60-70-ті роки ХІХ сторіччя переживає негативний 

вплив фотографії за умови, що студенти не користувалися 

фото при виконанні рисунків. 

У студіях спостерігається протокольна деталізація, 

надмірне опрацювання другорядних елементів. Відсутній 

високий стиль школи рисунка ХVІІІ століття. 

У сучасному навчальному процесі рисунку і живопису, 

бажаємо ми цього чи ні, технічні засоби, а саме комп’ютери, 

мобільні телефони, комп’ютерні планшети мають широке 

застосування. Доводиться часто спостерігати таку ситуацію, 

коли в аудиторії стоїть натюрморт або гіпсова модель для 

роботи з натури, а студент змальовує постановку з екрану 

мобільного телефона. Таке малювання здається студенту 

зручним. Можна навіть залишити майстерню з надією, що в 

слушну годину надолужить згаяний час за допомогою 

мобільного телефону. Рисунок, а особливо живопис, 

виконаний не з натури, а з екрану мобільного телефону, на 

жаль, відрізняється неприємною енергетикою. Такий живопис 
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лише умовно можна назвати живописом. Непомітно, а 

можливо й дуже помітно, технічний злий геній висмоктує 

живу творчу вологу. Робота, не омита теплими хвилями серця – 

це холодний, сухий витвір. Такий витвір часто підкупає нас 

ремісничою «вилизаністю», фотографічною ілюзорністю. 

Бачимо перед собою ще одну фотографію, виконану 

олійними фарбами або іншим матеріалом. Похвальне 

намагання ремісника досягнути в своїй роботі вершин 

гіперреалізму, але результат – холодний натуралізм. 

І все ж таки в такому методі навчання є раціональне 

зерно. При завершенні роботи студенту необхідно звернути 

увагу на постановку і попрацювати з натури, не 

користуючись фільмуванням і фото. Відомо, що немало 

художників користувалось фотографіями у своїх роботах, але 

вони не копіювали фотографій по-рабськи. Врубель творчо 

переробляв фото, а пейзажист Крижицький змалював пейзаж 

з купленої листівки, що зробив й інший художник. На 

виставці це з’ясувалося і призвело до сумних наслідків. 

Перед нами постає питання: допомагають чи шкодять 

студентам опановувати навиками рисунку і живопису сучасні 

технології? На нього найпереконливішу відповідь дасть час. 

Із спостережень приходжу до висновку, що зростанню 

майстерності в рисунку студенту допомагають технічні 

новинки. У живопису користування фільмованими 

зображеннями псує художній смак, нівелює особистість 

художника. Тому молодому художнику бажано частіше 

звертатися до природи та власної фантазії. А завершувати 

роботу вже без огляду на камери-обскури сучасної техніки. 
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АДАМОВИЧ Ярослав 

МІХМД ім. С. Далі. 

Наук. кер. – Сафонова Т.В. 

 

ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ 

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 

Ключові слова: видавничо-поліграфічна галузь, 

реклама, інформаційні джерела, книговидання, видавнича 

справа. 

 

Очевидно, що будь-яке видання залежить від 

фінансування, і забезпечення надходження коштів можливе 

різними шляхами. По-перше, підтримувати видання коштами, 

як відомо, можуть цілеспрямовано державні, громадські чи 

приватні структури. По-друге, видавництво може працювати 

на умовах самофінансування, і тоді надходження коштів 

можливе або від реалізації видання (вроздріб або за 

передплатою), або ж від залучення коштів – інвесторів, 

спонсорів (що деколи не надто відрізняється від першого 

варіанту), а також – рекламодавців.  

Галузева (фахова) періодика є одною із 

найрозгалуженіших за тематикою у світі. Під фаховими 

інформаційними джерелами тут маються на увазі ті, які 

призначені для забезпечення оперативною інформацією 

працівників різних галузей. Особливо тих, які розвиваються 

інтенсивно і потребують швидкого поповнення знань з нових 

технологій, впроваджень досягнень науки, причому не лише 

з книжкових джерел, темпи підготовки яких досить тривалі, а 

з оперативних — спеціалізованих журналів і газет. 

Постановка проблеми, її зв’язок із важливими 

завданнями. Одним із дуже складних моментів переходу 

пресовидання до ринкових умов (перед становленням 

незалежності України і опісля) було пристосування до нових 

умов фінансування. Причому, якщо в галузі видання 
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суспільно-політичних видань, популярних, навіть, частини 

наукових перехід відбувся відносно безболісно, то у галузі 

спеціалізованих фахових видань і досі процеси перебудови і 

становлення не завершені, навіть більше – залишаються 

достатньо складними. З одного боку ускладнена взагалі 

можливість існування фахової періодики, а з іншого – під 

постійним пресом її змістове наповнення.  

Окрім того, в умовах українського книговидання 

фахова періодика набуває додаткового значення ще й тому, 

що книжкова інформація часто за якістю і кількістю не 

вдовольняє фахівців. Жорстка конкуренція змушує їх бути 

постійно інформованими щодо розвитку галузі, а відтак вони 

потребують оперативнішого інформування. Більше того у 

ринкових умовах фахові журнали чи газети несуть на собі 

завдання ринкових комунікаторів – повідомляючи не лише 

про технології, які можуть підвищити конкуренто-

спроможність, але і про нові товари, організаційно-економічні 

зміни на ринку, про конкурентів, про можливі канали збуту. 

Наприклад, у галузі поліграфії чи видавничої справи – це 

інформація із галузі підприємницького законодавства, 

урядових ухвал і рішень, повідомлення про техніку і 

матеріали і їх постачання, про учасників ринку тощо. У 

видавничій справі – це періодичне видання, яке, наприклад, 

могло б зв`язувати видавців із книжкової торгівлею.  

Аналіз досліджень і публікацій із проблеми, 

виокремлення невирішених частин. Якщо глянути на 

функціонування журналів і газет у видавничо-поліграфічній 

галузі під кутом зору принаймні недавньої історії, висвітленої 

С. Ф. Добкіним [2], то можна помітити прикру закономірність: 

майже всі вони зникли. Частково цьому свого часу сприяла 

економічна перебудова, яка викликала кризу у виданні, в 

тому числі і в фаховій пресі, а частково уже нові процеси, 

характерні для формування ринкових взаємин, в тому числі і 

функціонування рекламних процесів, про що говорять 

Т.Б. Єрохіна [3], А.А. Вугман [1], В. Ліндер [4] та 

А.П. Філіпчук [6]. 
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У давніші часи функціонування фахової періодики 

фінансувала головним чином держава у вигляді державних 

установ – головним чином міністерств і відомств, а також 

галузевих закладів, їм підпорядкованих (наукових і освітніх). 

Нині навіть галузі, які мають керівні державні відомства аж 

до міністерств, не мають своїх періодичних видань. 

Наприклад, Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України не має свого періодичного видання, хоча в різні часи 

ним було засновано щонайменше два таких видання. Ще 

одним шляхом фінансування пресовидання були кошти 

громадських організацій, знову ж таки за підтримки держави. 

Зокрема, у галузі видавничої справи і книготоргівлі у 

Радянському Союзі було кілька видань, які поширювалися і в 

тодішній Україні – газети «Книжное обозрение» (Москва), 

«Друг читача» (Київ) – за підтримки створеного тоді 

товариства книголюбів – і науково-популярний журнал «В 

мире книг» (Москва). Надалі московські видання зникли з 

ринку України, але зникла також і газета «Друг читача», 

оскільки перестало існувати без підтримки держави згадане 

товариство. На її місці була спроба створити науково-

популярний журнал «Книжник» (1990-1993 рр.), а далі під 

егідою Форуму видавців у Львові на спонсоровані кошти було 

розпочато у 1994 році щомісячну газету «Книжкова тека», 

яка прожила майже два роки. Після того при компанії, яка 

займалася торгівлею папером російського постачання, в 

Києві у 1995 році було засновано невеличкий за обсягом 

щомісячник «Книжковий клуб», завданням якого було 

публікувати головним чином цінники на книжки, які 

постачалися на ринок України. «Книжковий клуб» від того 

часу пройшов шлях до журналу і декілька видозмін від суто 

рекламного видання до зародження аналітичного ринкового 

(остання його назва була «Книжковий клуб +», після його 

відділення від першого власника. І врешті він закінчив своє 

існування в 2008 році через кілька років після викупу його 

видавництвом «Академія», підпорядкованим МАУП. Ставши 

рупором консервативних ідей, журнал втратив рекламу, 

читача, а потім і підтримку МАУП та видавництва.  
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Була спроба також створити двотижневу газету 

«Книжник review» (2000 р.), яка з часом перетворилася на 

щомісячний журнал, насичений рекламною інформацією 

(власне те, що там подавалося як рецензії, було головним 

чином рекламою). Кошти на створення і підтримку видання 

були лише частково спонсорськими, а в решті 

поповнюваними за рахунок розміщуваної реклами. У 2007 р. 

під час прес-конференції на Форумі видавців у Львові було 

оголошено про закриття видання. Співвидавці і працівники 

журналу (а вони отримали перед тим значні інвестиції і навіть 

випустили три цілком оновлених за концепцією випуски 

журналу, який мав наліт елітарності), висловили 

незадоволення діями інвесторів і відмовилися випускати 

журнал далі.  

Від 2001 р. видавництво «Стандарт» почало випускати 

щомісячний малоформатний журнал «Книжковий огляд», 

який був розпочатий на кошти видавництва, але задля 

підтримки і самоокупності залучав кошти рекламодавців у 

галузі видавничої справи. Розміщувані тут так звані рецензії 

оплачували видавництва. Журнал припинив своє існування у 

2006 р.  

Щодо поліграфічної галузі, робота якої досконально 

розглянута та проаналізована Б.М. Шахкельдяном [7] та 

Хайді Толівер-Нігро [5], то ситуація тут була з огляду на 

фінансування наче і простіша, але водночас не менш 

проблематична. У радянські часи основним фаховим 

виданням був журнал «Полиграфия» (Москва), і після 

припинення його надходження до України, тривалий час 

поліграфічна галузь України не мала жодного такого 

видання. У 1994 р. зародилися одночасно два журнали – 

«Палітра друку» (Львів, під куруванням, але не 

фінансуванням УАД – тоді ще Українського поліграфічного 

інституту) і «Друкарство» (Київ – на кошти і за підтримки 

рекламної агенції, видавництва і друкарні «Бліц-Інформ», 

Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів 

друку і тодішнього Держкомвидаву). Від того часу почалася 
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жорстка конкуренція на цьому ринку в боротьбі за 

рекламодавця, в якій самофінансовані видання (на зразок 

«Палітри друку») були у найскрутніших обставинах. 

Зовнішня заможність галузі призвела до того, що подібні 

видання почали засновуватися одне за одним. У 1998 р. 

з’явився цілком рекламний журнал «Бізнес-принт» із 

кількома «братами» з галузей додрукарських процесів, 

пакування, реклами, а потім такі журнали почали множитися 

великими кількостями.  

У «кращі часи» про поліграфію писали понад 40 

періодичних видань України – і з галузі цифрових 

друкарських технологій, друкарства, післядрукарських, 

оздоблювальних процесів, поліграфічного дизайну, стосовно 

ринку паперу, пакування тощо. Перелічити важко, але 

принаймні суто поліграфічні (окрім згаданих, які проіснували 

найдовше) – «Друкарський кур’єр» (Львів, видавець УНДІПП, 

виходив понад два роки), «Друкуймо» (Львів, 

малоформатний журнал львівської фірми з продажу техніки), 

«Директор типографії» (журнал одної з відомих друкарень 

м. Києва), «Ринок поліграфічної продукції» (приватне 

видання), «Друк і книга» (спроба видання Українською 

асоціацією виробників поліграфічної продукції – 

щоквартальник, який виходив понад два роки) «Графічні 

машини» (видання фірми з відновлення користуваної 

поліграфічної техніки, скоріше газетного типу з 

оголошеннями про продаж такої реставрованої техніки), 

«Принт Плюс» (видавництва «Стандарт»). У 2004 р. 

з’явилося ще одне видання – «Print Week» (повноколірний 

двотижневий дайджест із поліграфічними новинами, корені 

якого тягнуться до англійського видавництва і до рекламних 

агенцій, які розміщують у ньому інформацію), воно виходило 

до минулого 2015 р., наразі доля його не відома, бо сайт ось 

уже більш ніж півроку не відповідає.  

На додаток слід сказати, що українські друкарні 

передплачували ще й деякі російські видання на 

поліграфічну тематику, а також те, що в Україні за всі згадані 
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часи виходили тільки два повноцінних журнали українською 

мовою і складали гідну конкуренцію російським привізним – 

«Палітра друку» і «Друкарство». Нині уже більшості з тих 

видань не існує. «Палітра друку випустила останні видання у 

травні 2006 р. «Друкарство» протрималося дещо довше 

завдяки підтримці УНДІСВД, однак зі зміною там керівництва 

у 2007 р. було припинено вихід журналу.  

Мета статті. Розкрити залежність періодичних видань 

від реклами, яка, повинна звільнити видання від активного 

джерела фінансування, створивши пасивне, ринкове поле 

керування редакційною політикою, дати журналістам змогу 

бути об’єктивнішими, а до того ж спонукати видання на 

розширення кола споживачів, бути націленим головним 

чином на вимоги споживача, зробити газету чи журнал 

гнучкішим у пошуку привабливості – і з тематичного боку, і 

за функціональністю.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів. У 

книжковій справі наразі існує одне видання – газета «Друг 

читача», яка має ознаки корпоративного (його видає відоме 

книжкове видавництво, і у виданні навіть зазначено, що 

виходить воно без реклами). 

Не здатні випускати такі журнали чи газети і 

громадські організації, які не тільки в кризових умовах, але і 

в звичних не мають коштів на видання. Ані Асоціація 

видавців і книгорозповсюджувачів, ані Асоціація виробників 

поліграфічної продукції (не будемо перераховувати, які і 

скільки видань з галузі книжкової і поліграфічної виходять і 

надалі в сусідніх країнах).  

Суть полягає в тому, що тиражі таких видань у нас 

коливаються від тисячі до 5 тис. Деякі поліграфічні мали 

реальні тиражі навіть у межах 500 примірників (кількість 

поліграфічних підприємств, які потребували таких видань і їх 

передплачували в Україні не перевищує 600-700). Книжкові 

могли мати і до 3-4 тис. примірників. Це означає, що при 
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досить високій собівартості таких видань (обсяги, якість 

паперу і друку, оздоблення) вони не могли здійснювати 

самоокупність за рахунок продажу тиражу, навіть при ціні, 

яка буде значно перевищувати собівартість. Для 

конкурування ціною (особливо із зарубіжними виданнями) 

таким журналам доводилося продавати їх деколи навіть 

нижче собівартості. Це означало, що передплата чи продаж 

видань могли дати їм кошти на утримання максимально 

одного-двох випусків на рік.  

Відтак видавнича діяльність у галузі такого фахового 

пресовидання зазвичай є наперед задано збитковою. Вона 

від початку повинна бути розрахована як така, що постійно 

буде претендувати на дотації (а такі дотації можуть бути 

вигідними хіба що у випадках політичної або жорсткої 

конкурентної боротьби). Причому видавець (приватна це 

буде структура чи державна) повинен буде миритися з тим, 

що не завжди зможе контролювати реальний фінансовий 

стан справ у виданні. Він буде оплачувати заробітну плату 

працівникам видання, витрати на розповсюдження і рекламу 

журналу, але не здатний буде проконтролювати 

надходження рекламних коштів до журналу. А у випадку 

інвестування в таку періодику на здобуття рекламних коштів, 

окупність видання можна чекати і роками. Наприклад, 

відомо, що інвестор, який вклав кошти у розвиток журналу 

«Книжник-рев’ю» (1,2 млн. доларів), розраховував на 

окупність проекту за два роки після початку його діяльності, 

найбільше при тому покладаючись на майбутні надходження 

рекламних коштів від видавців. До того ж ніколи нема 

гарантії, що видавнича галузь буде розвиватися такими 

темпами, що зможе стати рекламодавцем, який зможе 

утримувати видання рекламними коштами. 

Треба сказати, що у видавничій діяльності такого типу 

(наукові і значна кількість фахових видань) майже завжди 

так – видавнича діяльність збиткова (реалізація тиражу не 

покриває витрат на видання), а рекламна, завдяки якій 

можна і далі фінансувати видання, повинна бути прибуткова. 
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Тобто діяльність повинна вестися так, щоб видавничу справу 

дотувати, виходячи з прибутків рекламної. В таких умовах 

рекламна діяльність має порівнян з видавничою шалену 

прибутковість. У витратах – головним чином те, що йде на 

виготовлення частини сторінок журналу, а в прибутках – всі 

надходження за рекламу в журналі. І знову, заплативши 

податок з прибутку за рекламну діяльність (30%) журнал 

навряд чи зможе далі існувати нормально. 

Це спонукає видавництва уникати такого становища 

різними шляхами. Зокрема, згідно з законами України 

«Засоби масової інформації (про пресу)», «Про рекламу» 

рекламним у нас вважається видання, яке має понад 40% 

рекламної інформації. Відповідно, якщо видання не є 

рекламним, то його розповсюдження не можна вважати 

рекламною діяльністю. Відтак фахові видання шукають 

можливості перетворитися на рекламні, щоб розраховувати 

всі витрати на видання журналу чи газети як витрати на 

рекламну діяльність. Це призводить до негативних наслідків 

у функціонуванні таких видань. Вже не кажучи про те, що як 

тільки припиняться надходження рекламних коштів, то 

видання припинить свою діяльність (саме так і сталося у 

видавничо-поліграфічній галузі), залишається ще один 

шкідливий аспект навіть при наявності рекламних грошей. 

Загалом прийнято вважати, що реклама демократизує 

суспільство і особливо тим, що унезалежнює ЗМІ. Тобто 

реклама робить періодичні видання вільними від політичної 

ситуації, політичних угруповань і уподобань. Мовляв, 

політичні інституції змушують пресу підпорядковуватися тим 

чи іншим вимогам. Щоправда, така залежність створюється 

не тільки з впливом «політичних» грошей. У будь-якому 

випадку, якщо фінансування відбувається як «дотаційне, 

утримуюче», то воно може бути розцінюване як «активне» з 

огляду на вплив на редакційну роботу, зміст видання. 

Державна це структура, громадська організація чи приватна, 

якщо вона утримує видання, то вимагає від нього ведення 

«диктованої» редакційної політики і цим робить видання 
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негнучким щодо вимог ринку, споживачів, будучи цікавим 

тільки вузьким групам читачів.  

Впливи реклами в випуску фахових видань, 

звільняючи видання від активного джерела фінансування, 

створюють пасивне, ринкове поле керування редакційною 

політикою, дають журналістам змогу бути об’єктивнішими, 

розширюють коло споживачів, стають націленим головним 

чином на вимоги споживача, роблять газету чи журнал 

гнучкішим у пошуку привабливості – і з тематичного боку, і 

за функціональністю, але привабливими виглядають вони 

лише на перший погляд.  

Звичайно, видання перестають залежати від одного 

джерела фінансування і орієнтуватися на його вимоги, однак 

починають залежати від рекламних грошей взагалі. А отже, 

по-перше, мусять бути постійно під загрозою залежно від 

наявності в галузі коштів, які можуть піти на рекламу в ЗМІ. 

При недостатній кількості рекламодавців, при їх 

переорієнтації на інші форми реклами (а не на ЗМІ), або в 

кризових ситуаціях такі видання можуть бути закриті, і 

фахівці втрачають свої важливі джерела інформування. По-

друге, виданням доводиться підвищувати свою 

«рекламність», а отже втрачати значну частину 

авторитетності для фахівців. Намагаючись побільше сторінок 

видання зробити рекламними, щоб окупити їх, редакції 

скорочують кількість фахової інформації. По-третє, з одного 

боку, шукаючи шляхів сподобатися передплатнику, покупцю, 

журнали і газети наче б то прагнуть подавати об’єктивну 

інформацію, однак з іншого бояться втратити рекламодавців і 

намагаються не входити з ними в конфлікти, а відтак частину 

інформації замовчують. Замовчують також і інформацію про 

тих, хто міг би бути потенційним рекламодавцем, але поки 

що ним не є. Тому у читача-фахівця не створюється реальна, 

об’єктивна картина галузевого ринку. По-четверте, 

намагаючись охопити якомога більше потенційних 

передплатників, покупців журналу чи газети (щоб підвищити 

тираж і тим самим привернути додаткову увагу 
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рекламодавців), періодичні видання прагнуть подавати 

матеріали у спрощеній формі, зрозумілішій ширшим колам 

споживачів, які можуть бути на підприємствах керівниками, 

але не фахівцями. Відтак рівень фаховості знижується.  

До речі, через об’єктивний вплив рекламних коштів, 

такий фактор зниження інтелектуального рівня легко 

відзначити в мовленні телерадіоканалів масового 

транслювання, в масовій пресі і саме через потурання смакам 

глядачів і слухачів задля розширення їх кіл і підвищення 

рекламної привабливості. В тому числі знижується і фаховий 

рівень галузевої періодики. Це було особливо помітно на 

виданнях книжкової галузі, які з приходом реклами у ці 

видання, звузили і тематику публікацій до оплачуваних 

рецензій, і жанрове розмаїття публікації. Із цих журналів 

цілком зникли аналітичні публікації, критичні матеріали, 

знизилася їх авторитетність. Натомість видання, які 

підпорядкувалися не рекламним коштам, а коштам фірми-

засновника, втратили читача, оскільки більшість 

публікованих матеріалів мали очевидне диктоване політикою 

видання підґрунтя.  

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму. Аналіз сучасних передплатних 

каталогів, ринку інформації, історії розвитку за останні роки, 

а також тематичних ознак спеціалізованої галузевої 

періодики з видавничої справи і поліграфії показав, що 

рекламні кошти значною мірою спотворюють інформаційне 

забезпечення галузі об’єктивною і оперативною інформацією. 

Оптимальне функціонування такої періодики можливе лише 

за умов підтримки галузевими державними органами із 

залученням коштів громадських організацій відповідних 

галузей діяльності.  
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МОУШН-ДИЗАЙН ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ТЕЛЕБАЧЕННЯМ 

 

Анотація. Статтю присвячено моушн-дизайну, одному 

із напрямів відеодизайну, який широко використовується на 

телебаченні. Розкрито основні тенденції використання 

моушн-дизайну при створенні титрів, айдентики та 

рекламних відео роликів, інфографіки для телевізійних 

програм.  

Ключові слова: дизайн, моушн-дизайн, телебачення, 

відеодизайн, титри, теледизайн, айдентика, анімація, 

інфографіка, футаж, пагіни, візуалізація.  
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Постановка проблеми, її зв’язок із важливими 

завданнями. У сучасному інформаційному суспільстві 

значення моушн-дизайну є досить актуальним. Усілякі 

відеоносії інформації: рекламні відеоролики, презентації, 

титри, айдентика оточують нас на кожному телевізійному 

каналі. Моушн-дизайн сьогодні є реальним чинником 

формування візуального контексту сучасності. За таких умов 

з’ясування сутності поняття «моушн-дизайн» є дуже 

важливим для розуміння тенденцій і перспектив його 

подальшого розвитку. Необхідність науково-теоретичного 

обґрунтування поняття «моушн-дизайн» також зумовлюється 

тим, що це дозволить глибше зрозуміти сферу його 

застосування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. 

На сьогоднішній день існує достатня кількість 

літератури, в якій розкриваються основні поняття моушн-

дизайну, описується його історія, специфіка. 

Основні питання використання моушн-дизайну у різних 

сферах людства розкрито в працях Майера К., Майера Т. [5]. 

Вирішення проблематики організації простору та розміщення 

об’єктів в кадрі для досягнення максимального зорового 

ефекту описано в праці Устина В. [3]. Поєднання кольорових 

композицій та елементів в моушн-дизайні - Іоханнеса І. [1]. 

Використання типографії в моушн-графіці при створенні 

титрів до фільмів розглянуто та устатковано прикладами в 

книзі Чихольда Я. [4]. Деякі окремі питання моушн-дизайну 

порушуються у праці Михайлова С. [2]. 

Формулювання мети статті: обгрунтувати, для яких 

саме відеоносіїв інформації використовують моушн-дизайн на 

телебаченні. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів. 

Моушн-дизайн – це візуальне оформлення для відео, 

телебачення і кіно. Створюється в основному при 
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застосуванні комп’ютерних технологій. Але нерідко 

зустрічаються і роботи на основі класичних прийомів зйомок 

на відео, в основному комбінованих або анімаційних. 

Термін «моушн-дизайн» був популяризований книгою 

про використання Adobe After Effects Тріша і Кріса Мейер, під 

назвою «Creating Motion Graphics». Це було початком 

комп’ютерних програм, які спеціалізувалися на виробництві 

відео, але не були редакторами або 3D-програмами. Ці нові 

програми зібрали разом спеціальні ефекти, композітінг 

(з’єднання декількох зображень для отримання одного) і 

набори інструментів для кольорової корекції.  

Моушн-дизайн як напрям почав розвиватися та 

використовуватися в кінематографі в 50-х роках, завдяки ері 

анімованих титрів і логотипів на телебаченні. 

Сьогодні моушн-дизайн зайняв одну з лідерських 

позицій у сфері відео. Його використовують скрізь, де це 

доречно: титрах фільмів, спецефектах, заставках 

телепрограм, тривимірних логотипах, інфографіці, 

презентаціях мобільних додатків, кліпах, рекламі та 

заставках. Сутність моушн-дизайну в поєднанні графіки, 

анімації, спецефектів, динаміки, фотографій, типографіки, 

звукових ефектів. 

Як тільки текст перестає бути статичним і починає 

рухатися – це вже моушн-графіка. Не варто плутати моушн-

дизайн з анімацією. Є істотна відмінність: в анімації є сюжет, 

є герої, які виконують певні ролі. Ця ознака відсутня в 

моушн-дизайні, в ній герої і персонажі поводяться довільно і 

можуть з однієї ролі перевтілюватися на іншу. 

Динамічність моушн-дизайну дозволяє донести до 

глядача унікальний сенс, який не під силу статичній 

картинці. Ключове слово в описі моушн-дизайну – живий. Він 

оживляє будь-яку картинку, фотографію, ілюстрацію, дарує 

життя плоским і невиразним піктограмам та рисункам. 

Моушн-дизайн став досить популярним на телебаченні, а 
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моушн-дизайнер (відеодизайнер, бродкаст-дизайнер) – 

досить затребуваною професією.  

Моушн-дизайн часто називають «невидимим 

мистецтвом», оскільки люди при перегляді, наприклад, 

теленовин ніби «не помічають» заставок і відеопереходів до 

них. Дивлячись титри у фільмах, сприймають їх як щось 

належне, буденне. Вірніше, звично сприймають і 

запам’ятовують, тільки на підсвідомому рівні. 

Тому в теледизайні використовують термін 

«айдентика». Саме за допомогою айдентики телеглядачі 

відрізняють один телеканал від іншого. Айдентика 

телеканалів стала досить популярною, і тому кожен канал 

намагається найбільш вдало підкреслити свій напрям на ТВ 

та наголосити, на яких програмах він спеціалізується. 

Другий головний напрям, після створення айдентики 

телеканалів, – це рекламні ролики, яких безліч і на 

телебаченні, і в Інтернеті. Телевізійні оголошення містять у 

собі зображення, звук, рух, колір і тому мають на рекламну 

аудиторію значно більший вплив, ніж оголошення в інших 

засобах масової інформації. Реклама на телебаченні стає все 

більш актуальною, інформативною і разом з тим складною і 

дорогою у виробництві, особливо якщо ґрунтується на 

комп’ютерній графіці. З телеканалом досить часто 

співпрацюють різні компанії, які замовляють рекламу на 

телеканалі та створення рекламного ролика. У рекламі моуш-

дизайн – дуже сильний інструмент залучення уваги і впливу. 

При створенні рекламних роликів для телебачення 

потрібно дотримуватися певних вимог: 

 цікава візуалізація (глядач запам’ятовує в першу 

чергу те, що бачить, а не те, що чує); 

 візуалізація повинна бути чіткою і ясною; 

 привернути увагу глядача треба в перші п’ять 

секунд, інакше інтерес зникне; 
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 телерекламу краще побудувати так, щоб вона не 

примушувала думати, а допомагала одразу сприйняти її суть; 

 не треба багатослівності – кожне слово повинне 

працювати. 

Досить часто моушн-дизайн використовують для 

створення титрів. З них і почався моушн-дизайн. Вступні 

титри — перші хвилини перед початком фільму з іменами 

авторів, продюсерів та інших учасників проекту. Це не просто 

данина моді, а преамбула, яка задає настрій і змушує 

глядача дивитися кіно. Візуальний ряд і музична складова – 

найважливіші елементи вступних титрів. Саме в них 

закладена вся ідея картини. Головна мета титрів – 

заінтригувати глядача, не розкривши сюжету.  

На телебаченні моушн-дизайнеру досить часто 

доводиться створювати титри для серіалів, які будуть 

транслювати на каналі чи вже транслюються, а також фільмів 

та мультфільмів. Титри можуть бути досить різноманітні: від 

звичайних з 2D-текстом в одному кольорі та без додаткових 

елементів до досить складних, де використовується 3D-

елементи та текст, футажі і додаткові плагіни. Титри не 

з’являються на екрані хаотично. Тут працюють ті ж самі 

закони композиції в дизайні. Правильно підібрана музика, 

ритм, візуальний ряд, типографіка, моушн – це ті аспекти, 

завдяки яким титри стають шедевром. Головне, щоб титри 

були в одній стилістиці з проектом, для якого вони 

створюються. 

Обов’язкова і ключова складова моушн-дизайну – це 

наявність ліцензійного програмного забезпечення та 

відповідної техніки. У даному випадку потужний комп’ютер з 

хорошою відеокартою, а краще – робоча станція. Для 

створення моушн-дизайн-роликів рекомендують до 

використання такі програми: 

 Adobe After Effects; 

 Apple Motion (у складі Final Cut Studio); 

 Cinema 4D (особливо пакет Broadcast або Studio); 
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 Adobe Photoshop і Adobe Illustrator (для створення 

макетів і шарів). 

Також, крім основних програм для відео дизайну, є 

безліч плагінів, які значно полегшують та пришвидшують 

роботу в даній сфері: 

 RealFlow – симуляція рідин в динаміці; 

 TurbulenceFD – симуляція диму і вогню; 

 AfterBurn – симуляція диму, туману, хмар; 

 Trapcode Particular – симуляція частин. 

 

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок із напряму. 

Отже, моушн-дизайн — це візуальне оформлення для 

відео, телебачення і кіно. Створюється в основному при 

застосуванні комп’ютерних технологій. Але нерідко 

використовують і класичні прийоми зйомок на відео, в 

основному комбінованих або анімаційних.  

На телебаченні найбільш поширено створення титрів, 

айдентика каналу та рекламні ролики. Завдяки цьому досить 

легко заінтригувати та залучити глядача. Саме ці критерії і є 

провідними на телебаченні. Для створення ефектних робіт з 

моушн-дизайну потрібно враховути всі особливості: звук, 

ритм, візуальний ряд, типографіку.  

Перспективи подальших досліджень полягають у більш 

детальному дослідженні застосування моушн-дизайну на 

телебаченні, а саме його застосування при створенні 

заставок до телепередач та анімації логотипів для 

телеканалів. 
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Балицкая И.А. Моушн-дизайн и его связь с 

телевидением. 

Аннотация. Статья посвящена моушн-дизайну как 

одному из направлений видеодизайна, который широко 

применяется на телевидении. Раскрыты основные тенденции 

использования моушн-дизайна при создании титров, 

айдентики, рекламных видео роликов, и инфографики для 

телевизионных программ.   
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Balitska I.A. Motion-design and its relationship with 

television.  

Abstract. The article is devoted to motion design as one 

of the areas of video design, which is widely used on television. 

Covers the main trends in the use of motion design when 

creating the credits, identity and promotional video clips, 

infographics for television programs.  

Keywords: design, motion design, TV, video design, 

titles, teledesign, branding, animation, infographics, footage, 

plagin, visualization. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

ПОРІВНЯНО З ОСВІТОЮ США 

 

Пропонована стаття вивчає розвиток та поточний стан 

вищої освіти України та її проблеми, які порівнюються з 

системою вищої освіти Сполучених Штатів Америки. Дане 

порівняння повинне виявити недоліки системи вітчизняної 

вищої школи та можливі ідеї для її покращення. 

This article examines the development and current state 

of education in Ukraine and its problems compared with the 

education system of the United States. This comparison should 

identify the shortcomings of national education and possible 

ideas for its improvement. 

Темою даної статті є виокремлення проблем в сучасній 

системі вищої освіти України у зіставленні з встановленою 

системою освіти Сполучених Штатів. 
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Актуальність. Враховуючи встановлений Європейський 

напрям розвитку України, неможливо ігнорувати існуючі 

проблеми в вищий освіті, що накопичилися за багато років 

ігнорування системи освіти. 

Метою даної статті є визначення тих елементів системи 

вищої освіти, за рахунок яких Україна, використовуючи 

досвід США, змогла б підвищити рівень якості власної 

системи вищої освіти. Для порівняння обрано саме США, 

оскільки освіта, яку надає ця країна, вважається однією з 

кращих у світі. 

Постановка проблеми. Стан вищої освіти в сучасній 

Україні є досить складним. Численні зміни в законодавстві, 

постійні зміни щодо вимог до абітурієнтів та вищих 

навчальних закладів, не сприяють ефективному розвитку 

системи освіти і її якості. 

Завдання дослідження: 

1)  зробити порівняльний огляд генезису вищої освіти в 

Україні та Сполучених Штатах; 

2)  порівняти політику прийому студентів до вищого 

навчального закладу і різниці в можливостях студентів у 

навчанні; 

3)  проаналізувати систему акредитації вищих 

навчальних закладів, що може слугувати джерелом ідей для 

реформування існуючої системи рівнів акредитації. 

В Україні першою школою вищого рівня вважають 

Острозьку академію, засновану близько 1576 року в м. 

Острозі князем Острозьким. Якщо брати до уваги такі 

показники як мета навчального закладу, його устрій, склад 

викладачів та їх причетність до науково-дослідної роботи, 

коло дисциплін і рівень їх викладання, рівень освіти і оцінка 

роботи закладу громадськістю, то Острозьку академію можна 

вважати вищою школою, першою у східних слов'ян. 

На території сучасних США вища освіта з’явилася 

зусиллями емігрантів-європейців, які 1636 р. створили 

Гарвардський коледж, за зразком якого надалі формувалися 



 

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

19-20 квітня 2017 року  
 

 

89 
 

заклади місцевого значення і невеликим контингентом 

студентів з багатих верств населення. За європейськими 

зразками створювалися нові університети, розширилися й 

демократизувалися старі коледжі. 

У 1876 р. створена перша в країні аспірантська школа 

Джона Гопкінса, програми якої забезпечували підготовку 

науковців високого рівня. З початку ХХ сторіччя почався час 

швидкого розширення й урізноманітнення системи середньої і 

вищої освіти в США. 

Переходячи до поточного стану речей, а саме до 

систем навчання, останні зміни до законодавства України 

пропонують систему, що теоретично є ближчою до 

Європейської. Зміни до законодавства закріплюють 

обов’язковість незалежного оцінювання при вступі до ВНЗ, 

але обмежують можливості ВНЗ в розробці власної вступної 

політики.  

Це помітно відрізняється від системи, прийнятої в США. 

Більшість вступає до ВНЗ після отримання диплома 

заключного рівня середньої школи (high-school diploma). 

Особи без такого документа можуть отримати його еквівалент 

з правом вступу до ВНЗ традиційним чином після складання 

групи особливих тестів із загального освітнього розвитку 

(GED). 

Зарахування залежить від політики кожного окремого 

ВНЗ, які мають повне право вирішити, чи приймати усіх 

абітурієнтів з дипломами, чи застосовувати якийсь з видів 

селекції. 

Під час зарахування, крім результатів тестів, 

враховується багато інших параметрів: результати 

співбесіди, рекомендації шкіл і вчителів, успіхи кандидата у 

позаурочній діяльності (спорт, гуманітарна робота, мистецькі 

захоплення і досягнення тощо), соціальне походження і 

забезпеченість, склад сім’ї. 

Заяви у вищі заклади освіти учні США подають у віці 

17 років за рік до закінчення середньої школи. Для 
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зарахування необхідно успішно скласти відповідні тести й 

отримати атестат. Останній рік школи частина учнів 

присвячує поглибленому вивченню тих дисциплін, які вони 

планують обрати в закладах вищої освіти. Успішне складання 

заключних тестів може дати право розпочати заняття у ВНЗ 

відразу з другого курсу. 

Особливістю США є й те, що, крім освітніх і наукових 

функцій, їх заклади вищої освіти виконують важливі 

соціально-культурні завдання (програми безперервного 

навчання, перепідготовки безробітних, консультаційні й 

експертні послуги, надання курсів різного змісту і тривалості 

усім, хто цікавиться новим і прагне самовдосконалення). 

Незвичною є комбінована шкала оцінок, що поєднує 

кредити і бали. Оцінки позначають великими літерами: A (4 

бали), B (3 бали), C (2 бали), D (1 бал), Е (0 балів). 

Якщо предмет оцінений у 2 кредити і складений на 

«відмінно», то студент отримує 8 балів. Предмет в 1 кредит 

за заключної оцінки «добре» додає студенту 3 бали. Для 

отримання диплома бакалавра за 4 роки (8 семестрів) 

необхідно набрати 120 і більше балів. 

Також є необхідним окремо зіставити існуючі структури 

вищої освіти. Оновлена структура вищої освіти України 

виділяє наступні ступені:  

 молодший бакалавр;  

 бакалавр;  

 магістр;  

 доктор філософії; 

 доктор наук. 

Система вищої освіти США передбачає наступні 

ступені: 

 бакалавр, триває найчастіше чотири роки;   

 магістр присуджується після спеціалізації у певній 

царині за 1-2 роки; 
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 доктор філософії (PhD) є вищим академічним 

званням у США, що вимагає 3-5 років після отримання 

диплома магістра. 

Важливою частиною підтвердження ефективності 

послуг, що надаються ВНЗ, є система акредитації. Українська 

система акредитації має чотири рівні: 

ВНЗ І рівня (технікум) – на базі повної загальної 

середньої освіти, особи здобувають неповну вищу освіту та 

кваліфікацію молодшого спеціаліста, на базі базової 

загальної середньої освіти, особи здобувають повну загальну 

середню освіту та кваліфікацію молодшого спеціаліста; 

ВНЗ ІІ рівня (коледж) – здійснюють підготовку фахівців 

за спеціальностями молодшого спеціаліста та за напрямами 

підготовки бакалавра; 

ВНЗ ІІІ рівня (інститут, коледж як структурний 

підрозділ, технікум як структурний підрозділ) – здійснює 

підготовку фахівців за напрямами підготовки бакалавра та 

спеціальностями спеціаліста, а також за окремими 

спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра; 

ВНЗ IV рівня (університет, академія, інститут, коледж 

як структурний підрозділ, технікум як структурний підрозділ) – 

здійснює підготовку фахівців за напрямами підготовки 

бакалавра та спеціальностями спеціаліста, магістра. 

На відміну від української, система перевірки якості 

ВНЗ та їх акредитації в США є громадською і складається з 

майже 70 органів різного значення і сфери дії. Їх завдання 

полягають у формуванні норм структури і змісту навчальних 

програм, почасти методів їх реалізації (рівні кваліфікації 

викладацького персоналу, матеріальні й інформативні засоби 

тощо). 

Найбільш шанованими серед органів акредитації є 

створені самими ж університетами і коледжами шість великих 

регіональних асоціацій, які оцінюють ВНЗ згідно із 

загальноприйнятими стандартами. Отримання акредитації від 
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цих асоціацій автоматично приводить до визнання достатньо 

високого рівня й дипломів, які присуджують акредитовані 

ВНЗ. 

ВИСНОВКИ. У результаті порівняння систем вищої 

освіти України і США, вирішуючи поставлені завдання, можна 

зробити наступні висновки 

1. Порівняльний огляд зародження вищої освіти 

показав несуттєвий розрив в часі між заснуванням перших 

вищих учбових закладів, що виявляє швидкість та відрив 

освіти, яку в США було засновано пізніше, проте вона мала 

значно кращий розвиток.  

2. Політика прийому студентів суттєво відрізняється 

між Україною та Сполученими Штатами. ВНЗ в Україні мають 

значно меншу свободу та можливості, особливо в 

представленні власної навчальної програми, яка не 

відповідає заявленим нововведенням. 

3. Системи акредитації вищих навчальних закладів в 

Сполучених Штатах передбачає вільний та відкритий доступ 

до інформації та процесу встановлення акредитації ВНЗ. 

Система, яку впроваджено в Україні на даний момент, 

представляє собою закритий спосіб призначення ступенів 

акредитації ВНЗ, що створює несприятливі умови для чесної 

оцінки послуг, які надаються ВНЗ. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ОСОБИСТИХ БРЕНДІВ  

(НА ПРИКЛАДІ ВІДОМИХ АРХІТЕКТОРІВ) 

 
Персональний (особистий) бренд – це сукупність 

якостей особистості, що створює очікувану адекватну реакцію 

з боку цільової аудиторії і з легкістю виокремлюється з-поміж 

схожих брендів. Це те, як бачать і сприймають творчу 

особистість. Персональний брендинг орієнтований, перш за 

все, на творчих людей, які організовують і ведуть комерційну 

діяльність, або потребують яскравої самопрезентації. 

Людина-бренд має власну ідентичність та зберегає 

індивідуальність, чіткий образ та характерні риси у 

професійній діяльності.  

Бренд особистості – це символ епохи, десятиліття чи 

поточного моменту. «Стати брендом» означає виділитися, 

привернути увагу. Це гарний спосіб прорекламувати себе у 

найбільш лаконічній формі. 

1. Сантьяго Калатрава 

Сантьяго Калатрава є одним із геніальних архітекторів 

сучасності – він заслужив всесвітнє визнання завдяки своїм 

дивовижним, сміливим і ретельно продуманим роботам. Його 

архітектура завжди привертає увагу. З’єднання плавних 

природних форм з чітким каркасом сформувало визначення 

естетики стилю архітектора. 

Ім’я Сантьяго Калатрави є брендом в світі архітектури, 

його роботи легко впізнати завдяки пластичності природних 
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ліній, повітряності та візуальній легкості будівель. У роботах 

архітектора органічно поєднуються інженерія та архітектура, 

а в будівлях головним для нього є скульптурність споруд. 

Стиль роботи Сантьяго Калатрава називають «Біоніка». 

Це досить молодий напрям в архітектурі, що відрізняється від 

традиційних плавними формами будівель і споруд, які 

архітектори підглядають у природи. 

Проект телекомунікаційної вежі «Монжуїк» в 

Барселоні. Люди були здивовані тим, що архітектор робить 

зі звичайною телевежею, вражені абсолютно новим поглядом 

на звичні конструкції. 

Пішохідний «білий міст» Субісурі або, як його ще 

називають, Кампо Волантин. Міст Субісурі зроблений зі 

сталі і скла, а його конструкція передбачає рівномірний 

розподіл ваги по арці, що підтримує два платформи моста за 

допомогою натягнутих кабелів. Вночі під мостом вмикається 

м’яке біле освітлення. 

У 1998 році в районі Пуерто-Мадеро 

аргентинського Буенос-Айреса з’явився дивовижний 

пішохідний Міст жінки. Дизайн мосту, на думку автора, 

символізує пару, що танцює танго. 

У 2009 році в Дубліні з’явився Міст Семюела 

Беккета. Цей міст зроблений у вигляді арфи, яка вважається 

символом Ірландії. Міст – це рухома висяча опора, яку 

тримають двадцять п’ять металевих тросів, що спираються на 

одну основу. Опора зігнутої форми, її підтримують шість 

додаткових тросів. Ця незвичайна конструкція і особлива 

система обертальних вузлів дозволяють розгортати міст на 

дев’яносто градусів, якщо по річці Ліффі пропливають суда 

великих розмірів. 

У 2004 році Калатрава  побудув в Черепашій Бухті 

(Каліфорнія, США) міст Sundial Bridge, що є, за 

сумісництвом, найбільшими в світі сонячним годинником. Тінь 

від єдиної опори в сонячну погоду переміщується по доріжках 
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парку, розбитих в формі своєрідного циферблата, 

відраховуючи кожну хвилину на третину метра. 

Музей Завтрашнього дня Ріо-де-Жанейро 

(Бразилія). Назва має на увазі лише те, що музей стане 

інноваційним культурно-науковим простором, в якому будуть 

досліджувати питання майбутнього нашої планети і тренди 

розвитку на найближчі 50 років.  

Будівля ніби врізається в бухту, за що і отримала другу 

назву «плаваючий музей». Вода є важливою ланкою у 

функціонуванні музею. Архітектор передбачив використання 

води із затоки для поновлення запасів в басейнах на 

території навколо музею, а також в системі кондиціонування. 

Вода проходить через інженерні системи будівлі і 

повертається назад, таким чином, споруда стає єдиним цілим 

з природою, практично живим організмом. Крім водного 

балансу, будівля музею використовує ресурси сонячної 

енергії. 

«Торс, що обертається» – один із найбільш 

вражаючих хмарочосів у Скандинавії: 54 поверхи, заввишки 

190 метрів. Сантьяго Калатрава хотів відобразити рух 

людини. Дев’ять кубоподібних частин закручуються до неба, 

створюючи враження, наче будівля рухається, таким чином 

Сантьяго Калатрава намагається вдихнути життя в архітектуру. 

Політехнічний університет Флориди. Будівля має 

витягнуту форму, що нагадує корабель на повітряній 

подушці. Корпус розташовано на воді, в північній частині 

озера. Реалізована лише одна із запланованих будівель – 

світлий, ніби підсвічений, футуристичний об’єм. Зверху 

будівлю, як павутиною, огортає досить тонка алюмінієва 

«пергола». Рішення не тільки додає динаміки і привносить 

момент гри, але і допомагає захистити інтер’єри від прямих 

сонячних променів. 

2. Френк Гері. 

Франк Гері – один з найвідоміших архітекторів 

сучасності, справжній бренд в архітектурі. Гері створює 
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незвичайні з естетичної точки зору об’єкти, що ламають 

ілюзорну цілісність архітектури. Роботи Френка Гері 

впізнавані, мають ознаки індивідуального стилю. 

Незважаючи на зовнішню суперечливість, проекти Гері 

повні змісту і продуманого функціонального простору. 

Творчість архітектора гідно оцінили експерти, у 1989 році він 

отримав премію імені Прітцкера. Цю престижну нагороду 

дають найяскравішим майстрам. Також на рахунку Френка 

Гері чимало інших премій, включаючи інтернаціональні. 

Музей Гуггенхайма в Більбао, Іспанія, 1997. 

Будівлю філії музею сучасного мистецтва Соломона 

Гуггенхайма, побудованого на березі річки Нервіон в 

іспанському місті Більбао, сміливо можна назвати найбільш 

вражаючою спорудою, виконаною в стилі деконструктивізму. 

У силуеті музею прочитуються фірмові м’які контури і плавні 

лінії, а його абстрактна форма викликає у відвідувачів безліч 

асоціацій. В одному з інтерв’ю Френк Гері заявив, що 

«безладність вигинів призначена для уловлювання світла». 

Концертний зал Уолта Діснея в Лос-Анджелесі, 

США, 2003. Концертний зал Уолта Діснея одразу став однією 

з головних визначних пам’яток Лос-Анджелеса. Незвичайна 

конструкція складається з плавнозігнутих об’ємів, 

облицьованих листами з нержавіючої сталі, що блищать під 

сонцем, підкреслюючи красу і дивовижну форму будівлі. 

Адміністративний корпус заводу "Новартіс" в 

Базелі, Швейцарія 2009. Офісна будівля являє собою 

поєднання кількох повністю засклених об’ємів, внутрішній 

простір яких плавно переходить один до одного. Прагнучи 

передати ідею відкритості, архітектор організував простір за 

принципом вільного планування, де єдиними межами стали 

скляні перегородки, що відокремлюють офісні блоки. 

Центр здоров’я мозку Лу Руво складається з двох 

корпусів, з’єднаних відкритим двором. Корпуси істотно 

відрізняються один від одного за формою і по функції, однак 
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вони працюють як єдине ціле, асоціюючись у критиків з 

півкулями мозку. 

Музей Fondation Louis Vuitton в Парижі, Франція, 

2015. Споруда нагадує легку скляну хмару, де 

світлопрозорий експресивний дах забезпечує багато 

природного світла і мальовничий вид на парк. 

Музей музики в Сіетлі, США. При проектуванні 

музею Френк Гері надихався гітарою Джимі Хендрікса, яку 

той постійно розбивав після своїх концертів. Саме зламаний 

музичний інструмент і лежить в основі вигляду цього дивного 

комплексу із нержавіючої сталі та алюмінію з відтінками 

фіолетового кольору, срібла і золота. 

Місто вина, Marques de Riscal, Ель-Сьего 

(Іспанія).  Це великий комплекс, який включає в себе 

виноробню, п’ятизірковий готель на 43 номери, ресторан з 

авторською кухнею і винний SPA-центр. Потрапити у підвали 

і продегустувати легендарні вина можна просто з готелю у 

скляному ліфті.  

Споруда складається з призматичних блоків, які 

візуально висять над землею за рахунок опор, що їх 

утримують, будівлю облицьовано титановими листами, які 

архітектор зробив кольоровими: рожевий і пурпурний 

відтінки символізують червоне вино, золотий відсилає до 

кольору фірмового обплетення пляшок Marqués de Riscal. 

 

ВИСНОВКИ 

Кожна людина має сформований набір якостей, 

навичок і здібностей, комбінацію характеристик, яка робить її 

унікальною, формує її репутацію та імідж. У роботі розглянуто 

особливості формування особистих брендів на прикладі двох 

відомих архітекторів – Сантьяго Калатрави та Френка Гері. 

Обидва архітектори є яскравими особистостями, їх твори 

незвичайні, вони вражають та запам’ятовуються. 
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Кожен з архітекторів як людина-бренд має власну 

ідентичність та індивідуальність, чіткий образ та характерні 

риси у професійній діяльності, свій неповторний стиль робіт. 

Вони талановиті і багатогранні. Творіння архітекторів 

відображають сучасну епоху, часто пов’язуючи її з минулим і 

майбутнім. 

 
 

ВІЗІР Христина, 

НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

Наук. кер. –  Костюк О.М. 
 

СВІТ РЕЧЕЙ ТА ПРЕДМЕТНА ДЕТАЛЬ У РОМАНІ 

Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО «БРАТИ КАРАМАЗОВИ»: 

ГАСТРОНОМІЗМИ 
 

Епічні твори зазвичай сповнені деталей побуту, 

навколишнього оточення, пейзажу, портрету та інтер’єру. 

Саме тому проблема предметної образності привертає увагу 

багатьох літературознавців. Л.Н. Чернець [6] виділяє 

окремий предметний світ, що входить до художнього світу 

твору. А. Чудаков [54] ж навпаки, включає предметну деталь 

до загального художнього світу твору на рівні з героями та 

подіями. Не чіткою і досі залишається грань між предметною і 

художньою деталлю. Так, Л.Н. Чернець [6] та Н.А. Шабанова 

[55] не відділяють предметної деталі від художньої. На 

відміну від них, Е.С. Добін [12] та А.Б. Єсін [20] у своїх праця 

надають предметній деталі автономності. Щодо того, що таке 

предметна деталь, погляди дослідників теж розділилися. 

Наприклад, Е.Р. Коточігова [6] пише, що для позначення 

зображених в літературі предметів матеріальної культури 

немає єдиного терміну. Важливою є і проблема розмежування 

предметної деталі та речі. У той же час, класифікації функцій 

предметної деталі, як наприклад класифікації Е.В. Демидової 

[10] та В.Н. Чубарова [53], значно відрізняються одна від 

одної. 
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Проблема предметної деталі у творчості Достоєвського 

розглядалася багатьма дослідниками, однак так і не стала 

об’єктом цілісного та спрямованого аналізу зарубіжних та 

вітчизняних вчених.  

Мета роботи – вивчення специфіки предметної 

образності у романі та її модифікацій у різних просторах та 

групах предметних деталей гастрономічної сфери, з’ясування 

особливостей репрезентації предметного світу у романі 

«Брати Карамазови» шляхом його безпосереднього 

текстуального аналізу.  

Проаналізувавши дослідження літературознавців щодо 

понять «предметний світ», «художня деталь», «предметна 

деталь» та «річ», ми прийшли до висновку, що художні 

деталі входять до предметного світу твору, а предметна 

деталь є різновидом художньої. Предметний світ – це уся 

сукупність створених людиною предметів, які входять до 

світу твору, що може виконувати різні функції. Якщо 

предметна деталь несе смислове та ідейне навантаження, то 

річ є лише зображенням предмету. 

Погляди дослідників на проблему предметної 

образності у романах Достоєвського діляться на дві групи. 

М.М. Бахтін, К.В. Мочульський, С.В. Бєлов та В.А. Подорога 

вважають, що предметні деталі у творчості Достоєвського не 

варті уваги. Л.В. Карасьов, В.К. Кантор, О.Н. Осмоловський, 

Т.А. Касаткіна та більшість сучасних дослідників не 

погоджуються з цією думкою. На думку достоєвськознавців 

специфіка реалізму цього письменника полягає у розвитку 

трагедійних можливостей жанру роману, своєрідній ролі 

діалогу, який поєднує конкретне реалістичне зображення 

характерів і подій з обговоренням суспільних суперечностей. 

Специфіка реалістичного методу Ф.М. Достоєвського 

ґрунтується на його особистій теорії «справжнього реалізму».  

У романі «Брати Карамазови» дії, що відбуваються в 

емпіричному житті (розмови Альоші зі старцем Зосимою, 

Іваном та Мітьою чи похорон Іллюші) ми приймаємо за 
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реальні, а дії зі свідомості та підсвідомості дійових осіб (сон 

Альоші про Кану Галілейську чи сон Івана про чорта) 

приймаємо за ірреальні. Ми гіпотетично виділяємо такі групи 

речей та предметних деталей у реальному та ірреальному 

просторах, як предмети особистого користування, 

гастрономізми та предмети загального вжитку.  

До предметних деталей групи «гастрономізми», що 

належать до реального простору, ми відносимо «чорний 

хліб», «хлібні крихти», «бублик (калачик)», «булку», 

«вишневе варення». До речей цієї групи також належать 

товкач, хліб, шоколад і родзинки.  

Товкач у романі втілює не мотив убивства, а мотив 

відмови від убивства. До предметних деталей групи «хліб» 

ми у цьому дослідженні відносимо чорний хліб, булочку, 

бублик (калачик) та хлібні крихти. Чорний хліб втілює мотив 

стриманості, а калачик – мотив щедрості, однак шматочок 

чорного хліба з голкою набуває мотиву смерті. Так, предметні 

деталі «чорний хліб» та «хлібні крихти» вступають у 

відношення повноти-незакінченості, тобто ціле є носієм 

позитивного начала, щедрості та радості, а його частина 

відображає недостачу, відсутність повноти життя, або й 

самого життя, тобто мотив смерті.  

Предметні деталі групи «солодощі» втілюють мотив 

розпусти і брехні. Виключенням з цього правила є вишневе 

варення. На нашу думку, вишневе варення у романі втілює 

не тільки мотив розпусти, а і мотив любові до життя та 

людей. Цей мотив об’єднує і образ Альоші, і старця Зосими. У 

той же час мотиви втілені через цю предметну деталь є 

амбівалентними. 

До предметних деталей групи «гастрономізми», що 

з’являються в ірреальному просторі ми відносимо 

«ананасовий компот», «цибулинку» та «вишневе варення». 

Вони є метафорами і виконують функцію символічного 

узагальнення. Ананасовий компот передає мотив виклику 
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моралі, цибулинка є втіленням мотиву надії, вишневе 

варення – мотиву невинності. 

У результаті нашого дослідження ми прийшли до 

висновку, що майже усі предметні деталі у романі 

Достоєвського «Брати Карамазови» втілюють амбівалентні 

мотиви. Ми виділили такі пари як «брудна білизна» – «чиста 

білизна», «ряса» – «підрясник», «біла хустинка» – «червона 

хустинка», «пістолет» – «куля», «цілий бокал» – «розбитий 

бокал», «ціла склянка» – «розбита склянка», «чорний хліб» – 

«бублик (калачик)», «чорний хліб» – «булка», «чорний хліб» – 

«хлібні крихти», «звичайна свічка» – «стеаринова свічка», 

«звичайна свічка» – «китайський ліхтар», «звичайна свічка» – 

«лампадка». Цікавим є спостереження про те, що усі 

предметні деталі групи «гастрономізми», що належать до 

ірреального простору, не втілюють амбівалентні мотиви і є 

єдиним винятком з цього правила. Амбівалентні мотиви також 

втілює деталь «вишневе варення». У той же час, речі не 

втілюють протилежні мотиви.  

 

 

ВОЛОШЕНКО Анна, 

НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

Наук. кер. – Костюк О.М. 

 

КОНЦЕПЦІЯ ХАРАКТЕРІВ ПЕРСОНАЖІВ  

В ЕКРАНІЗАЦІЯХ «МОРСЬКОГО ВОВКУ» ДЖЕКА 

ЛОНДОНА І. К. АПАСЯНА (1990) ТА М. БАРКЕРА (2009) 

 

В обраних екранізаціях «Морського вовку» 1990 та 

2009 рр. концепція характерів головних персонажів істотно 

відрізняються та розкривається по-різному. У кожного з 

режисерів своє бачення інтерпретації твору та його героїв, це 

зумовлюється, зокрема, різним менталітетом, часом 

створення кінокартин.   
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Режисери двох екранізацій І.К. Апасян та М. Баркер, 

наділили персонажів своїх інтерпретацій певними відмінними 

від літературного оригіналу рисами характеру, по-своєму 

підійшли до розкриття їх образів. Найбільше уваги було 

приділено, звичайно, постаті капітана – Вовка Ларсена.  

Неможливо не помітити, що сам образ Вовка Ларсена в 

романі має певні демонічні риси, адже для демонізму 

характерно не стільки абсолютне прийняття зла, скільки 

розкриття позитивних рис у зовнішньо негативному 

персонажі. Образу демонічного героя притаманні певні 

особливі риси характеру, серед яких: неприйняття світу і 

світового порядку («Світова скорбота»), песимістична 

переоцінка етичних і релігійних норм, самотній бунт проти 

існуючих соціальних відносин в ім'я необмеженої свободи 

особистості. Як відомо, демонічна особистість – герой 

розумний, сильний, гордий, що підноситься над іншими 

людьми, грає «демонічну» роль в їхніх долях. Це трагічний 

герой, що відкинув світ і знехтуваний ним, що живе без 

любові, без дружби, без надії. Саме такою особистістю 

змальовує Джек Лондон свого персонажа. Окрім того, Ларсен 

також «мав надзвичайно розвинений інтелект, але той 

інтелект був скерований тільки на вияв його дикунських 

інстинктів і робив його ще страшнішим дикуном». 

У фільмі І. Апасяна (СРСР, 1990 р.) не тільки 

переносяться з роману всі наведені вище риси, а й додаються 

деякі нові, властиві демонічній особистості, що є власним 

режисерським рішенням. Це проявляється в поводженні та 

вчинках Ларсена, його портреті, непрямій характеристиці 

інших персонажів. Крім того, створене враження 

підкреслюється у  фінальній сцені роману.   

При перегляді кінострічки дуже часто можна почути 

репліки другорядних персонажів: «диявол», «Люцифер», 

«клятий корабель», «справжнє пекло». Сам Вовк Ларсен 

нерідко читає Біблію, але трактує її як йому зручно, 

возвеличує Люцифера, за що Мод Брустер неодноразово 

прозиває так само і його.  
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В романі Джека Лондона для відображення 

філософських поглядів  Вовка Ларсена важливим є наступний 

його монолог: «Сила – це право, ото й усе. Хто кволий, той 

неправий. Або можна приблизно ще так: добре бути дужим, і 

погано – кволим. Ще краще сказати: дужим бути приємно, бо 

це вигідно; а кволим бути неприємно, бо це невигідно». Цей 

монолог майже дослівно переноситься І. Апасяном у 

екранізацію: «Сила всегда права, слабость всегда виновата. 

Быть сильным – добро, слабым – зло. Сильным быть приятно 

потому что выгодно», але важливою деталлю є візуалізація 

картини – у майже повній темноті кубрику свої думки Ларсен, 

стоячи за спиною Ван-Вейдена, нашіптує йому на ліве вухо, 

що співвідноситься з християнським релігійним віруванням 

про те, що в людини на правому плечі сидить янгол, а з 

лівого до нього промовляє чорт. Ларсен перед самим 

обличчям Хемфрі стискає у кулаці вкрадені коком гроші, ніби 

спокушаючи героя, та показуючи, що злі вчинки приносять 

набагато більше вигоди, аніж добрі. В романі Джеком 

Лондоном не деталізуються вчинки героїв в цій сцені, не 

загострюється увага на їх рухах, положенні, а вся суперечка 

подається у вигляді діалогу, тому, можна сказати, що 

візуалізація епізоду саме таким чином є режисерським 

рішенням І. Апасяна.  

В екранізації М. Баркера ця сцена зберігається, але 

діалог, між героями, який написаний сценаристом фільму – 

Н. Уільямсоном, і близько не повторює репліки героїв роману, 

але  передає сутність протистояння: «What is justice? The 

word people used to get what they want.  –  It is an idea. – 

Moreover, look at you, Humphrey. You are a living proof of the 

futility of all ideas. Take you off of your area and where is the 

whole your ideas? Nowhere»  (Що таке справедливість? Слово, 

яке люди використовують щоб отримати те, чого бажають. –   

Це ідея. – Тим паче, погляньте на себе, Хемфрі, ви – живий 

доказ того, що всі ідеї марні. Забрати вас зі звичного 

середовища і чого варті всі ваші ідеї? Нічого).  
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Ще раз наведений вище прийом візуалізації 

демонічного образу Ларсена повторюється І. Апасяном 

пізніше – коли Вовк пропонує Хемфрі зарізати Магріджа, – на 

цей раз він стоїть прямо перед його обличчям, а крупним 

планом камера показує як, промовляючи над самим лівим 

вухом, Вовк переконує вбити кока пропонуючи Хемфрі 

зайняти його місце та отримувати більше грошей. Знову ж 

таки, в романі ця сцена подається письменником у вигляді 

діалогу, тому її візуалізація у подібній спосіб – рішення 

Апасяна.  

В екранізації М. Баркера епізод, у якому Ларсен 

переконував Хемфрі вбити кока пропущено, адже таке 

поводження суперечить образу капітана, який вибудував 

М. Баркер.  

У романі багато уваги приділяється дискусіям Вовка 

Ларсена з Хемфрі Ван-Вейденом та Мод Брустер, значна 

частина з яких переноситься в фільм 1990 р. Наприклад, в 

романі Ларсен, дискутуючи про образ Люцифера, декламує 

рядки з першої книги поеми Дж. Мільтона «Втрачений рай» 

(1667), що говорить про його начитаність: 

...Принаймні хоч отут 

Спізнаєм волю ми. Усемогутній 

Бодай нас звідси виганять не буде. 

Тут правитимем ми. І хай це пекло, 

Все ж варто правити, бо краще бути 

Царем у пеклі, ніж рабом на небі. 

В екранізації І. Апасяна ця деталь повністю 

відтворюється, Ларсен також зачитує рядки поеми, при 

цьому, цікавою є операторська робота, – звеличуючи 

Люцифера Ларсен дивиться в дзеркало, а камера знімає 

відображення його обличчя. Знову автор екранізаціїї 

підкреслює демонічний початок у образі Ларсена, ніби 

ототожнює його та Люцифера. Для завершення створення 

демонічного образу І. Апасян використовує спеціальний 

характерний грим та різні прийоми використання гри світла 

та тіні. 
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У той же час у інтерпретації М. Баркера не показані 

дискусії на біблейну тематику, лише раз Вовк Ларсен згадує 

біблейську сцену, пов'язану з суперництвом Каїна та Авеля, 

розмірковуючи про відношення зі своїм братом.  

Майк Баркер повів свого героя Ларсена зовсім іншим 

шляхом. Окрім збереження основних двоїстих та бунтарських 

рис характеру, в образі немає жодних інфернальних якостей. 

Більш того, Ларсен зображений набагато людянішим не 

тільки порівняно з екранізацією 1990 р., а й порівняно з 

романом. Це виявлено меншою мірою у його вчинках, але 

більшою у його судженнях та поведінці. Образ Ларсена в 

екранізації М. Баркера розкривається не лише через власні 

дії героя, а й через віддалену взаємодію зі Смертю Ларсеном. 

У романі Вовк мимохідь згадує про брата у розмові з 

Хемфрі: «Смерть Ларсен? Він схожий на вас? – Я б цього не 

сказав. Він просто безмізка тварюка. В ньому, як і в мені, 

багато... <...>  звірячого, але він насилу вміє читати та 

писати.  <...> І він щасливий, бо живе самим життям. Він 

занадто захоплений життям, щоб думати про нього. Я зробив 

помилку – мені ніколи не треба було заглядати в книжку». 

Письменник не приділяє розкриттю цього персонажа багато 

уваги, навіть про життєвий шлях кока Магріджа відомо 

більше, тому режисер М. Баркер конструює сюжетну лінію 

Смерті спираючись лише уривчасті загальні відомості.  

В інтерпретації  2009 р. сам Вовк мало що розповідає 

про брата. Коли вперше заходить розмова про нього з 

Хемфрі герой  нервує, почувається не так впевнено: «There 

is nothing to talking about. Neither about my brother or me. 

Why did  Kaen hates Abel? There's make no sense». (Немає про 

що розповідати. Ні про мене, ні про мого брата. Чому Каєн 

зненавидів Авеля? Це все немає ніякого сенсу). Немає про 

що розповідати, тому що Ларсен і сам зовсім не впевнений у 

тому, що правда, а що – ні. Він не розуміє природи вчинків 

свого брата і це зводить його з розуму. Цікавим є 

режисерський хід зіставлення двох наступних сцен – Смерть 

Ларсен спускається у машинне відділення та калічить 
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матроса через те, що відбувається поломка однієї з машин. 

Випадковим свідком цього стає міс Брустер. Одразу ж за цим 

на «Привиді» Вовк заводить Джонсона до каюти та лупцює 

його до на півсмерті, змусивши Хемфрі спостерігати за цією 

картиною. Постановник демонструє те, наскільки схожі 

брати, обома керують однакові емоції і в такі моменти немає 

різниці між начитаним та розумним Вовком, та Смертю, який 

за життя «не взяв до рук жодної книжки».  

Якщо у фільмі Баркера розкриття образу Ларсена 

побудовано на протиставлені двох братів – Вовка та Смерті 

Ларсенів, та ролі кожного з них в становленні іншого, то 

Апасян опускає лінію брата Смерті Ларсена, у фільмі немає 

про нього жодної згадки, як і про родину та дитинство героя, 

хоча Лондон частково пояснює жорстокість героя тими 

випробуваннями, які випали на його долю у дитинстві: «Про 

що ж іще вам розповідати? Про моє злиденне дитинство? 

<...> Про своїх братів, що один по одному виходили «орати 

моря» і більше не поверталися? Про себе, що не вмів ні 

читати, ні писати, а з десяти років плавав за юнгу на старих 

суднах, що ходили понад узбережжям? Чи про стусани та 

штурхани зранку й на ніч замість людського слова? <...> Чи 

про страх, ненависть і муку, що були моїм єдиним душевним 

поживком? Я не люблю згадувати про це. Навіть тепер, коли 

воно мені спадає на думку, я навіснію». 

Як саме Вовк Ларсен дойшов до такого життя? 

Відповіді на це питання радянський фільм не дає, в ньому 

акцентується увага на індивідуалізмі героя, режисерові не 

так важливі причини його «перетворення на монстра», як 

дослідження думок вже сформованої особистості.  

Дуже важливим з точки зору дослідження концепції 

характерів є епізод, коли Ларсен пояснює зникнення екіпажу 

корабля. У романі Смерть Ларсен нападає на корабель 

Вовка:  «Мій брат спіймав мене через дві доби, і не моя в тім 

провина. Він узяв мене на абордаж, коли на палубі не було 

нікого, крім вахтових. Мисливці зрадили мене. <...> 
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Команда, звичайно, вся перейшла до нього. Цього слід було 

сподіватися. Всі майнули через борт, і я залишився один на 

своєму власному судні. Цього разу гору взяв Смерть Ларсен, 

проте все це справи сімейні» І оскільки лінія Смерті Ларсена 

повністю опускається Апасяном, збереження однієї-единої 

репліки Вовка змінює бачення його персонажа повністю: 

«Они покинули меня. Они спустились в шлюпки и прыгнули 

за борт. И я остался один как на необитаемом острове. Ну, да 

это дело семейное».   

З модифікацією І. Апасяном сюжетної лінії надається 

новий сенс ставленню Вовка Ларсена до його команди – 

матросів та мисливців, яких, незважаючи на всі прояви 

жорстокості, капітан вважає своєю єдиною сім’єю. Разом з 

тим, таке уявлення екранного Ларсена про родину робить 

його образ більш трагічним та самотнім.  

Варто зазначити, що в фільмі 2009 р. Вовк не дає 

жодних пояснень щодо того, куди зник екіпаж та що 

трапилося з кораблем. На запитання «Чи був тут ваш брат?» 

він лише відмахується рукою: «Мій брат…» і вдруге за фільм 

при згадці про брата відмовляється розповідати про нього. 

Це може свідчити про його складне ставлення до Смерті 

Ларсена – він не збирається звинувачувати  його у чомусь, 

але не може ані пробачити, ані зрозуміти. Лише у кінці 

фільму, перед смертю, Ларсен готовий поділитися з іншими 

правдою про своє дитинство та брата, що й викарбувало його 

характер.  

В одному з ключових епізодів, у якому розкривається 

характер Ларсена, він обіцяє, що «і пальцем не зачепить» 

матросів, які вирішили тікати з судна через постійне 

пригноблення Ларсеном та загрозу їх життю. За книгою, 

гибель Ліча та Джонсона настає через жорстоку бездіяльність 

капітана, який використовуючи несподіваний шторм, 

глузуючи з втікачів та матросів на кораблі, дає морю 

поглинути крихку шлюпку. У радянській екранізації Ларсен 

власноруч із сміхом та задоволенням скеровує корабель на 

судно із двома матросами, не залишаючи їм ніякого шансу на 
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виживання. Така цинічна картина жахає глядача, й перед 

ним найстрашнішим та жорстоким вбивцею повстає не 

байдужа стихія (вона відходить на другий план), а ще більш 

байдужий до людського страждання Ларсен. Смерть двох 

героїв, які за моральними якостями були найбільш близькі 

Ван-Вейдену та викликали чи не найсильніший відгук у 

читачів та глядачів, стає одним з найбільш напружених 

моментів твору та ставить логічну крапку у змальовуванні 

характеру екранного образу Вовка Ларсена. При цьому 

важливо, що  про Ларсена екіпаж й розповідав багато 

жахливих речей, але в екранізації Апасяна герой справді 

власноруч вбиває людей. У фільмі І. Апасяна природа 

виявилась набагато більш милостивою до людей.   

В екранізації Майкла Баркера цей епізод зберігається 

таким самим, як і в романі Лондона: наздогнавши шлюпку, на 

«Привиді» бачать, що в ній повно води, а матроси не 

справляються з сильним вітром. Вовк чекає поки море 

поглине маленьке судно: «I promised not to touch them. And I 

didn't. <...> You talking a lot about the will. Well, their will was 

to leave the ship. And my will is not to save them» (Я обіцяв і 

пальцем їх не зачепити. Я їх і не зачепив. <...> Ви ратуєте за 

вольність. Що ж, їх воля була покинути корабель, моя – не 

врятувати. Ось і все).  

У протистоянні зі стихією дуже точно розкривається 

характер Ларсена в екранізації Баркера, виклик природи 

здається йому грою, можливістю потягатися зі стихією, яка є 

єдиним гідним суперником, він ніби насміхається зі смерті. 

Мимоволі згадується суперечки Ван-Вейдена та капітана про 

цінність людського життя та безсмертя. 

Одним з найсильніших епізодів роману є «купання» 

кока: «Томаса Магріджа стягли вниз, на палубу. Він верещав 

і щось белькотів. На губах йому виступила кривава піна. 

Вовк Ларсен зробив зашморг на кінці линви і підвів його 

кокові під пахви. Тоді його віднесли на корму й кинули в 

море. <...> Жаль брав, дивлячись на нього. Хоч він не міг 
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утопитись і був живучий, як кіт, але він терпів усі муки 

справжнього потопельника». Раптом, один з матросів 

побачив, що до Магріджа підпливає акула, і хоча Ларсен та 

решта намагалися якомога скоріше витягти кока, врятувати 

його їм не вдається: «Він підібгав ноги; нам здалося, ніби 

потвора ледве доторкнулася до його ступні і, плюснувши, 

зникла у воді. Але ту ж мить Томас Магрідж закричав. <...> 

На палубу струменем бризнула кров. Права нога була без 

ступні, немов хто відрубав її по саму кісточку». Пояснивши 

міс Брустер, що такими є чоловічі розваги капітан вирішив 

помститись на акулі: «Довгими підвагами їй розвели 

чимширше пащу і вставили в неї кілок, загострений з обох 

кінців, щоб вона не могла звести щелеп. Акулу знову кинули 

в море, повну сили, але безпорадну, приречену на повільну 

голодну смерть – хоч вона заслуговувала тої смерті менше, 

ніж людина, що вигадала цю кару».  Через жорстокі розваги 

капітана людина стає калікою.  

У фільмі 1990 р. зберігається сцена з акулою, але 

видозмінюється її закінчення. Після того, як кока витягають з 

води, Ларсен розмовляє з міс Брустер та незабаром йде до 

своєї каюти. Той факт, що Апасян вирішив показати лише 

частину епізоду та опустив помсту капітана, можна 

трактувати ніби Вовк Ларсен керується своєю теорією про те, 

що сильний пожирає слабшого і вирішує, що немає причин 

карати акулу, адже так проявляється життя.  

У фільмі 2009 р. ця сцена зовсім пропущена, тому що 

такий поворот сюжету суперечив би вибудованому 

режисером образові Ларсена.   

На кораблі Ларсена дивовижним чином викривався 

справжній характер людей: Джонсон і Ліч – сміливі та 

благородні, Магрідж – трусливий і підлий, більшість матросів – 

байдужі й дурні. Більш складною постаттю є Ван-Вейден, він 

не звик до поводження та звичаїв на кораблі, тому йому 

важко протистояти жорстокості та несправедливості. Герой 

вчиться відстоювати свої принципи, зберігаючи при цьому 
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високі моральні якості. Врешті-решт завдяки урокам Ларсена 

Хемфрі розуміє, що добро повинно «бути з кулаками». 

В обох екранізаціях становлення Ван-Вейдена, 

перетворення його з інтелігента, якому все в житті давалося 

легко, за рахунок інших, на чоловіка, здатного своєю тяжкою 

працею забезпечити себе, відстояти власні права, захистити 

життя, показане по-різному. Головну роль в цих 

перетвореннях відіграє, звичайно, Ларсен: «Як на рекламі: 

препарат «Вовк Ларсен», приймати великими дозами. Містер 

Ван-Вейден до і після вживання,— пробурмотів я» Саме 

завдяки урокам Ларсена в екранізації 1990 р. Ван-Вейден 

віднаходить у собі мужність протистояти Магріджу, він більше 

не збирається терпіти нападки та постійно «озиратися», 

змірятися з несправедливістю, як це було, коли кок вкрав 

гроші. Він перемагає противника його ж зброєю. У фільмі 

2009 р. Хемфрі закаляє не тільки сувора атмосфера, що 

панує на кораблі, але й морська стихія. В екранізації 

відтворена важлива думка, яка належить Джеку Лондону: 

«Ми повинні зрозуміти, що у природи немає ні почуттів, ні 

милосердя, ні подяки; ми тільки маріонетки великих сил, які 

не мають причин, <...> Ці сили продукують альтруїзм в 

людині...» [34]. Відкинувши всі зайві почуття, Ван-Вейден, 

працюючи пліч-о-пліч з двома найбільш ненависними йому 

людьми – Магріджем та Ларсеном, забувши про власний 

страх та ще недавнє безтурботне життя, відчайдушно 

допомагає врятувати мисливців.  

Ще одним з головних персонажів твору є письменниця 

Мод Брустер. Вона, так само як і містер Ван-Вейден, лише за 

волею долі опиняється на «Привиді» і також виявляється 

зовсім не пристосованою до подібного життя. Обома 

режисерами, і Апасяном, і Баркером, її характер 

інтерпретується схожим чином. У змалюванні цього образу 

вони не відходять він першоджерела Джека Лондона. Мод 

Брустер, хоча й виглядає тендітною та слабкою жінкою, має 

сильний характер та рішучість. У фільмі Баркера, наприклад, 

режисер зображує її єдиною, хто не боїться протистояти 
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Ларсену в сцені з загибеллю Ліча та Джонсона, не одразу 

вона може прийняти й правила виживання на кораблі, 

запропоновані Ван-Вейденом. Відчувається сильний дух 

героїні, її темперамент, що так приваблює Ларсена.  

У кіноверсії І. Апасяна Мод постає перед глядачем 

більш врівноваженою, спокійною, здатною з розумінням 

підійти до проблеми, вона швидко пристосовується до життя 

на кораблі, готова йти на компроміси, так само ж швидко 

адаптується до виживання на Острові Зусиль.  

В обох екранізаціях, порівняно із романом, менше 

уваги приділяється другорядним персонажам. Наприклад, 

хоча й Томас Магрідж і є важливим та характерним героєм, 

режисери його образ змальовують лише у загальних рисах, 

опускають розповідь Магріджа про злиденне тяжке 

дитинство, яка змушує літературного героя по-іншому 

глянути на нього та пройнятися співчуттям.  

Як і в романі, центральним образом двох екранізацій є 

Вовк Ларсен. Саме він є найбільш суперечливим та двояким. 

Якщо в екранізації 1990 р. І. Апасян підкреслює демонічні 

риси характеру цього героя, то в інтерпретації 2009 р. 

М. Баркера порушується біблійний мотив зради, а Ларсен, 

навпаки, зображений більш трагічним персонажем. Різні 

концепції характерів надають індивідуальних, неповторних 

рис двом інтерпретаціям, а також обумовлюють різну 

композицію двох екранізацій та застосування різних 

кінематографічних прийомів зображення художньої дійсності.  
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КУЛЬТОРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ 

 

Анотація. У статті розкрито сутність понять 

«Графічний дизайн» та «Культура». Означено ряд проблем, 

які пов’язані з сьогоднішнім станом графічного дизайну. 

Надані особливості його функціонування в сучасному світі. У 

зв’язку із затребуваністю графічного дизайну розкрито 

питання інструментів його теоретичного осмислення, які 

актуалізуються. 

Ключові слова: функції культури; артефакти 

мистецтва; концепція твору культури; авторська манера; 

естетична цінність; конституція художньої відповідальності; 

комунікативна функція. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Нині 

дизайн перетворився на механізм швидкого здійснення волі 

замовника, естетично і концептуально повністю залежить від 

цієї волі. Ніякого співвідношення з великим світом, ніяких 

смислотворчих рефлексій – просто робота, яка виконує 

придуману маркетологами функцію, обмежену диктатом і 

розумінням замовника.  

Підкореність дизайну таким вимогам, тобто «сповзання» 

в суто прикладне поле побутування, створює ситуацію, в якій 

неможлива класична двостороння взаємодія, коли людина 

створює культуру і використовує її як засіб власного розвитку.  

Аналіз досліджень і публікацій із проблеми, 

виокремлення невирішених її частин. Зміни, які вносяться 

до життя, тією чи іншою мірою є продуктом дизайну. Це 

стосується культури та розвитку різних соціальних сфер 

життя. Не можна сказати, що дизайнери і весь дизайн в 
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цілому націлені лише на задоволення побутових людських 

потреб. Відбувається розширення розуміння предмета 

дизайну, виникає новий дизайн – «дизайн соціального 

контексту». Про це говорять такі автори як В. Власов [3, 

с. 128] та В. Лесняк [6, с. 57].  

У графічному дизайні важливе значення надається 

загальним проблемам його розвитку. Вказуючи на це, 

В. Аронов [1, с. 25] згадує про художню та естетичну 

специфіку дизайну. Надає увагу визначенню методологій в 

проектній графіці «Мета теорії дизайну ширша – забезпечити 

розуміння найбільш загальних рамок дій графічного 

дизайну». 

Від розвитку залежить і культура, В. Бачинин [2, 

с. 214] розкриває поняття, сутність і функції культури 

«природно відкинувши той повсякденний образ культури, 

який визначає її як сукупність артефактів мистецтва, науки і 

релігії-філософії», він відкриває культуру як «відкриту 

нерівноважну систему, складне багатокомпонентне явище, 

пов'язане з різноманіттям життя і діяльності людини. Художня 

та естетична специфіка робить великий внесок у культуру та 

у розвиток графічного дизайну. «Фундаментальна 

особливість вивчення культури передбачає різноманіття 

бачення світу, можливість інакше і по-своєму поглянути на 

знайомий предмет». Автор поставив перед собою ціль 

спробувати викласти систему знань про культуру, звести до 

спільного знаменника накопичені відомості, не претендуючи 

на вичерпний виклад кожного окремого питання. 

Один серед критеріїв, що дозволяють визначити 

нестачу культури у графічному дизайні, є залежність від 

замовника, коли дизайнер не прислуховується до свого 

рішення, про це говорить Е. Черневич [7, с. 54]. 

Кожен дизайнер повинен мати свою оригінальну 

манеру та свій власний оригінальний стиль, від цього і 

збагачується культура, це свідчить про його впізнаваність. 

Розкриває також поняття стилю у дизайні автор Лакшми 
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Бхаскаран [3, с. 25]. Він надає визначення до поняття 

«стиль», вказує на загальні проблеми його розвитку, серед 

яких наголошує власну художню манеру автора. 

Формування мети статті. Обґрунтування 

культурологічного аспекту та функціонування дизайну.  

Основний матеріал дослідження з повним 

обґрунтуванням дослідженого матеріалу. Вплив 

історичної спадщини на сучасний розвиток дизайну завжди 

був однією з актуальних проблем його теорії, а також, історії. 

На даний час історією стає етап формування основ 

професійної моделі графічного дизайну в умовах 

інтернаціоналізації комунікаційних процесів, що відбувався в 

період 1950-х–1970-х років в європейському і 

американському дизайні [6]. 

Графічний дизайн являє собою невід'ємну частину 

нашого сучасного світу. Він дотичний до великого діапазону 

понять, до котрих входять такі види діяльності людства як 

реклама: буклети, плакати, рекламні проспекти, вивіски, 

оформлення книг, 3D-графіка, комп'ютерна графіка [1]. У 

графічного дизайну багато функцій. Завдяки знакам, 

логотипам тощо людина легко запам'ятовує і відрізняє одну 

компанію, організацію і навіть цілу галузь від іншої. Важлива 

роль відведена інформативній функції графічного дизайну, 

багато дизайнерських рішень покликані донести споживачеві 

відповіді на різноманітні питання. Графічний дизайн також 

виконує функцію емоційного впливу на людину, завдяки 

чому твір викликає певні асоціації, почуття, формує певну 

думку. 

Сьогодні, коли графічний дизайн використовується в 

настільки багатьох сферах сучасного життя – від створення 

бренду до повномасштабної рекламної компанії матеріалів з 

його просування, цілком можна було б говорити не тільки 

про міцну інтеграцію дизайну, але і про його переможну ходу 

сучасною культурою. Однак, за великим рахунком, цього не 

можна зробити з наступних причин.  
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Завдяки доступним джерелам, культура визначається 

як явище, пов’язане з життям людини [2]. Культура – це 

основне поняття, що характеризує сутність людського 

буття як реалізацію свободи і творчості. Іншими словами, 

це універсальне відношення людини до світу, за 

допомогою якого людина створює світ і себе самого. І ці 

важливі компоненти – «вільне творіння свого світу» і 

«осмислення буття і своєї діяльності» – геть видалені з 

сучасного поняття дизайну.  

Поняття «дизайн» з'явилося ще в XVI ст. і однозначно 

вживалося по всій Європі. Італійський вислів «disegno intero» 

означало народжену у художника і викликану Богом ідею – 

концепцію твору мистецтва [3]. У ще більш чистій формі 

максима пріоритету художника була проявлена в русі 

«Мистецтв і ремесел» (надовго визначив розуміння дизайну в 

Європі і в США), що знайшло відображення навіть в 

Оксфордському словнику [4,5]. На цьому прикладі можна 

сміливо стверджувати, що дизайн – це в першу чергу галузь 

культури. 

На даний момент дизайнери суто виконують побажання 

замовника, не прислухаючись до свого рішення, цим вони 

усувають можливість створювати культуру як засіб власного 

розвитку. 

Тому, що тепер людина творить не на межі своїх сил і 

не в вищих регістрах розвитку своєї галузі мистецтва, тобто в 

першу чергу, з точки зору його гуманітарної або 

гуманістичної досконалості, а «з точки зору завдань 

економіки, ефективності, собівартості, прибутковості і таке 

ін.». 

Це зовсім не означає, що думкою та побажаннями 

замовника треба знехтувати, але в кожному виконаному 

замовленні обов'язково повинна бути авторська воля, 

авторський пошук – інакше не може бути, ні авторської 

манери (відповідає за індивідуальність), ні впізнаваності. 

Саме авторська манера, індивідуальний стиль «оживляють», 



 

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН: 

ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 

116 

 

переводять з поля безособового, нерозрізненого – у поле 

впізнаваного, творчого, культури, мистецтва (що вже означає – 

професійного). 

Можна було б заперечити, що історично склалося так, 

що визначення дизайну як творчого процесу включає в себе 

дві сторони, а саме — дизайн художній, тобто створення 

речового світу, світу артефактів суто з точки зору зовнішніх 

проявів форми, естетики сприйняття; і технічну естетику, 

тобто науку про користь, що враховує всі аспекти, і перш за 

все конструктивність, функціональність, комфортність 

виробництва, експлуатації, утилізації тощо. І чому б не 

припустити, що технічна естетика (аспект більш пізнього 

періоду розвитку дизайну) не є свого роду «перехідною 

ланкою еволюції » до того, що можна було б назвати «етикою 

користі», тобто склепінням укладень про пріоритети в 

кожному окремому випадку конфронтації естетичного і 

прагматичного. 

Але якщо розглянути це положення докладніше, то 

видно що тут немає ніякого протиріччя – «справжня» 

прагматика, тобто слідування своїм вузько практичним 

інтересам, міркувань користі і вигоди ніяк не порушує 

природної низки категорій дизайну:  

– образ (ідеальне уявлення про об'єкт, художньо-

образна модель, створена уявою дизайнера); 

– функція (робота, яку повинен виконувати виріб, а 

також смислова, знакова і ціннісна ролі речі);  

– морфологія (будова, структура форми виробу, 

організована відповідно до його функції, матеріалом і 

способом виготовлення, що втілює задум дизайнера);  

– технологічна форма (морфологія, втілена в способі 

промислового виробництва речі-об'єкту дизайн-проектування 

в результаті художнього осмислення технології);  

– естетична цінність (особливе значення об'єкту, що 

виявляється людиною в ситуації естетичного сприйняття, 
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емоційного, чуттєвого переживання і оцінки ступеня 

відповідності об'єкту естетичному ідеалу суб'єкта). 

Вершиною цих сходів категорій все ж є естетичне. 

Тому що саме воно веде до кінцевої мети – впізнавання, 

запам'ятовування, вироблення лояльності, прихильності до 

пропонованого продукту.  

Етика користі – створення «конституції» художньої 

відповідальності за виконання проекту. Саме з вироблення 

такої конституції, яку за аналогією зі знаменитим 

«Суспільним договором», можна було б назвати 

«Професійним договором» повинен починатися кожен 

проект. Тоді підсумком завжди буде чесне дизайнерське 

рішення – те, заради чого і варто за проект братися. Це 

рішення виникає з області справжнього художнього поняття, 

рішення, яке передбачає і допускає діалог саморозвитку між 

автором і світом. Що стосується неправильного розуміння 

ролі прагматичного, то тут доречна наступна ілюстрація. У 

1970-ті роки в СРСР, Юрій Борисович Соловйов, творець і 

директор великої державної служби дизайну ВНДІТЕ 

(Всесоюзний науково-дослідний інститут технічної естетики) 

брав участь в дискусії з Радою Міністрів СРСР щодо того, як 

має розвиватися дизайн (у тому числі, і з точки зору 

естетичної, маючи на увазі, звичайно, в першу чергу 

естетику товарів, в найширшому спектрі – від дитячих 

іграшок і побутових приладів до верстатів і величезних 

агрегатів, тракторів, тепловозів тощо). Думки дизайнерів і 

міністрів не співпали, і це стало своєрідною точкою біфуркації 

в розвитку дизайну як мистецтва.  

Промисловий дизайн пішов в гору, радянський період 

став для нього часом найвищого розквіту, для графічних же 

дизайнерів це був період максимального утиску — ніякої 

творчої ініціативи, тотальний контроль. Радянський дизайн 

був змушений відмовитися від ідеологічно чужих вершин 

естетики і змістоутворення, став обслуговуючим механізмом 

розуму і смаку широких народних мас (у тому вигляді, в 
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якому собі уявляли цей самий розум і смак представники 

партійної номенклатури). 

Власне, таку ж саму ситуацію, тільки обумовлену 

нібито реаліями ринку, ми можемо спостерігати і нині – 

невеликий період свободи в графічному дизайні в 1990-х 

тільки посилює відчуття від загальної картини, але тільки 

тепер безжальним диктатом стала реклама (розглядаємо її як 

маніпулятор громадської думки), яка приручила і 

перетворила дизайн на графічний інструмент, за допомогою 

якого і здійснюється ця маніпуляція суспільною свідомістю. 

Можна було б, звичайно, знайти в цьому і раціональне 

зерно, і позитивні боки – наприклад, в умовах відмови від 

саморозвивання парадигми і переходу на підкорення позиції, 

дизайн сконцентрувався на тих точках дотику з іншим 

(названим «буржуазним») світом, що не були ідеологічно 

забарвлені, і дозволяли подальший розвиток. Так однією з 

подібних точок стала проектна ергономіка – системна наука, 

що вирішує питання створення високогуманістічних 

сконструйованих виробів, споруд та систем. Ця наука (в яку 

входить, наприклад, кодування знаків, кути зору, 

розташування інформації відповідно до логіки мислення, 

співвідношення між видом інформації і рухом тощо) досягла 

високого розвитку за радянські роки. 

Проте, не можна не сказати і про втрати. По-перше, 

була майже повністю знищена нормативна функція в 

графічному дизайні, функція регулювання дій, засобів і цілей 

діяльності дизайнера. Та сама, яка поділяє дії людини на 

позитивні і негативні, прогресивні і консервативні тощо, а 

крім того, формує цінності і виробляє ідеали, які виконують 

роль стимулів і цілепокладання, і відсутність якої сильно 

позначається на якості роботи. По-друге, що природно в 

створених умовах, була сильно притуплена пізнавальна 

функція, що здійснює різні форми пізнавальної діяльності. 

Сильно деградувала інформаційна функція. Ця 

функція, що здійснюється за допомогою творчих прийомів, 
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особливих для кожного виду дизайнерської діяльності, за 

допомогою мови і знаків, символів і образів, понять та ідей – 

які практично не розвивалася, в основному, через 

непереборний розрив між дизайнерами і масами. 

Комунікативну функцію необхідно було постійно 

відтворювати і підтримувати певну систему комунікацій для 

обміну і взаємодії учасників культурного процесу, ще більш 

ускладненого через тиск потужного посередника, тобто 

реклами, чого, звичайно ж, не було – ніхто не пропонував 

норми, зразки і алгоритм, не працював над їх закріпленням. 

З цієї ж причини була відсутня функція суспільної пам'яті – 

неможливим було формування глибинних, підсвідомо діючих 

алгоритмів культурного поведінки людини. Рекреативна 

функція в графічному дизайні була просто скасована.  

Усе це призвело до того, що за роки забуття 

радянський графічний дизайн не тільки катастрофічно 

відстав в «буржуазних» аспектах від ситуації на Заході, а й 

створив все ті передумови, результатом яких стало нинішнє 

засилля несмаку, диктат замовника, безвідповідальний підхід 

до вироблених артефактів. Так і не виросла і не зміцніла 

система, не впоралася з натиском сталих суспільних і 

соціальних уявлень. І все ж таки, не можна сказати, що 

ситуація абсолютно безнадійна. Є можливість просто 

перезапустити систему, або перевинайти її заново: 

наприклад, деяку надію залишає той факт, що дизайнер 

змушений працювати в колективі, колективно – таким чином, 

сума смислових і стилістичних векторів колективу перемагає 

голий функціоналізм замовлення, заряджає його енергією 

творчості, до того ж, має місце так званий синергетичний 

ефект, який породжується спільною діяльністю (психологи 

встановили, що робота в присутності інших підвищує 

продуктивність у 40% людей, знижує у 25%, а у інших не 

змінює, тобто в цілому позитивно впливає на результати). 

До числа переваг колективної роботи можна віднести 

наступні аспекти, відмічені великим російським натуралістом 

В.М. Бехтеревим у його праці «Колективна рефлексологія» [7]. 
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1.  Спостережливість окремих осіб в групі зростає як в 

кількісному, так і в якісному відношенні. 

2.  Колективне рішення за своїм характером є 

компромісним між індивідуальними, відкидаючи їх крайнощі. 

3.  У критиці індивідуальних помилок група, 

безсумнівно, має перевагу перед індивідами. 

4.  Група перевершує індивідів в спостережливості, 

обсязі та міцності запам'ятовування матеріалу, виправленні 

індивідуальних помилок. 

5.  Група пропонує рішення, які, як правило, більш 

вірні з моральної точки зору. 

6.  Групове рішення здатне вплинути на індивідуальне, 

збагачуючи і удосконалюючи його. 

7.  Окремі особливо обдаровані особистості в 

індивідуальній творчості можуть перевершувати групу. 

8.  У цілому від спільної роботи з іншими людьми 

людина виграє. 

Колективна творчість найбільш ефективна у тому 

випадку, коли необхідно знайти рішення складного 

багатоаспектного завдання на основі спільних знань і досвіду 

фахівців. Вона дозволяє взяти участь у вирішенні проблем, 

особливо спірних, усім зацікавленим особам, насамперед 

майбутнім виконавцям, у тому числі рядовим, що підвищує їх 

зацікавленість у подальшій роботі, допомагає розширювати 

свої знання і підвищувати кваліфікацію. 

У результаті колективної творчості швидше і більш 

кваліфіковано вирішуються складні і суперечливі проблеми, і 

одночасно знижується ймовірність помилок; ухваленим 

рішенням забезпечується широка підтримка і більш активне 

виконання. 

Сучасні фахівці вважають, що перевага групових 

рішень над індивідуальними обумовлена наявністю у групи 

більш детальної інформації, значного творчого потенціалу, 
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розумним ризиком, застосуванням більш ефективної тактики 

висунення ідей, активізацією кожного у межах дискусії, 

можливістю швидкого коригування помилок, соціальною 

підтримкою, що полегшує мислення, духом змагання. 

Причому, чим вище рівень розвитку групи, тим ці переваги 

значніше. Остається тільки висловити надію, що цей принцип 

колективної творчості створить новий вид діалогу, діалогу 

рівних, які розуміють ситуацію, належною мірою володіють 

візуальною культурою, які вміють відрізнити погане від 

хорошого, застаріле від актуального, оцінити якість роботи. 

Пропорційно збільшують професійні та культурні знання один 

одного. Володіють однією мовою, однією системою знаків, 

символів і образів, понять та ідей.  

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму. 

Культурологічний аспект – це аспект, який 

розглядається у поняттях філософії (онтології, теорії 

пізнання) та культури.  

Культура – основне поняття, що характеризує людське 

буття як реалізацію свободи і творчості, тобто це 

універсальне ставлення людини до самої себе та світу, за 

допомогою чого людина створює світ навколо себе. 

Графічний дизайн виконує зокрема інформативну та 

емоційну функції, маючи при цьому чіткий вплив на людей.  

Графічний дизайн на сьогоднішній день застосовується 

у багатьох сферах сучасного життя, але дизайнери, 

прислуховуючись до замовника, часом забуваюсь про етику 

та культуру використання дизайну, і цим усувають 

можливість створювати культуру як засіб власного розвитку. 

Тобто головна проблема дизайну на сьогоднішній день — це 

безвідповідальний підхід до вироблених артефактів, диктат 

замовника. 

Усунути сучасну проблему можливо завдяки «етики 

користі» або створення «конституції» – художньої 

відповідальності за виконання проекту.  
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Ще одним методом є колективна творчість, яка впливає 

на ефективність роботи дизайнера. 
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Культурологический аспект функционирования 

графического дизайна 

Аннотация. В статье излагается вигляд на состояние 

графического дизайна, особенности и проблемы его 

функционирования в современном мире. 

Ключевые слова: функции культуры; артефакты 

искусства; концепция произведения культуры; авторская 

манера; эстетическая ценность; Конституция художественной 

ответственности; коммуникативная функция. 

 

Culturological aspects of graphic design 

Annotation. The article describes the current state of 

graphic design, features and problems of its functioning in the 

modern world. 

Keywords: funktsії culture; Artifacts Mistetstvo; 

kontseptsіya create culture; avtorska manner; estetichna 

tsіnnіst; konstitutsіya hudozhnoї vіdpovіdalnostі; komunіkativna 

funktsіya. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОТИВІВ СУПРЕМАТИЗМУ  

К. МАЛЕВИЧА В СУЧАСНІЙ КЕРАМІЦІ 

 

1. Актуальність творчості К. Малевича для сучасних 

художників і дизайнерів. Казимир Малевич як засновник 

однієї з абстракціоністських течій – супрематизму. 

Використання мотивів його творчості художниками і 

дизайнерами як з пострадянських країн, так і з інших.  

2. Викладання К. Малевича у Вітебську в 1919-1922 

роках і створення кола учнів. 1919-1922 рр. – викладання 

К. Малевича у Вітебському художньому інституті. Суміщення 

викладацької діяльності з просвітницькою, проведення 

лекцій. Створення об’єднання УНОВІС (рос. «утвердители 

нового искусства»). Припинення діяльності у Вітебську в 

1922 році внаслідок припинення підтримки проектів 

Наркомпросом.  

3. Роботи супрематистів для Петроградського 

порцелянового завода, 1922 р. – працевлаштування 

Казимира Малевича і його учнів Миколи Суєтіна і Іллі 

Чашника на Петроградський порцеляновий завод завдяки 

знайомству з його художнім директором. Створення 

«лабораторії форм» для розробки супрематичного посуду. 

1923 р. – основні програмні твори супрематистів у порцеляні. 

Чайник і півчашки як ідея посуду, а не реальний посуд. 

Протилежний Баухаузу підхід до дизайну. Відмова 

керівництва заводу від супрематичного посуду внаслідок 

економічних чинників. 

4. Сучасне відтворення порцеляни за формами 

супрематистів. Сучасне виробництво Петроградським, нині – 

Імператорським порцеляновим заводом в Санкт-Петербурзі 

копій посуду супрематистів, зокрема сервізу Малевича. 

Високі ціни навіть на нерозписані предмети. 
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5. Супрематичні розписи Володимира Немухіна. Розпис 

посуду поставангардиста Володимира Немухіна (1925-2016). 

Обігравання символів УНОВІСа і супрематизму. Колекція 

власної супрематичної порцеляни (1980-2010). 

6. Мотиви супрематизму в сучасних азійських 

художників-керамістів. «Омаж Малевичу і Кандинському» 

корейської художниці Арюн Лі як приклад використання 

дрібних супрематичних форм для розпису кераміці. 

«Трикутний данго (закрита форма) без назви» японського 

художника Дзюна Канеко як очевидне відсилання до чорного 

квадрата і інших супрематичних форм. 

7. Набір посуду дизайнера Вікторії Нурісламової. 

Проект SLIP московського дизайнера Вікторії Нурісламової — 

розробка набору чашок зі зміщенням форм. Часткове 

повторення пошуків супрематистів. 

8. Використання форми чайника К. Малевича студією 

італійського дизайнера Клето Мунарі. Виробництво чайників 

за формою Малевича італійською дизайн студією Клето 

Мунарі. Повне повторення відомої форми. Виробництво 

срібного чайника Малевича фірмою «Росі і Арканді» на 

замовлення Клето Мунарі. 

9. Авангард і кітч: супрематичні принти сервісу Zazzle. 

Зразки принтів американського сервісу Zazzle як приклад 

сучасного поверхневого сприйняття робіт авангардистів. 

Можливість друку супрематичних творів на різних предметах 

(кухлі, плитка) без будь-якої творчої обробки. 

10. Різноманітність підходів до осмислення творчості 

К. Малевича в сучасній кераміці і порцеляні. Широкий 

діапазон сучасних варіантів використання супрематизму К. 

Малевича в творчості художників і дизайнерів. Основні 

напрямки: точне повторення форм у порцеляні, продовження 

розробки геометричних форм посуду, використання мотивів 

супрематизму в розпису, друк відомих творів на будь-яких 

предметах на замовлення. 
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3D-ДРУК ЯК ІННОВАЦІЯ В СФЕРІ ДИЗАЙНУ 

АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Анотації: У статті проаналізовано використання 3D-

друку в сфері архітектурного середовища. Розглянуто історію 

розвитку 3D-друку. Обґрунтована важливість використання 

інноваційних технологій у архітектурному середовищі. 

Висвітлено проблеми технології 3D-друку у сучасній 

архітектурній сфері.  

Ключові слова: 3D-друк, дизайн, архітектура, 3D-

принтер, архітектурне середовище. 

 

Постановка проблеми і її зв'язок із важливими 

завданнями. У сучасному суспільстві актуальності набуває 

проблеми використання різних інновацій у сфері дизайну, 

зокрема 3D-друк. Як свідчать наші дослідження, у сфері 

дизайну архітектурного середовища 3D-друк 

використовується у макетуванні, реставрації та будуванні 

архітектурних проектів. Загалом 3D-друк може здійснюватися 

різними способами і з використанням різноманітних 

матеріалів, але в основі будь-якого з них лежить принцип 

пошарового створення(нарощування) твердого об’єкту. 3D-

друк – відносно нова технологія, яка дуже швидко 

розвивається в усіх напрямах. Її потенціал і сфери 

застосування розширюються щороку. Тому потрібно 

дослідити і проаналізувати сфери використання 3D-друку в 

дизайні архітектурного середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із 

проблеми, виокремлення невирішених частин. Історія 

розвитку 3D-друку та його інноваційний потенціал висвітлено 

у працях К. Барната [3], Д. Горькова [2]. Використання 3D-

друку у сучасній науці висвітлено у дослідженнях Е. Канесса 

[1].  
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Метою статті є дослідження особливостей використання 

3D-друку в дизайні архітектурного середовища. 

Виклад основної частини. На сьогоднішній день 3D-

друк розвивається з неймовірною швидкістю, 

перетворюючись з вузько направленої і дорогої послуги на 

незамінного помічника для професіоналів різних сфер 

діяльності. 

Доступність 3D-друку дозволяє проводити 

експерименти в освіті, медицині, будівництві, поліграфії, 

архітектурі, виготовленні рекламної та сувенірної продукції.  

3D-принтер – пристрій, що використовує метод 

пошарового створення фізичного об’єкта по цифровій 3D-

моделі. 

У найзагальнішому вигляді тривимірний друк полягає в 

створенні об'ємних моделей з багатьох сотень або навіть 

тисяч шарів за допомогою особливого пристрою – 3D-

принтера. Перший комерційний 3D-принтер був 

представлений ще в 1987 році. Але широку популярність 3D-

принтери почали набувати лише нині. Макет для такого 

друку створюється в CAD-програмі, однак багато виробників 

принтерів докладають своє програмне забезпечення до 

кожного пристрою. Використовуються різні матеріали: 

пластик, папір, гіпс, метал, а також біополімери (стовбурові 

клітини) і харчові волокна. Існує кілька основних технологій 

друку, що розрізняються за типом матеріалу і способом 

нанесення. 

Найстаріша і одна з найпоширеніших – 

стереолітографія (SLA). Перевага тут у тому, що можна 

виробляти моделі вельми великих розмірів – до 75 см у 

висоту, але це також дуже дорогий спосіб друку. Серед 

виробників пристроїв даної технології – Інститут лазерних та 

інформаційних технологій РАН. 

Технологія лазерного спікання (SLS) в цілому схожа на 

SLA, але має ряд переваг: гарне співвідношення швидкості 

друку і якості моделі і можливість друкувати металеві форми. 
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Моделювання методом наплавлення (FDM) – це 

пошаровий друк розплавленою полімерною ниткою. FDM-

технологія використовується для виробництва 

виплавлюваних моделей для лиття металів і для отримання 

зразків виробів, за своїми функціональними можливостями 

наближених до серійних. Це, до того ж, найдоступніша 

сьогодні технологія. 

MJM, або метод багатоструменевого моделювання – 

спосіб, що дозволяє отримувати моделі з високою точністю і 

деталізацією. Технологія струменевого моделювання 

дозволяє отримати пофарбовані і прозорі моделі з різними 

механічними властивостями. Це можуть бути як м'які, 

резиноподібні вироби, так і тверді, схожі на пластик. 

Ламінування листових матеріалів, або LOM, передбачає 

виготовлення 3D-моделей з паперових листів за допомогою 

ламінування. Структура готового виробу схожа на дерев'яну, 

але боїться вологи. 

Сучасні архітектурні фірми використовують тривимірну 

друк для створення проектів та розробки технологічного боку 

проекту. Серед переваг 3D-друку можна відзначити 

наступне: впровадження інновацій; поліпшення системи 

зв'язку; збільшення швидкості підготовки проекту, а отже, і 

процесу будівництва; підвищення конкурентоспроможності 

компанії; зниження фінансових витрат. 

На сьогоднішній день макетування використовується в 

різних сферах життя людини: архітектура, інженерія, 

будівництво та навіть дизайн. Сучасні можливості тривимірної 

друку дозволяють втілювати в життя неймовірні проекти. 

Можна сказати, що макетування за допомогою 3D-принтерів – 

це вид «дорогого» мистецтва. Серед переваг макетування за 

допомогою 3D-друку: швидкість відтворення тривимірної 

моделі макета, дешеве виробництво, можливість 

різнобарвного друк, простота використання принтера 

У США промислові та комерційні 3D-принтери активно 

використовуються, наприклад, для розпису стін, у сфері 
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виробництва плитки для підлоги, сантехніки і навіть 

електропроводки. Завдяки тривимірному друку невеликий 

будинок може бути зведений за 20 годин. До того ж, якщо 

природна стихія стала причиною руйнування будинку, то 

тривимірний друк допоможе відновити таке житло за 

мінімальний відрізок часу. Використання 3D-моделювання і 

друку сприяє: активному впровадженню інновацій, 

удосконаленню системи зв'язку, збільшенню швидкості 

будівництва, скороченню витрат. 

3D-друк довгий час застосовувалася в світі 

архітектури, дозволяючи візуалізувати різні нереальні, 

казкові форми і навіть побудувати те, що здається 

неможливим. Однак ця технологія ніколи не застосовувалася 

для створення чогось більшого, ніж просто макет. Але на 

сьогоднішній день ця технологія успішно використовується у 

будівництві і проектуванні будинків по всьому світу з 

найрізноманітніших матеріалів - від скла, до глини. 

Американська компанія-фахівець в сфері адитивного 

виробництва, EmergingObjects, зосередила свої дослідження 

на розробці інноваційних матеріалів для широкоформатного 

3D-друку. EmergingObjects, заснована Рональдом Раелем і 

СяномФрателло, зацікавлена в створенні екологічно чистих 

3D-друкованих компонентів для архітектури та будівництва, 

а також меблів. Один з останніх проектів компанії – 

вражаюче, масштабне, легке, адитивно виготовлена будова 

під назвою «3D Друкований Будинок 1.0». Він розроблений 

на замовлення JinHaiLakeResort (Пекін, Китай). При реалізації 

проекту використовувалися поновлювані і інноваційні 

матеріали, такі як сіль, яку видобувають із затоки Сан-

Франциско, і унікальний полімерний цемент. Це жорсткий 

матеріал, міцніше стандартного бетону, при цьому об'єкти, 

виготовлені з нього, мають надзвичайно маленьку вагу. Стіни 

можна обробляти верстатом, шліфувати, піддавати 

піскоструминної обробці, надаючи глянсовий або атласний 

вид. У будь-якому випадку вона залишиться напівпрозорою. 
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Для будівництва всіх структур дизайнери 

використовують принтери Zcorp/3D Systems і Voxeljet. 

Завдяки принтеру великомасштабні будови можна 

надрукувати за відносно короткий період часу. «На друк 

фасаду пішло близько одного дня. Прототип Saltygloo можна 

виготовити протягом декількох днів», – розповідає 

EmergingObjects. 

Будівлю і її 3D-друковані компоненти планують 

надрукувати на території компанії EmergingObjects. 

Прототипи 3D друкованих з солі кімнат спорудили в повному 

масштабі, щоб продемонструвати потенціал 3D-друкованих 

будівель. 

Ще одним прикладом використання 3D-друку в 

архітектурі є велична статуя блакитного лева біля стадіону 

Стад де Люмьер. Авторами скульптури є представники 

французького стартапу Drawn, що спеціалізується на 

масштабних проектах тривимірного друку. 

Цей лев став першим із запланованих чотирьох 

скульптур, які планують встановити по периметру стадіону 

відповідно до сторін світла. Решта три леви будуть червоним, 

білим і золотим, що відповідає кольорам футбольного клубу 

Олімпік Ліон, чиєю домашньою ареною і є Стад де Люм'єр. 

Величезна скульптура являє собою справжнє 

технологічне випробування, адже висота лева становить 

понад 4 м, а ширина в основі – майже 2,5 м. Вага скульптури – 

1500 кг. «3D-процес друку тривав безперервно приблизно 

500 годин (близько 20 днів). Скульптура висотою 4,2 м була 

складена з 88 елементів, щоб зменшити тиск в матеріалі. На 

дослідження, підготовку і розробку було витрачено 600 

годин, адже було необхідно вибрати правильний матеріал, 

процес і систему збирання», – розповідає Сільван Чарпіот, 

засновник Drawn. 

Дизайн синього гіганта – робота датського художника 

Мартхіджіна  зі студії 3DWP. Архітектурна компанія Naço 
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надала Drawn 3D-друковані файли. Установку всіх левів 

планують завершити в квітні цього року. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 

наукових розвідок із напряму. 

Дослідивши сфери використання 3D–друку у сфері 

архітектури, зауважимо, що технологія не достатньо 

розвинута, щоб використовувати її на всі 100%. Найбільш 

перспективними напрямами використання є архітектурне 

будування й макетування. Сутність використання технології 

3D–друку у цьому напряму полягає у підвищенні якості, 

швидкості й економічності при розробці архітектурних 

проектів. Подальші дослідження повинні допомогти технології 

вийти на новий рівень, що значно прискорить будівництво і 

скоротить витрати на впровадження різноманітних 

архітектурних проектів.  
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Аннотация. В статье проанализировано использование 

3D-печати в сфере архитектурной среды. Рассмотрена 

история развития 3D-печати. Обоснованна важность 

использования инновационных технологий в архитектурной 

среде. Отражены проблемы технологии 3D-печати в сфере 

современной архитектуре.  

Ключевые слова: 3D-печать, дизайн, архитектура, 

3D-принтер, архитектурную среду. 

 

Annotation: The article analyzes the use of 3D - printing 

in the sphere of the architectural environment. The history of 

the development of 3D printing is considered. The importance of 

using innovative technologies in the architectural environment is 

grounded. The problems of 3D - printing technology in the 

sphere of architectural modern are reflected. 

Key words: 3D-printing, design, architecture, 3D-

printer, architectural environment. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИЗАЙН-РЕШЕНИЯ 

ФИРМЕННЫХ ЗНАКОВ И ЛОГОТИПОВ  

КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ 

 

Как известно, логотип – это используемый 

территориальными образованиями, коммерческими 

предприятиями, организациями и частными лицами для 

повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме. Он 

представляет собой название сущности, которую он 

идентифицирует, в виде стилизованных букв 

и/или идеограммы. Редко можно встретить логотип 

относящийся к какому-то конкретному стилю, как правило 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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каждый логотип – это целое «изобретение», состоящее из 

различных наслоений художественных стилей.  

Логотип Днепровского городского театра кукол. 

Логотип – символичный. При первом взгляде на логотип мы 

видим свечение, раскрытую и повернутую к зрителю ладонь. 

На фоне ладони изображен образ куклы, созданный из 

примитивов. Цветовая гамма спокойная, золото на темном фоне 

дает ощущение сказочности, изысканности. Голубые оттенки 

образа куклы навеивают стабильность и спокойствие, 

способствуют лучшему усвоению информации. На заднем 

фоне видны очертания спящего города и падающие звезды. 

В целом, логотип является располагающим, выразительным, 

ассоциативным. Простые образы способствуют легкому 

восприятию и воспроизведению самостоятельно, шрифт 

читабельный и незамысловатый, легок в прочтение детям.  

Логотип Винницкого театра кукол «Золотой ключик». 

Логотип включает образ раскрытой ладони. Построен на 

контрастных отношениях, основной фон белый, данный 

прием позволяет получить зрительный центр в изображение. 

Синий – символизирует доброту, честность, верность. Шрифт 

в логотипе выбран неудачно, с одной стороны – игривый 

скелет шрифта отражает деятельность организации, а с 

другой стороны – шрифт совершенно не читабелен.  

Логотип Киевского государственного академического 

театра кукол. Логотип имеет в основе внешний вид фасада 

театра. Нет четкого образа, переизбыток в цветовом 

решение. Повторить образ практически невозможно. Для 

восприятия маленькими детьми изображение слишком 

сложное. В качестве баннера изображение было бы хорошим 

графическим решением, в качестве логотипа реализация не 

удалась.  

Логотип Криворожского городского театра кукол. 

Логотип имеет излишние детали. Цветовое решение логотипа 

построено на противоположных цветах колористического 

круг, красного и зеленого, что бросается в глаза. Форма 
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замкнутого круга дает ощущение завершенности. Текстовый 

блок читабелен, скелет шрифта не нарушен. Ненавязчивый 

образ сказочного героя будет приятен для маленького 

зрителя, но образ имеет переизбыток деталей, хочется 

большей стилизации. Радужные переливы, обрамляющие 

круг, излишни, хотя и не нарушают симметрию.  

Логотип Львовского областного театра кукол. Логотип – 

монохромный. В основе коричневый цвет – он отражает 

простые переживания и чувственные радости. В основе 

логотипа лежат графические примитивы, шрифтовой блок 

читабелен, графические образы просты для восприятия. 

Логотип компактен и удачен, легко подвергается 

графическому уменьшению, что не маловажно. 

Логотип Черниговского кукольного театра имени 

А. П. Довженко. Логотип - монохромный, в основе лежит 

стилизация буквы «Ч».Текстовый блок отсутствует. По 

логотипу тяжело понять деятельность организации, образы 

кукол просматриваются, но в случае, если четко знать, кому 

принадлежит логотип. Для графического уменьшения 

логотип удачен, для отражения деятельности – нет.  

Логотип Черновицкого областного театра кукол. 

Логотип перенасыщен графическими образами. Неудачен для 

графического уменьшения. Цветовая гамма приятна, завитки 

и крепость на заднем плане лишние. Гармоничнее был бы 

образ круга с куклой на руке.  

Логотип Харьковского театра кукол. Логотип – 

монохромный, контрастный, четкий. В графическом образе 

не только читается буква «Т», ассоциирующаяся со словом 

театр, но и прекрасно просматривается образ куклы. 

Шрифтовой блок читабелен и гармоничен. Из всех 

проанализированных логотипов наиболее удачный и 

современный.  

Выводы:  

 в основе композиции логотипов лежит образ куклы 

или раскрытой ладони;  



 

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

19-20 квітня 2017 року  
 

 

135 
 

 в шрифтовом блоке используются декоративные 

шрифты;  

 цветовое решение не монохромное;  

 преобладают яркие, контрастные цвета – синий, 

красный, зеленый.  

 большинство логотипов устарело, переполнено 

образами, что не благоприятно для запоминания и 

узнаваемости театра.  
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ШЕВЧЕНКОВА «КАТЕРИНА» У ПОЕТИЧНОМУ  

ТА ЖИВОПИСНОМУ ВТІЛЕННІ: ДО ПРОБЛЕМИ  

ДІАЛОГУ МИСТЕЦТВ 

 

Проблема доповнення поетичних творів Т. Шевченка 

живописними завжди хвилювала читача. Адже цікаво, як той 

чи інший живописний твір пов'язаний з однойенним 

поетичним, чи є збігом, чи дійсно поет прагнув доповнити 

його ілюстрацією. Мистецьке полотно завжди слугувало 

передачею певного психологічного напруження чи стану 

митця. Тому слід звернутися до цього питання і дізнатися, як 

Т. Шевченко втілював цей прийом. 

Відомо, що Т. Шевченко працював у багатьох техніках 

відтворення та зображення навколишньої дійсності. Це і 

акварель, і олія, а також олівець, офорт, сепія, туш, гравюра 

тощо. Зокрема малювання олійними фарбами є одним з 

традиційних видів мистецтва, яке за допомогою безлічі 

яскравих кольорів сприяє досягненню певного ефекту та 

підкреслює деталі полотна. 

Хотілося б зазначити, що художніх картин, полотен, які 

доповнюють поетичний твір, у арсеналі Т. Шевченка досить 
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багато. Наприклад, поезія «Г.З.» (Ганні Закревській, 1848 р.) 

та портрет Г.І. Закревської (теж 1848 р.); поезія «Мені 

однаково, чи буду…» (1847 р.) та автопортрет того ж таки 

року. Взагалі, дослідники творчої спадщини поета налічують 

понад 800 полотен і віршованих творів. 

Для зіставлення обрано уривок з поеми «Катерина» 

(1838 р.) та однойменну картина 1842 р.  

Почнемо з розгляду літературного твору. За жанром, як 

відомо, «Катерина» – це реалістична соціально-побутова 

поема з елементами романтичної поетики про долю простої 

селянської дівчини, яку збезчестив офіцер-дворянин. Поема 

«Катерина» – перший твір, у якому поет звернувся до теми 

жінки-покритки і ширше – жінки-матері. 

Катерина втілює образ люблячої, ніжної, лагідної 

матері, і тому вона не вбиває свою дитину. Катерина обирає 

інший шлях, позбавляючи себе життя. Наочними стають 

більша глибина Шевченкового проникнення у людську 

психологію та насамперед морально-етична авторська 

настанова в поемі «Катерина». Крім того, одурена, вагітна від 

москаля Катерина символізує долю тодішньої України – 

занедбаної провінції Російської імперії.  

У "Катерині" ми бачимо нещастя бідної дівчини, яка 

полюбила москаля-офіцера. Починається поема ж 

добродушним зверненням: 

Кохайтеся, чорнобриві, 

Та не з москалями, 

Бо москалі — чужі люди, 

Роблять лихо з вами. 

Москаль любить жартуючи, 

Жартуючи кине, 

Піде в свою Московщину, 

А дівчина гине... 

Але ця відверта, проста мораль, так добросердечно 

висловлювана, зовсім не накладає дидактичного відтінку на 
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всю поему. У Катерини народився син, і вона йде в 

"Московщину" відшукувати його батька. Прощання матері з 

нею, її дорога, зустріч з милим, що її відштовхує, – усе це 

змальовано з тією глибиною та лагідністю сердечного жалю, 

на рівні з яким важко віднайти якісь приклади. 

Щодо картини «Катерина» – то це одна з найцікавіших 

робіт Шевченка, написана олійними фарбами у 1840 році. 

Босонога дівчина в центрі картини – Катерина, вона 

символізує український народ, російський солдат на коні – 

російську монархію, яка гнобить Україну, селянин, що сидить 

на землі (чимось схожий на козака Мамая) уособлює собою 

вільне минуле, прагнення до якого наскрізь пронизує як 

літературну, так і художню творчість Тараса Шевченка. 

Катерина – звичайна українська дівчина. На ній біла сорочка, 

червоний фартух, спідниця, її голову прикрашає червона 

стрічка з квітами. 

Йде дорогою вродлива українка. Ступає повільно 

босими ногами. Нахилила голову, опустила очі. Руками 

взялася за край фартуха, щоб витерти сльозу. Т. Шевченко 

майстерно зобразив, як Катерина переживає своє горе. 

Дівчина зображена одразу після зустрічі з москалем, якого 

вона кохала, і який її зрадив. Москаль також є на картині - 

він їде верхи, поганяючи свого коня, і обертається, щоб 

подивитись на Катерину, неначе з відразою та огидою. Він 

зображений на задньому плані, його обличчя роздивитися 

добре досить важко, але по обличчю дівчини стає зрозуміло, 

що вона покинута назавжди. Якийсь чоловік у білому одязі 

сидить на дорозі, грається маленьке цуценятко, росте велике 

дерево, на задньому плані стоїть млин. Нічого і нікого не 

бачить Катерина, опустивши руки і нахиливши голову, йде 

вона дорогою. 

Важливим фактором композиції виступає колір, який 

також пов’язаний з рухом, простором і часом: різні кольори 

мають властивість віддалятись (холодні кольори) чи 

наближуватись (теплі) до нас з різною швидкістю, а також 

бути легшими (світлі тони) чи важчими (темні), – це також 
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впливає на швидкість і напрямок руху (важчі тони, 

наприклад, тяжітимуть до землі). У цьому випадку бачимо, 

що передній план картини теплий, а особливо активні 

кольори присутні на дівочій постаті: тепле сонце на її білій 

сорочці і яскрава червона запаска, від якої 

розповсюджуються рефлекси на руки, а особливо – на 

обличчя, все це підсилює контраст із заднім холодним 

планом, причому найчистіший і найхолодніший синій колір 

присутній саме на тлі за постаттю дівчини. Завдяки цьому 

зображення степу віддаляється, утворюючи задній план, а 

фігура Катерини – наближається. До того ж створюється 

враження, що дівчина належить до теперішнього моменту, а 

степ – це довгий час історії. Але колір у картині не може 

існувати поза фарбою, а тому й поза її фактурою.  

Споглядаючи картину Шевченка, можна довго вивчати 

живописне втілення образу дівчини з усіма його 

промовистими деталями, але виразності образу Катерини 

надає відсутність контрастів і деталей поза її фігурою, – тло 

нічим не відволікає нашу увагу. Яке значення може мати 

окремий мазок, добре видно з рисунку військового: його 

обличчя з’являється у декількох виразних світлих мазках, які 

виступають з темного силуету голови. 

Отже, можна зробити такі висновки: 

1) єдність задуму і стилю літературного твору та 

живописного майстерно показано автором, так як можна 

прослідкувати досить велику кількість елементів, які наявні в 

одному й іншому творі; 

2) спільний ряд образів, що зображений у поемі й на 

картині, дає змогу твердити, що полотно може бути 

органічним доповненням до поеми, супроводжуючи її зміст; 

3) у живописному творі домінують теплі кольори, які 

налаштовують реципієнта на спокійне сприймання та 

наближуть до простоти задуму, в той час як у поемі між 

поетичними рядками та у змісті приховані холодні тони, які 

віддаляють та є важкими для сприймання.  
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Однак, масштабність художнього образу Катерини і 

всієї картини піднімається на рівень осмислення не тільки 

соціальних проблем того часу, але й образу всієї України, її 

історії. І, мабуть, те, що в поемі немає опису розлучення 

Катерини з російським військовим і дає підстави вважати 

картину образотворчим доповненням до поеми, а не 

ілюстрацією певного епізоду. Тому ця картина – осмислення 

тієї ж теми, якій присвячено поему, і передача роздумів 

митця мовою живопису. Картину написано пізніше за поему, і 

вона існує як самостійний художній твір, як продовження 

теми, раніше розпочатої у літературному творі. 
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СТИЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ 

МАЙБУТНЬОГО ДИЗАЙНЕРА 

 

Анотація. У статті з’ясовано сутність методу художньої 

стилізації, теоретично обґрунтовано місце і роль стилізації в 

системі художньої діяльності дизайнера, розроблено зміст та 

алгоритм виконання творчо-розвивальних завдань з 

елементами стилізації (з відповідним ілюстративним 

матеріалом). 

Ключові слова: метод стилізації, творчий розвиток, 

майбутній дизайнер. 
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Постановка проблемі, її зв'язок із важливими 

завданнями. На даний час істотно зросли вимоги до рівня 

професійної підготовки майбутніх фахівців, у тому числі і в 

галузі дизайну. Про це свідчать окремі положення, що 

декларують реалізацію компетентнісного, інноваційного та 

інших наукових підходів до організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі. 

Загальновизнано, що в діяльності дизайнера дуже 

важливим є високо розвинуте образне мислення, завдяки 

якому відтворюється художня ідея твору за допомогою 

методів і прийомів стилізації у розробленні дизайн-продукції, 

наприклад, фірмового стилю, логотипу, товарного знаку, 

емблеми тощо. Методична значущість стилізації в арсеналі 

професійних засобів дизайнера визначається тим, що на її 

основі відбувається художньо-образне перетворення 

багатовимірного, різноякісного предметного змісту в 

обмежено-узагальнену, цілісну і візуально гармонізовану 

форму [3, с. 145]. Метою виконання завдань зі стилізації є 

формування у студентів специфічного асоціативно-образного 

мислення, творчої уяви, інтуїції, креативних здібностей та 

вмінь відтворювати проектні задуми. 

Аналіз досліджень і публікацій, виокремлення 

невирішених частин проблеми. Роль стилізації як 

художнього методу останнім часом зросла, оскільки 

збільшилася потреба людей в створенні стилістичного 

цілісного, естетично значущого навколишнього середовища. 

Тому методам і прийомам стилізації велика увага приділена в 

науково-педагогічних та навчально-методичних працях 

О. Голубєвої, Т. Костенко, В. Михайленка, В. Устіна, 

О. Чернишова, М. Яковлєва, М. Яремківа та інших авторів. В 

історії дизайну велика кількість зразків стилізованих форм 

предметного світу, та актуальною є проблема навчання 

майбутнього дизайнера творчого підходу до образотворення 

засобами стилізації. 
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Мета статті – проаналізувати сутність методу 

стилізації, визначити його творчо-розвивальну роль у 

професійній підготовці майбутнього дизайнера. 

Специфіка мови дизайну полягає в тому, що предмети 

реального світу підлягають образотворчій трансформації, 

переробляються в частині форми, в об’ємі, кольорі і 

вирішуються символічно, площинно, декоративно та образно-

асоціативно. З цим пов’язана необхідність ураховувати 

художні властивості матеріалу, технологічні прийоми його 

оброблення, прикладний характер виробів і традиції 

трактування образності, що склалися в дизайнерському 

мистецтві. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів. Ідеї і 

емоції дизайнера знаходять своє матеріальне втілення через 

практичну діяльність. Тому навчання стилізації майбутніх 

фахівців-дизайнерів є складним процесом формування 

образного і композиційного мислення, а також оволодіння 

практичним аспектом творчості, що дає змогу досягати 

єдності змісту й художньої форми. Процес композиційної 

діяльності складається з низки послідовних етапів: емоційно-

образного сприйняття світу – задуму – творчих пошуків – 

добору виражальних засобів, технічних прийомів діяльності, 

що сприяє матеріалізації проектного задуму. Теоретично 

місце і роль стилізації в системі художньої діяльності 

дизайнера обґрунтовується такими положеннями:  

–  заняття з композиції є провідним чинником, що 

сприяє розвитку творчих здібностей, уяви, фантазії, 

асоціативно-образного та проектного мислення;  

–  опанування методами і прийомами композиції 

передбачає сформованість відповідних знань, умінь і 

навичок, що є універсальними для всіх видів дизайн-

діяльності;  
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–  навчання композиції – це шлях до вирішення 

проблеми формування композиційної грамоти і високого 

рівня творчості майбутнього дизайнера. 

Характерними ознаками композиції в дизайні є 

асоціативність, образність і стилізованість, що досягається у 

спосіб узагальнення, спрощення другорядних якостей і 

властивостей об’єкта та виявлення його головних 

особливостей, тобто сконцентрованого вираження зовнішньої 

схожості, використанням гротеску тощо.  

Стилізація у літературі і мистецтві – цілеспрямоване 

відтворення чужого стилю як певній естетичній та 

ідеологічній позиції в новому художньому контексті. 

Стилізація часто була способом відходу у вигаданий 

ідеалізований світ. Тому вона є важливим прийомом 

книжкової графіки, театрально-декораційного мистецтва, 

мультиплікаційного кіно тощо. Декоративно-прикладне 

мистецтво та особливо сучасний дизайн часто звертається до 

методу стилізації, адже завдяки цьому відбувається пошук 

графічного образу відповідно до матеріалу і технології у 

творчості дизайнера.  

У довіднику-словнику з дизайну, термін «стилізація» 

потрактовано в кількох значеннях:  

1)  свідоме використання дизайнером ознак того або 

іншого стилю при проектуванні виробів (часто застосовується 

в стайлінгу);  

2)  пряме перенесення найбільш явних візуальних 

ознак культурного зразка на проектовану річ найчастіше в 

галузі її декору (пластичного, кольорографічного, 

фактурного, текстурного);  

3)  створення підкреслено-декоративної форми шляхом 

наслідування зовнішнім ознакам природних або створених 

людиною об’єктів.  

Основна операція стилізації – це формалізація об’ємно-

пластичних, колористичних, графічних мотивів, їх 
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спрощення, узагальнення, організація з метою досягнення 

бажаного смислового і декоративного враження, стильової 

виразності [2]. 

Як стверджують В. Михайленко та С. Прищенко сучасні 

прийоми стилізації досить різноманітні: від декорування, 

тобто часткового спрощення реальної предметної форми із 

збереженням об’єму та предметних кольорів, до формалізації – 

граничного абстрагування на основі геометричних фігур або 

криволінійних плям [1, с. 125]. Науковці виокремлюють такі 

прийоми стилізації:  

–  пошук аналогій – редагування зовнішнього контуру 

зображення, де зберігається основний силует 

конструктивним або пластичним засобом; зміна силуету 

загальної форми чи окремих деталей;  

–  трансформування перетворення об’ємної форми на 

площинну; свідома зміна пропорцій, деформація, надання 

гротескних рис;  

–  пошук асоціацій – створення графічних і 

колористичних вирішень, що нагадують природний зразок-

аналог;  

–  комбінування – використання прийомів 

комбінаторики; часткове включення до дизайн-розробки 

елементів біоформи;  

–  формалізація – відтворення природних форм на 

основі геометричних фігур або абстрактних плям; інверсійні 

альтернативні композиційні вирішення; використання замість 

реалістичних складних відтінків кольору площинних 

одноколірних або умовних (теплих, холодних, ахроматичних, 

контрастних тощо) [1, с. 126]. 

Окреслені прийоми стилізації цілком підлягають 

аналітичному підходу та проектно-концептуальній стратегії 

креативності в дизайні, що дає змогу органічно влитися в 

логіку викладання композиції в процесі професійної 

підготовки майбутнього дизайнера. Саме тому стилізацію слід 
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класти в основу опанування таких видів композиції, як 

предметна (фігуративно-символічна), образно-смислова 

(жанрова) та образно- фантастична. При цьому майбутні 

дизайнери мають ознайомитися з фігуративними способами 

графічної стилізації, навчитися орнаментально наповнювати 

фігуративно-символічну композицію, застосувати прийоми 

стилізації в декоративному натюрморті, пейзажі, портреті і 

сюжетній картині, а також засвоїти трансформативний та 

спонтанно-автоматичний способи стилізації в образно-

фантастичній композиції. 

На теоретичному рівні викладач на лекційному занятті 

з теми «Стилізація у фігуративно-символічній композиції» має 

розкрити сутність поняття «стилізація», окреслити її 

типологію, ознайомити з основними графічним способами 

стилізації, охарактеризувати особливості декоративної 

стилізації.  

На практичному рівні важливо навчити студентів 

способам графічної подачі стилізованого зображення. Для 

цього буде корисним виконання такого завдання: розграфити 

олівцем аркуш паперу (А-4) на 9 однакових за величиною 

комірок, у яких дуже швидко й, не замислюючись, плавними 

лініями треба намалювати довільні й неускладнені зайвими 

деталями фігури. Потім слід уважно подивитися на кожну з 

них і так само швидко домалювати той предмет, що ці фігури 

нагадують. Одержані фігуративно-символічні стилізовані 

зображення надалі слід підсилити тонально- текстурною 

графікою. 

Щоб студенти мали змогу максимально засвоїти 

методику стилізації, корисно виконати завдання щодо 

графічної стилізації природної форми за таким алгоритмом:  

1)  вибір об’єкта стилізації (наприклад, гілка сакури) та 

її замальовка олівцем;  

2)  виділення дрібних об’єктів, вивчення характеру 

форми, початок роботи над узагальненням форми (пошукова 

ручна графіка, олівець);  
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3)  силуетна заливка форми + внутрішнє декоративне 

розроблення дрібних форм;  

4)  виявлення структури й архітектоніки загальної 

форми та узагальнення дрібних форм до геометричної форми 

(пошукова ручна графіка, олівець);  

5)  продовження трансформації і стилізації дрібних 

форм, присутніх в основній формі та фінальний варіант 

стилізації гілки сакури в декоративну стилізовану форму. 

Особливо цікавим і результативним в аспекті засвоєння 

методики декоративної стилізації є завдання щодо виявлення 

морфологічних ознак природної форми. Наприклад, 

графічний стилізований образ дерева можна створити за 

такими характеристиками, як пружність, колючість, 

могутність, гнучкість, кучерявість, ажурність та відповідними 

засобами, приміром, лінія з напливом, лінія і пляма, пляма і 

штрих тощо.  

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму. Слід зазначити, що аналогічні прийоми 

стилізації доцільно використовувати на завданнях з 

композиції декоративного натюрморту, пейзажу, портрету 

тощо. При цьому студентам необхідно глибоко усвідомити, 

що метод стилізації за своїм формотворчим потенціалом 

застосовується для узагальнення, системної супідрядності 

різноманітних ознак, характеристик і властивостей самого 

предмету. Ця особливість указує на те, що сам процес 

стилізації є творчим актом образотворення. Тому у своєму 

професійному розвитку майбутній дизайнер має бути творцем 

справжньої стильової єдності при розробленні, наприклад, 

фірмового стилю, дизайну одягу, інтер’єру, промислової 

продукції та інших видів предметного середовища.  

Художній метод стилізації в курсі професійної 

підготовки майбутнього дизайнера посідає одне з ключових 

місць, оскільки завдяки ньому найвиразніше виявляються 

принципи цілісної організації образотворчого матеріалу за 

законами домірності, ритмічності й гармонії. Досягнення 
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вершин майстерності в художній стилізації предметного 

середовища є запорукою творчого розвитку майбутнього 

дизайнера. 
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Сиротинська С. Метод стилизации как средство 

творческого развития будущего дизайнера 

Аннотация. В статье выяснено сущность метода 

художественной стилизации, теоретически обосновано место 

и роль стилизации в системе художественной деятельности 

дизайнера, разработано содержание и алгоритм выполнения 

творчески развивающих задач с элементами стилизации (с 

соответствующим иллюстративным материалом). 

Ключевые слова: метод стилизации, творческое 

развитие, будущий дизайнер. 
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Syrotynska S. Method stylyzatsyy As the future 

development funds tvorcheskoho designer. 

Abstract. The implication of the method of artistic 

stylization has been determined in the article, the place and role 

of stylization in designer's system of artistic activity is 

theoretically established, the content and algorithm for 

performing creative tasks with elements of stylization (with 

corresponding illustrative material) developed. 

Keywords: method stylyzatsyy, tvorcheskoe 

Development, the future designer. 
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КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ  

ЖИВОПИСІ  

 

Анотація  

У статті описано методи роботи сучасних художників-

живописців із застосуванням фотографічної і комп'ютерної 

техніки. Проаналізовано поняття «комп'ютерне мистецтво», 

що включає в себе як твори традиційного мистецтва, 

перенесені в нове середовище на цифрову основу, що 

імітують початковий матеріальний носій, так і принципово 

нові види художніх творів, основним середовищем існування 

яких є комп'ютерне. Сучасний комп'ютерний живопис 

розглядається на прикладі його нових напрямів за останні 

дванадцять років, таких як цифровий живопис, графіті, або 

спрей-арт, street-art 3D, мас-сюрреалізм, суперплоскість.  

Ключові слова: мистецтво, живопис, комп'ютерний 

живопис, комп'ютерна графіка, архітектура і дизайн, 

інновації та живопис.  
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 Постановка проблеми, її зв'язок із важливими 

завданнями. На поточний момент дуже мало шкіл або більш 

серйозних навчальних закладів, де навчають комп’ютерному 

живопису. Цифровими художниками стають в основному самі 

енергійні і допитливі люди, особливо діти, які вміють 

самонавчатися і знаходити інформацію самостійно. Більшість 

відомих цифрових художників закінчили навчальні заклади 

по традиційному живопису і тільки потім самостійно 

перейшли до комп’ютерного. Також, сучасний цифровий 

художник немислимий без Інтернету. Це відносно новий вид 

мистецтва, тому книг по створенню малюнків на комп'ютері 

практично немає; незважаючи на це, ситуація поступово 

поліпшується.  

 Аналіз досліджень і публікацій із проблеми, 

виокремлення невирішених частин.   

За даними Art.ioso-Wiki, як вид мистецтва цифровий 

живопис народився на початку 90-х років і розвивався в 

основному в США. До 2000 року він став дуже популярним 

видом мистецтва в Європі і Азії, а у нас пік популярності 

комп'ютерного живопису очікується в 2012-2016 роках [1]. 

Як наслідок, на даний момент існує багато статей іноземних 

авторів: Michelle A. Tavano «Digital Brushstrokes» [2], що 

перекладається як «Цифрові пензлі», Monika Zagrobelna 

«Digital Drawing vs. Digital Painting: What's the Difference?» 

[3] – «Цифровий рисунок проти цифрового живопису: в чому 

різниця?», та невелика кількість статей українських та 

російських авторів, серед них: Прядко О.М. «Генезис та 

становлення технологій екранного живопису» [4], 

Єрохин С.В. «Цифровые направления в современном 

изобразительном искусстве» [5]. Не обійшлося і без праці 

Біла Флемінга «Створення фотореалістичних зображень»;  

він розглянув основні принципи фотореалізму і універсальні 

методи розробки тривимірних графічних об'єктів [9]. 

Переважна кількість матеріалів, прикладів робіт цифрових 

художників, оглядів і статей можна знайти в мережі Інтернет, 

що обумовлено специфікою даного виду діяльності.   
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 Формування мети статті. Оглянути комп’ютерні 

програми, застосовні у сучасному живописі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

прагненні створити щось нове людство прийшло до 

узагальнення мистецтв. Сьогодні це змішання всіх традиційно 

відомих видів творчості, запропонованих користувачеві в 

нестандартній формі. Визначитися з найменуванням 

отриманого синтетичного мистецтва досить важко. Отримані 

в рамках цього мистецтва твори можуть бути як окремим 

звуком, зображенням, так і відеороликом або 

мультиплікацією, галереєю відеоробіт або Web-сайтом. 

Спеціалісти пропонують називати це мистецтво цифровим 

живописом. Сенс в тому, що цифрове зображення 

створюється не за допомогою комп'ютерного моделювання, а 

шляхом застосування необхідних у роботі митця інструментів, 

імітованих з підтримкою комп'ютерних (цифрових) 

технологій.  

Цифрове мистецтво — творча діяльність, заснована на 

використанні комп'ютерних технологій, результатом якої є 

художні твори в цифровій формі. Термін може 

застосовуватися до творів мистецтва, створених спочатку з 

використанням інших медіа або відсканованих, він завжди 

відноситься до творів мистецтва, які були модифіковані за 

допомогою комп'ютерних програм. Взагалі поняття 

«комп'ютерне мистецтво» включає в себе як твори 

традиційного мистецтва, так і принципово нові види художніх 

творів, основним середовищем існування яких є комп'ютерне 

[8].  

Створення живописного твору від початку і до кінця на 

комп'ютері – відносно новий напрям в образотворчому 

мистецтві. Цифровий живопис – новий вид мистецтва, в 

якому традиційні техніки живопису, такі як акварель, олія, 

імпасто та ін. імітують за допомогою комп'ютера, графічного 

планшету, стилуса та програмного забезпечення. Цифровий 

живопис відрізняється від інших форм цифрового мистецтва 

тим, що в ньому зображення створюється без рендерингу 
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комп'ютерної моделі, натомість техніки живопису 

використовуються художником безпосередньо в спеціальних 

комп'ютерних програмах. Усі програми для цифрового 

живопису намагаються імітувати використання фізичних 

інстументів через різноманітні пензлі (brushes) і фарбові 

ефекти (paint effects). У багатьох таких програмах стилізовані 

пензлі відтворюють у цифровому форматі техніки 

традиційного живопису – олію, акрил, пастель, вугілля, перо 

та навіть аерографію. У більшості програм цифрового 

живопису користувачі можуть створювати свої власні стилі 

пензлів, використовуючи поєднання текстури і форми. Ця 

можливість дуже важлива для подолання розбіжностей між 

традиційним та цифровим живописом [2].  

Використання цифрових технологій у фотографії 

породило також гібридні технології (фотоімпрессіонізм) [1].  

Мета фотореалістів – зобразити світ не просто 

достовірно, а «надсхоже», «надреально».  

Вивченням технологічних особливостей фотореалізму 

займався Біл Флемінг, виразивши свої пошуки в книзі 

«Створення фотореалістичних зображень». Він розглянув 

основні принципи фотореалізму і універсальні методи 

розробки тривимірних графічних об'єктів. Особлива увага 

приділена тому, яку роль відіграє хаос у формуванні 

композиції; представлені способи моделювання поверхонь. 

Видання містить рекомендації з підбору текстур матеріалів, 

правильного освітлення сцени і точки зйомки. Відомості, взяті 

з книги, можуть бути використані при роботі з багатьма 

відомими програмами цифрової графіки, у тому числі: 

SoftImage, Alias, LightWave, 3D Studio MAX, 3D Studio, Strata, 

ElectricImage, Ray Dream, Extreme 3D, Animation Master, 

Houdini, Imagine, POVRAY [9]. У цей же час вийшло 

продовження його праці «Фотореалізм. Професійні прийоми 

роботи». Дані роботи містять опис оригінальних методів, які 

дозволяють конструювати моделі на основі растрових карт, 

накладати реалістичні текстури на поверхню об'єктів 
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складної форми, створювати об'ємні зображення за 

допомогою мозаїчних карт. Основну увагу автор надає 

завданню реалістичного відтворення навколишнього 

середовища, також міських композицій і природних пейзажів, 

натуральних матеріалів, рослинного покриву і водойм. Роботи 

корисні спеціалістам в області комп'ютерної графіки. Методи 

моделювання Флемінга універсальні: їх можна застосовувати 

практично в будь-якій сучасній програмі тривимірної графіки 

на будь-якій апаратній платформі [9].   

Фахівці розрізняють ступінь цифрової обробки 

фотозображення і визначають, чого більше: «фотографії» або 

комп'ютерної обробки. Якщо домінантою залишається 

фотографія, а комп'ютер – лише засіб для доопрацювання 

будь-яких технічних недосконалостей, то ми маємо справу з 

чистою фотографією. Якщо ж комп'ютерні маніпуляції 

переважають над початковим фотообразом, то це вже 

комп'ютерне мистецтво [1].  

В кінці XX – початку XXI ст. комп’ютерне мистецтво 

бурхливо розвивається і займає міцні позиції в оформленні 

книг, плакатів, переважає в індустрії комп'ютерних ігор і в 

сучасному кіно [4].   

Сучасні спеціалізовані програми для фахівців 

цифрового мистецтва містять безліч переваг, так як все 

зроблено для зручності та швидкості праці. Найчастіше 

використовують такі програми для цифрового живопису, як: 

Painter (програма від фірми Corel для цифрових художників), 

Photoshop (не дуже зручна, але має великі можливості для 

створення малюнків і редагування фотографій), ArtRage 

(орієнтована на емуляцію традиційних засобів в малюнку і 

живопису), Microsoft Expression Graphic Designer (програма 

від Мікрософт; дозволяє працювати як з векторною графікою 

так і растрової, має інструментарій художника), OpenCanvas 

v1.1 72b (версія Open Canvas, адаптована для малювання 

декількома художниками через Інтернет одночасно), Adobe 

Flash (вільна програма для створення і редагування 

растрових зображень) [2].  
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На відмінно від традиційного живопису, комп'ютерний 

твір одразу готовий до використання в цифрових технологіях 

кіно, іграх, для верстки, полотно ж, написане олією, треба 

попередньо перенести в цифровий вигляд.   

Необхідно зазначити, що сучасний комп'ютерний 

живопис ще далекий від кращих полотен геніїв минулого за 

якістю і масштабністю роботи, але перспективи розвитку у 

нього є. Цьому сприяє вдосконалення технічних 

характеристик сучасного комп'ютера. Так, наприклад, дозвіл 

моніторів збільшується, підвищується якість передачі 

кольору, зростає загальна потужність комп'ютерів, 

змінюються і удосконалюються програми для цифрового 

живопису, є принципова можливість створення нових 

способів і пристроїв для роботи з кольором, виведення 

кольору (проектори або голографія) [5].  

При всіх зазначених перевагах інтеграції живопису і 

комп'ютерних технологій у цьому процесі можна відзначити 

ряд проблем. Так, наприклад, вдосконалення сучасних 

моніторів ще не досягло рівня роздільної здатності людського 

ока, тобто монітор не здатний вивести таку кількість деталей 

і подробиць, яке може забезпечити спостереження наживо 

такого ж за розмірами ділянки полотна класичного живопису. 

Друк на папері створеного зображення не може фізично 

передати весь цей діапазон кольорів: колірний простір CMYK 

охоплює меншу кількість кольорів і відтінків, ніж здатність 

монітора, – це ще одна проблема у відтворенні якості 

цифрового живопису. На етапі популяризації в Інтернеті 

цифрових технологій в живописі також постає проблема 

захисту прав автора. Фахівці відзначають, що розв'язати цю 

проблему можливо шляхом викладання в Інтернеті зменшеної 

копії твору, володар ж великого формату є і автором, і 

законним власником.  

Для розуміння динаміки комп'ютерної живопису 

необхідно розглянути особливості ряду сучасних напрямів у 

цифровому мистецтві, одним з яких є digital art, що являє 
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собою створення електронних зображень, але не шляхом 

рендеринга комп'ютерних моделей, а за рахунок 

використання людиною комп'ютерних імітацій традиційних 

інструментів художника [3].  

Ще один напрям у сучасному образотворчому мистецтві – 

вуличне мистецтво стріт-арт. Йому притаманний яскравий 

урбаністичний стиль, основна частина якого – графіті. 

Художники, що обирають вулиці як свої картинні галереї, 

займаються стріт-артом у більшості випадків для того, щоб 

безпосередньо спілкуватися з громадськістю в цілому та 

привернути увагу до цього мистецтва як молоді, так і 

старшого покоління. Звичайно, вуличні художники часто 

подорожують між країнами, щоб розширювати свої уявлення 

про різні види стріт-арту та втілювати їх. Вуличне мистецтво 

є потужною платформою для суспільного і політичного 

вираження різних проблем щодо людей з так званими 

суспільними вадами. Деякі вуличні художники 

використовують так званий «розумний вандалізм» як спосіб 

підвищення рівня інформованості. Більшість вуличних 

художників бачать стіни будинків як неосвоєний простір для 

особистого мистецтва, в той час як інші можуть оцінювати 

ризики, пов'язані з розташуванням незаконного мистецтва в 

громадських місцях [7].  

Відомий митець Ерік Грох, який представляє цей 

напрям, приголомшливо створює ілюзію простору; за його 

3D-графіті дуже важко визначити, де межа реального і 

намальованого. За свій багаторічний стаж роботи в якості 

професійного художника він отримав національне визнання. 

Для Еріка Алана Гроха (Eric Grohe) настінні фрески – це 

спосіб реалізації заповітної мети: реально впливати на 

навколишню дійсність, перетворюючи її, покращуючи і 

створюючи новий культурний простір міст.   

Одним з відомих напрямів у сучасному мистецтві є 

масссюрреалізм  – це форма мистецтва, заснована на 

комбінуванні засобів масмедіа з сюрреалістичними образами.  
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Поєднуючи знання комп'ютерної графіки, техніки та 

процеси комерційного дизайну, Алан Кінг розробив свій 

власний унікальний стиль. Його живі і яскраві сюрреалістичні 

ландшафти є мостом між сюрреалістичними образами і 

технікою нью-медіа (new media).  

Сучасне японське мистецтво представляє цікавий 

напрям – суперплоский (Superflat, психоделічний поп-арт). 

Superflat – це сучасне мистецтво руху під впливом аніме, 

манга і японської поп-культури. Воно ставить собі за мету 

проаналізувати японську культуру після війни через так 

звану субкультуру. Не випадково цей напрям з'явилося саме 

в Японії і обіцяє стати її «національним» стилем в сучасному 

арті. Роботи Муракамі (яскраві кольори і усміхнені персонажі 

у вигляді квіточок, веселі інопланетяни) виставлялися в 

Pinchuk Art Centre. Такасі Муракамі – один з найбільш 

успішних сучасних японських художників. Його різнопланова 

діяльність охоплює мистецтво, дизайн, анімацію, моду і 

популярну культуру. Муракамі назвав «суперплоский» новою 

візуальною мовою, яка вирізняє творчість багатьох його 

співвітчизників [6].  

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвиток із напряму.  

У сучасному світі з'являються нові варіанти мистецтва, і 

вони законно знаходять і заповнюють нішу в загальному 

потоці образотворчого авторського мистецтва. Оглянувши 

основну інформацію комп’ютерних технологій у сучасному 

живописі, можемо зробити висновок, що фахівці досить часто 

використовують такі програми для цифрового живопису, як: 

Painter (програма від фірми Corel для цифрових художників), 

Photoshop (не дуже зручна, але має великі можливості для 

створення малюнків і редагування фотографій), ArtRage 

(орієнтована на емуляцію традиційних засобів в малюнку і 

живопису), Microsoft Expression Graphic Designer (програма 

від Мікрософт; дозволяє працювати як з векторною графікою 

так і растрової, має інструментарій художника), OpenCanvas 
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v1.1 72b (версія Open Canvas, адаптована для малювання 

декількома художниками через Інтернет одночасно), Adobe 

Flash (вільна програма для створення і редагування 

растрових зображень).  

Сучасний комп'ютерний живопис далекий від кращих 

полотен геніїв минулого за якістю і масштабністю роботи – 

йому є куди розвиватися далі. Розширення дисплеїв росте, 

підвищується якість передачі кольору, збільшується 

потужність комп'ютерів, змінюються і удосконалюються 

програми для цифрового живопису, є принципова можливість 

створення нових способів і пристроїв для роботи з кольором 

та виводу кольору (проектори або голографія). Очевидно, що 

цифровий живопис — це великий крок у розвитку методів 

зображення, за рахунок використання програм, яких 

художники раніше не мали, велика ймовірність того, що він і 

далі буде прогресувати в більшій кількості стилів і напрямків, 

як і традиційний живопис.  

 Анотація (рус.). В статье описаны методы работы 

современных художников-живописцев с применением 

фотографической и компьютерной техники. 

Проанализировано понятие «компьютерное искусство», 

включающее в себя как произведения традиционного 

искусства, перенесенные в новую среду, на цифровую 

основу, имитирующую первоначальный материальный 

носитель, так и принципиально новые виды художественных 

произведений, основной средой существования которых 

является компьютерная. В статье современная компьютерная 

живопись рассматривается на примере ее новых 

направлений за последние двенадцать лет, таких как 

цифровая живопись, граффити, спрей-арт, street-art 3D, 

масс-сюрреализм, суперплоскость.  

 Ключевые слова: искусство, живопись, 

компьютерная живопись, компьютерная графика, 

архитектура и дизайн, инновации и живопись.  
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 Анотація (англ.) The article describes methods of 

works used by modern artists-painters who apply photographic 

and computer techniques. The study analyzes concept 

“computer art” including both products of traditional art 

transferred to the new environment on the digital basis 

simulating the initial material carrier, and essentially new kinds 

of works of art which exist in the computer environment. In the 

article, modern computer painting is shown on an example of its 

new directions for last twelve years, such as digital painting, 

graffiti or a spray-art, street-art 3D, weights surrealism, 

superplane.  

Key words: art, painting, computer painting, the 

computer drawing, architecture and design, innovations and 

painting.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СЛОЖНЫХ МНОГОГРАННЫХ УПАКОВОК В ОТРАСЛИ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

 

Упаковка окружает нас везде, ведь все мы ходим в 

супермаркеты, торговые центры и что-то себе покупаем. А 

это что-то всегда упаковано. Поэтому ознакомится с 

современными тенденциями будет полезным. 

Конструкция 

1. Экологически чистый материал – дерево – для 

упаковки экологически чистого и полезного продукта – меда – 
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был выбран очень удачно, тем более, что мед в такой 

упаковке выглядит очень органично и естественно. 

Существует несколько разновидностей упаковки - улья Bzzz 

Honey, предназначенных для банок, бутылей и баночек 

разных размеров и объемов. Все они сделаны из дерева, 

укреплены прочной витой веревкой, и увенчаны крышкой с 

импровизированной ручкой все из той же веревки. Держась 

за эту ручку, мед будет удобно донести домой, а там 

подвесить к стене или крючку в кладовке, устроив тем самым 

улей прямо у себя в доме.  

2. Упаковка для чашки из пробкового материала. 

Упаковка-конструктор, которая в собранном виде выполняет 

свою непосредственную функцию – упаковки, а в 

разобранном служит подставкой для той же самой чашки.  

3. Упаковка для цветов помогает быстро, удобно и без 

ущерба транспортировать товар. Она выполнена из куска 

гофрированного картона, который при правильном изгибе 

превращается в устойчивую конструкцию. Упаковка вполне 

подходит для наружной рекламы. 

4. Упаковка для елочной игрушки простая, удобная и 

привлекательна.  

5. Сок “Jucee” – «вкусная» упаковка сока, который 

использует кожуру фруктов в рамках своей конструкции. И 

это выглядит действительно сочным!  

6. Функциональная упаковка, которая подчеркивает 

функциональность продукта. Яркий пример – упаковка 

легендарного швейцарского ножа. 

Экологичность. В развитых странах набирают 

популярности тренды использования органической и 

биоразлагаемой упаковки. Разработкой стопроцентно 

разлагаемой упаковки и пластика занимаются на всех 

континентах. Наибольших успехов добились компании 

Eastman Chemical, Bayer, BASF, DuPont, Metabolix, 

Environmental Polymers Group, Cargill Dow (разлагаемый 
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пластик). Однако на сегодняшний день биоразлагаемый 

пластик не является стопроцентным решением. Для его 

разложения нужна температура в 50 градусов (такие условия 

есть только ближе к экватору и не круглосуточно). 

Мелкие частицы такого пластика все равно загрязняют 

планету (ветер разносит их, и они попадают в реки и 

океаны). Кроме использования бумаги, стекла и алюминия 

еще одним решением может стать не поиск замены пластика, 

а выход для его утилизации. В Японии вывели бактерию 

«Ideonella sakaiensis», которая ест пластмассу (однако очень 

медленно). Сейчас ученые работают над тем, чтобы 

увеличить скорость поедания. Все эти разработки влияют на 

производителей пищи. Потребители хотят покупать ту 

продукцию, которая не вредит окружающей среде (отсюда 

популярность Ecolean).  

Вторым значимым эко-трендом стало открытие по 

всему миру магазинов, работающих без упаковки (Дания, 

Франция, Польша, Америка, Германия, Англия, Италия, 

Испания, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, 

Канада). Для жителей Украины такие магазины не являются 

новинкой (в Советском Союзе нужно было приходить в 

гастрономы со своей тарой). Плюсы такого подхода 

очевидны – это полезно для экологии и экономит деньги 

потребителей. Но этот тренд может быть успешным только в 

продвижении бренда магазина товаров без упаковки, а не 

бренда-производителя. Кроме того, это подходит лишь для 

неспешного ритма жизни (или тоталитарного государства) и 

врядли получится в краткие сроки приучить украинского 

потребителя ходить в магазин с тряпичными сумками и 

баночками для круп. 

Последним вопросом является гигиена. Большинство 

потребителей с опаской смотрят на открытые мешки с 

крупами и кондитерские изделия в супер- и гипермаркетах.  

Многие бренды предпочитают использовать эко-

упаковку, которою возможно переработать или использовать 
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повторно, при этом не загрязняя окружающую среду. 

Бумажные пакеты, коробки, банки – все дизайны этих 

упаковок не только уникальны и креативны, но и 

произведены из экологически чистых природных 

материалов. Представленная ниже подборка эко дизайнов 

упаковки послужит вам как отличный источник вдохновения 

для будущих проектов. 

Графический дизайнер из Канзаса ДжоЭнн Арелло 

(JoAnn Arello) разработала интересный и удобный концепт 

экологически чистой упаковки для китайской еды на вынос. 

Сфокусировавшись на экологичности, дизайнер попыталась 

отказаться от необходимости использовать пластиковый 

пакет. Если в заказе присутствует несколько блюд, то все 

они соединяются с помощью веревки, которая продевается 

сквозь специальные вырубные отверстия, сделанные на 

нижней части коробки. Такая конструкция сможет 

удерживать до трех блюд одновременно. Внутри коробки 

находится разделитель, который позволяет помещать в 

коробку до трех разных продуктов. Необходимо лишь 

потянуть за него, чтобы он встал на место. Затем можно 

наполнить коробку основным блюдом и гарниром. На 

разделитель помещается съемный лоток. Он находится чуть 

ниже крышки коробки. Это позволяет класть на него 

столовые приборы и соусы. Благодаря такой конструкции 

можно отказаться от использования дополнительного 

пластикового пакета.  

Отличный пример силиконовой этикетки, которая 

имеет большую тактильную привлекательность. Она легко 

снимается и даже может быть возвращена для повторного 

использования. 

Цвет. Даже цвет года в 2017-м – цвет молодой 

зеленой листвы. Тема с поиском экологичных решений 

остаётся в тренде. Это и бутылки из вторичной бумаги, и 

природная тема в коммуникации. 

В области дизайна упаковки хорошо «работает» 
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стилизация: упаковка, как клавиши рояля; бутылка, как 

колонна. Люди очень любят эти параллели, любят 

удивляться. 

Минимализм снова в тренде. И это понятно: при 

таких перегруженных полках нам даже в магазинах не 

хватает воздуха, хочется уйти от шума. Отдельная приятная 

тема – упаковки, которые хочется оставить на полке. А для 

бренда – это дополнительная ценность и возможность 

напоминать о себе. Какая прекрасная бутылка для 

оливкового масла! Мы всегда чувствуем вещь, сделанную с 

любовью. Ведь к ней хочется прикоснуться и оставить её у 

себя. Для красоты... 

Концепция дизайна пакета для муки завода Fidelinka – 

его давние традиции. Поэтому для иллюстраций был выбран 

ностальгический мотив – образы старой пекарни и пекарей. 

Пакет полностью рисованный, а его форма очень удобна и 

проста в использовании. На пике моды будет свежий взгляд 

дизайнера на ностальгическое прошлое. Он подразумевает 

обращение к лучшим периодам истории и отражение их в 

типографике, цветовой гамме и др. 

Небольшое производство рома, расположенное на 

Филиппинах, выпустило 10-летнее издание в новом дизайне 

упаковки. Над оформлением работало агентство Stranger & 

Stranger. Винтажная форма бутылки сочетается с "богатыми" 

иллюстрациями, который придают продукту смелый 

старинный стиль. 

Вывод: упаковка действительно являться одним из 

неотъемлемых элементов нашей жизни. С каждым годом эта 

отрасль развивается все больше и больше. Но дизайнеру, 

особенно начинающему (студентам в том числе), важно 

помнить, что трендов как таковых не существует, их 

необходимо «ломать», создавая качественный продукт, 

который бы не зависел от времени и переменчивых 

тенденций. Создать "дизайн на все времена" – это идеал, к 

которому нужно стремиться, независимо от даты на 

календаре. И главное – всегда с любовью! 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ  

ТА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Анотація  

У статті висвітлена проблематика формування 

інформаційної компетенції дітей молодшого шкільного віку в 

умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій. Окрім 

цього, у даній статті досліджені умови розвитку творчості 

дітей молодшого шкільного віку, зокрема на уроках 

інформатики, що проходять в гімназії №32 «Успіх». 

Доведено, що метод проектів є найефективнішим при 

формуванні інформаційної компетентності учнів молодшого 

шкільного віку. 

Ключові слова: творчість, школа, інформатика, 

навички, розвиток, проект, інформаційні технології, творчі 

здібності, мистецтво. 

 

Постановка проблеми, її зв’язок із важливими 

завданнями.  

Термін «інформаційна компетентність» відноситься до 

ключових термінів освітніх стандартів другого покоління і 

визначається як «здатність і вміння самостійно шукати, 

аналізувати, відбирати, обробляти і передавати необхідну 

інформацію за допомогою усних і письмових комунікативних 

інформаційних технологій».  

Творчі здібності – здатність людини приймати творчі 

рішення, приймати і створювати принципово нові ідеї. У 

повсякденному житті творчі здібності проявляються як 

кмітливість – здатність досягати мети, знаходити вихід 

ситуації, використовуючи обстановку, предмети і обставини 
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незвичайним чином. У широкому сенсі – нетривіальне і 

дотепне рішення проблеми, як правило, неспеціалізованими 

інструментами або ресурсами.  

Відносини «людина-комп’ютер» стрімко розвиваються. 

За статистикою десять років тому приблизно 5-7% 

працездатного населення обмежувались друком документів 

на комп’ютері. Сьогодні окремі вікові групи майже на 100% 

володіють інформаційними технологіями, користуються 

Інтернетом, мають електронну адресу та можливість створити 

власну сторінку, навчаються дистанційно тощо. Вік 

знайомства дітей з технікою сягнув у великих містах 5 років. 

Такі зміни не могли не торкнутись освітньої галузі, адже 

основна функція школи – підготовка людини до повноцінної 

життєдіяльності в сучасних умовах.  

Отже, стає гострою необхідність формування 

інформаційної компетентності, а саме: формування 

відповідних умінь і навичок у галузі програмних засобів та 

інформації, отримання учнями знань, що відображають 

систему сучасного інформаційного суспільства, набуття 

досвіду пошукової діяльності у сфері програмного 

забезпечення й технічних ресурсів. Крім того одним з 

найважливіших джерел і показників процвітання будь-якого 

суспільства є розвиток творчого потенціалу особистості. 

Гуманізація сучасної освіти також виводить на передній план 

проблему творчої самореалізації особистості. Тому розвиток 

творчих здібностей є одним з найактуальніших і 

прогресивних завдань в області методики навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. 

Вирішення проблематики розвитку інформаційних 

компетенцій описано в книзі Селевко Г.К. [5]. Він вважає, що 

інформаційна компетентність дозволяють виробляти звичку 

уважно читати тексти, бути критичним, адекватно оцінювати 

рівень своїх знань і область незнання, виявляти проблемну 

ситуацію, ставити головне питання, встановлювати 
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причинно-наслідковий зв'язок і забезпечувати неспання 

адаптаційних систем. Методологію і методику педагогічних 

досліджень було розглянуто в роботі Скаткіна М.Н. [6]. Автор 

характеризує основні педагогічні методи, які дісталися 

сучасній педагогіці у спадок від дослідників, які стояли біля 

витоків педагогічної науки. Це методи, якими користувалися 

Платон і Квінтіліан, Коменський і Песталоцці. Основні 

питання розвитку творчих здібностей дітей молодшого 

шкільного віку розкрито в праці Фабер А. та Мазлиш Е. [8]. 

Автори пропонують розвивати творчі здібності дитини за 

допомогою створення «простору вільного і природного 

прояву особистості дитини». Окрім цього автори вважають, 

що творчі здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, це 

щось інше, що пояснює їх швидке придбання, закріплення і 

використання на практиці. 

Формулювання мети статті: дослідити сучасні умови 

творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку, а також 

визначити засоби формування інформаційної компетентності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів. 

Завдяки значним досягненням у науково-технічній 

сфері людство перейшло до нової фази свого розвитку — 

інформаційної. Цей перехід характеризується змінами у 

соціальному, політичному, економічному, духовному житті. 

Зважаючи на стрімкий розвиток інформаційних 

технологій та необмежений обсяг інформаційних джерел, 

постає питання про медіакомпетентність, здатність розрізняти 

відповідну і невідповідну інформації, відмежовувати правдиву 

від неправдивої, відокремлювати реальність від віртуального 

світу. Гімназія №32 «Успіх» відповіла на цей виклик разом із 

можливістю брати участь в експерименті «Сходинки до 

інформатики» під керівництвом учителя інформатики 

Судакової Марії Олексіївни. «Сходинки до інформатики» – 

навчальний предмет (курс), введений в Україні відповідно до 

Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
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молодшого шкільного віку. Цей курс передбачає оволодіння 

дитиною навичками пошуку, обробки, використання, 

зберігання, передачі інформації (інформаційна та 

медіакомпетентність), виховання готовності до виконання 

трудової діяльності, зростання своєї кваліфікації (трудова 

компетентність), виховання готовності використовувати та 

поповнювати свій власний досвід, знання (самоосвітня 

компетенція). 

У його основу закладено чотири змістові лінії: 

−  формування уявлення про можливості та сфери 

застосування комп’ютера, ознайомлення з технікою безпеки 

під час роботи з комп’ютерною технікою, формування 

елементарних навичок з роботи з комп’ютером; 

−  розвиток загальних здібностей дитини, кмітливості, 

уваги, уяви, просторової уяви, зорової пам’яті, креативності; 

−  підтримка навчальних предметів (математика, 

українська мова, іноземна мова, природознавство, музика, 

образотворче мистецтво); 

−  алгоритміка алгоритмічне мислення включає в себе 

аналітичне мислення (вміння поділити поставлену задачу на 

частини), конструювання (вміння зібрати ціле з частин, 

скласти алгоритм розв’язання задачі), логічне мислення 

(вміння аналізувати ситуацію, мислити за певною схемою) 

тощо. 

Поступово, коли всі учні навчились користуватися 

комп’ютером, самостійно добувати інформацію, вирішувати 

нескладні проблеми, робити висновки, їх залучають до 

проектної діяльності, яка дає можливість одночасно 

реалізовувати навчальну, виховну та розвивальну цілі. Якщо 

на старшому етапі був роблений акцент на інтерактивних 

проектах, які мають пошуковий, дослідницький напрямок та 

можуть бути використаними при вивченні інших предметів, 

для молодших школярів лейтмотивом іде творчість. 

В основу методу проектів покладена ідея, яка складає 
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суть поняття «Проект», його прагматична спрямованість на 

результат, який можна отримати при вирішенні тієї чи іншої 

практично або теоретично значущої проблеми. Цей результат 

можна побачити, осмислити, застосувати в реальній 

практичній діяльності. щоб домогтися такого результату, 

необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і 

вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання з 

різних областей, вміння прогнозувати результати і можливі 

наслідки різних варіантів рішення, уміння встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки. Існують різні підходи до 

поняття проекту. Ми будемо мати на увазі під проектом вид 

творчої роботи учня, який передбачає розробку задуму, ідеї, 

детального плану того чи іншого практичного продукту або 

виробу. 

На уроках інформатики вивчається достатня кількість 

тем, де учень може проявити свою творчість. Особливо це 

актуально під час уроків, пов’язаних з графікою. Адже 

робота з графікою найбільш ефективно і цілеспрямовано 

розвиває наочно-образне мислення, дуже важливе в будь-

якому творчому процесі, оскільки будь-яке нове рішення 

зазвичай постає перед внутрішнім зором у вигляді картин, 

схем, моделей. У процесі оволодіння учнями даною темою 

також удосконалюється продуктивна і репродуктивна уява, 

що виявляється у створенні об’ємних образів реального світу. 

Безсумнівний інтерес представляє той факт, що перераховані 

інтелектуальні операції носять універсальний характер і 

можуть бути застосовані в інших формах і видах діяльності.  

Курс «Комп’ютерна графіка» є і загальноосвітнім в 

тому сенсі, що він розвиває просторове, логічне, абстрактне 

мислення, творчі якості особистості, спостережливість, увагу, 

формує просторову уяву і просторові уявлення, забезпечує 

графічну грамотність. У даному контексті вивчення редактора 

Adobe Photoshop більш ніж виправдано. Використовуючи цю 

програму на уроках інформатики, з учнями можна виконати 

практично будь-яку, найскладнішу, графічну роботу. Пакет 

Adobe Photoshop володіє величезним набором засобів і 
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ефектів для реалізації творчих задумів і втілення в життя 

уявних образів: інтелектуальний інтерфейс, який змінюється 

залежно від ситуації; ніж і ластик, наявність в стандартних 

фігурах досить складних малюнків; з’єднання, накладення, 

об’єднання об’єктів; заливка з текстурою, за допомогою 

візерунків, градієнтна; інструменти для професійної роботи з 

текстом тощо. Діти із задоволенням дізнаються, як працюють 

фотографи-професіонали. За допомогою цифрового 

фотоапарата на уроках з учнями моделюється робота 

фотографів. Оцінки за творчу діяльність на таких уроках 

виставляються тільки позитивні. З учнями влаштовуються 

колективні перегляди робіт, причому коментарі та критика 

допустимі тільки в доброзичливому тоні. 

На початку роботи з графічним редактором діти 

працювали над короткостроковими індивідуальними 

проектами, які мали на меті навчити школярів користуватись 

його інструментами (пензликом, заливкою, розпилювачем). 

Враховуючи, що не всі діти молодшого шкільного віку вміють 

добре малювати, вчителі сканували малюнки з книжок для 

розфарбовування. Теми, обрані на уроці: «Будиночок моєї 

бабусі», «Килимок для комп’ютерної мишки», «Мій домашній 

улюбленець» та багато інших. У кінці уроку роботи 

роздруковували на кольоровому принтері та робили 

виставку. Такі міні-проекти одразу викликали в учнів 

зацікавленість в успішному кінцевому продукті, робили уроки 

ефектними та ефективними.  

Прикладом більш масштабної роботи на початковому 

етапі може бути творчий груповий проект «Початкова школа, 

прощавай!», який уже за традицією готують учні 4-х класів. 

На початку навчального року вчитель знайомить дітей з 

темою, окреслює коло проблемних питань, ставиться мета 

проекту, складається план роботи. Далі утворюються робочі 

групи та визначаються форми представлення результатів. 

Кількість учнів у групі залежить від бажання дітей працювати 

разом. Важливим моментом є чітке визначення функцій 

учасників у групі, формування правил спільної роботи. 
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На цьому етапі вчитель може переходити від 

безпосереднього керування до прихованої координації. 

Оскільки цей проект носить творчий характер, пошукову 

діяльність можна спрямувати на збирання цікавих, 

оригінальних привітань або побажань, підбір варіантів 

вітальних листівок. Можна зацікавити дітей виготовленням 

своїх слайдів у різних художніх стилях, ознайомити з 

елементами національного декору, їх символічним значенням 

тощо. Цікаво буде зануритись у літературну творчість, 

дізнатись про риму, ритмічний малюнок вірша, правила 

оформлення привітань. Перелік не має обмежень. Головне – 

це враховувати нахили і бажання дітей. Паралельно 

підключається робота на комп’ютері (робота з текстовим та 

графічним редакторами). 

Слід врахувати, що провідною метою проектної 

діяльності є самоствердження учня. Тому оцінювання 

проекту, який носить і навчальний характер, слід 

здійснювати вербально. Це можуть бути форми погодження, 

підбадьорювання, зауваження, роз’яснення тих умов, за яких 

учень може в перспективі одержати вище схвалення. Бажано 

оцінювати сам процес проектної діяльності. Наприклад, 

активність учасника, використання цікавих джерел 

інформації, естетику оформлення результату, уміння 

презентувати проект. Останній етап є дуже важливим і має 

навчити дітей, що кожну справу треба доводити до кінця. У 

нашому випадку – це комп’ютерна презентація, яка 

відбувається на випускному вечорі учнів 4-х класів. Ще 

одним варіантом презентації цього проекту може бути 

альбом, який залишають на згадку своїм учителям 

випускники початкової школи. 

Хороші результати у творчій проектній діяльності учнів 

дає і спільна робота з вчителями-предметниками. Наприклад, 

вивчається текстовий редактор MS Word, відпрацювання 

навику набору початкового тексту, який буде цікавий для 

учнів. У цьому випадку не підійде звичайний механічний 

передрук чужого, часто нудного і незрозумілого тексту, а ось 
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побачити власний текст в друкованому вигляді, та ще й гарно 

оформленим, без помилок, з ілюстраціями приємно кожному. 

Результати перевершили всі очікування. На уроках 

інформатики учні повинні були набрати свою роботу на 

комп’ютері, відформатувати її, підібрати і вставити відповідні 

ілюстрації. Учні ще дуже повільно набирають текст, проте це 

завдання дає їм можливість вдосконалити навички роботи з 

клавіатурою. Творчі роботи учнів були роздруковані і 

використані для створення статті шкільної газети.   

Розвитку творчих здібностей учнів при виконанні 

проекту сприяє необхідність і можливість прояву естетичного 

смаку, ініціативи, логічного і асоціативного мислення, уяви, 

фантазії. Це особливо помітно в учнів молодшої школи, у 

яких ці якості проявляються найбільш яскраво. Необхідно 

лише правильно направити їх творчу енергію. Наприклад, 

при вивченні редактора Power Point (редактор створення 

презентацій) учням дається завдання продумати тему для 

створення презентації. Свої презентації учні показують на 

окремому уроці. Ці уроки допомагають учням так само 

проявити свої здібності в умінні висловлюватися публічно. 

 

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок із напряму. 

За результатами дослідження розвитку творчих 

здібностей дітей молодшого шкільного віку були 

сформульовані наступні умови: 

–  фізичні, тобто наявність матеріалів для творчості та 

можливість взаємодії з ними; 

–  соціально-економічні, за яких дитина має відчуття 

зовнішньої безпеки, тобто знає, що її творчі вияви не 

отримають негативну оцінку з боку вчителя; 

–  психологічні умови, зміст яких полягає в тому, що у 

дитини формується відчуття внутрішньої безпеки, розкутості 

й свободи за рахунок підтримки вчителем її творчих 

починань. 
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Разом з тим потрібно відзначити, що, говорячи про 

інформаційну компетентність, не можна виходити лише із 

наявності умінь використання комп'ютерної та інформаційної 

техніки, цей компонент – лише інформаційна грамотність. 

Але, будучи тільки інформаційно грамотним, не можна бути 

інформаційно компетентним. Важливо також присутність 

такого компонента як інформаційна культура. Використання 

ІКТ в навчальному процесі дозволяє підтримувати високий 

рівень мотивації учня, насичити їх великою кількістю готових, 

суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, 

розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів і сприяє 

розвитку комунікативних аспектів навичок роботи з 

інформацією. Використання інформаційних технологій, 

мультимедіа-технологій, мережевих технологій, методу 

проектів на уроках та в позаурочний час дозволяють 

вирішувати задачу формування інформаційної компетентності 

учнів. 

Наприклад, мультимедійні презентацію, створені з 

допомогою програми MS Power Point, можуть мати 

різноманітні форми, застосування яких залежить від знань, 

підготовленості авторів, а так само передбачуваної аудиторії. 

Готова продукція дозволяє відмовитися від всіх інших видів 

наочності у процесі уроку поетапно виводиться необхідний 

матеріал на екран і розглядаються основні питання даної теми.  

Метод проектів є ефективним методом при формуванні 

інформаційної компетентності учнів. В основі формування і 

розвитку творчого потенціалу учнів можливе використання 

різних форм творчої роботи на уроках: рольові ігри, 

мозковий штурм, творчі завдання по заданій темі і створення 

творчих проектів.  

Також, на сьогоднішній день викладання інформатики 

неможливо собі уявити без використання різноманітних 

комп'ютерних навчальних курсів, електронних підручників та 

книг, мультимедійних енциклопедій, тренажерів різних видів, 

контролюючих систем для автоматизованого тестування. 
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Спостерігаючи за ходом експерименту «Сходинки до 

інформатики», який проходив у гімназії №32 «Успіх», ми 

зробили висновок, що в 1-4 класах класовод має певні 

переваги перед учителем інформатики, оскільки 

налаштування параметрів програми є легкодоступними навіть 

недосвідченим у комп’ютерних нюансах людям. При цьому 

вчитель добре володіє програмовим матеріалом предметів 

початкового циклу. Це дає можливість робити уроки 

інтегрованими, широко використовувати комп’ютер як засіб 

розвитку, поєднувати знання, отримані на уроках 

інформатики, зі знаннями з інших предметів, таким чином 

встановлюючи зв’язки між різними сферами знань. Учитель, 

який працює в початкових класах, враховує вікові 

особливості маленьких учнів, уміє уникати багатослівних 

інструкцій щодо наступної роботи, ставити запитання чітко і 

не провокувати дітей на перепитування, вдало використовує 

ігрові методи діяльності. 

 

Аннотация 

В статье освещена проблематика формирования 

информационной компетенции детей младшего школьного 

возраста в условиях стремительного развития 

информационных технологий. Кроме этого, в данной статье 

исследованы условия развития творчества детей младшего 

школьного возраста, в частности на уроках информатики, 

которые проходят в гимназии №32 «Успех». Доказано, что 

метод проектов является эффективным при формировании 

информационной компетентности учащихся младшего 

школьного возраста. 

Ключевые слова: творчество, школа, информатика, 

навыки, развитие, проект, информационные технологии, 

творческие способности, искусство. 

 

Annotation 

The article highlights the problems of formation of 

information competence of children of primary school age in the 
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rapid development of information technology. In addition, in this 

article the conditions of work of children of primary school age, 

in particular science lessons, which take place in highschool 

№32. Proved that the project method is the most effective in 

the formation of information competence of pupils of primary 

school age. 

Key words: creativity, school, computer science, skills, 

development, project, information technologies, creative 

abilities, art. 
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ИНТЕРЬЕР И ТЕМПЕРАМЕНТ. ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА  

В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

Поговорим о интерьере и темпераменте, и как 

правильно их гармонировать. Интерьер затрагивает не 

только дизайнеров данной области, также он затрагивает 

рекламистов, стилистов, дизайнеров одежды, всех людей в 

целом. Все мы рано или поздно сталкиваемся с ремонтом, 

стремимся сделать наш дом комфортным, уютным, 

эстетичным.  

Но самое главное то, что интерьер должен учитывать 

не только, предпочтения в цвете или стиле, а и принимать во 

внимание особенности характера и темперамента хозяина 

жилища.  

О том, что существует четыре основных типа 

темперамента, слышали даже те, кто далек от психологии. 

Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик — вот эти 

четыре типа, которые позволяют разделить население Земли 

на отдельные категории.  

Казалось бы, при чем здесь дизайн интерьеров? Стоит 

ли вообще учитывать особенности темперамента человека 

при создании интерьера жилья? Психологи утверждают, что 

это просто необходимо.  

Наш дом – наша крепость. Какой бы образ жизни мы 

не вели, мы всегда возвращаемся домой.  

Именно особенности темперамента зачастую 

обусловливают то, насколько комфортно и уютно мы 

чувствуем себя в собственном доме. Расслабляет нас 

обстановка или напрягает, давит или дает чувство свободы. 

Перейдем к основному, по отдельности рассмотрим 

подходящие интерьеры для всех типов темперамента. 
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Начнем, пожалуй, с самого яркого и непредсказуемого 

типа темперамента – холерика. Этим натурам постоянно 

необходимо быть в душевном равновесии и в понимании 

себя. В силу своей порывистости они часто принимают 

поспешные решения, а из-за быстрой смены настроения не 

могут точно и верно продумать подходящий для них стиль. 

Поэтому если это мебель, то такая, которую хозяин мог бы 

переставить не раз и не два. Отлично подойдет мебель-

трансформер и дизайн, которым можно управлять с помощью 

мобильного телефона. Перегородки и стены должны легко 

передвигаться. Холерики являются очень импульсивными 

натурами. Поэтому в данном случае предпочтительнее будет 

синий цвет во всех своих проявлениях. Особое внимание 

также следует уделить зоне отдыха, которую лучше 

оформить в изумрудных тонах или в похожей прохладной 

палитре. Эти цвета отлично расслабляют, а это именно то, 

что нужно взрывному холерику. Освещение немаловажно. 

Отличным вариантом станут оригинальные светильники, 

излучающие рассеянный мягкий свет и служащие больше 

декором интерьера. Стиль можно применить как «кантри», 

так и «хай-тек», но настоящей находкой будет «стиль 

вседозволенности» – «фьюжн».  

Далее поговорим о самом жизнерадостном и 

оптимистичном типе темперамента – о сангвинике. Этот тип 

просто не представляет жизнь без огромного пространства и 

зеркал, их комнаты также должны быть наполнены светом. В 

декоре сангвиники не боятся ярких сочетаний, поэтому 

стандартная планировка – не для них. Сангвиники, 

наверное, единственные, кто смогут выбрать для отделки 

белый цвет. Сангвиники напрочь отказываются от 

нагромождения деталей. Массивные столы, громадные 

стенки и обилие текстиля не для сангвиников – минимум 

функциональной, современной мебели, легкая занавеска на 

окне, без рюшей и пышных складок – это то, что нужно. 

Выбор определенного стиля не имеет значения: главное – 

все должно быть просто и со вкусом.  
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Полной противоположностью сангвиникам являются 

меланхолики. Меланхолик – тип темперамента, который 

отличается повышенной чувствительностью, поэтому 

обустройство комфортного интерьера для него не прихоть, а 

острая необходимость. Людей такого темперамента пугают 

большие пространства. В их доме должны быть уютные 

укромные места, где можно уединиться. Цветовую гамму 

впечатлительные меланхолики предпочитают спокойную и не 

раздражающую, они избегают красных оттенков, предпочитая 

коричневый, бежевый, песочный, терракотовый, светло-

жёлтый. Меланхоликов также отличает сентиментальность — 

старые вещи они выбрасывают весьма неохотно, в их 

квартире можно увидеть множество старых фотографий и 

сувениров, напоминающих о приятном отдыхе. Люди с таким 

темпераментом будут хорошо себя чувствовать в интерьере 

классического, готического стилей, а также романтизма и 

модерна. Материалы в интерьере должны быть 

натуральными. Жилье меланхолика должно быть 

воплощением безопасности и комфорта. 

Перейдем к флегматикам. Они не любят перемен, 

самое главное – стабильность, поэтому они предпочитают 

массивную мебель.  Все должно быть предельно качественно 

и надежно. Цветовая гамма – все оттенки синего, 

коричневого и серого. Флегматики больше всего ценят 

практичные, проверенные временем предметы, предпочитая 

именно их, а не то, что сейчас в моде. Среди таких людей 

часто встречаются поклонники произведений искусства и 

антиквариата. Их привлекает статика. Выбирая из нескольких 

стилей интерьера, люди с флегматичным темпераментом, 

конечно же, предпочтут классику или английский стиль – 

новомодный «хай-тек» или слишком холодный минимализм 

не для них. Переживать по поводу того, что темперамент 

изменится, не стоит. Человек наделяется темпераментом с 

рождения и проносит его через всю жизнь. Поэтому 

основные советы по планировке интерьера для типов 

темперамента будут актуальны долгие годы.  

http://www.remontbp.com/stil-modern-v-interere/
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ХЛОБИСТОВ Даниїл, 

ТЕК КНТЕУ. 

Наук. кер. – Осадча Т.А. 

 

АРТ-ПОДОРОЖ У СТРУКТУРІ «СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО» 

ТУРУ ОДЕСОЮ 

 

Як відомо, мистецтво є невід’ємною частиною буття 

людини і супроводжує усю історію людства. Образне 

відтворення реальності формує особистість, збагачує її 

внутрішній світ. Культурний та духовний розвиток має 

великий вплив на повсякденне життя. Але мистецтво вимагає 

не лише безпосереднього сприйняття, а й розуміння. 

Бездумне споглядання картин чи читання книг не має 

жодного сенсу. Потрібно усвідомити, що саме хотів донести 

митець, яким настроєм прониклий той чи інший твір.  

У наш час, коли будь-які туристичні чи мистецькі 

об`єкти легко побачити віртуально, не виходячи з дому, 

можливість «доторкнутися» до оригіналу, побачити наживо 

ту чи іншу пам’ятку або витвір мистецтва набувають 

особливої цінності. Це один з головних факторів, через які 

арт-туризм набирає популярності, про що свідчать численні 

пропозиції туристичних агенцій та компаній.  

До арт-туризму відносять досить широкий спектр 

послуг: і мандрівки, пов`язані із життям видатних 

живописців, скульпторів, архітекторів тощо, і низку 

взаємопов`язаних екскурсій галереями певного міста чи 

регіону (наприклад, Венеція, Стамбул, Париж), і подорожі 

для творчих особистостей, що поєднують у собі практичні 

заняття живописом, знайомство з історією мистецтва і 

занурення до автентичної атмосфери міста, в якому жили і 

творили видатні художники. Особливе місце серед арт-

подорожей займають авторські маршрути, розроблені 

художниками, які запрошують відвідати унікальні оглядові 

майданчики у маловідомих куточках країни і залишити 

побачені краєвиди на полотні або фотокамері тощо [2]. Часто 
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той самий вид туризму позначають термінами «культурний», 

«культурно-історичний» та «креативний». М.Д. Сущинська 

вважає, що він пов`язаний не з різними типами культурних 

пам'яток, і може базуватися на будь-яких з них в різних 

поєднаннях, так як головною його рисою є власна творча 

діяльність туриста у певній сфері (малювання, музикування, 

літературна творчість, прикладне мистецтво, фото і 

кінотворчість тощо), духовне самовдосконалення (навчання 

різним духовним практикам) [7]. 

Таким чином, «арт-туризм» реалізує потенціал людини 

через творчість, коли, знайомлячись з історичними і 

етнографічними джерелами, всі учасники відвідують 

найцікавіші, з точки зору живопису і історії, місця, працюють 

там на пленері, а на основі створених робіт там само 

проводять пересувні виставки, організовують майстер-класи 

з учнями місцевих шкіл, створюючи роботи, які часто 

експонуються на міжнародних виставках [1].  

Арт-подорож може бути самостійним туристичним 

заходом або сегментом іншого, наприклад 

«сентиментального» маршруту. Теоретичним питанням арт-

туризму та «сентиментального» туризму присвячено низку 

праць, втім теоретичні зсади запровадження арт-програми у 

складі «сентиментального» туру не розроблені, що й 

зумовлює актуальність поставленої проблеми. Відповідно 

метою нашої роботи є дослідження особливостей добору 

об’єктів арт-подорожі, які відповідають запитам 

«сентиментального» туризму.  

Як відомо, «сентимент» – стан надмірної чутливості, 

вияву емоцій, почуттів. Отже, засадами «сентиментального» 

туризму є ностальгія за рідним домом, батьківщиною, 

бажання повернутися на землю, де народилася людина або 

проживали її батьки чи предки. На думку фахівців, сегмент 

ностальгічного туризму формують такі споживацькі категорії:  

−  люди, які залишли рідну землю під тиском обставин;  
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−  нащадки вихідців з певної території, які активно 

цікавляться територією походження предків;  

−  люди, які мають сентименти щодо певної події, 

життєвих випадків і бажають повернутися у ці місця;  

−  люди, які відчувають ностальгію за епохою, що 

минула, державою, якої вже нема [4].  

Кожен сегмент потребує окремих підходів до 

організації такої поїздки, ресурсної бази, інфраструктурного 

забезпечення. Люди, які покинули рідну землю вимушено, як 

правило, середнього та похилого віку. Вони потребують 

бездоганно організованої поїздки, розвиненої інфраструктури.  

Натомість нащадки вихідців з певної території, які 

активно цікавляться територією походження предків, 

потребують комплексних пропозицій, які дадуть змогу 

молодим людям не лише поринути у минуле, про яке вони 

чули старших поколінь, а й побачити позитивне сучасне, з 

інформацією про яке вони повернуть додому. Також їх 

цікавлять природні, спортивні, розважальні заходи із 

місцевим колоритом. У той же час, кожна родинна історія 

неповторна, і тому значний сегмент ностальгійної подорожі 

потребує індивідуального підходу, вивчення історії сім`ї, 

місць пов`язаних з її минулим життям. 

Одеса – чи не найкраще місце для розвитку 

«сентиментального» туризму. Тут споконвіку мешкали греки, 

албанці, вірмени, болгари, євреї, росіяни та українці. Кажуть, 

що одесит – це окрема національність! Лише відвідувачів 

сайту Всесвітнього клубу одеситів, заснованого 

М. Жванецьким, близько трьох мільйонів. Колишні одесити з 

різних країн часто приїжджають до рідного міста з дітьми, 

онуками. Відвідуючи музеї і театри, гуляючи по старовинних 

одеських вулицях, відчуваючи просолене повітря моря на 

набережній, «сентиментальні» туристи знов почуваються 

одеситами, демонструють власним нащадкам витоки їх 

менталітету, історію родинних традицій, розкривають образ 

думок.  
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Одеса зокрема завжди вважалася містом з розвиненою 

культурою. Одесити є великими поціновувачами мистецтва, 

тому арт-екскурсії для них мають бути небанальними, 

продуманими, яскравими. Вони можуть включати і 

театральну, і музейно-виставкову, і літературно-меморіальну 

програму. Але обмежений час і насичена програма одеських 

«сентиментальних» турів, що включає також огляд 

історичних пам`яток та місць безпосередньо пов`язаних з 

історією родини, вимагає від організаторів подорожі певної 

вибірковості щодо арт-об`єктів, пропонованих гостям. 

Найбільш важливе місце серед одеських театрів займає 

Державний академічний театр опери та балету, без нього 

відвідини міста були б неповними. Але й репертуар інших 

театрів дозволяє обрати відповідний матеріал для 

«сентиментального» туру. Зокрема, Одеський обласний 

російський драматичний театр пропонує виставу «Одеса біля 

океана» за п`єсою В. Шендировича – саме про життя 

колишніх одеситів в Америці, а Український музичний 

драматичний театр ім. В. Василька поставив комедію «Місто 

мого дитинства», в якій автори (Г. Голубенко, Л. Сущенко, 

В. Хаіт ) та режисер І. Равицький відтворили на сцені історію 

старого одеського будинку та атмосферу Одеси 70-80-х 

років.  

У місті багато музеїв, таких як Художній, Літературний, 

будинок-музей Н.К. Реріха, маєток графів Толстих (Одеський 

будинок вчених) тощо. Наведемо приклади включення 

окремих арт-об'єктів та подій до «сентиментального» туру 

Одесою.  

Головним арт-об’єктом міста Одеси є, звичайно, 

Одеський художній музей, в експозиції якого є зокрема 

привабливі для таких туристів картини саме одеських 

художників та види старої Одеси.  

Цікавою колишнім одеситам має видатися виставка 

одеського художника й архітектора Володимира Іллічова, що 

має назву: «Есть город, который я вижу во сне». Художник 
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увіковічив види старої Одеси у картинах з вапняку і створив 

живописне відображення одеської архітектури. На його 

роботах можна побачити будинок Руссова, будинок Лібмана, 

будинки на Грецькій, Єкатерининську площу, а також морські 

та міські жанрові замальовки [6]. 

В Арт-вітальні Лінгвістичного центру, що на 

Маразліївській 10, проходить виставка живопису і графіки 

«Інший світ» одеського художника Тетяни Поповиченко. В 

експозиції представлено два цикли її робіт – сценки з 

одеського життя і серія, присвячена подорожам. Картини 

дають можливість зануритися в атмосферу одеських двориків 

і квартир, світ мандрів і колорит Одеси [5]. 

Не менш важливим за живопис є фотомистецтво. 

Зворушливою сторінкою «сентиментального» туру Одесою 

може бути відвідування виставки старих фотознімків, 

відзнятих відомим одеситом Юлієм Юлійовичем Коншином, 

помічником міського землеміра, наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ століття. Серед них види на Свято-Пантелеймонівське 

подвір'я, Свято-Пантелеймонівський чоловічий монастир на 

Новорибній (Пантелеймонівській) вулиці, Церква св. Миколая 

в Одеському порту, Парад військ під час відкриття пам'ятника 

Засновникам Одеси на Єкатерининській площі 6 травня 1900 

року, Астрономічна обсерваторія в Олександрівському парку 

(парк ім. Шевченка), Миколаївський (Приморський) бульвар,  

Міська лікарня на вул. Херсонській (Пастера), Ботанічний сад 

та багато інших [8]. 

Досить розроблена літературно-меморіальна складова 

«сентиментального» туру Одесою, пов`язана з іменами 

Бабеля, Паустовського, Катаєва, Ільфа та Петрова, 

Жванецького та Вассермана. 

Вважаємо перспективним для дослідження питання 

організації власної арт-діяльності гостей у структурі 

«сентиментального» туру Одесою. 

Отже, об`єкти сентиментального арт-туризму мають 

бути пов’язані з історією міста (і відображати його таким, 
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яким відвідувачі його пам’ятають); яскравими особистостями 

минулого міста (серед них – художниками, музикантами, 

акторами, літераторами), родинною пам’яттю сім’ї 

«сентиментальних» туристів. 
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 МОДИФІКАЦІЯ СЮЖЕТНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ  

З ОБМАНОМ, У ТЕАТРАЛЬНИХ ПОСТАНОВКАХ П’ЄС 

О. ОСТРОВСЬКОГО «СВОЇ ЛЮДИ-РОЗРАХУЄМОСЯ», 

«ТЕПЛЕНЬКЕ МІСЦЕ», «ВОВКИ ТА ВІВЦІ» 

 

П’єси Островського, усі, без вийнятку, були змінені 

часом. Але вони досі не втрачають ні своєї популярності, ні 

актуальності. Не дивлячись на те, що глядач бачить їх тепер 

в дещо модернізованому вигляді, мотив обману-самообману 

активно розробляється при постановках цих п’єс і сьогодні.  

Як вже було сказано, багато з п’єс Островського були 

заборонені цензурою і довгий час не ставилися на сцені. 

Наприклад, п'єса «Свої люди – розрахуємося» була створена 

в 1849 р. Однак довгі одинадцять років царська цензура не 

давала дозволу на її постановку в театрі. Вперше «Свої люди – 

розрахуємося» була поставлена акторами Воронезького 

театру в 1860 р. У 1861 р. державна цензура внесла свої 

зміни в п'єсу і дозволила її постановку в театрах імперії у 

відредагованому варіанті. 

Така редакція збереглася до кінця 1881 р. Слід 

зазначити, що коли знаменитий режисер А. Ф. Федотов в 

1872 р. дозволив собі зухвалість і поставив п'єсу в первісній 

формі в своєму Народному театрі, цей театр вже через кілька 

днів був назавжди закритий за наказом імператора. 

На жаль, така доля випала на всі п’єси Островського. У 

зв'язку з цензурною забороною на сценічне виконання «Свої 

люди – розрахуємося», перші постановки комедії були 

здійснені аматорськими силами. У деяких з них брав участь 

сам автор, виконуючи роль Подхалюзина (в домашньому 

спектаклі в будинку С.А. Панової, у театрі біля Червоних 

воріт). 
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Без цензурних спотворень п'єса вперше була зіграна 

30 квітня 1881 року в театрі А.А. Бренко «Поблизу 

пам'ятника Пушкіну» (Москва). М. І. Писарев грав роль 

Большова, а В.Н. Андреєв-Бурлака роль Подхалюзіна. Важко 

уявити, що тоді відчував Островський, але ось що про той 

знаменний вечір розповідав Писарєв: «Мгновенно вся 

публика, как один человек, поднялась со своих мест. Гром 

оглушительных аплодисментов и неистовых «браво» огласил 

зал. В один момент вся сцена была засыпана цветами. 

Большой золотой венок появился над рампой, стоном 

застонал театр. И перед этой, ревущей от восторга толпой 

мужчин и женщин, стариков и юношей, посреди 

аплодирующих актеров, как-то особенно выделялась плотная 

фигура человека, виновника торжества – с несколько 

наклоненной, как бы поникшей головой, е нервной улыбкой 

на бледном, взволнованном лице – этого необыкновенного 

человека – по таланту – гиганта, по сердцу – ребенка… 

Никогда, ни прежде, ни после, мне не случалось видеть 

Островского в таком оживленном настроении, в каком он был 

в этот вечер, помолодев на целый десяток лет. Да и могло ли 

быть иначе? Его заветная мечта осуществилась»  

З того часу змінювався склад виконавців, і п’єси було 

зіграно тисячу разів. В наше XXI століття театр пропонує 

глядачеві чергову інтерпретацію драматичного твору (для 

глядача це вже інтерпретація інтерпретації). Як відомо, 

сценічна постановка являє собою сукупність декількох 

тлумачень: режисерської та акторської. 

«Свої люди – розрахуємося» в Україні не ставилась 

зовсім, тому за приклад ми беремо нещодавну постановку 

Єгора Равинського в РАМТі, в Москві. У сучасній версії ми 

можемо бачити модифікацію та модернізацію усього сюжету.  

Незважаючи на те, що режисер одягнув героїв в 

костюми ХIХ століття, вистава набула надзвичайно сучасного 

звучання. У Самсоні Силичі видно жорсткого бізнесмена, 

який створив свої статки у лихі 90-ті і не вірить ні в Бога, ні в 

чорта, ні в любов. Сенс його життя - фінансові комбінації, що 
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дають можливість відчути могутність перед іншими, і п'яні 

гулянки. Могутність виявиться ілюзорною. 

Наводячи жах на домочадців, він валявся п'яний в 

будинку на початку п'єси, а в кінці знову буде стояти 

навколішки в арештантському робі перед власним 

прикажчиком, який його обдурив, і слізно благати «заплатить 

по 25 копеек». 

Але не відстає від батька і хижачка-дочка, що 

засиділася в наречених і мріє про шлюб з військовим. На 

початку вистави вона при наближенні п'яного батька до 

будинку забивається з переляку в шафу, а у фінальних 

сценах металевим голосом, навіть не перекрикуючи нікого, 

змушує себе почути і послухатися, коли елегантно 

наближається до чорної дошки і стирає хвостик у десяти 

копійок, який перетворив би їх на "16" (навіть прикажчик 

здригнувся від слізних благань купця, а рідна дочка не 

здригнувшись, так ось просто відправляє батька до 

сибірського острогу). 

Сюжетні ситуації не були дуже змінені Равинським. 

Глядачі бачать все ті ж махінації, фальсифікації та обман. 

Модифікація торкнулась саме авторського тексту та 

персонажів п’єси. 

У постановці Равинського характери набувають 

психологізму, багато монологів, де герої сумніваються, і ми 

навіть можемо бачити проблиск надії, але ні – вони знову 

повертаються до своїх махінацій та обману. Равинський ніби 

показує, що у людини завжди є вибір. Як пише сам режисер 

про свою версію «Своїх людей», «для меня это история не 

столько о человеческой жадности, гордыне и страхе, сколько 

об отчаянной попытке человека управлять своей жизнью, 

"схватить этот мир за рога", "ухватить судьбу за хвост". В 

этой истории добро и зло "размываются", становятся почти 

неотделимы друг от друга, белое оборачивается черным и 

наоборот… Говоря словами героя одной чеховской повести: 

«Никто не знает настоящей правды». 
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Різні акторські та режисерські інтерпретації ми бачимо і 

в українських режисерів. Як наприклад, українська версія 

«Тепленького місця» Олега Никитіна у Національному 

академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки. З 

анотації до вистави: «Александр Николаевич Островский 

обладает редчайшим драматургическим даром – отражать 

жизнь в диалогах. Причем жизнь исконно русскую, 

связанную с нашим менталитетом – не только ту, которой 

жили люди в 19-м веке, но которой они живут и сейчас. 

История, рассказанная в «Доходном месте» – о конфликте 

принципов и обстоятельств – одна из наиболее остро 

звучащих в нынешнее время». Справді молодь, яка сиділа в 

залі, реагувала на ті чи інші сцени, приміряючи все на себе. 

Хоча на сцені актори були в костюмах XIX століття, але те, 

що вони говорили, відображає досі наше реальне життя. 

П’єса майже дотримується оригінального тексту 

Островського, хоча репліки дуже модернізовані. Сюжетні 

ситуації подані логічно та послідовно, але режисер на 

перший план виставляє не проблему грошей та хабарництва, 

принципів введення бізнесу, а кохання. І головний акцент 

робить саме на ньому. 

Не дивлячись на те, що всі сцени авторської п’єси були 

задіяні у виставі, все ж таки режисер більш розкриває сцени, 

де є проблема кохання. Але ці дві теми – гроші та кохання 

дуже тісно переплітаються. Герої ніби тільки промовлять про 

кохання, як одразу спливе тема грошей, і навпаки. 

Так само, як і в «Своїх людях», у «Тепленькому місці» 

модернізація більш торкнулася реплік та героїв. Мотив 

обману теж набув нового значення. У режисера обман 

являється ще страшнішим, якщо стосується кохання. Всі ті, 

хто крадуть та наживаються на своєму тепленькому місці, 

отримають по заслугам, але страшніше обману у коханні 

немає нічого. 

Як пише сам режисер Никитін: «Доходное место – одна 

из самых прекрасных пьес, посвящённых теме любви. Кто 
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ещё умел так писать о ней, как А. Островский?! Любовь – 

вернейший осколок, на котором выверяется понятие 

доходных мест…». 

Пєса «Тепленьке місце» ще досі отримує позитивні 

коментарі та високі оцінки: «Театр, способный сегодня 

говорить со зрителем по-старомодному ясно и просто, без 

заведомой иронии и радикальных режиссерских приемов, 

ценен своим нефальшивым звучанием». 

Відійшла від класичного вигляду і версія «Вовків та…» 

Максима Михайліченка у виконанні акторів Київського 

Академічного театру на Липках. Не дивлячись на 

модернізовану інтерпретацію п’єси, постановка сприймається 

дуже легко сучасним глядачем. У спектаклі присутні музичні 

моменти на початку кожного акту, де за допомогою танців 

актори розкривають спрямування дії. Ще однією незвичною 

деталлю є присутність режисера який перед танцювально-

музичними моментами дає вказівки, як грати акторам. Потім 

цей же режисер грає Беркутова в четвертій дії.  

Багато мізансцен було перероблено на сучасний лад, 

саме тому ця пєса є такою популярною серед молоді. Вся 

постановка майже кричить сучасністю та актуальністю. 

Наприклад, вистава починається з того, що Купавина стоїть 

із закритими очима, а Мурзавецька та Чугунов потирають 

руки та перевіряють, чи вона точно нічого не бачить. А на 

початку другого акту під час танцювального моменту 

з’являються Глафіра та Линяєв. Вона грає, а він «танцює під 

її дудку». Потім Глафіра підіймає спідницю і він стягує з її 

ноги чорну весільну підв’язку. Тобто режисер з самого 

початку дії натякає на фінал постановки. 

Також цікавою є організація простору в п’єсі. З самого 

початку всі актори виходять збоку сцени, крім Мурзавецької 

(Іолана Пилепенко), вона спускається зверху по сходах. 

Режисер ніби підкреслює її перевагу над іншими. У четвертій 

дії Мурзавецька вже виходить разом з усіма, а її місце займає 
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Беркутов, який розважливо спускається, одразу всім 

показуючи, хто тут хазяїн. 

Проаналізувавши усі п’єси, ми бачимо, що найбільшої 

деформації зазнали репліки та інтонації героїв. Промовляючи 

репліку, актори роблять акцент на одному слові, маючі на 

увазі абсолютно інше. Таки чином актори дають зрозуміти 

глядачам іронію сказаного. Багато тексту зазнало значної 

модернізації. Репліки змішані з вульгарними жартами та 

виразами сьогодення. Деякі репліки навіть містять у собі 

сленг. 

Усі режисери залишають невеличкі символи на сценах, 

підказуючи глядачам, на що треба звернути увагу. Також 

велику увагу приділяють костюмам. Колір костюмів грає 

велику роль у розкритті образів героїв та втілення мотиву 

обману. 

Найменшої деформації зазнали сюжетні ситуації та 

мізансцени. Усі режисери намагалися дотримуватись 

авторського тексту. 
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РЕЗОЛЮЦІЇ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, РІШЕННЯ 

КОНФЕРЕНЕЦІЇ 

 

Чергова VІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, 

перспективи» відбулася 19-20 квітня 2017 р., в її роботі 

взяли участь більше 50 молодих учених, аспірантів та 

студентів провідних вищих навчальних закладів та установ, 

які займаються підготовкою дизайнерів і фахівців близьких 

спеціальностей. Змістовні науково-популярні доповіді з 

досвіду власної дослідницької діяльності підготували для 

студентів провідні викладачі інституту. Пленарне і секційні 

засідання пройшли на високому методологічному рівні, в 

атмосфері продуктивної дискусії, із застосуванням мультмедіа.  

Щороку учасники переконуються, що актуальність 

проблематики конференції зумовлена зацікавленістю 

суспільства, держави, професійних кіл у розвитку галузі, 

науково-теоретичної та науково-практичної бази сучасного 

дизайну, методики підготовки дизайнерів, недостатнім 

вивченням низки важливих питань дизайну середовища, 

одягу та аксесуарів, дизайну реклами тощо, зростаючими 

потребами у фахівцях – дизайнерах різної спеціалізації. 

Особливу надію організатори конференції покладають на 

наукову молодь, здатну творчо поєднати кращі традиції 

вітчизняної науки з зарубіжним досвідом, проводити і 

презентувати дослідження, відповідні до викликів сьогодення. 

За традицією, проведенню заходу передувала робота 

Школи молодого вченого. У формі настановчих занять та 

індивідуальних консультацій дослідники-початківці отримали 

допомогу у формулюванні мети, завдань, об'єкта, предмета, 

методів дослідження, доведенні його актуальності, побудові 

повідомлення за правилами риторики та мультимедійної 

презентації з урахуванням особливостей візуального 

сприйняття інформації. На засідання оргкомітету були 

запрошені наукові керівники студентів-учасників 

конференції. 
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Серед проблем, яким присвятили роботу секції 

конференції: теорія та історія дизайну; проблеми розвитку 

мистецтва в контексті молодіжної культури; мотиви 

художньої культури у сучасному дизайні; походження і 

трансформації стійких сюжетів та образів у візуальній 

рекламі; застосування інноваційних комп’ютерних технологій 

у дизайні; екодизайн, етнодизайн та технодизайн як провідні 

тенденції сучасного мистецтва, зображувальний ряд у 

літернатурі та візуальних видах мистецтва тощо. 

З вітальним словом до учасників звернулися ректор 

МІХМД проф. О.О. Фурса, представники освітніх та наукових 

установ. Цікаві дискусії викликали доповіді викладачів 

В.В. Бойти та Д.В. Демешонка, присвячені інноваціям у 

дизайні та дизайн-освіті, студентів Я. Адамовича,  

М. Василевської, А. Нестерова, О. та Є. Соболєвих. 

Найпопулярнішими серед молодих учених було 

висвітлення локальних результатів навчально-наукових 

робіт, зокрема курсових та дипломних проектів. Презентації 

окремих повідомлень супроводжувалися показом не лише 

слайдів, а й самих авторських ескізів, проектів, моделей 

одягу тощо. Відповідно до рішень попередньої конференції, 

до форм роботи було залучено анкетування, круглий стіл та 

живе спілкування для обговорення почутого.  

Серед організаційних рекомендацій конференції: 

 протягом підготовчого періоду активізувати 

запрошення до участі представників інших ВНЗ; 

 розвивати роботу Школи молодого вченого на 

постійній основі; 

 залучати до участі у заході молодих спеціалістів – 

випускників МІХМД та інших мистецьких навчальних 

закладів; 

 видати матеріали конференції окремим електронним 

збірником; 

 активно популяризувати конференцію та її 

напрацювання на сайті інституту. 
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Шановні колеги! Запрошуємо вас брати участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих 

вчених «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи». 

Довідки за телефоном (044) 495-17-77 (76) або електронною 

поштою: conf_mixmd@ukr.net  

 

 
 

вул. Бережанська, 5, м. Київ, Україна, 04074 

Тел.: (044) 495-17-77 (76), (044) 331-88-77 

Тел./факс (044) 390-37-97 

e-mail: mixmd@list.ru 

http://www.mixmd.edu.ua 
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Підписано до друку 01.06.2017.  

Формат А4 (21х29,7 см) Гарнітура Verdana 

Обліково-вид. арк. 7,75.  

Наклад 150 прим.  

Віддруковано з оригіналів 

Вид. № 170. Зам. № 257. 
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